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Abstract 

 
My thesis aims to investigate the song's importance for the children's language development there 

both spontaneous song song and common song stand in focus. The investigate is based upon 

relevant literature and qualitative interviews with five educators from two different departments 

on a preschool that I has visited. In the literature review it has shown that adult has a significant 

role in the children's language development when they sing for the children already from infants 

age. I want to describe among other thing Björkvolds interpretation about spontaneous song and 

what previous research says about the song 's importance for the children's language 

development. 

The result of my research shows that preschool teachers think that song happens spontaneously in 

the everyday existence and that it is an important part of the preschool's activity. The interviews 

showed that educators aware uses itself of song and their aim is that both in order to enrich the 

children's languages, develop their social abilities and in order to make easier learning for 

children that have problems with oral motor.  

 

Keywords: Spontaneous song, language development through the song, children in preschool, 

educators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

 

Mitt examensarbete syftar till att undersöka sångens betydelse för barnens språkutveckling där 

både spontansång och vanlig sång står i fokus. Undersökningen baserar sig på relevant litteratur 

och kvalitativa intervjuer med fem pedagoger från två olika avdelningar på en förskola som jag 

har besökt. I litteraturgenomgången har det framkommit att vuxna har en betydande roll i barnens 

språkutveckling när de sjunger för barnen redan från spädbarnsålder. Jag vill belysa bland annat 

Björkvolds tolkning om spontansång samt vad tidigare forskning säger om sångens betydelse för 

barnens språkutveckling. 

Resultatet i min undersökning visar att förskollärare tycker att sång sker spontant i vardagen och 

att det är en viktig del av förskolans verksamhet. Under intervjuerna framkom det att 

pedagogerna medvetet använder sig av sång och deras syfte är att både berika barnens språk, 

utveckla deras sociala förmågor och att underlätta lärandet för barn som har problem med 

munmotoriken.  

 

Nyckelord: Spontansång, språkutveckling genom sången, förskolebarn, pedagoger. 
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1. Inledning 
 

Under mina år som studerande på universitetet har jag börjat intressera mig för musik och hur 

man arbetar med sånger i förskolor. Själv har jag alltid spelat piano, och sång har under min 

uppväxt haft stor betydelse. Under min praktik på olika förskolor har jag märkt att några flera 

barn tycker om att sjunga både färdiga och spontana sånger. Jag fick ett underbart tillfälle att 

iaktta hur barnen skapar sin egen sång. Barnen lekte ute på gården, några cyklade, och några 

väntade på sin tur. När en cykel ramlade ner, började ett barn sjunga en melodi från den kända 

barnsången Björnen sover. 

”Cykel ligger, cykel ligger på en liten väg  

Varför ligger cykel, därför att den ramlar”. 

 Sedan blev barnet tyst och såg fundersamt ut, men efter en stund började ett annat barn att sjunga 

där det första barnet hade slutat. Han fortsatte så här: 

”Men vi kan den, men vi kan den 

 Alltid lyfta upp!” 

Utifrån den situationen och den sången som jag skrev ovan vill jag gärna kommentera leken med 

Uddens ord där han påpekar att många barn sjunger påhittade texter till kända melodier eller 

traditionella ramsor. Han ställer sig frågan varför och vilka motiv som barnen har samt om kan 

det ha något samband med deras sätt att tänka då de utvecklar språket och det faktum att barn lär 

sig allt muntlig och med hela kroppen (Uddén, 2004, s.29).  Dessa frågor väckte ett stort intresse 

för min egen forskning som återfinns i min undersökning när jag intervjuade pedagogerna. 

 

När barnen sjunger finner de glädje i att använda språket men på vilket sätt få de möjligheter att 

göra detta och vad är syftet med sången i förskolan?  
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1.1  Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka sångens betydelse för barnens utveckling. Jag vill också ta 

reda på vad pedagogerna anser om spontansång för barnens utveckling och hur de använder 

sången i sitt arbete. 

