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Hållbara barnsånger? 

En diskursanalys av barnsångtexter med miljöinnehåll 

Signe Notini 

Sammanfattning 

Den här studien riktar sig mot arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i förskolan. Syftet med studien 

är att ge en inblick i några svenska barnsånger med miljöinnehåll som producerats från 1960-talet till 

nutid samt vilka diskurser dessa sånger förmedlar och hur barnet skrivs fram. Teori och metod är 

diskursanalys där materialet består av 15 barnsångtexter. Resultatet visar att de studerade sångtexterna 

kan delas in i fyra områden som benämns: klimat-, naturfrid-, sophantering- och trafikdiskursen. 

Klimatdiskursen visar sig, trots sin aktualitet, vara den minst utbredda, vilket tolkas som att den ännu 

inte hunnit omskrivas och att klimathot är ett mycket komplext område att närma sig. Barnet i denna 

diskurs beskrivs som kompetent att klara av oron som hotet innebär. Diskursen naturfrid beskriver ett 

naturligt barn som tycker om att vistas i skogsmiljöer och där denna vistelse leder till en hoppfull 

framtidstro och ett miljöengagemang. Sophanteringsdiskursen beskriver ett barn som agerar 

skräpplockare eller undviker att skräpa ned, medan sortering och återvinning av skräp samt talet om att 

minska mängden förpackningar utesluts. Trafikdiskursen tar upp motortrafikens avigsidor i fråga om 

olycksrisker (säkerheten) miljöproblemen (luftföroreningar). Barnet positioneras som i behov av 

skydd men äger också styrka nog att handla mot bilism. Eco-edu-tainment definieras och kategoriseras 

efter kvalitet enligt Martin (2004). Utifrån Martins begrepp eco-edu-tainment myntas begreppet 

hållbara barnsånger. Resultat och analys åskådliggör 9 av de 15 analyserade barnsångerna som 

hållbara. 

Nyckelord 
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Förord 

Jag är uppväxt i en musikalisk familj där musik och sång alltid bidragit till glädjefull samvaro. Ofta 

skrev familjemedlemmar finurliga sångtexter tillsammans som framfördes vid t ex familjehögtider så 

som födelsedagar. Jag matades också med musik från kassettband och LP-skivor utvalda med omsorg, 

både för den musikaliska och innehållsmässiga kvaliteten. Miljö- och samhällsfrågor, som belystes i 

sångtexterna, var viktiga för mina föräldrar och deras engagemang spred sig till mig. Jag inspirerades 

till eget musicerande, främst till körsång men även i form av eget låtskrivande. Jag gick även på 

förskola där positiva minnen, melodier och texter från musikstunderna lever kvar. Förskolan är en 

institution där barn vistas till stor del och tillhör därmed ett sammanhang där barnet skapar sin 

identitet. Här borde det finnas stor möjlighet för barn att musicera med hållbara perspektiv om 

förskollärarna har de verktyg som behövs. Jag vill nu undersöka innehållet i och lyfta fram utbudet av 

barnsånger med miljötema. Ekomusiken från min förskoletid kan relateras till musik i samma genre 

som figurerar för dagens förskolebarn. Överlever sångerna och budskapen mellan generationerna och 

vad kan egentligen betraktas som hållbara barnsånger?  

Den hoppfulla oron har fungerat som drivkraft i denna skrivandets resa tillsammans med följande 

personers hjälp: Cecilia Caiman (utforskande förebild som hållit mig kvar i det KRAV-märkta spåret), 

Ingrid Egerfors Vestergren (framtidsutvecklande förskollärare), Ingrid Engdahl (forskare, inspiratör 

och mentor), Per Hallberg och barnen (min stöttande och kärleksfulla familj), Maia Mattis Nilsson 

(förskollärarstuderande, peppande och analytisk vän), Karin Mossed (uppmuntrande bibliotekarie, 

Svenska barnboksinstitutet), Per Notini (far och språkgranskare), Christer Sjöberg (välopponerande 

medstudent och diskursanalytiker), Hanna Sjögren (ambitiös och stimulerande handledare), Vendela 

Orrebrink (samtalspartner gällande alla områden i examensarbetets vedermödor, eldsjäl för 

ekocentriska perspektiv). Vill även tacka Tor Helmstein som illuminerat James och Karins barnsånger 

från 1970-talet med sina välproducerade SVT-animationer samt James Hollingworth, som fortfarande 

entusiasmerar barn och vuxna med sin ekomusik. 

I övrigt, tack för alla mänskliga såväl som icke mänskliga möten som gett upphov till området 

hållbara barnsånger! 
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Inledning 

Det behövs mycket mer sång och musik i förskolan. Musikens djupare roll och möjlighet till att 

överbygga skillnader i barns utveckling gör den lämplig att föra fram budskap (Riddersporre 2012, s. 

28). Ett annat område som betonas mer och blivit allmänrådande i hela samhället, där förskolan ingår, 

är miljöfrågorna. Att verka för en miljömedvetenhet ingår i förskolans uppdrag (Skolverket 2016, s. 

7). Ett sätt att föra fram miljöförbättrande budskap i förskolepraktik skulle alltså kunna vara genom 

musiken. I denna uppsats studeras kopplingen mellan barn, musik och miljö. Det finns ingen tidigare 

forskning på detta område i Sverige, men det finns en stor visskatt att bevara, förvalta och förnya. 

Därför vill jag ge ett bidrag till ny kunskap om ekomusik (Martin 2004, s. 217, min översättning) för 

förskolebarn. Jag kommer att relatera materialet till tidigare forskning och en utländsk kontext med 

hjälp av begreppet eco-edu-tainment (Martin 2004, s. 217).  

Utbudet av barnsånger är stort. Men vad har sångerna egentligen för innehåll och budskap? Ofta är vi 

ute i naturen med barn och sjunger sånger om hur vi kan bevara den, vilket i förlängningen syftar till 

att ge en hållbar utveckling. Det finns tidigare forskning kring barnlitteratur med miljöinnehåll, men 

barnsångtexter med samma tema är ännu ett outforskat område (Druker 2010; Ideland & Malmberg 

2012). Generellt är forskning kring den moderna barnvisan, skriven efter 1945, ett eftersatt område 

(Hallgren, Kriström & Kåreland 2001, s. 57). Det saknas även forskning kring barns förhållningssätt i, 

om och för naturen. Det som framförallt behöver undersökas vidare är barn som handlingskompetenta 

aktörer för hållbar utveckling (Caiman & Lundegård 2015, s. 75; Davis 2009, s. 227; Ärlemalm-

Hagsér 2012, ss. 3-4). Uppmanar sånger med miljöinnehåll till handlingskompetens? Cementerar de 

oreflekterade föreställningar om människan som skapelsens krona (Kopnina 2012, s. 701)? Vilka 

beskrivningar av barn och natur dominerar i sångtexterna: i, om eller för? Dessa frågor är intressanta i 

denna studie. Förskolans läroplan betonar att vi ska arbeta både med estetiska uttryck som sång och 

lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor (Skolverket 2016, s. 7). Hållbar utveckling är ett 

begrepp som figurerar i forskningen gällande förskola, skola och miljö där definitionen lyder: ”Hållbar 

utveckling inrymmer en ekologisk, ekonomisk och social dimension. Det handlar om ett gemensamt 

ansvar och en långsiktig global utveckling” (Björneloo 2011, ss. 9-10). Vissa av barnsångerna i denna 

studie definieras som hållbara. Ekologiska, ekonomiska, och sociala aspekter i texterna, liksom den 

musikaliskt underhållande kvalitetsaspekten ger hållbara perspektiv som benämns i uppsatsen och 

relaterar till hur ett miljöbudskap kan nå fram och leda till miljöengagemang. 

Bakgrund 

Många i min generation influerades som barn av tidsandan och dess musik, inte minst Kalle Lind 

(2010) som skriver om barnböcker och barnmusik på 1970-talet i boken Proggiga barnböcker – därför 

blev vi som vi blev. Ett av kapitlen i boken heter ”På sjuttitalet var miljön hotad” och tar upp exempel 

på, inte bara barnböcker utan också flera barnsånger som påverkade det uppväxande släktet. Kapitlet 

inleds med ett utdrag ur signaturen till Kapten Zoom som sändes i TV2 (jag kunde dock inte se 

programmet eftersom vi inte hade TV) och som även fanns på en, hemma hos mig och Lind, flitigt 

spelad LP-skiva. Kapten Zoom hade från början ett uppdrag att visa barn hur städer planeras men 

avsnitten och sångerna kom även att handla om människans slöseri med jordens resurser med ämnen 
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som ofta behandlas av barn i förskoleåldern till exempel ”bajs spolas ner i havet, när det kan bli så bra 

gödsel av’et!” (Lind, 2010 s. 173). Lind menar att Kapten Zoom var en välproducerad figur med både 

humor och jazziga låtar som förde fram ett miljöbudskap. Produktionen Kapten Zoom skulle därmed 

antagligen betraktas som eco-edu-tainment värdig förskolan vid en analys i enlighet med denna studie.   

En annan gedigen musikproduktion i samma genre från denna tid, som också påverkade mig, Lind och 

en hel generation proggiga barn, var artisterna James & Karin som hördes i barnradion och på 

plattorna Barnlåtar (1974) och Djurens brevlåda (1976). Ekomusik från dessa artister tillhör denna 

studies material. I deras svängiga musik blandas ordvitsar, nonsens och trafikpedagogik med just 

miljöbudskap (Lind, 2010 s. 170-173). Lind menar i sin bok att Kapten Zoom tillsammans med andra 

miljöhjältar, som James & Karin, var avsedda att varna barn för hur vuxna förstör planeten och kunde 

verka oroande och ge dåligt samvete. Samtidigt menar Lind att han ändå insåg att globala miljöhot inte 

ligger på hans personliga ansvar samt att det finns konstruktiva utvägar (Lind, 2010 s. 173). Här sätter 

författaren fokus på något som forskningen också behandlar, nämligen den hoppfulla oron och dess 

incitament till miljöproblemlösning (Ojala 2008, s. 20). Med utgångspunkt i att ekomusiken (Martin 

2004, s. 217) som spelades i min barndom var del i att påverka mig till ett starkt miljöengagemang, 

finner jag det troligt att barn generellt influeras av text och musik. Att musik och dess innehåll 

påverkar den unga människan i sitt identitetsskapande är konstaterat i forskning (Fagius 2011, s. 50; 

Sernhede 2009; Werner 2008). 

Tidigare forskning 

Forskningsområdet i skärningspunkten mellan miljö/hållbar utveckling, barn/förskola och barnmusik 

är, såvitt jag erfar, helt obeforskat i en svensk kontext. En amerikansk forskare belyser ekomusik och 

barns subjektspositionering, detta blir en väsentlig utgångspunkt i studien. Jag har varit tvungen att 

söka mig till närliggande områden, där forskning om barnlitteratur med miljötema är det som har flest 

beröringspunkter. Detta område är dock också knapphändigt undersökt samt relativt nytt. I övrigt 

hänvisar jag till forskning relaterad till förskolekontext som behandlar miljö och musik separat. 

Hållbarhet och miljö i förskolan 

Davis presenterar klassificeringar där barn positioneras och ges möjlighet att verka för hållbar 

utveckling. Hon menar att det finns en rättighetsdimension, en kompetensdimension och en deltagande 

aktörsdimension (Davis 2014, ss. 21-24). Inom rättighetsdimensionen återfinns barnets rättigheter 

exempelvis de som kommer till uttryck i barnkonventionen, kompetensdimensionen syftar på barns 

förmågor att delta i och påverka sin omvärld, och i aktörsdimensionen erkänns barns möjligheter att 

handla (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 253). Hedefalk (2014) utvecklar begreppet kritisk 

handlingskompetens för hållbar utveckling. Barn agerar kritiskt då de erbjuds ett pedagogiskt innehåll 

som består av möjlighet till värderingar och omdömesförmåga samt att de känner sig trygga att 

uttrycka olika uppfattningar. Pedagogens undervisningsmetod bör innehålla en variation av 

förhållningssätt som bidrar till meningsskapande processer. En typ av material som nämns för att 

åskådliggöra olika åsikter är barnboken (Hedefalk 2014, s. 2). I en ytterligare studie undersöker 

Ärlemalm-Hagsér förskolebarns lärande för hållbar utveckling och vilken bild av barn som förs vidare 
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kring lärandet. Författaren belyser barns aktörskap eller deltagande och menar att bilden av ett aktivt 

och drivande barn gällande arbetet med hållbar utveckling i förskolan inte stämmer utan barns 

möjlighet till påverkan är begränsad (Ärlemalm-Hagsér 2012, ss. 7, 14). 

Det finns även analyser av hur KRAV-märkta barn konstrueras som åtråvärda subjekt i lärmaterial 

kring hållbar utveckling. Ideland och Malmberg (2015) utreder hur diskurser kring undervisning i 

lärande för hållbar utveckling har blivit standardiserade och förenklade. Materialet analyseras 

diskursivt genom Foucaults begrepp pastoral power. Begreppet pastoral power hänvisar till 

människans behov av frälsning, vilket ofta har varit en del av den kristna västerländska traditionen. 

Artikelförfattarna menar att vi kan jämföra den kristna kyrkans krav på människor att göra 

uppoffringar för att kunna bli en del av nästa värld, paradiset, med miljöengagemang, för att 

kommande generation ska få en bättre framtid. Resultatet visar att diskursen lärande för hållbar 

utveckling karaktäriseras av vetenskaplig och matematisk objektivitet och tron på teknikens framsteg. 

Forskningen betonar individens rätt och plikten att göra fria, men korrekta val. I det analyserade 

undervisningsmaterialet framstår det KRAV-märkta barnet som en kunnig, nyfiken, rationell, 

uppoffrande och aktiv ung person. Detta barn konstrueras genom att personligt ansvar och globala hot 

knyts samman samt att individuella aktiva val bidrar till mänskligheten och planetens räddning. 

Författarna hävdar att lärande för hållbar utveckling formuleras i en neoliberal ideologi som maskerar 

en diskurs där ekonomiska intressen prioriteras (Ideland & Malmberg 2015, s. 173). 

Lindgren (2013) utreder om och hur föreställningar om barn och natur används normerande samt vad 

detta kan få för konsekvenser. Analysen grundar sig i hur vi betecknar ålder, genus och etnicitet i 

förhållande till hur barn framställs i medier om naturen. Resultatet visar att det är vita, könlösa och 

yngre medelklassbarn som representeras. Renhet och oskuld kopplas samman med en god barndom i 

naturmiljö. Resultatet visar också det paradoxala i kombinationen konsumtionsstimulering och 

hållbarhet (jfr Ideland & Malmberg 2015). Då framställningen i exempelvis reklam sker med en 

pedagogisk retorik där kritiken uteblir, menar artikelförfattaren att relationen barn-natur behöver 

ifrågasättas vidare (Lindgren 2013).  

Kopnina (2012) vill synliggöra vikten av de etiska aspekterna för miljöundervisning generellt och för 

utbildning för hållbar utveckling i synnerhet. Ett annat syfte är att argumentera för en återgång till 

instrumentalism baserat på de två antagandena att miljöproblem orsakade av människan är reella, och 

att utbildning till ekologiskt medvetna barn kan hjälpa till att lösa problemen i framtiden. 

