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Information om projektet
Under läsåret 2021/2022 fortsätter med temat Intryck ger uttryck med inriktning på sång
och sagor. Vi kommer att arbeta med sång och sagor på olika sätt. I detta häfte finns
sångtexter och Qr-koder till ett antal traditionella barnsånger som kan kopplas till en modern
barnbok att arbeta med på förskolan. Många av sångerna kan man både läsa som saga, leka,
röra sig till eller dansa. Flera av sagorna finns på Poly Glutt (markerade med *) och böckerna
finns också att låna på biblioteket. Inga sagostunder med Sara (barnbibliotekarien) är
planerade i dagsläget med tanke på hur läget med pandemin är under hösten.
Tanken är att barnen under våren skapar en ny saga utifrån en utav sångerna i häftet. Vi ska
försöka dela med oss av avdelningarnas olika sagor till varandra men återkommer med det.
Alla barnen på avdelningen kan delta i projektet. De två föreställningarna som vi har under
hösten är för barnen födda 2016.

Tidsplanering

Aktiviteter

1 september

Sånghäftet och information till projektet delas ut.
Informationen läggs ut på Driven

Hösten 2021

Sjung-lek-dansa de traditionella barnsångerna på förskolan.
Koppla de olika sångerna till barnböckerna som finns föreslagna i
häftet. Tanken är att sagorna ska ge barnen inspiration till att sedan
göra egna sagor under våren.
Se förlag på lekar och aktiviteter till de olika sångerna och använd de
som passar i er barngrupp.

4-5 oktober

Föreställningen ”Historien om en sång” för barnen födda 2016. Mer
info och tider kommer senare.

16-17 november

Föreställningen ” Sigrid och Draken” för barnen födda 2016. Mer info
och tider kommer senare.

Våren 2022

Skapa egna sagor med barnen utifrån en eller flera utav barnsångerna
i häftet.
Rita – skriv – skapa – gör kulisser – dramatisera sagorna på förskolan.
Sammanställa sagorna till en gemensam sagobok
Göra sagorna digitalt?
Någon föreställning för våren är inte planerad i dagsläget.
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Björnen sover
Text och musik: Trad
Björnen sover, björnen sover
i sitt lugna bo.
Han är inte farlig, bara man är varlig.
Men man kan dock, men man kan dock
honom aldrig tro.

Björnarnas dagis, *
Strömgård
Den sista utposten,
Heikkilä
Jag vill inte sova, Björn,
John
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Bockarna Bruse
Text: Arvid Höglund
Musik: Ungersk melodi
Lilla bocken Bruse trippa över trollebro.
Nu tar jag dej sa trollet
Vad svara bocken då?
Nej, nej, nej ta inte mej
Ta den som är efter mej.
Ta den mellan bocken,
stor och fet och tjock en.
Mellanbocken Bruse trampa över trollebro
Nu tar jag dej sa trollet
Vad svara bocken då?
Nej, nej, nej ta inte mej
Ta den som är efter mej.
Ta den mellan bocken,
stor och fet och tjock en.
Stora bocken Bruse klampa över trollebro.
Nu tar jag dej sa trollet
Vad svara bocken då?
Rädd för dej det är jag ej.
Kom du bara upp till mej.
Ja den stora bocken
Var en fet och tjock en.
Stora bocken Bruse stånga trollet ner i ån
och alla bockar Brusar
går trygga över bron.
Nu är denna visan slut.
Bockarna går ofta ut
att i skogen beta,
äta och bli feta.