 1.2 Frågeställningar 

 Vad menas med en spontansång? 

 Vilken roll har sången i barnens språkutveckling? 

 Hur använder pedagogerna sången i sitt arbete? 

 Kan sången göra lärandet lättare? 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången kommer jag att skriva vad det står i läroplanen och mina kommentarer 

till detta, samt beskriver jag vad litteraturen säger om hur börjar utvecklas språket hos det 

nyfödda barnet. Därefter tar jag upp vad forskarna anser om spontansång och sångens betydelse 

för barnens läroprocesser, kommunikation och språkutveckling. 

 

2. 1 Läroplan (Lpfö 98). 

 

I förskolans styrdokument finns det mål om hur personalen i förskolan ska stimulera barnens 

språkutveckling. Jag har tagit med några intressanta delar och skrivit till egna kommentarer. 

 

Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö98, s.30). 

Genom att leka och sjunga tillsammans med barnen kan man väcka deras nyfikenhet och lust för 

lärande. 

 

Utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

uttrycka tankar (Lpfö 98, s.30). 

Genom att pedagogerna medverkar i pratsång under olika musikaliska aktiviteter stödjer det inte 

bara ett rikt språk utan det visar också genom sin glädje och olika kroppsrörelser att sång är något 

positivt där kan man utrycka sina tankar och kommunicera med andra människor. 

 

Utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord (Lpfö 98, s.31). 

Ju mer barnen sjunger ramsor och visor av olika slag och har roligt med sånger desto mer fastnar 

det i barnens minne. Upprepning är det viktigaste momentet i lärande. På så sätt ökar man 

barnens ord- och begreppsförråd. 

 

Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

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

(Lpfö 98, s.31). 
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Ett sätt att utveckla barnens kreativa förmåga är att uppmärksamma deras spontana sång som 

används som ackompanjemang till deras egen verksamhet. 

 

2. 2 Språkutveckling i livets början 

Följande avsnitt baseras på Uddén Berit, 2004, Tanke – Visa – Språk, Musikpedagogik med barn 

och på Lev Vygotskij ur boken av författarna Evenshaug och Hallen,  Barn- och 

ungdomspsykologi, 1992, 2001. 

 

Uddén skriver att språkforskarna har kommit fram till att barn redan som nyfödd kan spegla 

moderns mun rörelser och hennes minspel. Moderns första samspel och samtal med sitt spädbarn 

kallar forskarna protokonversation. Genom beröring, läten och leende, försöker modern att få 

ögonkontakt med barnet. Så småningom besvarar barnet moderns språkljud och toner. Barnet 

visar även att det är känsligt för ljudstyrka, ljudkvalitet och rytmisk samordning av taktil beröring 

och språkljud (Uddén, 2004, s.44). 

Uddén skriver också att olika forskare har konstaterat att spädbarnet försöker röra sig i takt med 

det talspråk det hör omkring sig (Uddén, 2004, s.32). 

 Han betonar att enligt forskning om barnspråkets utveckling finns det belägg för att barnet först 

utvecklar den prosodiska nivån, d.v.s. ”sången” i språket. Nämligen barnet först lär sig att tolka 

och förstå röstens tonfall vid olika känslomässiga uttryck. Men tidigt vill vi lära att kombinera 

språkets tonfall med dess mening. Efter tre månader börjar barnet titta på vårdarens händer. 

Uddéns tolkning är att barnet nu vill börja lära sig begrepp om handlingar. Det spädbarnsriktade 

språket är affektivt laddat och överdriver prosodin och tonfallet. Språkforskarna menar att detta 

sätt att tala spelar en betydelsefull roll för barnets språktillägnan och språkutveckling. Både 

sångton och talton ligger i högre frekvensläge än moderns tal till vuxna. Det spädbarnsriktade 

språket har en glidande uttrycksfullhet och innehåller mycket vokalljud. Det är långsamt med 

många upprepningar (Uddén, 2004, s s.45-46). 