Instrumentalism innebär ett miljöetiskt perspektiv med fokus på handlingars effektivitet (jfr Davis 

2014; Hedefalk 2013). Författaren värderar alla delar i ekosystemet lika, organiska såväl som icke 

organiska, eftersom det är den totala livsmiljön som är det centrala. Relationen mellan ekonomisk 

tillväxt och biosfärens ekologiska hälsa problematiseras och Kopnina menar, att den senaste debatten 

kring lärande för hållbar utveckling inte tar hänsyn till alla dimensioner (jfr Lindgrens paradox 2013). 

Vissa perspektiv på lärande för hållbar utveckling kan vara kontraproduktiva i fostran av den 

miljömedvetna uppväxande befolkningen. Författaren menar att forskning om utbildning för hållbar 

utveckling ofta moraliserar kring sociala fenomen som orättvisor mellan västvärlden och 

utvecklingsländernas fattiga befolkning, samtidigt som forskningen inte tar hänsyn till hela 

ekosystemet och därmed exkluderar andra arter än människan. Eftersom lärande för hållbar utveckling 

har blivit norm, behöver dess innehåll och etiska aspekter lyftas fram och reflekteras kring anser 

Kopnina. Ett grundare och antropocent synsätt på miljöfrågorna, där till exempel förgiftning med 

direkt mänsklig påverkan manifesteras, ställs mot ett djupare synsätt där politiska, sociala och 

ekonomiska aspekter betonas (Kopnina 2012, s. 700).  
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Ojala (2008) beskriver unga människors engagemang inför de globala miljöproblemen. Hon menar att 

det kan finnas något hoppfullt i oron då den kan vara en drivkraft för samhällsförändring. Vi ska inte 

vara alltför försiktiga med att låta barn konfronteras med den dystopiska sidan av miljöfrågorna, för de 

kan faktiskt därigenom uppmuntras till att utföra handlingar i vardagslivet som leder till en hållbar 

utveckling. Hon poängterar dock vikten av att föra fram budskap som anspelar på både negativa och 

positiva känslor för att de ska få en avsedd effekt (Ojala 2008, ss.20, 23-25). 

Barnkultur och förskolan 

Fagius (2011) betonar, förutom de musikaliska parametrarna röstläge och gehörets utveckling, även 

vikten av kvalitet på sångtexterna (jfr eco-edu-tainment, Martin 2004) för att barn ska uppleva 

sångglädje och få ett positivt närmande till musicerandet (Fagius 2011, ss. 46, 52). 

Med utgångspunkt i bilderböcker utgivna under 1970-talet respektive 2000-talet diskuterar Druker 

(2010) i en artikel hur miljöfrågor behandlas i bilderböcker såväl ideologiskt som uttrycksmässigt. 

Författaren ger exempel på att dagens böcker med uppmuntran till insamling av skräp och återvinning 

därmed uppmanar till konkret handling som ofta belönas t ex genom att samla in pantpengar som kan 

omsättas till plantering av ett träd. Druker menar att det ideologiska perspektivet, med jämställdhet 

och respekt för allt levande som ledord, är tydligt i 1970-talslitteraturen medan det framställs på ett 

mer undervisande sätt på 2000-talet (Druker 2010, ss.12-13). Druker åskådliggör implicita ideologier 

och normer även i bilderböcker från 2000-talet, barns miljömedvetenhet ska utvecklas. Det läggs ett 

underförstått ansvar på den uppväxande generationen som aktiva milöproblemlösare och 

representanter för en hoppfull hållbar framtid (Druker 2010, ss. 15-17).  

Druker ställer sig frågan om barnböcker reflekterar sin samtid gällande miljöproblematiken. 

Författaren hänvisar till en studie där två skilda linjer i bemötandet av klimatfrågan framträder. Den 

reformistiska problemlösande diskursen, där målet att nå hållbar utveckling genom att tillfredsställa 

dagens behov utan att äventyra kommande generationer, ställs mot en radikal diskurs med uppmaning 

till förändring för att hushålla med jordens begränsade resurser. Den radikala diskursen kan delas in i 

att förändra människors (barns) medvetande om miljöfrågor medan den andra dimensionen vill mana 

till social och politisk förändring. Den radikala diskursen dominerar i studiens analyserade 

bilderböcker (Druker 2010, s. 14). 

Ekomusik och barn 

Martins (2004) forskning med dess ekomusikaliska innehåll är direkt relaterad till denna uppsats, 

därför ges den mer utrymme än övriga artiklar. Hennes forskning visar att trots att barnmusik med 

tema miljö blivit tillgänglig i samma utsträckning som litteratur i samma genre har dess innehåll inte 

beforskats på samma sätt. Författaren kombinerar musik och litteratur samt benämner och diskuterar 

sångerna utifrån begreppet: Eco-edu-tainment. Detta definieras som: ”sånger som försöker undervisa 

lyssnaren och sångaren specifika biologiska eller ekologiska innehåll genom texten samtidigt som de 

underhåller med attraktiv, konstnärligt skickligt skapad och utförd barnvänlig musik” (Martin 2004, s. 

217, min översättning). Martin har återkommande belägg för att kraften i välskriven ekomusik kan 

förändra attityder och ibland även beteenden hos barn. Effektiv eko-media underhåller konsumenter på 

ett sätt så att informationen inte känns påtvingad. Att uppnå en effekt med undervisande miljöbudskap 

som är lustfyllda och utan pekpinnar blir en utmaning för barnmusikgenren menar Martin. Författaren 

argumenterar för att de mest framgångsrika sångerna i detta hänseende, alltså de som har förmågan att 
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influera barns attityder gentemot naturen, är de som tilltalar barn som agenter med makt att förändra 

samt lyckas hålla en god balans mellan undervisning och underhållning. 

Eftersom det saknas forskning om ekologisk barnmusik anser Martin att en jämförelse med ekologisk 

barnlitteratur kan göras. Författaren hänvisar till Carolyn Siglers tredelade angreppssätt av hur 

barnlitteratur närmar sig den naturliga världen och människans position i världen. Den antropocena, 

pastorala, synen med människan som överhuvud är ett angreppssätt – dominerande modellen. En 

annan syn, även denna med människan i fokus, handlar om hur vi ska förvalta och ta hand om vår jord 

– förvaltarskapsmodellen. Den tredje, en biocentrisk syn, utforskar det komplexa nätverket mellan det 

humana och det icke humana, levande och icke levande ting – biocentriska modellen (jfr Kopnina 

2012). 

Modern ekomusik uppstod enligt Martin på 1960-talet under en tid då miljöengagemanget 

underblåstes. Få miljösånger har därför ett innehåll som förespråkar den dominerande modellen. 

Många av dem har ett förvaltande och/eller biocentriskt budskap. I förvaltarskapssångerna blir barnen 

bärare av och ansvariga för jordens resurser. De är separerade från naturen men åläggs ett stort ansvar 

för att leva miljövänligt så att planeten fortsätter att vara tjänlig som habitat för mänskligt liv. Som 

kontrast använder den biocentriska modellen sig av metaforen ”livets nätverk”. I ett nätverk finns inga 

hierarkier och alla inblandade är likvärdiga. Musik som inbegriper denna modell försöker undervisa 

barn till en ekologisk medvetenhet som placerar människor jämte, inte ovanför, andra levande och icke 

levande organismer. 

För att bedöma kvaliteten hos eco-edu-tainment, undersöker Martin både hur texten riktar sig till 

och positionerar barnet samt den dynamiska relationen mellan instruktion och nöje. Författaren 

manifesterar, med hjälp av kvalitativ textanalys  gällande arbete med ekomusik och barn, tre 

olika sätt, nedan benämnda kategorier, att relatera instruktion/nöje i förhållande till barnets 

subjektsposition: (Martin 2004, ss. 218-219) 

1). Sånger där fokus på underhållning gör att de förlorar allt undervisningsvärde 

2). Sånger där koncentrationen på undervisning gör att texten blir propaganda 

3). Sånger som effektivt balanserar underhållning och undervisning 

Den första kategorin sånger som produceras mest för att underhålla kan verka harmlös men kan 

fungera missledande om den utger sig för att vara undervisande. Ett av Martins exempel visar hur 

utrotningshotade arter får uppmärksamhet samtidigt som texten inte undervisar utan mer fungerar som 

underordnad musiken. 

När det gäller kategori nummer två blir ”the banking model of education” (Freire 1990 i Martin 2004, 

s. 221, korvstoppningsmetoden, min översättning) aktuell där barnet ses som blivande/becoming. 

Sångtexter som Martin anser vara problematiska för barn att hantera är då de behandlar allvarliga 

saker som exempelvis krig och svält. I ett exempel tycks barnsångsmakarna inte rikta sig till sin 

målgrupp (barnen) eftersom det går att dra slutsatsen att det inte går att göra något åt storskaliga 

problem som miljöförstöring, krig och svält. Här menar författaren att sånger som denna går över 

barnens huvuden och skapar en lyssnare som är mycket större och i en maktposition jämfört med den 

verkliga målgruppen. Författaren frågar sig om ett sådant avsteg från eco-edu-tainments avsikter kan 

få motsatt effekt och istället invagga barn i hopplöshet (jfr Ojala 2008). 

Martin menar att sånger i kategori nummer 3 benämner barn respektfullt som subjekt och erkänner 

dem som rationella beings, med en förväntan om att lyssnaren (och utövaren) inte bara kommer att 

utveckla ett ekologiskt medvetande utan också handla utifrån de övertygelser som utvecklas med hjälp 
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av text och musik. Sånger som artikelförfattaren finner mest smittsamma i miljöundervisning för barn, 

kategori 3, kombinerar innovativa, informativa texter med utmärkt musik som positionerar barn som 

viktiga delar i ”livets nätverk”. Barn kan här göra skillnad istället för att objektifieras och knappt 

existera i ett större ekosystem. Sådan musik inkluderar ofta barnen i framförandet, t ex i form av en 

barnkör eller barnsolosång. Barns röster kommer till tals på flera plan och den musikaliska diskursen 

solo-kör framhäver olikhet och att vi ska kunna samarbeta med dem som inte liknar oss själva. Här 

sätts miljöfrågorna i ett större samhälleligt perspektiv och genom att växla mellan solo och kör 

positioneras barn som subjekt med möjlighet att påverka. 

Begreppen being och becoming kommer att användas i analysen av materialet och kräver en närmare 

förklaring. Halldén (2007) menar att den moderna barnforskningen, jämfört med tidigare 

utvecklingspsykologisk forskning, poängterar att barndom inte ska betraktas som en transportsträcka 

för att bli (becoming) vuxen. Istället menar författaren att barn är att betrakta som fullvärdiga personer 

med förmåga till socialt aktörsskap (being). Utifrån forskaren Lee, problematiserar Halldén dikotomin 

being/becoming. Den vuxne som stabil och färdig har i vår moderna föränderliga tid spelat ut sin roll. 

Tillitsfulla relationer är mycket viktiga för att människor ska känna trygghet, men det flexibla 

samhällsklimat som nu råder gör varken barn- eller vuxendom ordnad och säker. Barn och vuxna kan 

positioneras både som beings och becomings. Halldén menar att varandet (being) handlar om att leva i 

nuet och känna tillit i nära relationer, vilket blir en paradox i ett ständigt föränderligt modernt 

samhälle. Omvårdnadspersoner, såväl förskolans personal som föräldrar, kan abrupt bytas ut och 

relationer som skapats går förlorade. I detta menar Halldén finns det en risk att överbetona barns 

kompetens och förneka att det faktiskt finns olikheter mellan barn och vuxen (Halldén 2007, ss. 33-

35). 

Att barn själva får artikulera ord som ger hopp och inspiration förmedlar budskapet att de faktiskt 

bidrar till förändring. Då en hel barnkör växelvis med solosång får sjunga miljöbudskap tillsammans 

stärks sångens innebörd och metaforiska implikation att även ett litet ensamt barn kan sprida kunskap 

värd för andra att lyssna till och följa. Det gäller dock att hitta balansen och auktorisera lyssnarna 

genom att hjälpa dem att inse sin betydelse. Martin menar att det inte räcker med att ha bra och 

komplexa texter, de måste också kombineras med medryckande och variationsrik musik (Martin 2004, 

s. 219). 

Kännetecknande för sånger som tillhör Martins kategori nummer 3 är god kvalitet ljudmässigt 

musikaliskt och textmässigt (jfr Fagius 2011). Några nyckelstrategier inspirerade av eco-edu-tainment, 

som kan användas i sångtexter är, att de vuxna i berättelsen inte besitter all kunskap samt att humor 

och ovanliga fantasifulla perspektiv som sätter barnet i en subjektsposition som de kanske aldrig hade 

tänkt sig förut synliggörs. Barnsångsproducenter som använder sig av antropomorfism utan att 

kompromissa med vetenskapliga fakta blir också resultatrika. Ett annat framgångskoncept enligt 

Martin (2004, s. 226) är den musikaliska dimensionen där musiken är utformad så att den gör det lätt 

för barn att memorera och ryckas med i både text och musik. Här förenas alltså nytta med nöje!  

Att närma sig och berätta om mindre omtyckta djur som insekter och grodor med humor och vördnad i 

en musikalisk lustfylld kontext vittnar om att lärande kan och ska vara kul samt att alla varelser ingår i 

en gemensam biocentrisk värld (jfr Kopnina 2012). Återigen framställs barn som intelligenta formbara 

agenter för förändring. Barn kan, menar Martin, identifiera sig med djur, svamp, sten eller till och med 

skräp istället för en vuxen berättarröst. Budskapen är inte alltid explicita utan kräver tolkning för att 

komma åt det implicita vilket också vittnar om att barnet ses som kompetent/being. Istället för att tala 

om för barnet hur det ska leva och handla miljövänligt, utrustar Martins utvalda exempelsånger barnen 

med kunskap, empati och visar att vuxenvärlden litar på att de ska kunna göra ekologiska kopplingar 
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mellan sin egen nisch i världen i förhållande till andra levande och icke levande organismers habitat. 

Att använda denna sorts ekomusik med barn har övertygat Martin om dess makt att påverka unga 

personer att se sig själva som hjälpande agenter för positiv miljöförändring (Martin 2004, ss. 227-

228). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera innehållet i barnsångtexter med miljötema från 1960-talet till idag 

för att se vilka dominerande diskurser som framkommer samt hur barn positioneras som subjekt. Att 

uppmärksamma eco-edu-tainment i en svensk förskolekontext är ett övergripande mål med studien.  

Forskningsfrågor: 

Vilka budskap skrivs fram i barnsångtexter med miljöinnehåll? 

Vilket barn skrivs fram i texterna i relation till budskapet? 

Dessa forskningsfrågor utvecklas och kompletteras vidare med hjälp av analysfrågorna på sidan 13. 