Bockarna Bruse på badhuset,
Rørvik
Bockarna Bruse, *
Kruusval
Petter och hans fyra getter, *
Norelius
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Ett gammalt fult och elakt troll
Text och musik: Felix Körling
Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång,
som kom till detta landet i en luftballong.
Det lade sig i Småland
med huvudet på Åland
och fötterna de var i samma stund i Lund.
Och hos det gamla trollet fanns en trollmadam.
En näsa hade hon som hela Amsterdam.
Hon lagade till maten och lade upp på faten
en kaka utav sand så stor som Svealand.
Och hos det gamla trollet fanns en gammal katt,
som var så stor så stor som hela Kattegatt.
Långt bort till Yokohama man hörde hur han jama
och svansen var så rund som hela Öresund.
Och nu är denna visa slut för denna gång
och trollen redan gett sig av i sin ballong,
nu är de nog vid polen, ja, kanske mitt i solen
och kära vän, de kommer aldrig mer igen.

Det är jag som är trollet,
Bergman
Trollet är inte hemma,
Lerin
Bergtrollens nya hem,
Lööf
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Gubben i lådan
Text och musik: Gullan Bornemark
Gubben i låda, gubben i lådan,
vad har du för dig, sover du?
Kokar du kaffe, borstar du skorna?
Gubben i lådan, kom fram! Hej!
Gumman i lådan, gumman i lådan,
vad har du för dig, sover du?
Bakar du bullar, klappar du katten?
Gumman i lådan, kom fram! Hej!

Camping & kurragömma,
Salto
Hemma hos Harald Henriksson,
Brandelius
Vips bakom stenarna,
Jonsson
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Har du sett min lilla katt?
Text och musik: Felix Körling
Har du sett min lilla katt, lilla katt, lilla katt
Han är vit och han är svart, han är vit och svart.
Mjau, mjau, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss
Mjau, mjau, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss.
Har du sett min lilla hund, lilla hund, lilla hund?
Han har tungan utom mun, tungan utan mun.
Morr, morr, vov, vov, vov, vov, vov, vov, vov
Morr, morr, vov, , vov, vov, vov, vov
Har du sett min lilla gris, lilla gris, lilla gris?
Hon är inte från Paris, inte från Paris.
Oui-i, oui-i, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff
Oui-i, oui-i, nöff, nöff, nöff, nöff, nöff
Har du sett min lilla get, lilla get, lilla get?
Hon har skägg som en profet, skägg som en profet.
Mäck, mäck, mäck, mäck, mäck, mäck, mäck, mäck, mäck
Mäck, mäck, mäck, mäck, mäck, mäck, mäck

Historien om Någon,
Möller-Nielsen
Katten som inte hade något namn,
Takeshita
Min katt Koozy,
Qarawani
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Hoppe hoppe hare
Melodi: Imse vimse spindel
Hoppe hoppe hare, satt och mumsa bär.
Klappa sig på magen, det var gott det här.
Fram smyger räven, tänkte haren ta.
Hoppe hoppe hare skuttade så bra.
Skuttar in i skogen bakom mossig sten
Stannar han och vilar sina trötta ben.
Ugglan flyger tyst ifrån sitt bo.
Stackars Hoppe hare, aldrig får han ro.

Snabba Hare,
Kilaka
En liten röd hare, *
Strömgård
Sen kom vintern,
Gustavsson
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Katten och svansen
Text: gammalt barnrim
Musik: Alice Tegner
Jag ska sjunga en liten stump
om den lille katten.
Han skulle springa efter sin svans,
men han fick inte fatt’en
Katten sprang, svansen slang,
katten sprang o svansen slang.
Denna visan är inte lång, vi kan sjunga den än en gång.
(Denna visan är inte lång, men nu tar vi en annan sång.)

Kattastrof: godisregn & städsugarmonster, *
Sjöstrand
Laura är inte rädd,
Nilsson
Pella och Längtan, *
Glad
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Krakel spektakel
Text: Lennart Hellsing
Musik: Knut Brodin
Krakel Spektakel, kusin Vitamin.
hängde och slängde i en gardin.
För hej och hå, i gardinen den blå.
Krakel Spektakel, vad tänker du på?