Uddén skriver också att enligt språkvetenskapliga teorier har barnen behov av rim, ramsor och 

små visor för att det är ett muntligt språk fastnar i minnet och som blir bestående kunskap 

(Uddén, 2004, s.39). 
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Modern pedagogisk forskning har fastslagit att människan lär allting i dialog med någon annan. 

Vi kan gå till oss själva. Vuxna lär barnet att delta i små visor och fingerlekar så att det själv 

börjar sjunga och röra sig rytmiskt. Under de första åren fokuserar barnet på alla ljud och läten 

som modern eller annan i omgivningen har (Uddén, 2004, s.30). En rysk forskare Lev Vygotskij 

kom fram att vad som upptäcker barn sker inom ett dialogiskt samarbete mellan barnen och en 

annan människa. En kompetent vägledare som både som modell och via verbala instruktioner 

visar barnen hur de ska utföra en viss handling (Evenshaug § Hallen, 1992, 2001, s.136 f). 

 

3 Spontansång 

 

2. 3. 1 Begreppsdefinition på spontansång 

 

Jag har valt att beskriva spontansång utifrån boken Den musiska människan av Jon-Roar 

Björkvold där han skriver att spontansång är barns musikaliska modersmål som kommer av 

naturliga skäl och innehåller vissa funktioner som är knutna specifikt till just detta ”att sjunga”. 

Den är en del av deras mångfasetterade kommunikationskompetens (Björkvold, 1991, s.89). 

 

2. 4 Spontansångens tolkning 

 

Enligt Björkvold består barnets liv av spontansång som ger leken rytm, kroppsrörelsernas form 

och ordens temperatur. Spontansången är artikulerad utan vuxnas krav och därför spontan. 

Spontansångens personliga uttryck är inte fritt från normer, utan formuleras inom de ramar den 

gemensamma kulturen fastställt, språkligt, kroppsligt – och sångmässigt. Det är det konkreta 

vardagsögonblicket som bestämmer vad som sjungs (Björkvold, 1991, s s.72 - 89).  

Spontansången uppstår i ögonblicket och försvinner sedan för att komma i en annan variation, vid 

ett annat tillfälle, när lusten faller på. Det här en sång som inte går att pränta i noter om inte vissa 

korrigeringar görs för att passa notsystemets begränsade möjligheter, men en sång är det likafullt 

(Lindgren & Öhrström, 1992, s.49f). 
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 Björkvold skriver att enligt modern språkforskning finns det olika huvudfunktioner för mänskligt 

språk: 

- språkets kontaktskapande funktion 

- språkets informationsmässiga funktion 

- språkets identitetsmarkerande funktion (Björkvold, 1991, s.89). 

 

De funktionsområdena är knutna till varandra och förekommer i barns spontansång. 

Den kontaktskapande funktionen har sina rötter i den musiska primärdialogen mellan spädbarn  

och mamman och där börjar själva utvecklingen av kontakt och socialt liv (Björkvold, 1991,  

s.89). Även Hammershöj överensstämmer att det nyfödda spädbarnet från början kan 

kommunicera med omgivningen med hjälp av joller, gråt och förnöjda grymtanden( Hammershöj, 

1997 s.17). Arnes och Sanden understryker också att det nyfödda barnet får den första kontakten 

med modern där den mänskliga röstens stigande och fallande når barnet som ett slags musik 

(Arnes & Sanden, 1978, s.9f).  

 

Björkvold skriver vidare att spontansången i förskoleåldern blir en tvåväggspegel och här ligger 

den viktigaste emotionella funktionen: dess betydelse både som kontaktskapare till djupare 

känslor inom en själv och som medium för känsloyttringar där även andra inryms. Björkvold 

skriver att Winnicott påpekade att barnens spontansång är betydelsefull för leken som en 

psykodynamisk process där det bildas ett livsviktigt övergångsfenomen mellan människors inre 

och yttre verklighet. Därigenom blir barnet i stånd till att våga den fullständiga – men riskfyllda – 

kontakten med omvärlden, skapande, kritisk och utforskande. 