Teori och metod 

Denna uppsats grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där diskursanalysen är ett 

angreppssätt. Socialkonstruktionism är ett gemensamt begrepp för flera nyare teorier som omfattar 

bland annat poststrukturalism. Diskursanalys definieras som både metod och teori där datainsamling 

och analys bildar en helhet (Bolander & Fejes 2015, s. 93; Winther Jørgensen & Phillips 1999, ss. 10-

11, 13). För att sammanfatta de olika socialkonstruktionistiska inriktningarna kan fyra premisser 

användas och dessa innefattar även olika dimensioner av diskursanalysen. Den första premissen 

betecknas som en kritisk inställning till självklar kunskap vilket innebär att vi bör ifrågasätta och vara 

medvetna om att verklig kunskap utgår från våra föreställningar och kategoriseringar. Den andra 

premissen kallas historisk och kulturell specificitet och beror av tid och socialt sammanhang där 

synsättet ser på människor som föränderliga. Den tredje premissen står för samband mellan kunskap 

och sociala processer och den fjärde handlar om samband mellan kunskap och social handling 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999, ss.11-12). De nyare teorierna utmanar alltså invanda 

västerländska synsätt och för givet tagna föreställningar som ligger till grund för tänkandet och 

handlandet (Nordin-Hultman 2004, ss. 30-31). Diskursanalys används för att beskriva hur företeelser 

uppfattas olika beroende av kontext. En viss tid eller ett visst samhälle präglar människans 

omvärldssyn och därmed kan normer variera. Eftersom texter från olika tidsepoker skrivna i olika 

sammanhang tillhör det föreliggande analysmaterialet blir diskursanalysen en lämplig teori och metod. 

Det empiriska materialets uttryck gällande föreställningar och utelämnanden av vad som är att betrakta 

som typiskt belyses i uppsatsens diskussionsdel och refererar till den valda teorin: Diskursanalysen 

pekar nämligen tydligt på hur vi utesluter och innesluter det onormala och normala (Bolander & Fejes 

2015, ss. 102-107). Ett begrepp inom diskursanalysen är exklusionsmekanismer eller, med ett annat 
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ord, utestängningsprocedurer. En diskurs kan innesluta visst innehåll medan annat som kanske tas för 

givet inom diskursen ändå utesluts. Begreppet exklusionsmekanismer uppmärksammar komplexiteten i 

definitionen av en diskurs. Boréus definierar begreppet utifrån Foucault: ”vad som trängs undan eller 

görs illegitimt ” (Boréus 2015b, ss. 166; Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 159). Vad som utesluts 

blir inte fokus i denna studies analys men detta diskursanalytiska begrepp har betydelse i diskussionen. 

En annan viktig aspekt av diskursanalys är den språkliga, d.v.s. hur vi talar om och därmed tolkar 

omvärldsfenomen. Språket som ett system av relationer och språkanvändning är väsentliga parametrar 

och studeras utifrån diskurser. Det blir väsentligt att försöka definiera begreppet diskurs. Vad 

diskursbegreppet innebär varierar dock, utifrån dess historiska och sociala kontext, och mellan olika 

grenar av diskursanalysen (Boréus 2015a, ss. 176-177; Neumann 2003, s. 18). Winther Jørgensen och 

Phillips (1999) ger en förenklad definition: ”… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen).” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 7). Här kan en jämförelse med 

diskursbegreppet utifrån ett ytterligare poststrukturellt sammanhang vara intressant. Lenz Taguchi 

menar att i ett poststrukturellt synsätt innefattar diskurs ”innebörden och betydelsen i det som sägs, det 

vill säga vad vi menar och hur det påverkar vårt handlande” (Lenz Taguchi 2013, s. 18). Lenz Taguchi 

belyser vårt verkliga agerande och begränsar sig inte bara till den explicita omvärldsförståelsen. 

Ytterligare en diskursanalytiker beskriver begreppet som "ett system som producerar en uppsättning 

utsagor och praktiker som genom att etablera sig institutionellt kan framställa sig som mer eller 

mindre normala" (Neumann 2003, s. 157). Hos Neumann fångas diskursanalysens 

normalitetsdimension i diskursbegreppet. Bolander & Fejes menar att begreppet diskurs formas utifrån 

varierande diskursanalytiska inriktningar och diskursanalysen är därmed inget homogent 

tillvägagångssätt (Bolander & Fejes 2015, s. 92). Även Winther Jørgensen och Phillips pekar på 

heterogeniteten och diskursanalysens möjligheter att skapa ”mångperspektivistiska kulturstudier” 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 10) 

En gren som blivit viktig i denna studie är Foucaults diskurstradition där språkanvändningen sker i ett 

större socialt sammanhang och inte enbart genom direkt textanalys (Bolander & Fejes 2015, s. 92-93, 

Boréus 2015a, s. 177). Foucault har gett upphov till diskursanalysens subjektuppfattning och menar att 

subjekt skapas i diskurser. Subjektet är decentrerat och utan fast grund vilket kan stå i motsats till en 

vanlig uppfattning i västvärlden om subjektet som en oberoende självständig individ. Subjektet kan 

inta olika positioner beroende av sammanhang eller diskurs. Till exempel skulle barnet som subjekt 

kunna positioneras olika i förskolemiljö (förskolebarn) jämfört med hemmiljö (dotter/son) (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999, ss. 21, 48-49). Begreppet subjektsposition definieras enligt Boréus som 

”det utrymme som människor kategoriserade på olika sätt ges för sitt agerande”. Vidare skriver 

författaren att positionerna även utgör ett handlingsutrymme som kan tas (Boréus 2015b, s. 165). 

Neumann (2003) beskriver Subjektspositioner som " identiteter på individnivå som står fix färdiga att 

tas i bruk... är situerade i sitt förhållande till diskursen" (Neumann 2003, s. 158). Neumann poängterar 

också forskarens, diskursanalytikerns, positionering i diskursen och att det är viktigt att beskriva sin 

egen situering och hur den kan tänkas påverka analysen. Neuman menar, i linje med 

socialkonstruktionistiskt tänkande, att diskursanalysens begreppsapparat signalerar en omvärldssyn i 

flux, åsyftande en värld i ständig förändring (Neuman 2003, ss. 158-159). Subjektspositioner är ett 

viktigt begrepp i denna studies analys för att se hur barnet ges och tar position i materialet. 
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Metodval 

Analysmetoden är Foucault-inspirerad diskursanalys som beskrivs och ställs upp enligt Boréus 

tolkning (Boréus 2015a, ss. 183-189). Processen följer fyra olika steg varav de två första ställs upp 

nedan, medan steg 3 och 4 kommenteras under rubriken Genomförande och analysmetod.  

1. Formulera forskningsfrågor 

Följande frågor undersöks: 

Vad är det för inriktning på barnsångtexter med miljöinnehåll? 

Vilket barn skrivs fram i texterna? 

2. Avgränsa diskursen 

Jag är intresserad av miljöfrågor i relation till barn i förskoleåldern och hur området framställs i 

barnsångtexter. Från ett rikt insamlat material har jag valt ut några exempel på svenska sångtexter med 

miljöbudskap från 1960-talet till idag. De valda sångtexterna har kriteriet att de ska vara riktade till 

barn, musik med text ska beskriva ett miljöinnehåll samt finnas lättillgängligt för förskollärare.  

Metoden för denna undersökning är alltså en typ av kvalitativ analys som passar studiens syfte och 

frågeställningar. Materialet som analyseras utgår vanligen från intervjuer, observationer eller text 

(Ahrne & Svensson 2015, ss. 9-10; Öhlander 2011, s. 27). En fördel med kvalitativa metoder, jämfört 

med kvantitativa, är att de ger en stor flexibilitet i forskningsprocessen och analysen av det empiriska 

materialet formas till stor del av forskaren utan förutbestämda mallar. En kvalitativ metod ställer dock 

större krav på trovärdighet än forskning som grundas i statistik (Ahrne & Svensson 2015, s. 15). I 

detta sammanhang blir det viktigt att motivera innehållet i och mängden material som relevant och 

tillräckligt för att besvara de forskningsfrågor som ställs (Boréus 2015a, s. 184).  

I denna studie tittar jag närmare på ett urval barnsångtexter som rör området miljöfrågor och hållbar 

utveckling. Studien undersöker textinnehållet och i något fall relaterar jag även till det musikaliska 

uttrycket. Analysen svarar bland annat på om det i dessa texter finns några implicita och/eller explicita 

budskap. Texter är en viktig del av samhället som både beskriver och påverkar vår omvärld samt 

bidrar till våra föreställningar och värderingar (Boréus 2015b, s. 157). Då det empiriska materialet 

huvudsakligen består av skrifter från olika tider som har varierande innebörder är kvalitativ 

diskursanalys som metod användbar, eftersom denna metod passar vid dekonstruktion av text utifrån 

medvetna och omedvetna förgivettaganden (Bolander & Fejes 2015, s. 90; Boréus 2015a, ss. 184-

185). 

En svaghet med diskursanalysen är att det är en större risk, jämfört med en statistisk analys, att 

forskarens egna värderingar kommer i dagen och det kan innebära en svårighet att belysa sin egen 

situering. För att motverka denna typ av inverkan gäller det att se på materialet med ”nya ögon” även 

om forskaren besitter stor kunskap inom ämnesområdet (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 28; 

Neumann 2003, s. 158). Att som forskare helt frångå sin egen diskurs tycks dock omöjligt enligt 

Bolander och Fejes. De menar att vi ständigt är formade av och själv formar vår egen diskurs och vi 

kan ses både som medproducenter i och en produkt av vår forskning (Bolander & Fejes 2015, s. 94). 

Utifrån syfte och frågeställningar ger alltså diskursanalysen bra verktyg att undersöka vilka 

dominerande diskurser som råder kring miljöinnehåll samt vilka subjektspositioner som tillskrivs 

barnet i det empiriska materialet.  
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Urval och avgränsningar 

Det konkreta arbetet med insamling av materialet har skett genom textsökning på internet, framförallt i 

bibliotekskatalogerna ELSA (Svenska barnboksinstitutet), Visarkivets vis- och låtregister (Svenskt 

visarkiv, Statens musikverk) och DIVA (Universitetbiblioteket), där ämnesorden barnvisa/barnvisor, 

ekomusik, förskola, hållbar utveckling, miljö, musik och sång varit ledande i att få fram artiklar om 

barnmusik inom området samt för att söka ut rent textmaterial. Sökorden kombinerades eller användes 

var för sig för att få en totalbild av fältet. Något som visade sig effektivt var sökning i bibliografier 

över barnsånger där kategoriseringar av visorna i ämnen där rubriker som Miljö och Natur gav 

vägledning. Vid besök på offentliga bibliotek (Enskede bibliotek, Farsta bibliotek, Luma bibliotek, 

Medborgarplatsens bibliotek, Nyköpings bibliotek, Skärholmens bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, 

Årsta bibliotek) och framförallt Svenska barnboksinstitutets bibliotek samt genom samtal och 

mailkontakt med bibliotekarier har barnsångböcker från olika tider samt forskning inom området 

identifierats, som sedan studerats ingående för att få fram barnsånger i den avsedda genren. 

Samlingsverk med bibliotekariers sammanställningar av barnsångstitlar har genomlysts. Denna studie 

behandlar inte konsumtionen av texterna i förskolepraktik och därmed har det blivit en tidsvinst vid 

analysen av materialet (Boréus 2015b, s. 171).  

Enligt Bolander och Fejes är texter som analyseras diskursanalytiskt att betrakta som verkligt material 

med sanningsanspråk och det görs ingen värdeskillnad på olika typer av textmaterial. Att 

diskursanalysen likställer olika slags sångtexter blir en fördel i denna studie, då materialet inte alltid 

tillhör det mest bekanta (Bolander & Fejes 2015, s. 94). Boréus, däremot, skriver om hur vissa texter 

kan väga tyngre än andra och betraktas som mer typiska för att synliggöra en viss diskurs. Hon 

exemplifierar med offentliga texter där hon ställer en genomarbetad proposition mot en enskild motion 

(Boréus 2015a, s. 184-185). En motsvarande textjämförelse med koppling till studiens område skulle 

kunna vara att ställa Evert Taubes Änglamark mot Gösta Frohms Skogsmulles visa. Att 

diskursanalysen är komplex och inte en enhetlig metod åskådliggörs i ovanstående två angreppssätt 

och belyser vikten av att tydligt motivera urval och avgränsningar (Bolander & Fejes 2015, s. 92-93).   

Jag har valt att använda svenska barnsånger, utgivna i Sverige och de flesta ursprungligen skrivna på 

svenska . Den svenska förskolan är den kontext jag själv är verksam i och känner till bäst. Jag har sökt 

efter sånger riktade till yngre barn i förskoleåldern. Fokus ligger på barnsångtexter med ett innehåll 

inriktat på hållbar utveckling och arbetet för en renare miljö samt barns miljöengagemang. Vissa 

sånger kan ha en kombination av ett naturvetenskapligt innehåll och ett vidare miljöbudskap. När det 

gäller tidsaspekten menar Martin (2004, s. 218) att den första ekomusiken började skrivas på 1960-

talet vilket gör att jag har valt att begränsa det empiriska materialet till sånger producerade tidigast år 

1960. Visserligen finns många ännu äldre barnsångtexter som ger uttryck för naturens vikt och värde, 

till exempel Alice Tegnérs visskatt, men dessa undersöks inte i denna studie, vilket kan motiveras med 

att nyare barnvisor är mindre beforskade (Hallgren, Kriström & Kåreland 2001, s. 57). Materialet från 

både då och nu är dock intressant i en jämförande språklig diskursanalys. Sånger från 1960-talet kan 

innehålla ett aktuellt budskap som fungerar i förskolepraktik även idag. Eftersom uppsatsen har ett 

begränsat omfång redovisas den kronologiska aspekten översiktligt relaterat till diskursanalysen. 

Ett stort problem har varit att göra urval och avgränsningar och mycket tid har lagts ned på material 

som ej analyseras i uppsatsen. För att hantera det rika och diversifierade insamlade materialet (89 

sångtexter) har avgränsningar gjorts. En avgränsning är att materialet ska redovisa ett miljöinnehåll 

med budskap om miljöengagemang, vilket följer av studiens syfte. En ytterligare avgränsning är att 

sångtexterna ska rikta sig till barn eller förekomma i en möjlig förskolekontext. Detta för att svara på 
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frågan om vilka subjektspositioner som ett barn intar samt att materialet kopplas till professionen. En 

sista avgränsning är att det analyserade materialet ska finnas tillgängligt med text och musik på 

musikdelningstjänsten Spotify. Denna tydliga avgränsning (Spotify-kriteriet) gjorde materialets mängd 

hanterbart men därmed föll också mycket förskoletypiskt material bort (t ex Grön Flagg-sången, Släck 

din lampa). Att använda Spotify som avgränsning motiveras med att det är ett välkänt instrument för 

musikspridning och används, så vitt jag erfar, i många förskolor. Martin (2004, s. 217) inkluderar i 

begreppet ekomusik även undervisande sångtexter med rent naturvetenskapligt innehåll, men denna 

typ av sånger har inte tagits med eftersom materialet då skulle bli ohanterligt.  

Jag har valt material från olika tidsperioder, i materialet finns texter skrivna från 1960-, 1970-, 1980-, 

1990- och 2010-tal, och i olika kontexter. De utvalda sångtexterna enligt ovan redovisade 

avgränsningar menar jag, efter min erfarenhet genom granskning av 89 sångtexter, visar en 

representativ bredd av fältet. Jag tänker att flera olika stilar alltifrån Vardagsgruppens Små cyklar, som 

var riktad till barn under min förskoletid, till Pocahontas Färger i en vind, som är filmmusik och utgör 

den enda utländska representanten i materialet, bidrar till omfångsrikedom. Sammantaget menar jag att 

det handplockade empiriska materialet kan relateras till de tre områdena som ligger i skärningspunkten 

för denna studie: förskola, miljö och musik.  