Krakel Spektakel köper en klubba,
Hellsing
Däruppe i gardinerna,
Hellsing
Drutten och Plutten leker cirkus, *
Hansson
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Mors lilla lathund
Text: Astrid Lindgren
Musik: George Riedel
Mors lilla lathund sa:
Du må tro, jag jobbar bra,
fastän vet du vad, inte just i dag,
jag gör det helst en annan dag.
Mors lilla lathund sa:
ingen kan så bra som jag,
men tycker du som jag,
tycker du som jag;
så gör jag det en annan dag:
Tra-la-la-la-la-la
i morrn då ska jag knoga
hela dess långa dag,
ja, oj, oj, oj, vad jag ska gno.
Ja och för ser du, därför så måste jag
ta det väldigt lugnt idag,
jo för just i dag, går det inte bra,
jag gör det helst en annan dag:
Tra-la-la-la-la-la
i morrn då ska jag knoga
hela dess långa dag,
ja, oj, oj, oj, vad jag ska gno.
Ja, för se du mors lilla lathund sa:
Jag gillar att jobba bra
men tycker du som jag
tycker du som jag,
så gör jag det en annan dag.

Jag och Stig gräver en grop, *
Lindström
Bollar tar semester, *
Bengtsson
Hur dromedaren fick sin puckel,
Kipling

14

Mors lilla Olle
Text: efter W. von Braun
Musik: Alice Tegner
Mors lille Olle i skogen gick
rosor på kinden och solsken i blick.
Läpparna små utav bär äro blå.
Bara jag slapp att så ensam här gå.
Brummelibrum, vem lufsar där?
Buskarna knaka, en hund visst det är.
Lurvig är pälsen, men Olle blir glad.
Å en kamrat det var bra, se god dag!
Klappar så björnen med händer små.
räcker fram korgen, Se här smaka på!
Nalle han slukar mest allt vad det är.
Hör du jag tror att du tycker om bär
Mor fick nu se och gav till ett skri.
Björnen sprang bort, nu är leken förbi.
Å varför skrämde du undan min vän?
Mor lilla be honom komma igen.

Björnen och pianot, *
Litchfield
Mammas lilla Olle, *
Davidsson
Om du möter en björn,
Kivelä
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Opp- och nervisan
Text: Astrid Lindgren
Musik: George Riedel
Opp och ner, ner och opp
grisen gal i granens topp
och en mus, i ett hus
svär och tuggar snus
Lammet skäller, värper karameller,
Hunden jamar, lilla grisen gal.
Opp och ner, ner och opp
grisen gal i granens topp
Och vår ko, må ni tro
han ska ut och ro.
Geten dansar tuppen har fem svansar
oxen kacklar, lilla grisen gal.
Opp och ner, ner och opp
grisen gal i granens topp.
Och vår katt han tror att
myssan är en hatt.
Hönan jagar räv i våra hagar,
kossan gnäggar lilla grisen gal.
Opp och ner, ner och opp
grisen gal i granens topp
Och vår stut, flyger ut
nu är visan slut.

Filippa och morfar hoppar studsmatta, *
Berghagen
Lilla Spindel upp och ner,
de Pedro
Läraren som inte kunde sitta still,
Hardestam
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Släpp en liten fågel
Text och musik: Trad
Släpp en liten fågel genom grinden,
genom grinden genom grinden.
Släpp en liten fågel genom grinden,
bara mej.
Tog sej en maka, tjim tjim tjala
acke macki mala, tjim tjim tjala.
Tog sej en maka, tjim tjim tjala
bara mej.
Byt ut fågel mot tex fjäril, drake

Alm 22,
Jeppsson
Det kittlar när löven kommer, *
Bengtsson
Kalas i komockan, *
Källander
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Sov du lilla videung
Text: Zacharias Topelius
Musik: Alice Tegner
Sov du lilla videung
Än så är det vinter
Än så sova björk och ljung
Ros och hyacinter
Än så är det långt till vår
Innan rönn i blomma står
Sov du lilla vide
Än så är det vinter
Solskensöga ser på dig
Solskensfamn dig vaggar
Snart blir grönt på skogens stig
Och var blomma flaggar
Än en liten solskensbön
Vide liten blir så grön
Solskensöga ser dig
Solskensfamn dig vaggar