 

 Spontansången är med sina identitetsmarkörer en del av socialisationsprocessen.  

Inom gemenskapens ram har varje barn sin unika roll att spela och bidra med sina individuella 

förutsättningar och sin egen art, alla delger och framträder (Björkvold, 1991, s s.85 - 90). 

Den sociala kompetensen tränas på ett speciellt sätt till exempel genom att alla måste börja på en 

gång, vänta på sin tur och inte överrösta varandra (Fagius, 2007, s.92). Även Mona Hallin 

konstaterar att sången har mycket gemensamt där alla kan göra samma sak samtidigt och är 

därför också en av de mest gemensamskapande (Hallin, 1984, s.95). 
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Alla har sin personliga repertoar och sin identitet inom den gemensamma ramen. 

Björkvold påstår att inom en sådan gruppdynamisk process kan spontansången skänka individuell 

identitet åt varje barn. Även sångens exponering bidrar till att berätta för dig själv och andra vem 

du är och var du står i den sociala gemenskapen. Spontansången är djupt förankrad i kropp och 

själ och medverkar till att befästa strukturella processer och former i barns vardag. Den 

organiserar också det egna livet, språket, normerna, moralen och lands kultur och vanor och 

ovanor (Björkvold, 1991, s s.89 – 91). 

 

2. 5 Sångform 

 

Under det tidigaste levnadsåret utvecklar barnet en typ av spontansång d. v. s. en flytande/ amorf 

sång som är helt organisk. Den flytande sången är knuten till den typ av sånganvändning som 

Björkvold kallar analog imitation d.v.s. sången som en ren ljudlek (Björkvold, 1991,s s.73 - 81). 

Evenshaug och Hallen betonar att Moog (1976) skriver att den första musikaliska vokaliseringen 

startar med en lek med ljuden. Författarna skriver vidare att jollrande eller rabblande sång består 

av en enda vokal men med olika tonhöjd. Barnen leker med sin egen röst, sjunger i olika stigande 

och fallande pendelrörelser (glissando), mikrointervaller och fri rytm, ofta ackompanjerat av 

kroppsrörelser (Evenshaug och Hallen, 1992, 2001, s.351f.). Formelsång och som är färdigsång 

är de två formerna av spontansång som barnen använder sig mest av och sammansatt ur 

musikalisk synpunkt. I den tar barnen fritt bruk material som i musikalisk mening är redan 

existerande sånger. Färdig sång hör barnet väldig tidigt i livet som ingår i den gemensamma 

glädjekällan. Det är en del av spädbarns lek (Björkvold, 1991, s.73.).  

 

Även Evenshaug och Hallen påpekar att färdigsång utmärks av att barnen i sitt spontana 

sjungande fritt använder material som bygger på redan existerande sånger. I sin bok skriver 

Uddén att forskare Lev Vygotskij om barns tänkande kom fram till att lekande fantasi och 

kreativitet får barnet att kombinera tidigare erfarenheter med nya och på så sätt vidga sina 

kunskaper (Uddén, 2004, ss. 35-36). 
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Den färdigsången kommer före ramsor och detta beror på att föräldrarna ofta sjunger för barnen 

redan från tidig spädbarnsålder. Ramsor är korta, melodiska eller rytmiska och är också en form 

av spontan sång som barnen använder sig av. Ramsorna börjar dyka upp vid tre års ålder och är 

populära muntliga uttryck samt de har en tydlig social karaktär som utvecklas i kommunikationen 

och leken med andra barn. Ramsorna är enkla och upprepas närmast mekaniskt, och därför lär sig 

alla barn dem (Evenshaug och Hallen, 1992, 2001, s.352 f.). 