Undersökningsmaterial 

Följande 15 barnsångtexter, listade kronologiskt, utgör det analyserade materialet. Se Bilaga för 

fullständiga sångtexter. 

Tabell 1. Undersökningsmaterialet 

Titel Årtal Text och musik 

Örat 1967 Robert Broberg 

Har du grävt någon grop idag? 1974 James Hollingworth, Karin Ljungman 

Renare vatten, klarare luft 1974 Olle Widestrand 

Älgarna demonstrerar 1974 James Hollingworth, Karin Ljungman 

Hur ska jag göra för att komma 

över vägen? 

1976 James Hollingworth, Karin Ljungman 

Pelikanen 1984 Lasse Åberg (text), Janne Schaffer (musik) 

Små cyklar 1984 Jujja och Tomas Wieslander 

Zwampen 1984 Lasse Åberg (text), Janne Schaffer (musik) 

Vi är blommor 1991 Barbro Lindgren (text), Georg Riedel (musik) 

Färger i en vind 1995 Stephen Schwartz (text), Alan Menken 

(musik), Monica Forsberg (sv text)  

Avfallsvals 2011 Klas Widén 

Goliat 2013 Laleh Pourkarim 

Isbjörnen Isa 2015 Pelle Höglund 

Kräftan Karl 2015 Pelle Höglund 

Håll Himalaya rent 2016 Lasse Åberg (text), Janne Schaffer (musik) 
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Genomförande och analysmetod 

En liten förstudie har genomförts i form av uppspelning av låten Hur ska jag göra för att komma över 

vägen? för ett femårigt barn och fyra individuella vuxna samt en grupp av tre medstudenter. Efter 

genomlyssning av musiken fick undersökningspersonerna i en samtalsintervju berätta om vad de 

tyckte att texten handlade om. Detta gjordes för att få en inblick i fältets kapacitet till möjlig analys 

och olika förskolerelaterade personers idéer kring textens betydelse (Fägerborg 1999, s. 89).  

En uppspelning av låten Hur ska jag göra för att komma över vägen? gjordes även vid ett seminarium 

där medstudenter i en gruppintervju fick bidra med sina reflektioner över innehållet som en inspiration 

till analys (Fägerborg 1999, s. 91). Dessa förstudier har alltså fungerat som en uppstart och 

inspirationskälla i diskursanalytisk anda, där ingenting har tagits för givet. 

Analysmetoden är, som tidigare nämnts under metod, Foucault-inspirerad diskursanalys som beskrivs 

och ställs upp enligt Boréus tolkning (2015a, s. 183-189). Här följer steg 3 och 4. 

3. Analys av texter 

Analysen och behandlingen av forskningsfrågorna är inspirerad av Bolander och Fejes stegprincip. 

Denna uppsats fokus behandlar vad det talas om och hur. 

Analysen sker stegvis med hjälp av att dela in materialet i diskurser (vad det talas om), det diskursiva 

begreppet subjektsposition och forskaren Martins indelning av eco-edu-tainment i tre tidigare 

beskrivna kategorier (hur det talas om). När det gäller barnets subjektsposition utgår analysen från 

Davis tre dimensioner där barnet positioneras utifrån en rättighets-, kompetens- och deltagande 

aktörsdimension (Davis 2014, s. 21-24; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, ss. 253-254). Barns 

positioner med utgångspunkt i begreppen being och becoming analyseras också (Halldén 2007, ss. 31-

32; Martin 2004, s. 219). 

En diskursanalys söker även efter inkluderings- och exkluderingsmekanismer, vad som är 

normalt/onormalt (Bolander & Fejes 2015, ss. 97-107). Inom ramen för denna uppsats tas detta upp i 

diskussionen  

Sammanfattningsvis har följande analysfrågor använts: 

• Vilka diskurser framställs i barnsångtexter med miljöinnehåll? 

• Hur positioneras barnet som subjekt i texterna? 

• Vilka aspekter av kvalitet enligt Martins (2004, ss. 218-219) tre kategorier blir synliga i 

materialet? 

4. Besvara forskningsfrågorna 

Resultatet av analysen redovisas i avsnittet Analys och resultat och i avsnittet Diskussion förs ett 

resonemang utifrån forskningsfrågorna.  

Forskningsetiska överväganden  

I en observations- eller intervjustudie är det betydelsefullt att göra noggranna etiska överväganden för 

att inte någon ska utsättas för kränkning eller skada. I denna studie, en analys av barnsångtexter, är 

materialet som bearbetas och analyseras inte grundat i vad individer på förskolan har sagt eller gjort. 

Det handlar om offentliga texter som går att hitta i en sångbok eller på internet. Min studie berörs 
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alltså inte av krav på informerat samtycke eller skyddande av deltagares identitet (Löfdahl 2014, s. 36; 

Vetenskapsrådet 2011, s. 18). 

Studier som denna ska bygga på att andras forskning tolkas rättvist och sanningsenligt. Metoder och 

resultat ska kunna följas upp och vara tydligt redovisade (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). Det blir därför 

viktigt att motivera urvalet av sångtexter. Det blir också viktigt att göra nyanserade tolkningar och inte 

låta förutfattade meningar styra vilka texter som anses ha ett positivt eller negativt innehåll. Som 

forskare bör jag agera mångfacetterat och låta mig influeras av tidigare forskning med olika inriktning. 

Det kan finnas forskning som inte stämmer överens med det resultat jag får fram. Dessa resultat måste 

också relateras till för att studien ska kunna bli etiskt bärkraftig (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 

28). 

Studiens kvalitet 

Metodvalet är ju sammansatt med teoridelen, vilket har fungerat väl. Diskursanalysen beskriver inte en 

sann verklighet så studien har utförts i flux, ständig förändring. Kvaliteten i studiens analyser kan 

därför sägas utgöra en grogrund för produktion av sanningsanspråk (Neumann 2003, s. 159). Som 

diskursanalytiker måste jag ställa mig själv i relation till studien. I förordet skriver jag om min ingång 

till studien och visar i vilken kontext uppsatsen tillkommit. Detta speglar de sanningsanspråk jag har 

valt att lyfta fram. Min påverkan på studien visar sig bland annat genom val av material samt hur 

beskrivning av miljörelaterade diskurser, sångtexternas kvalitet och barnet som subjekt i relation till 

materialet skett. Som författare är jag alltså, genom min medvetna eller omedvetna influens, med och 

skapar de subjekt och exklusioner som redovisas (Bolander och Fejes 2015, s. 111). Ett exempel på ett 

uttryck för hur diskursanalytikerns påverkan i denna studie är då jag menar att sångtexten till Älgarna 

demonstrerar, skriven på 1970-talet, uppfyller Martins kategori 3 gällande eco-edu-tainment. Utifrån 

en annan diskursanalytisk synvinkel skulle antagligen denna sång hamna i en av de andra kategorierna 

eller kanske inte ens tillhöra det utvalda materialet. 

Studiens ämne har lyfts fram på ett nytänkande sätt vilket stärker dess kvalitet (Vetenskapsrådet 2011, 

s. 40). En stor tidskrävande svårighet har varit att fokusera och avgränsa materialet eftersom det finns 

många möjliga barnsånger. Det har exempelvis visat sig svårt att göra avgränsningen mot 

förskoleåldern då det i sångböcker för barn innehållande sångtexter med miljötema, i första hand är 

skrivna för en äldre målgrupp. Kriteriet om tillgänglighet via Spotify medförde samtidigt att vissa 

relevanta sånger uteslöts ur studien, men detta var nödvändigt för att uppnå ett hanterligt material. Att 

sångerna finns tillgängliga på Spotify, som är en välkänd och välanvänd musikdelningstjänst, gör 

materialet aktuellt i dagens förskolekontext. 

En styrka är att materialet är befintligt och inte behövts transkriberas. En svaghet är att materialet och 

metoden inte visar vad som faktiskt används i förskolepraktik. Dock hänvisar studien till materialets 

tillgänglighet via Spotify, men hur och om det brukas undersöks inte vidare. 
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten med fokus på syftet utifrån forskningsfrågorna. 

Materialet analyseras utifrån begreppen diskurser, subjektspositioner och eco-edu-tainment.  

Diskurser  

Fyra huvudområden har blivit synliga i sångtexterna med hjälp av diskursanalysen. Dessa 

diskurser benämner jag klimat, naturfrid, sophantering och trafik. Här följer en beskrivning av 

de dominerande diskurserna:  

K) Klimat - innehåll som kan hänvisas till det globala klimathotet.  

N) Naturfrid - naturmiljön som en möjlig lek- och rekreationsplats och viktig att bevara för 

kommande generationer. Naturen kontrasteras till kultur (staden). 

S) Sophantering - Benämning av avfallsinnehåll såväl som uppmaning till skräpplockning 

innefattas i detta område. 

T) Trafik - hänvisar till miljöproblem som har med motortrafik att göra. Både miljöförstöring, 

säkerhets- och hälsoaspekter innefattas samt uppräkning av bilmärken. 

Det har visat sig att en del sånger överlappar diskurserna och därmed blir de placerade under 

dubbla rubriker i nedanstående uppställning. 

Tabell 2. Sammanställning av det analyserade materialets fördelning på olika diskurser 

Diskurs Titel År 

Sophantering Pelikanen 

Avfallsvals 

Kräftan Karl 

1984 

2011 

2015 

Sophantering/ 

Trafik 

Renare vatten, klarare luft 

 

1974 

 

Trafik Örat 

Små cyklar 

1967 

1974 

Trafik/ 

Naturfrid 

Hur ska jag göra för att komma över vägen? 

Älgarna demonstrerar 

1976 

1984 

Naturfrid Har du grävt någon grop idag? 

Zwampen 

Vi är blommor 

Färger i en vind 

Goliat 

1974 

1984 

1991 

1995 

2013 

Naturfrid/ 

Klimat 
Håll Himalaya rent 2016 

Klimat Isbjörnen Isa 2015 
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Tabell 2 visar att materialet är ojämnt fördelat gällande tidsaspekten. Klimatdiskursen omfattar de 

nyaste texterna medan Trafikdiskursen enbart återfinns i äldre musik. Naturfrid- och 

Sophanteringsdiskursen visar en jämnare spridning gällande åldersfördelningen. 

Inom diskurs K) Klimat återfinns endast en sång med ett tydligt innehåll länkat till 

klimathotet, Isbjörnen Isa som inte nämner ordet klimat specifikt utan hänvisar till 

issmältning ”om isarna försvinner… om temperaturen stiger mera, Ja, då blir det kris!” En 

annan sång som jag kopplar till klimatdiskursen är Håll Himalaya rent där textraderna ”det är 

inte lätt att vara snöman i dessa bråda dar…ingen vildmark kvar” tolkas som att klimathotet är 

reellt och brådskande att lösa. 

Diskurs N) Naturfrid synliggörs i ett flertal sångtexter: Färger i en vind, Har du grävt någon grop 

idag?, Hur ska jag göra för att komma över vägen? Zwampen, Älgarna demonstrerar, Goliat, Vi 

är blommor, Håll Himalaya rent.  

Som synes avslutas två av dessa titlar med ett frågetecken. Det förkommer uppmanande 

frågeställningar i flera av sångtexterna. Jag tolkar det som ett gemensamt drag, där 

frågetecknet får representera en oviss framtid som hänvisar till att miljöproblematiken 

behöver åtgärdas. Svaret ligger hos målgruppen för dessa sångtexter, den kommande 

generationen. Exempel på frågor som hanteras något differentierat är i Goliat ”Vad var det vi 

sa… vad var det vi skrek?” där det uppmanande svaret är: ”vi ska ta över världen… vi ska 

göra jorden hel” samt Färger i en vind där frågorna ”Hur högt orkar trädet nå? Om du fäller 

det, vem kan svara då?” lämnas obesvarade och därmed tillhör en mer utforskande diskurs (jfr 

subjektspositionering). Här röjs materialets svåröverskådlighet och deldiskurser synliggörs.  

Lindgrens text ”Vi är blommor, bryt oss inte… låt oss växa fria, utan våld och död” refererar 

till naturens och barnets skörhet och hur viktigt det är att bevara och förvalta vår miljö. 

Liknande budskap förmedlas i Färger i en vind där Pocahontas sjunger om ”njut av överflödet 

i naturen, allt du ser har ett värde utan ord… du kan äga jorden här, den får liv först när du lär 

dig att se att det finns färger i en vind”. Här synliggörs människans utnyttjande av naturen 

men även möjligheter till förbättring omskrivs poetiskt. .  

Sophanteringsdiskursen, S) framstår också som ett omfattande område med titlarna: 

Avfallsvals, Kräftan Karl, Pelikanen och Renare vatten, klarare luft. Gemensamt för de flesta av dessa 

är att skräp ses som något vi bör hantera och undvika spridning av. Hanteringen består delvis i 

skräpplockning, men också i den diffusare benämningen ”miljövård av olika slag”. Undvikandet består 

delvis av miljöpåverkan, t ex skaderisk för djur ”en trasig gammal flaska kan skada svårt ett djur” ”en 

pelikan som käkar skräp och inte fisk” men också om att avfall inte ska ligga och skräpa i natur eller 

stad ”håll därför staden ren och fin”. Avfallsvals är ett undantag när det gäller uppmaning till handling, 

den innehåller endast uppräkning av olika skräp i en underhållande och rimmande ton ”en sladdrig 

ballong en gammal och trasig kalsong”. 

Trafikdiskursen, T) återfinns i sångtexterna Hur ska jag göra för att komma över vägen? Renare 

vatten, klarare luft, Små cyklar, Älgarna demonstrerar och Örat. Här blandas säkerhets- och 

hälsoaspekten ”i bilkön blir man snurrig av gaser och rök” (Renare vatten, klarare luft), ”bilar som 

dundrar” (Små cyklar), med omvärlds- och miljöaspekten: ”det bullrar så runt omkring i världen” 

(Örat). Bullret och relaterade hörsel- och koncentrationsproblem är en hälsofara och jag menar att 

detta tillhör stadens brus och underförstått blir bilismen kritiserad. Det skymtar fram negativa effekter 

av motortrafikens framfart. I Hur ska jag göra för att komma över vägen? förekommer en uppräkning 
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av bilmärken vilket kan tala för bilism. Då bilar och vägar nämns i denna text blir den tydligt placerad 

i Diskurs T. 

Barns subjektspositioner  

För en samlad översikt över det analyserade materialet i relation till subjektspositioner hänvisas till 

Tabell 4. I denna tabell redovisas subjektspositioner i två kolumner med rubrikerna Position och 

Dimension. 

Barnet positioneras med hänsyn till Davis (2014) indelning i en rättighets-, kompetens- och deltagande 

aktörsdimension samt utifrån indelningen av barn som beings och becomings. Denna dikotomi kan 

dock ses som överspelad (jfr Lee och Halldén i Halldén 2007, s. 34) och som synes i Tabell 4 

positioneras barnet ibland som både being och becoming.  