En vårdag med Ingá,
Viitala
Vips på isen,
Jonsson
Mirre och Björnen,
Rudebjer
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Sudda sudda bort din sura min
Text och musik: Gullan Bornemark
Det var en liten pojke som jämt var arg och sur
Han ville inte skratta, det var en trist figur
En dag sa pojkens mamma: "Klä på dig, lille vän
Du får gå ut och leka med Annika och Sven"
Då tog han på sig rocken, men allra, allra sist
Så tog han på sin sura min, så arg och dum och trist.
Men då sa mamma:
Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min
Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min
Munnen, den skratta och va glad
Munnen, den ska sjunga "tralala"
Munnen har du fått för du ska tralla
Sudda, sudda bort din sura min
Du får ta och berätta hur det var på morgon, när han vakna
På morgon när han vakna, då var han rar och snäll
Och när han klädde på sig så hördes inget gnäll
Han började med tröjan och skjortan i en fart
Sen satte han på byxor och strumpor ganska snart
Sen tog han på sig skorna, men allra, allra sist
Så tog han på sin sura min, så arg och dum och trist.
Men då sa mamma:
Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min…
Men nu ska ni få höra hur det gick med pojkens mamma
På fredag ska man städa, det gör varenda tant
Och pojkens snälla mamma, hon gjorde likadant
Hon fejade i sovrum och trappa och tambur
När kvällen kom var mamma så trött så hon var sur
Då tog hon av sig förklät, men allra, allra sist
Så tog hon på sin sura min, så arg och dum och trist.
Men då sa pojken:
Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min …

Alla går iväg, *
Lindström
Drutten och Plutten får besök, *
Hansson
Ester arg och Daisy galej, *
Platt
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Tingelingelinge tåget går
Text och musik: Trad
Tingelingelinge tåget går
uti vida världen.
Den som femtio öre har
får följa med på färden.
Se (Pelle), se (Pelle) nu löser (han) biljett
så stiger (han) på och vinkar glatt hejdå.
Alternativ: så stiger (han) på och tåget kan gå.

Bojan och tåget, *
Anderblad
Tågresan, *
Arnesen
Pojken och havet, *
Hedman
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Trollkarlen i Indialand
Text: Lennart Hellsing
Musik: Hans-Åke Gäfvert
I Indialand bak Himalajas rand
där händer det konstiga saker ibland
Där bodde en trollkarl han trollade så,
att åtta blev nitton och nitton blev två.
Han trollade så att ett berg kunde bli
en fettisdagsbulle med vispgrädde i,
så vattnet, som rann i en flod, ett tu tre,
förvandlades till både kaffe och te.
Han trolleritrollade också så att
ett nötskal stack ut som en ståtlig fregatt,
så stjärnorna regnade ned som gullsand
och månen föll som en citron i hans hand.
Och Kejsarn av Kina han sa: "Jag slår vad,
att ingen förvandlar sig till lemonad!"
"Ha-ha" ropte trollkaren "se då på min kraft!"
och Sim Salabim blev han till ett glas saft.
Men solen sken het över risfält och älv,
och trollkarln blev törstig och drack opp sig själv.
Det skedde i misshugg, som ni nog förstår,
men det har han ångrat i sjuhundra år.

Trollerilådan : en magisk berättelse,
Cleminson
Annalisa och trollkarlsryktet, *
Hederberg
Hokus pokus Alfons Åberg,
Bergström

21

Trollmors vaggvisa
Text och musik: Margit Holmberg
När trollmor har lagt de elva små trollen
och bundit fast dem i svansen
då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner.
Ho aj aj aja aj buff
Ho aj aj aja aj buff
Ho aj aj aja aj buff buff
Ho aj aj aja aj buff.

Sov nu, Sickan,
Rådström
När prinsessor vaknar om natten, *
Gustafsson
Pan kan inte sova,
Rudebjer
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Bokförslag till sångerna
Barnsånger

Sagoböcker

Björnen sover

Björnarnas dagis, Strömgård *
Den sista utposten, Heikkilä
Jag vill inte sova, Björn, John

Bockarna Bruse

Bockarna Bruse på badhuset, Rørvik (Finns fler i samma serie)
Bockarna Bruse, Kruusval *
Petter och hans fyra getter, Norelius

Ett gammalt fult och elakt troll

Det är jag som är trollet, Bergman
Trollet är inte hemma, Lerin
Bergtrollens nya hem, Lööf

Gubben i lådan

Camping & kurragömma, Salto
Hemma hos Harald Henriksson, Brandelius
Vips bakom stenarna, Jonsson

Har du sett min lilla katt

Historien om Någon, Möller-Nielsen
Katten som inte hade något namn, Takeshita
Min katt Koozy, Qarawani

Hoppe hoppe hare

Snabba Hare, Kilaka
En liten röd hare, Strömgård *
Sen kom vintern, Gustavsson

Katten och svansen

Kattastrof: godisregn och städsugarmonster, Sjöstrand *
Laura är inte rädd, Nilsson
Pella och Längtan, Glad *

Krakel spektakel

Krakel Spektakel köper en klubba, Hellsing
Däruppe i gardinerna, Hellsing
Drutten och Plutten leker cirkus, Hansson *

Mors lilla lathund

Jag och Stig gräver en grop, Lindström *
Bollar tar semester, Bengtsson *
Hur dromedaren fick sin puckel, Kipling

Mors lilla Olle

Björnen och pianot, Litchfield *
Mammas lilla Olle, Davidsson *
Om du möter en björn, Kivelä

Opp- och nervisan

Filippa och morfar hoppar studsmatta, Berghagen *
Lilla Spindel upp och ner, de Pedro
Läraren som inte kunde sitta still, Hardestam
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Släpp en liten fågel

Alm 22, Jeppsson
Det kittlar när löven kommer, Bengtsson *
Kalas i komockan, Källander *

Sov du lilla videung

En vårdag med Ingá, Viitala
Vips på isen, Jonsson
Mirre och Björnen, Rudebjer

Sudda sudda bort din sura min

Alla går iväg, Lindström *
Drutten och Plutten får besök, Hansson *
Ester arg och Daisy galej, Platt *

Tingelingelinge tåget far

Bojan och tåget, Anderblad *
Tågresan, Arnesen *
Pojken och havet, Hedman *

Trollkarlen i Indialand

Trollerilådan: en magisk berättelse, Cleminson
Annalisa och trollkarlsryktet, Hederberg *
Hokus pokus Alfons Åberg, Bergström