Sångtexten i Avfallsvals är ensam om att ge ett ytligt perspektiv som inte går in under någon av Davis 

positioneringar. Det finns ingen tydlig uppmaning till miljöengagemang. Barnet kan ses som något 

som ska matas med information och kan därmed positioneras som becoming. Låten Örat förekommer i 

många barnsångböcker och positionerar barnet som handlingskompetent att med en enkel konkret 

åtgärd stoppa det störande bullret. Barnet förstår bullret som ett hälso- och miljöproblem och det kan 

bli en utgångspunkt för samtal i förskolan både om trafik, att vi inte ska störa varandra samt ett behov 

av lugn och ro. Detta kopplar jag till barnet i naturen, där lugn och möjlighet till avkoppling finns. En 

enkel åtgärd som att stoppa bomull i örat, relateras till den konkreta handlingen att sortera skräpet på 

rätt ställe. Blir problemen därmed lösta på ett hållbart sätt? Som diskursanalytiker menar jag att det är 

en ohållbar problemlösning eftersom synsättet är ytligt och barnet positioneras som becoming utan 

djupare eftertanke på bullrets eller skräpets orsaker.  

Färger i en vind beskriver ett kompetent barn som tilltalas respektfullt med möjlighet att reflektera 

själv över möjliga aktioner för en hållbar framtid. Naturen i texten beskrivs poetiskt med 

naturreligiösa undertoner där allt på jorden, både berg och sten påstås ha en ande. Ett ekocentriskt 

perspektiv synliggörs. Barnet tilltalas direkt: "du tror... du vet… du ser... du hör". Frågorna i texten 

uppmanar till ansvar, t ex "om du fäller trädet, vem kan svara då?" Barnet inlemmas i ett 

samhällsperspektiv och görs medveten om allas lika värde t ex genom strofen: "...vilken färg vi än har 

på vår kind". Texten utmanar det för givet tagna, "om du följer spår du aldrig sett förr", samt utmanar 

det kunskapstörstande barnet: "finns mycket mera kunskap än du tror". Färger i en vind menar jag 

redovisar ett barn som positioneras inom Davis tre kategorier och som ett varande/being, utforskande 

och kunskapssökande barn. Liksom Pocahontas sjunger barn i Vi är blommor om naturen som 

värdefull i flera hänseenden. Texten uttrycker här ett barn med framtidstro men skört och beroende av 

vuxna. Sången utgår och framförs av ett kompetent barn med kraft och livsmod. Barnen jämförs med 

blommor, som är en ömtålig oersättlig del av naturmiljön. Naturen fungerar som en läkande kraft som 

stärker människan. Texten talar om frihet från ”våld och död", vilket även kan inbegripa 

miljöförstöring. Här ses barnets mod (aktörskap) till glädje som den viktigaste faktorn för ett gott 

samhälle. I och med att text och musik är skrivna av erkända barnkulturpersonligheter (Barbro 

Lindgren & Georg Riedel) samt framförs av drillade barnkörer positioneras barnet som 

kompetent/being och med hög status i ett samhällsperspektiv.  

Texten till Har du grävt någon grop idag? beskriver hur enkla metoder kan leda till fantastiska 

upptäckter i närmiljön. Tilltalet och synsättet i denna sångtext går i linje med förskolans utforskande 

arbetssätt (Skolverket 2016, s. 9). Barnet ses som kompetent att göra upptäckter i sin närmiljö. Frågan 

som ställs i titeln: Har du grävt någon grop idag? lämnas till barnet att själv besvara på ett 
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utforskande sätt. Exempel finns även på att motfrågor uppmuntras: ”Har du lärt dig något nytt idag? 

Vem har sagt att det är dumt att fråga?” visar på ett kompetent varande (being) barn som har rätt att 

ställa utforskande frågor (rättighetsdimensionen) och bidrar till aktörskapsmöjlighet. Förmågan för 

barnet att påverka synliggörs också, till exempel: kan jag få mina föräldrar att flytta till landet (stan ger 

ju dåliga lungor)? Kanske blir detta barnets utgångspunkt, istället för en aktion som skulle kunna vara 

att tjata på föräldrarna så att de avstår från bilen. Trafikdiskursen framgår i denna sång därmed 

implicit.  

I Hollingworth och Ljungmans låt Hur ska jag göra för att komma över vägen? kan barnet, genom 

identifikation med älgen, bli uppmuntrad att framföra egna åsikter: ”Om det var älgar som bestämde 

här i världen”. Här tolkar jag det som uppror i en proggig tidsanda där älgen/barnet inte får komma till 

tals. Ett ekocentriskt perspektiv görs gällande, liksom i Älgarna demonstrerar. Barnet görs medvetet 

om djuret, älgens, situation och behov. Det skapas ett ekocentriskt barn som får en förståelse för att 

andra arter än människan också har ett värde. Barnet ges identifikationsmöjlighet i förhållande till den 

förmänskligade älgen. Ett av älgarnas krav är: ”Vi älgar vill ha större jämlikhet!”. Älg och barn kan 

ses som underordnade vuxenvärlden men här kan älgens jämlika position också uppmuntra barnet till 

att göra sin röst hörd, gärna i kollektivistisk anda: ”Vi älgar kräver”. Budskapet förtydligas med hjälp 

av versaler: ”Låt oss enas under parollen: FRITT FRAM I SKOGEN!”. Här synliggörs också 

naturmiljöns betydelse i kombination med frihetstanken. Det är ett resonemang som ger barnet 

möjlighet att dra egna slutsatser och positionerar det som kompetent (being). Jag tolkar det som att 

barnet har alla Davis tre möjliga dimensioner att tillgå i Hollingworth och Ljungmans texter: rätt att 

uttrycka sin åsikt, kapacitet att påverka sin omvärld samt ett tydligt aktörsskap. 

I Håll Himalaya rent positioneras barnet som being och texten har ett delvis vuxet tilltal: ”Att stå där 

upp på Everest är klättrarens dröm, Sen komma hem, ge ut en bok och få en dos beröm”. Jag tolkar det 

som att den har ett mångtydigt budskap där snömannen representerar global issmältning. Ett något 

oroande men humoristiskt framfört budskap som barnet förväntas kunna hantera. Det finns ett ”vi och 

de”-tänk där det är andra som skräpar ned, inte barnet som lyssnar. Barnet sätts också in i ett 

världsomspännande sammanhang då platsen som beskrivs inte ligger i Sverige samt att flera 

nationaliteter nämns i texten. Låtmakarna har lagt in spår av propaganda mot nedskräpning genom 

invävning i ordvitsar och nonsens. Barnets förmåga till fantasi belyses med hjälp av Åbergs ordlek. I 

Electric banana bands tidigare låtproduktion återfinns Pelikanen, där barnet ses som en 

handlingskompetent skräpplockare och bärare av ansvar för att motverka nedskräpning (jfr Lindgren 

2013). Här görs barnet medvetet om det ekocentriska perspektivet genom förhållningssättet till djuret, 

pelikanen. I Åbergs välkända låt Zwampen åskådliggörs ett naturnära barn som tycker om att vistas i 

skogsmiljöer. Barnet kan identifiera sig med textinnehållet i och med det lättillgängliga och 

underhållande språkbruket. Den som sjunger uttrycker åsikter som ”jag vill” och ”jag gillar”. 

Budskapet om miljöengagemang är inte så tydligt men det kan tolkas som att stadens gråhet och 

tristess står i kontrast till ett naturälskande barn. Buller och avgaser som hör ihop med den beskrivna 

staden/kulturen kan sägas kontrastera och förorda att naturen har ett värde i sig som barnet har ansvar 

för att bevara.  

Lalehs text till låten Goliat ger hopp och inspiration samt beskriver en positiv framtidsvision. Det är 

barnet som en dag ska ta över världen och åstadkomma det som tidigare generationer misslyckats 

med; att göra jorden hel, vattnet rent och aldrig skada varandra mer. Goliat bidrar till att uppmuntra 

barnet att våga tro på en bättre värld och verktyg ges för att kunna förändra. Språkbruket uppmuntrar 

barnet: ”du är modigast, du kan ...”. Davis (2014) tredelning i förhållande till barnets position i 

kampen för hållbar utveckling, rättighets-, kompetens- och aktörskapsdimensionen, blir uppfylld.  
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I Kräftan Karl uppmanas barnet till handling och oroande skrämselpropaganda blandas med 

undervisning om kräftans livsvillkor. Förutom sophanteringsdiskursen berörs lantbrukets 

nedsmutsning av hav och sjö i form av gödsel och övergödning. Barnet ses som kompetent att kunna 

hantera all denna information och propaganda. Synsättet där barnets oro leder till en 

samhällsförändrande drivkraft görs gällande. Barnet ses som att kunna hantera ett abstrakt tänkande då 

texten även tar upp övergödning av sjöar som är mycket svårare att konkretisera. Att barnet med eget 

handlande skulle kunna stoppa gödslet kräver åtgärder i form av politisk aktivitet eller kanske 

uppmanas till civil olydnad, att sätta sig i vägen för gödselmaskinerna likt Greenpeace aktioner? Det är 

lättare att inte hälla ut giftiga vätskor i avloppet eller sortera sopor i den miljö där barnet befinner sig. 

Handlingskompetens utifrån oro som en drivkraft framkommer även i texten till Isbjörnen Isa. Barnet 

ses som kompetent att ta emot ett informativt och oroande budskap. Inget förslag på lösning ges av 

låtskrivaren vilket kan få motsatt effekt och fungera förlamande. I båda dessa sångtexter tolkar jag det 

som att korvstoppningsmetoden (jfr Martin 2004) blir dominerande och därmed positioneras barnet 

som becoming.  

I de versioner av Renare vatten, klarare luft, som är tillgängliga via Spotify, är det barn som sjunger. 

En kör av barn och barnsolister ger intrycket att det är barnet som ska engagera sig i och ta ansvar för 

miljöproblemen (jfr Martin 2004). Oroande budskap förmedlas i texten men med en lösning där 

vi/barn agerar kollektivt för miljön (jfr Ojala 2008) ”vi måste lova varandra att bli bättre var dag på 

miljövård av olika slag”. Barn har rätt till och uppfordras att vara handlingskompetenta men 

information om vad miljövården i texten konkret innebär uteblir. Vardagsgruppens Små cyklar 

pekar ut ett mindre kompetent barn som ska skyddas av den vuxne samtidigt som det anmodas att 

handla rätt genom att välja cykeln istället för bil. Barnet sätts i ett samhällsperspektiv med en tro på 

kollektivism där bullret minskar om fler använder cykel. Det framgår en underförstådd kritik mot 

bilism som barnet förväntas aktivt delta i. Här uppmanas till handlingskompetens på ett nyanserat sätt 

och målet är framförallt att minska obehaget av motortrafik. Miljöaspekter som bilismens utsläpp av 

avgaser uttrycks implicit. I Renare vatten, klarare luft och Små cyklar tolkar jag det som att barnet 

subjektpositioneras som becoming.  
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Eco-edu-tainment 

Tabell 3. Sammanställning av diskursanalysens resultat i relation till kvalitet och hållbarhet 

Kvalitet Titel År Hållbar? 

1) Alltför 

underhållande 

Örat 

Avfallsvals 

1967 

2011 

Nej 

Nej 

2) Alltför 

undervisande 

Renare vatten, klarare luft 

Små cyklar 

Isbjörnen Isa 

Kräftan Karl 

1974 

1984 

2015 

2015 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

3) Balans Har du grävt någon grop idag? 

Älgarna demonstrerar 

Hur ska jag göra för att komma över vägen? 

Pelikanen 

Zwampen 

Vi är blommor 

Färger i en vind 

Goliat 

Håll Himalaya rent 

1974 

1974 

1976 

1984 

1984 

1991 

1995 

2013 

2016 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Analysen har lett fram till ovanstående kvalitetsindelning enligt Martins tre kategorier. Det finns flera 

möjliga diskursanalytiska tolkningar, där vissa sånger placeras i flera kategorier (se Tabell 4). Vid 

bedömningen av hållbarhet har jag ändå valt att, liksom Martin, göra tydliga åtskiljningar och 

resonerar vidare kring detta i Diskussion. När det gäller tidsaspekten framkommer det att materialet 

sprids ut i de tre kategorierna, det vill säga äldre och nyare sånger finns representerade överallt. 

Hållbara barnsånger korrelerar med kvalitetskategori 3 (Balans) och här återfinns således också texter 

från olika tider. Här följer vidare analys kring kategoriseringen:  

1) Ekomusik där fokus på underhållning gör att den förlorar allt undervisningsvärde 

Avfallsvals, Örat 

Här tolkar jag det som att sångtexten till Avfallsvals (2011) uppmärksammar sophanteringsdiskursen i 

och med att den behandlar en uppräkning av olika sorters skräp, i försök till en humoristisk rimmande 

nonsensform, men där miljöbudskapet uteblir. Detta kan exemplifieras med strofen: ”Två geggiga ägg, 

en docka med skägg, en burk med gelé med locket brevé, en cykel med styret på sné, och sen var det 

inget mer med det!”. Just den sista delen i detta textutsnitt visar, menar jag, att det inte är något mer 

undervisande budskap, än just en uppräkning av avfall. Inledningsstrofen ”här är vår egen avfallsvals, 

svår att sjunga? Nej inte alls”, där frågan som ställs, inte indikerar någon miljödiskurs utan snarare 

refererar till underhållande musik samt besvaras direkt, vilket faller utanför en diskuterande 

undervisningsdiskurs.  

Örat (1967) har jag bedömt tillhöra denna kategori, men texten har kvaliteter som faller inom 

undervisningsramen, den innefattar alltså en diskursanalytisk komplexitet, och skulle kunna falla inom 

kategori 3 i en annan tolkning. Jag menar dock i denna belysning, att den humoristiska betoningen i 

låten dominerar ”denna lilla bomullsåtgärd gör att Örat mår jättebra”. Texten indikerar att buller från 
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trafik och andra kan stoppas med hjälp av endast bomull i en enskild kroppsdel, vilket jag här tolkar 

som en förenklad syn på omvärldsfrågorna och därmed förloras den undervisande dimensionen.  

2) Ekomusik där koncentrationen på undervisning gör att texten blir propaganda  

Kräftan Karl, Isbjörnen Isa, Renare vatten, klarare luft, Små cyklar 

De två förstnämnda sångtexterna är utvalda från en lärande musiksaga om miljön med Widén (2015) 

som textförfattare. Det är genomgående i hela denna musiksaga att det är ett undervisande 

miljöagiterande budskap som förs fram. Detta manifesteras bland annat genom isbjörnens röst: ”Jag 

har nåt viktigt att berätta, kom och hör på min visa” samt ”om isarna försvinner och blir till öppen 

sjö… då kommer vi att dö!”. Även kräftan paraderar: ”Den som är lat och bekväm rör inte en fena, för 

att hålla havet och sjöarna rena. Men en gång var vattnet friskt och rent. Det är dags att vakna, snart är 

det för sent!” Undervisningen fokuserar på indoktrinering med moraliserande budskap. Det finns 

exempel där kunskaper om djurens (isbjörnen/kräftan) biologiska livsföring förs fram på ett korrekt 

vis men det kombineras med det demagogiska och därmed placerar jag dem i kategori 2: Kräftan Karl  

(2015) ”jag smyger på botten och letar min mat. Det är växter, snäckor och maskar så klart. Men plast 

och plåt kan jag inte rå på. Att sådant finns i vatten har jag svårt att förstå”. Isbjörnen Isa (2015) ”Jag 

har vit lurvig päls och ett tjockt lager fett. Fyrtio grader kallt, det klarar jag lätt… om temperaturen 

stiger mera, ja, då blir det kris!”. Samma prägel råder i Renare vatten, klarare luft (2015) till exempel: 

”Förbjudet att bada” på skylten det står, för vattnet är förgiftat av kvicksilver och klor… Vi måste lova 

varann att bli bättre på miljövård” samt ”I bilkön blir man snurrig av avgaser och rök. Det luktar inte 

alls så gott som härlig biff med lök” som därmed också placeras i agitationskategorin. 