Trollmors vaggvisa

Sov nu, Sickan, Rådström
När prinsessor vaknar om natten, Gustafsson *
Pan kan inte sova, Rudebjer
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Aktiviteter till sångerna
Björnen sover
Sånglek – Björnen sover
Ramsa – Fem små nallar
Sång – Björnarnas cha-cha
Diskussion – Hur ser björnen ut? Stor/liten/olika arter? Spår av ramarna och storlek på dem?
Var och när sover den? Vad äter den? Varför är den farlig?
Bockarna Bruse
Sånglek – Bockarna Bruse
Skapande – Skapa och konstruera broar
Saga – Variation av Bockarna Bruse
Natur/teknik – Bockarna Bruse – Läslyftet – natur, teknik och språkutveckling
Ett gammalt fult och elakt troll
Lek – Vem knackar på min rygg?
Lek – Jätten vaknar
Lek – Trollets skatter
Ramsa – Trollet i struten
Musik och saga – I boken Känsloresan – barns fantasi och känsloutveckling finns Sagan om
Peer. I den möter han små och stora troll i grottan. Till sagan finns musik till som förstärker
sagan.
Gubben i lådan
Sånglek – Barnet i lådan
Skapande – Bygg en låda.
Rörelse – Namndans
Har du sett min lilla katt?
Saga – Ritsagan om gubben och katten
Diskussion – Hur ser djuren ut i sången? Var bor de?
Skapande – Rita/skapa djuren i olika material.
Hoppe hoppe hare
Lek – Leta upp hararna
Sång – Sjung på olika sätt
Massage – Kanin Piggelin
Ramsa – Jag såg en kanin
Diskussion – Hur ser de olika djuren ut i sången? Var bor de? Vad äter de? Skillnader och
likheter på djuren? Hur ser spåren ut i snö?
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Katten och svansen
Lek – Katten och råttan
Massage – Katten
Diskussion – Andra arter av kattdjur tex tigrar, lejon. Var bor de, äter? Skillnad i storlek
mellan olika kattdjur?
Krakel spektakel
Lek – Statyn
Rörelse – Hinderbana
Diskussion – Hur ser Krakel ut? Är Krakel en pojke eller flicka? Varför? Vad tänker Krakel på?
Mors lilla lathund
Rörelselek – Dansstopp
Yoga – Ballongäventyret
Massage – Biltvätten
Massage – Imse vimse spindel
Massage – Baka bulle
Mors lilla Olle
Saga – Sagan Mors lilla Olle
Skapande – Måla blåbärsris
Skapande – Måla med blåbärsris och andra naturmaterial
Skapande – Baka blåbärsmuffins
Opp- och nervisan
Ramsa – Upp och ner
Diskussion – Vad händer i sången? Vad är rätt/fel? Hur ska det vara?
Diskussion – Hur ser de olika djuren ut i sången? Var bor de? Vad äter de? Skillnader och
likheter på djuren? Spår i snön på de olika djuren i sången.
Skapande – Rita/illustrera/skapa sången
Släpp en liten fågel
Sånglek – Släpp en liten fågel
Ramsa/sång – Fem fina fåglar
Ramsa – Två små fåglar
Skapande – Skapa fåglar
Diskussion – Fågelarter
Sov du lilla videung
Massage – Snögubben
Massage – Fjärilen
Skapande – Måla videkissar
Diskussion – Prata om olika årstider och när viden kommer. Hur känns en videkiss? Hur ser
den ut? Förslag på Mamma Måds böcker om årstiderna.
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Sudda sudda bort din sura min
Musik och skapande – Sjung barnsånger på olika sätt; glad, ledsen, arg, rädd…
Skapande – Sätt färg och form på känslorna
Musik – Sätt ljud på känslorna
Massage – Tycka om
Rörelse – Dansa känslor
Rörelse – Djurens dans
Rörelse – Kroppsspråk
Ramsa – Rörelseramsa
Diskussion – Äpplet
Diskussion – Sätt ord på känslorna
Diskussion – Prata om känslor och rättigheter
Musik, sång, diskussion – Förslag på aktiviteter på att arbeta med känslor
Musik och saga – I boken Känsloresan – barns fantasi och känsloutveckling finns olika
övningar och sagor som tar upp de olika känslorna.
Tingelingelinge tåget far
Rörelselek – Tingelingelinge tåget far
Rörelselek – Tokiga tåget
Avslappning – Tysta tåget
Lek – Flygande mattan
Trollkarlen – I Indialand
Lek – trollkarlen Pomeripossa
Lek – Trollkarlens hatt
Trollmors vaggvisa
Musik – Sjung på olika sätt
Massage – Trollet Fia
Sång – Trollet satt i grottan
Diskussion – Somnar trollbarnen? Varför/varför inte? Tänk om inte trollmor hittar alla sina
trollbarn när de ska sova. Vad har hänt med trollbarnet? Hur många trollbarn är de?
Diskussion – Hur är det när du ska sova? Vilken godnattvisa sjunger barnen hemma när de
ska sova?

Alla sångerna finns i Elefantboken förutom Sudda sudda, Sov du lilla videung, Mors lilla
lathund som finns i Barnens svenska sångbok. Opp-och-nervisan finns i sångboken
Hujedamej och andra visor av Astrid Lindgren.
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