3) Ekomusik som effektivt balanserar underhållning och undervisning (med god musikkvalitet) 

Färger i en vind, Har du grävt någon grop idag? Hur ska jag göra för att komma över vägen?, Håll 

Himalaya rent, Goliat, Pelikanen, Vi är blommor, Älgarna demonstrerar, Zwampen 

Jag har i denna undersökning varit tvungen att begränsa mig till själva sångtexterna och därmed skrivs 

musikkvaliteten inom parentes. Däremot har jag, vid återkommande genomlyssning av materialet, 

kunnat konstatera att i och med genomarbetade och välskrivna texter följer också dito musik. Här 

kommer nu ett urval exempel på vad diskursanalysen har kunnat utröna som Martins kategori 3: ”finns 

mycket mera kunskap än du tror…varje litet liv ska va en vän… i en kretsgång utan slut här ser vi 

den” Pocahontas (Färger i en vind ) besjunger allas lika värde och ett kretsloppssamhälle i en poetisk 

omskrivning. Barbro Lindgrens text: ”Lita på oss, ge oss värme, för där ute är så kallt” åsyftar ett 

samhällsklimat som behöver förändras och kunskap om att ”vi är barn… vi är många” ger ett hoppfullt 

undervisande budskap. 

”Det gäller rå-, det gäller rå-, det gäller rådjur. Likaväl som det kan gälla en älg. Det gäller rävar och 

kaniner och små smådjur, likaväl som det kan gälla dig själv.” är ett citat från Hur ska jag göra för att 

komma över vägen? där ett ekocentriskt lärande framställs i muntration. Frågan som ställs i 

Hollingworth och Ljungmans låt kan fyllas ut med ett ord i sammanhanget: hur ska jag göra för att 

komma säkert över vägen? Vid förstudien framkom ju att ett barn tolkade det som att älgar, liksom 

människor, behöver övergångsställen för att tryggt kunna ta sig över vägar. Denna förstudie visade på 

att texten utmanar barnet till ett kreativt handlingskompetent problemlösande, vilket jag menar stärker 

införandet i Martins kategori 3. 

De effektiva utlärningsmetoderna med samhällsbudskap i ekologisk mentalitet fortsätter i och med 

Zwampens (1984): ”jag trivs inte i stan, för den är grå och trång… tiderna är hårda, livet är en kamp”. 

Dessa dystopiska budskap konstrateras och blir lösningsorienterat: ”jag vill bo i skogen, I lugn och 
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rymd och ljus” och ”det känns mycket bättre, om jag har min svamp”. Sophanteringsdiskursen 

manifesteras även i denna kategori i och med bland andra Pelikanen. Uppmaningen ”kasta inte skräp 

på stan” bidrar inte till en dyster framtidssyn (jfr Kategori 2) eftersom den nyanseras och pelikanens 

sjukdom, ”den fågeln är väl inte frisk”, kan botas med hjälp av den humoristiska 

kunskapsförmedlingen i texten: ”Håll därför staden ren och fin och ge vår fågel färsk sardin”. Den 

tredje Electric Banana Band-låten ådagalägger också sophanteringsdiskursen där ordekvilibristen 

Åberg tillåtits go bananas i en mångfacetterad kunskapsinriktad skickligt utförd balansgång, i enlighet 

med Martins kategori 3. Jag menar att bara inledningsstrofen ”Det är inte lätt att vara snöman i dessa 

bråda dar, För Himalaya är trångt, ingen vildmark kvar” belyser alla textmässiga krav enligt 

kategoriseringen. Dessutom blir det fulländad eco-edu-tainment då det karakteristika banana-soundet 

fungerar medryckande vid lyssning på Spotify. Det finns dock svagheter i Håll Himalaya rent som gör 

att den skulle kunna falla in i kvalitetskategori 1 (se vidare under rubriken Diskussion). Goliat, tillhör 

också en av de modernare sångtexterna, ”ja vi ska göra jorden hel, ja vi ska göra vattnet rent, ja vi ska 

aldrig skada varandra mer” och förmedlar ett positivt budskap med ordet ”ja” som utgångspunkt. PR-

kampanjen för en bättre miljö lindas effektivt in i Lalehs utopiska lyrik.  

Några sånger skulle kunna hamna i en eller flera kategorier; till exempel Älgarna demonstrerar. 

Motivet till att älgarnas demonstration ändå kan ses som hållbar eco-edu-tainment är att den roar 

samtidigt som den tar upp miljöfrågorna i ett större ekocentriskt perspektiv där jämlikhet kombineras 

med frågor om besprutning och biltrafik ”Vi älgar vill ha större jämlikhet… all besprutning av maten 

måste omedelbart upphöra”. Samtidigt skulle innehållet kunna tolkas som banal propaganda mot 

biltrafik utifrån ett antropocentriskt perspektiv ”vi måste få bort biltrafiken från vägarna – många av 

våra kamrater har råkat illa ut på vägarna!”. Den moderna människan och bilarna måste ju få komma 

fram, bygg murar runt, eller tunnlar under vägarna istället, skulle motargument kunna vara. Citatet 

”Totalt förbud mot all jakt i skogen!” tilltalar förstås en ekocentriker medan en androcentisk 

jägarkultur skulle ha en annan synvinkel. Ett ytterligare väsentligt skäl till att jag inlemmar Älgarna 

demonstrerar i kategori 3 är att den är välkänd och dess musikaliska kvalitet tillsammans med dess 

budskap är hållbart i en förskolekontext än idag.  

Analysen visar att ekomusik-kategoriseringen (utifrån eco-edu-tainment) svarar på syftet om att belysa 

sångtexter som kan leda till ett värdefullt arbete för hållbar utveckling i förskolepraktik. Martins 

kategori 3 menar jag omfattar dimensioner som kan motivera ekomusik för barn och utifrån detta 

definierar jag det svenska begreppet hållbara barnsånger, som en kategori sånger som bör användas 

och spridas i förskolan, med reservation för att sångernas musikaliska kvalitet inte har analyserats i 

detta arbete. I denna studie visas det alltså att 9 av de 15 analyserade sångtexterna har en balans mellan 

underhållning och undervisning och jag klassificerar dem som hållbara barnsånger.  
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Tabell 4 visar en överskådlig presentation av diskursanalysen utifrån analysfrågorna (se 

Genomförande och analysmetod ovan). 

När det gäller tidsaspekten visar Tabell 4 att endast en sångtext är från 1960-talet. Fyra sångtexter är 

från 1970-talet och tre från 1980-talet. 1990-talet representeras av två texter och 2010-talet har hela 

fem analyserade sångtexter. Decenniet dessförinnan, 00-talet, har ingen representant i materialet.  

Tabell 4. Sammanfattande presentation av det analyserade resultatet. 

Titel Årtal Diskurs Position* Dimension* Kvalitet** Hållbar? 

Örat 1967 Trafik Blivande Deltagande 1 Nej 

Har du grävt någon grop 

idag? 

1974 Natur Varande Deltagande, 

Kompetens, 

Rättighet 

3 Ja 

Renare vatten, klarare luft 1974 Sophant, 

Trafik 

Blivande Deltagande, 

Kompetens 

2 Nej 

Älgarna demonstrerar 1974 Natur, 

Trafik 

Varande Kompetens, 

Rättighet 

3 (2) Ja 

Hur ska jag göra för att 

komma över vägen? 

1976 Natur, 

Trafik 

Varande Kompetens, 

Rättighet 

3 Ja 

Pelikanen 1984 Sophant Blivande, 

Varande 

Deltagande 

Kompetens 

3 Ja 

Små cyklar 1984 Trafik Blivande Deltagande, 

Rättighet 

2 (3) Nej 

Zwampen 1984 Natur Blivande, 

Varande 

Kompetens, 

Rättighet 

3 Ja 

Vi är blommor 1991 Natur Varande Kompetens, 

Rättighet 

3 Ja 

Färger i en vind 1995 Natur Varande Deltagande, 

Kompetens, 

Rättighet 

3 Ja 

Avfallsvals 2011 Sophant Blivande - 1 Nej 

Goliat 2013 Natur Varande Deltagande, 

Kompetens, 

Rättighet 

3 Ja 

Isbjörnen Isa 2015 Klimat Blivande Rättighet 2 Nej 

Kräftan Karl 2015 Sophant Blivande Rättighet 2 Nej 

Håll Himalaya rent 2016 Klimat, 

Natur 

Varande Kompetens, 

Rättighet 

3 (1) Ja 

 

Tabellnyckel: 

• Diskurs: Klimat = klimat, Natur = naturfrid, Sophant = sophantering, Trafik = trafik 

• Position: Blivande = becoming, Varande = being 

• Dimension: Deltagande = deltagande aktör, Kompetens = kompetens, Rättighet = rättighet 
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• Kvalitet: 1 = alltför underhållande, 2 = alltför undervisande, 3 = balans  

* Kolumnerna Position och Dimension representerar tillsammans begreppet subjektspositioner. 

** Kolumnen Kvalitet representerar begreppet eco-edu-tainment. Titlar med två siffror, varav en inom 

parentes, visar att det varit svårt att kvalitetsbestämma (se vidare under Diskussion). Det är den 

förstnämnda siffran som gäller och ligger till grund för bedömning i den sista kolumnen: Hållbar?.  

Diskussion  

Diskussionen inleds med en sammanfattning av studiens syfte, frågeställningar och resultat. Vidare 

utgår jag från det analyserade resultatet och diskuterar kring dess överensstämmelse med tidigare 

forskning.  

Syftet med den här studien var att studera innehållet i barnsångtexter med miljötema från 1960-talet 

till nutid. Forskningsfrågorna som har väglett studien var: 1) Vilka budskap skrivs fram i 

barnsångtexter med miljöinnehåll? 2) Vilket barn skrivs fram i texterna i relation till budskapet? 

Det analyserade resultatet visar att miljöbudskap förmedlas i fyra dominerande diskurser: K) Klimat, 

N) Naturfrid, S) Sophantering och T) Trafik. Barnet som skrivs fram utifrån diskurs Klimat ses som 

kompetent att hantera den oro som klimathot innebär samtidigt som konkreta verktyg för 

miljöförbättrande handlingar är outtalade, vilket kopplas till klimatfrågans omstriddhet samt dess 

globala omfattning. I diskurs Naturfrid ses ett naturälskande och kunskapstörstande barn, som genom 

att vistas i även värnar om och handlar för en hållbar naturmiljö (jfr Davis 2014). Naturens fridfullhet 

uppvisar också en skörhet som återfinns hos både barn och naturmiljö. Sophanteringsdiskursen 

redovisar barn som kompetenta icke nedskräpande skräpplockare. I diskurs Trafik skildras ett barn, 

som är i behov av skydd (skört) från farlig trafik men samtidigt handlingskraftigt nog att stoppa 

bilåkande och dess negativa miljökonsekvenser. 

Den forskare som framförallt har inspirerat mig i denna uppsats är Martin med sina begrepp ekomusik 

och eco-edu-tainment samt hur barnet subjektspositioneras utifrån dessa begrepp. Jag menar att 

Martins amerikanska musikdidaktiska forskning med miljöperspektiv har bidragit med utmärkta 

verktyg vid analysen av detta svenska material (Martin 2004). Resultatet kan förstås, som att en stor 

del av de undersökta sångtexterna håller hög kvalitet, eftersom de analyserats till kategori 3 (Martin 

2004, s. 219).  

Det har blivit norm att tala om hållbarhet och verka för att minska sin miljöpåverkan (Kopnina 2012, 

s. 699; Lindgren 2013, s. 7). Klimathotet är ett miljöproblem som framkommer som en diskurs i 

studien och beskrivs som sanning. Klimatdiskursen visar sig, trots sin aktualitet, vara den minst 

utbredda i de analyserade sångtexterna, vilket skulle kunna bero på att den ännu inte hunnit omskrivas 

samt att klimathot är ett komplext område att närma sig. Jag har aktivt sökt efter nyskriven barnmusik 

som berör klimatfrågan men med klent resultat. Att klimatdiskursen är mångfacetterad och inte 

innebär några konkreta handlingslösningar, som skulle kunna utföras av barn som en aktivitet på 

förskolan, gör också att den står sig slätt i förhållande till sophanteringsdiskursen, som tydligt 

positionerar barn som aktörer (Davis 2014, ss. 21-24; Ärlemalm-Hagsér 2012, ss. 3-5). 
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I diskursen Naturfrid beskrivs att naturmiljön är en lek- och rekreationsplats och viktig att bevara för 

kommande generationer (jfr Lindgren 2013). Naturen kontrasteras till kultur (staden) och ett 

ekocentriskt perspektiv synliggörs i flera av texterna, vilket går i linje med Kopninas (2012) forskning 

där de etiska aspekterna anses viktiga i målet att dana miljömedvetna barn. Även diskursen Trafik 

belyser de ekocentriska aspekterna med hjälp av djur som förmänskligas. I exempelvis texten till Hur 

ska jag göra för att komma över vägen? tilltalas även barnet som lyssnar, att det faktiskt kan gälla dig 

själv, att du någon gång inte kan ta dig över vägen på grund av alla hemska bilar. Här ställs djuren och 

människan mot varandra, det blir en tydlig gränsdragning mellan älgar, rävar, kaniner, rådjur och 

människa, trots att jag i övrigt tolkar det som ett ekocentrismperspektiv då djuren faktiskt får göra sina 

röster hörda. Här kan barn känna att de också blir viktiga och lyssnade till: Kan en älg, så kan väl jag! 

De sånger som hamnar i diskursen Naturfrid lägger över mycket av ansvaret på det uppväxande släktet 

vilket jag relaterar till det KRAV-märkta barnet med dess personliga ansvar för planetens räddning 

(Ideland & Malmberg 2015, s. 173). Flera forskare menar att dagens barn åläggs stort ansvar för 

framtidens utveckling och att vi vuxna, genom vårt sätt att undervisa och förhålla oss till barnet, 

aktiverar möjlighet till mer eller mindre handlingskompetens för en hållbar utveckling (Davis 2014, 

Hedefalk 2013, Ärlemalm-Hagsér 2012). Här menar jag att förskollärares val av sånger med 

miljöbudskap och hur de diskuteras tillsammans med barnen har betydelse. Innehållet behöver ge olika 

meningserbjudanden för att kritisk handlingskompetens ska uppnås. Hedefalk nämner lärmaterial, 

vilket inrymmer barnboken, som ett redskap för att föra fram åsikter (Hedefalk 2013, s. 2). Denna 

studie visar att barnsången skulle kunna användas på motsvarande sätt som en barnbok. Att musicera 

utifrån miljöfrämjande och/eller hållbara barnsånger borde vara ett lika frekvent inslag i förskolan som 

miljöbokläsning. Druker analyserar barnbilderboken i förhållande till miljökritik i hennes forskning 

framkommer det att barnet uppmanas till sopsortering, vilket saknas i mitt analysmaterial. Detta beror 

på att jag varit tvungen att begränsa mig, det finns sångtexter som uppmanar till sopsortering men de 

är inte så tillgängliga. Det som framförallt överensstämmer med Druker är att barnet ses av 

vuxenvärlden som en ansvarig kompetent aktör inför lösningen på framtidens miljöhot (Druker 2010). 

Ojala pekar på den hoppfulla oron som drivkraft för samhällsförändringsarbete, vilket även 

framkommer i det analyserade materialet. Den dystopiska sidan av miljöfrågorna synliggörs ibland 

alltför tröstlöst t e x ”Om isarna försvinner kommer vi att dö!” (Isbjörnen Isa). Medan den hoppfulla 

oron och aktörskap manifesteras i och med frågor som ”Hur högt orkar trädet att nå? Om du fäller det, 

vem kan svara då?” (Färger i en vind). Jag menar att hållbara barnsånger, i linje med eco-edu-

tainment (kategori 3), innefattar den hoppfulla oron, där konfrontationen med miljöproblematiken kan 

leda till ett agerande barn (Hedefalk, Martin 2004, Ärlemalm-Hagsér). Martin (2004) menar att 

dystopier ska undvikas och att alltför svåra frågor går över barnens huvuden. Här ser jag en 

motsägelsefullhet hos Martin som forskare, ty hon ser ju barn som kompetenta i övrigt. Ojalas 

nyansering där hon poängterar, att det är av största vikt hur budskapen med en negativ framtidsvision 

presenteras, menar jag pekar på ett förhållningssätt som Martin missar i sin beskrivning (Martin 2004, 

ss. 222-223; Ojala 2008). Fagius forskning får här representera den musikaliska dimensionen i ett 

svenskt förskolesammanhang. Hon pekar, liksom Martin (2004), förutom på det textmässiga, även på 

kvaliteter i det musikaliska innehållet och benämner även andra områden, barns röstomfång och 

gehörsutveckling som viktiga att förhålla sig till (dessa inverkar ju också på kvaliteten vid 

musicerandet i förskolan). Sångtexterna som bärare av budskap där kvalitet är avgörande är alltså en 

gemensam nämnare för Martin och Fagius. De barnsångtexter jag har studerat menar jag bekräftar vad 

dessa forskare har iakttagit (Fagius 2011, Martin 2004). 



26 

 

Att definiera sångtexterna som hållbara enligt Martins kategori tre har inte alltid varit självklart. Det 

finns mångbottnade och motsägelsefulla budskap i en del av materialet. Jag har valt att tolka och göra 

åtskillnader men vissa texter är mångfacetterade och egentligen omöjliga att placera som rent hållbara. 

I nedanstående exempel på vad som exkluderas framkommer en del av de hållbara barnsångerna i en 

mindre fördelaktig dager, exempelvis Håll Himalaya rent. Jag har därför valt att i Tabell 4, med hjälp 

av siffror inom parentes, placera tre av sångtexterna i alternativa kategorier. Dessa kategorier skulle 

kunna framkomma i en annan tolkning.  

Exempel på vad som exkluderas 

Ramen för uppsatsen begränsar omfattningen av diskursanalysen. Nedan diskuteras några exempel på 

vad som framkommit under analysen angående exkludering trots att exkluderingsmekanismer inte 

inrymts i begreppsapparaten. 

I materialet utesluts en aktuell fråga, nämligen flygtrafik, vilken skulle kunna tas in i både klimat- och 

trafikdiskursen. Som vuxen kan du till exempel klimatkompensera din charterflygresa genom att 

betala ett litet belopp och därmed minskas ditt dåliga samvete (jfr pastoral power, Ideland & 

Malmberg 2015). Detta anser jag dessutom utgör en miljökonsumtionsparadox. Flygbolag 

marknadsför sig med en miljöpolicy fastän flygresor är bland det värsta du kan företa dig ur 

klimathänseende (jfr Lindgren 2013, s. 7). Hur ska då ett barn kunna agera för att minska sin 

miljöpåverkan i förhållande till flygtrafik? Sångtexter som verkar mot bilism (diskursen Trafik, 

skrivna i en annan samhällstid) för en bättre miljö återfinns i materialet och relaterar även till ett barn i 

behov av vardagligt skydd mot att bli överkörd. Flygtrafiken innebär inte samma närkontakt jämfört 

med hälsoproblemen och säkerhetsaspekten som biltrafiken utgör, men dess miljökonsekvenser är ju 

konstaterade och högst aktuella i dagens samhälle. Varför exkluderas exempelvis handlingen 

”flygvägran” t ex i den moderna lärande musiksagan om miljön där Klimatdiskursen framkommer 

(Isbjörnen Isa)? Att aktioner för miljön inte beskrivs i sångtexterna kan bero på just detta, att flyget 

inte är ett transportmedel till vardags, åtminstone inte för merparten svenska förskolebarn, utan 

sammankopplas mer till ett lustfyllt semesterresande som barnet kan berätta om vid samlingen i 

förskolan. Min erfarenhet säger att många förskolebarn är vana flygresenärer och inte sällan 

förekommer lek och aktiviteter, utifrån barnens intressen uppmuntrade av förskollärarna, där flygresan 

glorifieras och dess miljökonsekvenser tas inte upp, åtminstone inte i detta lekfulla sammanhang utan 

åtskilt från leken i till exempel en mer skollik situation som förskoledagens samling.  

Det kan tolkas som uteslutning när frågan och svaret i texten lyder: "Varför ska alla bo i en stad? 

Dåliga lungor och ingen glad". Barnet som bor i staden får en negativ bild av sin hembygd och sitt 

hälsotillstånd. Det framställs alltså som normalt att vilja bo utanför staden. Håll Himalaya rent 

exkluderar det yngre barnet i och med det avancerade språkbruket med historiska anspelningar på, för 

dagens barn, främmande fenomen som snömannen. Det förekommer viss raljering över olika 

nationaliteter, där allas lika värde hamnar i bakvattnet: ”Det klättras, det klängs av alla och en var, Det 

är Amerikaner och Japaner och nån enstaka Bulgar”. Det skrivs inte heller om de miljöproblem som är 

kopplade till de flygresor som bergsklättrarna med olika nationaliteter måste företa sig. Dimensionen 

att det endast är en ekonomiskt priviligierad elit som snömannen representerar utesluts också (jfr de 

olika aspekterna av hållbar utveckling). 

Goliat benämner inte klimathotet explicit, trots att det borde vara en del av det moderna 

sammanhanget. Texten utesluter också de barn som känner sig ensamma eller inte har någon vän, att 

skrika tillsammans eller titta ut från berget med. Det positiva anslaget synliggör inte att det faktiskt 
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finns orättvisor och t ex mobbade barn (jfr Ojala 2008, oron som drivkraft; Martin 2004, ss. 222-223). 

Hur vi ska göra jorden hel och vattnet rent nämns inte, inga konkreta förslag ges. Detta är en generell 

exklusion i hela analysmaterialet, att handlingskompetensen inte kopplas till faktiska aktioner (se till 

exempel Renare vatten, klarare luft). Sophanteringsdiskursen beskriver inte de konkreta handlingarna 

som ofta utförs i förskolepraktik. Sortering av avfall och återvinning förekommer inte i diskursen (jfr 

Druker 2010, där dessa handlingar uppmuntras). Att reflektera kring olika konsumtionsvanor och 

möjlighet att bidra till en mindre mängd skräp att sortera beskrivs inte heller i studiens material. Detta 

är ju en del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle (jfr Kopnina 2012, s. 699; Lindgren 2013, s. 7). 

Hela materialet kan sägas fungera normerande gällande att verka för en bättre miljö och ställer de som 

inte handlar korrekt i en uteslutningsposition (jfr Ideland & Malmberg 2014). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Det blir viktigt att reflektera kring vilka sånger som används i förskolan och deras innehåll. Att vi 

sjunger, vad vi sjunger och hur vi sjunger med barn bör belysas och inte tas för lätt på. Sångtexter 

inlärda i unga år består i minnet och deras budskap skulle därmed kunna påverka i framtiden. Det blir 

viktigt för förskollärare att relatera till sångers innehåll likväl som till deras musikaliska kvalitet. Att 

använda sig av sångtexter och införliva deras budskap i verksamheten kan ske i ett utforskande 

arbetssätt tillsammans med barn. Förskollärare kan låta barn skapa text och musik i arbetet för hållbar 

utveckling. Förskollärare bör kunna motivera sina val av sånger vid t ex sångsamlingar. Det estetiska 

uttryckssättet sång och musik, som är viktiga delar i förskolans verksamhet, behöver relateras till 

läroplanens intentioner gällande hållbar utveckling. Förskollärare har i uppdrag att delge barn ”ett 

ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro” (Skolverket 2016, s. 7). När det gäller aktörskap 

ska förskolan bidra med att ”hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det 

bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid” (Skolverket 2016, s. 7). 

Slutsatser 

Resultatet visar att de studerade texterna kan delas in i fyra områden som benämns: Klimat-, Naturfrid, 

Sophanterings- och Trafikdiskursen. Klimatdiskursen visar sig vara den minst utbredda, vilket beror 

på att den ännu inte hunnit omskrivas samt att klimathot är ett komplext område att närma sig. Barnet i 

denna diskurs beskrivs som kompetent att klara av oron som hotet innebär samtidigt som den inte ger 

några direktiv om vad som ska göras för att minska hotet. Klimatdiskursen utmärker sig gällande 

åldersaspekten, här återfinns endast sångtexter skrivna under 2010-talet. Diskursen Naturfrid beskriver 

ett naturligt barn som tycker om att vistas i skogsmiljöer och där denna vistelse leder till en hoppfull 

framtidstro och ett miljöengagemang. Sophanteringsdiskursen beskriver ett barn med aktörskap till 

skräpplockning och undvikande av nedskräpning, medan talet om sortering och återvinning av skräp 

samt att minska mängden förpackningar utesluts. Trafikdiskursen pekar på säkerhetsaspekten såväl 

som miljöproblemen relaterade till motortrafik och positionerar barnet både som i behov av skydd och 

starkt nog att handla mot bilism. Trafikdiskursen förekommer inte bland det nyare materialet utan 

endast i texter skrivna fram till 1984. Eco-edu-tainment definieras och kategoriseras efter kvalitet 

enligt Martin. Konkreta handlingar för hållbar utveckling beskrivs inte i någon större utsträckning i 

materialet, vilket beror på att de flesta texterna anses tillhöra hållbara barnsånger där barnet 

positioneras som kompetent nog att dra egna slutsatser utan behov av pekpinnar.  
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Vidare forskning 

Det behöver göras vidare studier gällande vilken ekomusik som används i förskolan idag samt 

kvaliteten på densamma.  

Nya forskningsfrågor som föreslås:  

• Hur används hållbara barnsånger i förskolepraktik? 

• Hur bidrar hållbara barnsånger till handlingskompetens? 

• Hur har innehållet i barnsångtexter med miljötema förändrats över tid? 

Det finns mycket mer material som fallit bort vid avgränsningen i denna uppsats, och skulle kunna 

utgöra grund för liknande studier exempelvis från Friluftsfrämjandet, Håll Sverige Rent, Svenska 

scoutförbundet och WWF.   

Ett annat intressant utgångsmaterial är: Ett specialarbete från bibliotekshögskolan (Förstarads- och 

ämnesregister över barnvisor) av Birgitta Warén (1975) redovisar titlar över barnsånger (från 31 

visböcker utkomna år 1965-1974), där indelningen bland annat visade en ämnesrubrik Naturen och 

vår miljö. I förordet skriver Warén (1975) att: ”De 36 ämnesområdena är valda med tanke på 

förskolans intresseområden”. 

Ytterligare ett intresseväckande material finns i kungliga bibliotekets forskningsdatabas, ett material 

med barnteve-program från början av 1970-talet, Ville, Valle och Viktor. Detta program behandlade 

miljöfrågorna musikaliskt och i ett nytt forskningsprojekt skulle dessa kunna analyseras och diskuteras 

i förhållande till andra barnteve-program med miljö- och musikinnehåll, som till exempel Kapten 

Zoom (1976) och Tippen, från 1990-talet. 

Ett ytterligare forskningsprojekt skulle kunna använda sig av ett utforskande arbetssätt och låta barn 

inspireras till meningsfullt text- och musikskapande i kreativa tillblivelseprocesser (jfr Caiman 2015). 

Här skulle forskaren kunna följa processerna och se vilket innehåll och vilka frågor som blir aktuella. 

Att i ett projekt forma text och musik tillsammans med barn i förskolan utifrån denna diskurs skulle 

kunna bli ett lustfyllt och nyskapande forskningsämne som för fram de hållbara barnsångerna i 

framtidsljuset. 
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Bilaga: Sångtexter 

Följande sångtexter har analyserat. Här anges titel samt upphovspersoner och hela materialet 

finns tillgängliga på Spotify. 

Örat text och musik: Robert Broberg (1967) 

Ingår i albumet 7 bitar Robban 7 bitar Broberg 

 

Jag har stoppat bomull uti örat  

För att det bullrar så  

Runt omkring i världen i ett kör att örat  

Får ont av det 

 

Och därför har jag bomullstuss 

I örat för att Då hörs det ej 

Man ska vara tyst och inte störa  

Örat vill va i fred  

 

Och denna lilla bomullsåtgärd gör 

att Örat mår jättebra  

Nu när jag har bomull uti örat  

För att få lugn och ro  

 

Och det är 

nog inte värt att rörat  

För att då lossnar nog  

Bomullen som jag har ut i örat 

 

Har du grävt någon grop idag? text och musik: James Hollingworth och Karin Ljungman (1974) 

Ingår i albumet Barnlåtar 

Har du sett någon häst idag? 

Har du sett någon häst idag? 

Har du tittat utanför din dörr? 

Det finns så många saker 

Du borde se… 

Till exempel: 

Vem har ett hjärta 

Och vem har det ej 

Jag börjar bli orolig för dig 

- Just för dig 

 

Har du grävt någon grop idag? 

Vet du om det finns djur i jorden? 

Det verkar kanske underligt 

Men det är sant 

Till exempel: 

Där finns det spindlar 

Med röda små hår 

Där finns det larver med fötter på 

Och dom går och går 

 

Har du lärt dig något nytt idag? 
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Vem har sagt att det är dumt att fråga? 

Man har väl rätt att undra 

Eller hur? 

Till exempel: 

Varför vill alla bo i en stad? 

Dåliga lungor och ingen glad 

- Ingen glad… 

 

Hur ska jag göra för att komma över vägen? text och musik: James Hollingworth och Karin 

Ljungman (1974) 

Ingår i albumet Djurens brevlåda 

Hur ska jag göra för att komma över vägen. 

Hur ska jag göra för att komma över dit 

Här har jag stått nu och väntat fler veckor 

och alla bilarna dom bara kör förbi. 

 

Det finns Volvo det finns Fiat det finns Morris 

Det finns Saab och det finns Opel Kapitän 

Det finns Volkswagen och en och annan Valiant 

Det finns massor av Mercedesar med släp. 

 

Hur ska jag göra för å komma över vägen 

Hur ska jag göra för å komma över dit 

Jag har stått nu och väntat i flera veckor 

men alla bilarna dom bara kör förbi. 

 

Det gäller rå- det gäller rå- det gäller rådjur. 

Lika väl som det kan gälla en älg 

Det gäller rävar och kaniner och små smådjur 

Likaväl som det kan gälla dig själv. 

 

Hur ska jag göra för å komma över vägen 

Hur ska jag göra för å komma över dit 

Jag har stått nu och väntat i flera veckor 

men alla bilarna dom bara kör förbi. 

 

Om det var älgar som bestämde här i världen 

Då skulle världen se annorlunda ut 

Då skulle träden få växa mitt i vägen 

och allting skulle bli som förut. 

 

Hur ska jag göra för å komma över vägen 

Hur ska jag göra för å komma över dit 

Jag har stått nu och väntat i flera veckor 

men alla bilarna dom bara kör förbi. 

 

Renare vatten, klarare luft text och musik: Olle Widestrand (1974) 

Ingår i boken Roligt att sjunga 

En trasig gammal flaska 

kan skada svårt ett djur. 

I skogen står en skrotbil och skrämmer vår natur. 

”Förbjudet att bada” 

på skylten det står, 
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för vattnet är förgiftat av kvicksilver och klor. 

 

//: Vi vill ha renare vatten, 

en luft som är klar, 

grönare städer, 

där parkträd finns kvar. 

Vi måste lova varann att bli bättre var dag på miljövård av olika slag. 

Vi vill ha bättre vardag på miljövård av olika slag.:\\ 

 

En tankbåt läcker olja och tusen fåglar dör, 

och skvalmusik och buller 

är det enda man hör. 

I bilkön blir man snurrig 

av gaser och rök. 

Det luktar inte alls så gott 

som härlig biff med lök. 

 

//: Vi vill ha renare vatten, 

en luft som är klar, 

grönare städer, 

där parkträd finns kvar. 

Vi måste lova varann att bli bättre var dag på miljövård av olika slag. 

Vi vill ha bättre vardag på miljövård av olika slag.:\\ 

 

Älgarna demonstrerar text och musik: James Hollingworth och Karin Ljungman (1974) 

Ingår i albumet Djurens brevlåda 

"Vi älgar har samlats här i kväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här 

i skogen. 

Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva men nu har vi fått vissa 

problem som vi måste ta itu med." 

 

Älgarna demonstrerar Älgarna har fått nog Älgarna vill ha trygghet Här i sin egen skog 

"Vi älgar kräver: För det första - Totalt förbud mot all jakt i skogen! För det andra - 

Stoppa alla kalhyggen! Och för det tredje - Fri passage över Alla vägar!" 

 

Älgarna demonstrerar Älgarna har fått nog Älgarna vill ha trygghet Här i sin egen skog 

"Vi älgar vill ha större jämlikhet! Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna - 

Många av våra kamrater har råkat illa ut på vägarna! Vidare: All besprutning av maten 

måste omedelbart upphöra - Vi mår inte bra av det! Låt oss enas under parollen: 

FRITT FRAM I SKOGEN!" 

Älgarna demonstrerar Älgarna har fått nog Älgarna vill ha trygghet Här i sin egen skog 

 

Pelikanen text: Lasse Åberg musik: Janne Schaffer (1984) 

Det går ett rykte ner på stan 

Att dom har sett en pelikan 

Som käkar skräp och inte fisk 

Den fågeln är väl inte frisk 

 

Dom säger att den går runt stan 

Och hittar skräpkäk hela dan. 

Den mumsar fimpar, bajs och plast 

Och knaprar glas och annat vasst. 

 

Men pelikanen har det tufft 
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Den klarar inte dålig luft 

Den borde flytta hem till sig 

Och spotta ut varenda grej, 

 

Så kasta inte skräp på stan 

Tänk på vår stackars pelikan 

Han borde gå tillbaka till fisk 

Så han blir stor och stark och frisk 

 

För har du tänkt på din filur 

Att stan är ju ett slags natur. 

Håll därför staden ren och fin 

Och ge vår fågel färsk sardin 

 

Nu går ett rykte ner på stan 

Att våran sjuka pelikan 

Har blivit väldigt glad och frisk 

Och fyller näbben sin med fisk 

 

Små cyklar text och musik: Jujja och Tomas Wieslander, Vardagsgruppen (1984) 

Ingår i album Min lilla kråksång - visor för hela kroppen 

Små cyklar som far omkring 

de hörs nästan ingenting 

lite rassel och lite pling! 

Rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling! 

 

Men moppar de låter så öronen gråter. 

Och bilar dom dundrar så öronen blunder. 

 

Små cyklar som far omkring 

de hörs nästan ingenting 

lite rassel och lite pling. 

Rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling! 

 

Zwampen text: Lasse Åberg musik: Janne Schaffer (1984) 

Ingår i TV-programmet Zwampen 

Jag gillar inte höghus 

Sten och lätt betong 

Jag trivs inte i stan 

För den är grå och trång 

 

Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp (Zvamp) 

Det finns hopp för min kropp, i en mullig sopp (Zvamp) 

Kom ikväll och var snäll, till min kantarell (Zvamp) 

Titta in och ta ton, i min champinjon (Zvamp) 

 

Jag vill bo i skogen 

I lugn och rymd och ljus 

Och sitta framför svampen 

Och höra tallens sus 

 

Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp (Zvamp) 

Det finns hopp för min kropp, i en mullig sopp (Zvamp) 
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Kom ikväll och var snäll, till min kantarell (Zvamp) 

Titta in och ta ton, i min champinjon (Zvamp) 

 

Tiderna är hårda 

Livet är en kamp 

Det känns mycket bättre 

Om jag har min svamp 

 

Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp (Zvamp) 

Det finns hopp för min kropp, i en mullig sopp (Zvamp) 

Kom ikväll och var snäll, till min kantarell (Zvamp) 

Titta in och ta ton, i min champinjon (Zvamp) 

Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp (Zvamp) [x12] 

 

Vi är blommor musik: Georg Riedel text: Barbro Lindgren (1991) 

Vi är blommor, driv oss varsamt. 

Vi är jordens hopp. 

Låt oss växa vilda och få gå i knopp. 

 

Vi är blommor, bryt oss inte. 

Gränslös är vår glöd. 

Låt oss växa fria 

utan våld och död, 

utan våld och död. 

 

Ge oss mod att våga glädjas, 

glädjas tusenfalt. 

Lita på oss ge oss värme 

Lita på oss ge oss värme 

för där ute är så kallt. 

 

Vi är barn och vi är många, 

vi är jordens salt. 

Lyssna till oss vi är starka 

vi kan allt. 

 

Vi är barn och vi är många, 

vi är jordens salt. 

Lyssna till oss vi är starka 

vi kan allt, ja vi kan allt, ja vi kan allt! 

 

Färger i en vind musik: Alan Menken. text: Stephen Schwartz. svensk text: Monica Forsberg (1995) 

Ingår i filmen Pochahontas 

Du tror att jag inte förstår dig, 

Du har sett så många platser 

Jag visst det har du nog 

Du vet hur allt ska va' 

Och trots det så tänker jag 

Finns mycket mera kunskap än du tror 

Än du tror 

 

Du tror du äger jorden som du står på 

Att allt blir ditt där du har gått i hamn 
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Men berg och träd, ja allt som finns omkring dig 

Har ett liv, har en ande, har ett namn 

 

Du tror att dom som du vill kalla människor 

Ska se ut och alltid tänka just som du 

Men om du följer spår du aldrig sett förr 

Kan du lära med ditt hjärta här och nu 

 

Har du hört en varg som ylar under månens ljus 

En vildkatt blir en stjärnbild mot din kind 

Kan du sjunga högt med bergens alla röster 

Kan du måla allt med färger i en vind 

Kan du måla allt med färger i en vind 

 

Kom spring på gömda stigarna i skogen 

Kom smaka söta bär av sol och jord 

Kom njut av överflödet i naturen 

Allt du ser har ett värde utan ord 

 

En gränslös värld för oss och alla andra 

Och varje litet liv ska va en vän 

För alltid ska vi tillhöra varandra 

I en kretsgång utan slut här ser vi den 

 

Hur högt orkar trädet att nå? 

Om du fäller det, vem kan svara då? 

 

Och du hör nog aldrig vargen 

Under månens ljus 

För vilken färg vi än har på vår kind 

Måste sjunga högt med bergens alla röster 

Måste måla allt med färger i en vind 

 

Du kan äga jorden här 

Den får liv först när du lär dig att se 

Att det finns färger i en vind 

 

Avfallsvals text och musik: Klas Widén (2011) 

Ingår i musik-CD Sopigt! Sånger från en tipp 

Här är vår egen avfallsvals  

Svår att sjunga? Nej inte alls  

är våran egen avfallsvals  

en vals om allt vårt avfall  

 

En klibbig banan 

en vissen tulpan  

en ful gammal säck 

en filt med en fläck  

ett trasigt och 

bortkastat däck  

 

Här är vår egen avfallsvals 

Svår att sjunga? Nej inte alls 

är våran egen avfallsvals 
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en vals om allt vårt avfall 

 

En möglig citron 

en halva melon  

en kladdig kartong  

en sladdrig ballong  

en gammal och trasig kalsong  

 

Här är vår egen avfallsvals  

Svår att sjunga? Nej inte alls  

är våran egen avfallsvals  

en vals om allt vårt avfall  

 

Två geggiga ägg  

En docka med skägg  

en burk med gele  

med locket brevé  

en cykel med styret på sne  

och sen var det ingenting mer med det! 

 

Goliat text och musik Laleh Pourkarim (2013) 

Ingår i album Colors 

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 

 

vi ska ta över 

vi ska ta över världen 

vi ska bli stora 
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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, du kan 

 

Isbjörnen Isa text och musik: Pelle Höglund (2015) 

Ingår i boken Tore och Ama räddar havet – en lärande musiksaga om miljön 

Hej, var inte rädd 

Jag är isbjörnen Isa. 

Jag har nåt viktigt att berätta, 

Kom och hör på min visa. 

 

Jag har vit och lurvig päls 

Och ett tjockt lager fett. 

Fyrtio grader kallt, 

Det klarar jag lätt. 

 

Jag väger flera hundra kilo 

Och är tre meter lång, 

Springer fort som en moped, 

När jag är på språng. 

 

Min älsklingsmat är säl, 

Det låter kanske rått, 

Men min kropp behöver fett 

Och säl det är gott. 

 

Vi behöver kyla, trivs när det är snö. 

När det blir varmt i luften ändras vår miljö. 

Om isarna försvinner och blir till öppen sjö 

Om isarna försvinner – försvinner – då kommer vi att dö! 

 

Jag är skicklig på att dyka 

Och simmar väldigt bra. 

Men några simglasögon 

Det behöver inte jag. 

 

För jag kan se i vatten, 

Även när jag blundar. 

Jag ser igenom ögonlocken 

I fall du kanske undrar. 

 

Du kanske gillar värme. 

Men jag måste klaga. 

När alla isar smälter 

Kan vi inte jaga. 

 

Vi måste simma i timmar 
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För att hitta någon is. 

Om temperaturen stiger mera, 

Ja, då blir det kris! 

 

Kräftan Karl text och musik: Pelle Höglund (2015) 

Ingår i boken Tore och Ama räddar havet – en lärande musiksaga om miljön 

Jag är en kräfta och mitt namn är Karl. 

Hela min kropp den är täckt av skal. 

Jag har två stycken klor, med dem kan jag nypa. 

Bland växter och stenar brukar jag krypa. 

 

Jag kan gå på land men är helst i vatten 

Och jag jagar min föda i mörker på natten. 

När det är ljust vill jag inte gå ut, 

för då kan jag bli fångad av simpa och trut. 

 

Den som är lat och bekväm rör inte en fena 

för att hålla havet och sjöarna rena. 

Men en gång var vattnet friskt och rent. 

Det är daga att vakna, snart är det för sent! 

 

Så jag smyger på botten och letar min mat. 

Det är växter, snäckor och maskar så klart. 

Men plast och plåt kan jag inte rå på. 

Att sånt finns i vatten har jag svårt att förstå. 

 

Den som är lat och bekväm rör inte en fena 

för att hålla havet och sjöarna rena. 

Men en gång var vattnet friskt och rent. 

Det är daga att vakna, snart är det för sent! 

 

Gödsel från gårdar smutsar ner och förstör, 

liksom sopor, plast och rostiga rör. 

Här finns bajs och kiss, olja och gas, 

Plåtburkar, flaskor och trasiga glas. 

 

Håll Himalaya rent text: Lasse Åberg musik: Janne Schaffer (2016) 

Ingår i singel på uppdrag av Håll Sverige Rent  

Det är inte lätt att vara snöman i dessa bråda dar  

För Himalaya är trångt, ingen vildmark kvar  

Det klättras, det klängs av alla en och en var  

Det är amerikaner och Japaner och nån enstaka Bulgar.  

Det är basläger på basläger i en enda ström  

Lungorna värker och kroppen den är öm Att stå där upp på 

Everest är klättrarens dröm  

Sen komma hem, ge ut en bok och få en dos beröm  

 

Klättra upp och skräpa ner  

Och sen börja klättra ner  

Himalaya det är snart för sent  

Laya hima håll Himalaya rent  

 

Men det som gör en snöman arg, det är en annan sak 
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De använder vårt berg, som en enda stor kloak  

De slänger skräp omkring sig, och gör sig inget mak  

Att ta med skräpet ner, riktigt dålig smak  

De får skärpa sig som Tenzing sa om de skall va kvar 

Nepal är ingen soptipp, och ingen pissoar  

Här ska man vara klok och vis och ingen barbar  

Våra rena, vackra berg de vill vi har kvar  

 

Klättra upp och skräpa ner  

Och sen börja klättra ner  

Himalaya det är snart för sent 

Laya hima håll Himalaya rent  

 

Jag är en ensam snöman 

som börjar bli rätt gnetig och retlig  

Jag umgås inte gärna med kreti och med pleti  

Mina vänner jakarna de kallar mig för Yeti  

Som faktiskt är hans rätta namn om man nu skall vara peti(g)  

Och de bjuder mig på jakmjölk som stinker och är kletig  

Men värre saker har han fått, som pytt med stuvad get i  

Med magen tom och vinden kall  

I alla fall inget läge att bli fet i  

När man är en ensam och hungrig frusen Yeti, det vet ni  

 

Det är inte lätt att vara snöman i dessa bråda dar  

För Himalaya är trångt, ingen vildmark kvar  

Det klättras, det klängs av alla och en var  

Det är amerikaner och japaner och nån enstaka bulgar.  

Det är basläger på basläger i en enda ström  

Lungorna värker och kroppen den är öm 

Att stå där upp på Everest är klättrarens dröm  

Sen komma hem, ge ut en bok och få en dos beröm 

 

Klättra upp och skräpa ner  

Och sen börja klättra ner  

Himalaya det är snart för sent 

Laya hima håll Himalaya rent  

 

Klättra upp och skräpa ner 

Och sen börja klättra ner  

Himalaya det är snart för sent  

Laya hima håll Himalaya rent 
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