 

Tal och sång kan omärkligt gå över varandra, och det kan vara svårt att skilja det ena från det 

andra. Det här kallas för talsång. Hammershöj påstår att talsången bra att använda när barnen lär 

sig att stava (Hammershöj, 1997, s.41). 

 

2. 6 Sångens roll i barns språkutveckling 

 

Med tanke på hur sången spelar en viktig roll för barns språkutveckling gjorde Björkvold 

observationer. Hans studier visar att spontansången har terapeutiska verkningar som stärker 

kommunikation både för barn med normalt talspråk och barn som har problem med sitt språk. 

 I sin undersökning skriver författaren om ett barn som alltid hade haft problem med språket, 

utom när han sjöng. Sången hjälpte ord och känslor fram på ett sätt som annars var helt omöjligt 

för honom att uttala. Vid fem års ålder hade barnet svårt att uttala sitt eget namn, men när det 

sjöng kunde det kommunicerade barnet både med sig själv och med de andra människorna. Med 

detta exempel påpekar också Björkvold att sång, med sin höga emotionella temperatur har 

informationsmässig funktion som i sin tur kan också utlösa fantasin och därigenom få en viktig 

genombrottsfunktion i den process som ska vidga barnens förståelse av sitt liv. En femårig vet att 

1 + 1 = 2, men kan också sjunga sig in den magiska leken att 1 + 1 = X och på så sätt öppna ny 

och viktig insikt. I denna process får spontansången en begreppsvidare funktion. Brottstycken av 

en sång kan vara nyckel till nya erfarenheter och därmed nya begrepp, emotionella och kognitiva 

(Björkvold, 1991,s s.85 - 90). 

 

Evenshaug och Hallen skriver att barnen använder spontansången på olika sätt i sina lekar. De 

säger att Björkvold (1989) beskriver denna användning i tre nivåer. 
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 Den första sången konkretiserar leken, t.ex. när barnet ritar samtidigt som det rytmiskt och 

regelbundet sjunger till sitt tecknande eller när barnet leker flygplan och med lång glissando 

sjunger sin armrörelse som beskriver att flygplanet störtar mot marken (Evenshaug och Hallen, 

1992, 2001, s.352, f).   

 

Även Gunnel Fagius skriver liknande om detta. Hon betonar att barnen sjunger spontant till 

rörelserna i de egna lekarna (Fagius, 2007, s.91).  Hammershöj till och med skriver att barnens 

”sång” är ofta kopplad till den aktivitet som de håller på med, t.ex. att gunga, att leka med 

byggklossar, att segla med båt, att köra bil, att teckna (Hammershöj, 1997, s.41). 

Evenshaug och Hallen skriver vidare att en andra nivå är det sjungande talet (sångord) som  

barnen använder för att berätta, befalla, fråga, svara och retas.  På ett effektivt sätt kommunicerar 

barnen genom sin sång där en direkt imitation av en yttre lek fungerar sången som en symbolisk 

representation. För det tredje kan sången användas som ett slags ackompanjemang till leken. 

Färdigsången används ofta i detta syfte (Evenshaug och Hallen, 1992, 2001, s.352, f).  

 

Björkvold fann också att spontansång är mer fristående bland barn och kan ackompanjera till den 

egna leken. Sången har en signalfunktion och väcker handlingsimpulser och/ eller affektiv 

aktivitet direkt, som är nödvändig mellan leken. Författarens analyser visar entydigt att de olika 

sångformlernas användning är en funktion av barngruppens sociala utvecklingsnivå. När barnen 

inte känner varandra, beter de sig avvaktande. Här har de behovet av kommunicerande 

sångformer. De leker, kommunicerar och sjunger mest för sig själva men efter hundratals timmar 

tillsammans speglar sångformerna den dramatiska förändringen i barnens utveckling. Sångerna i 

leken är helt nödvändiga uttryck i en vardag som hela tiden ställer ökade krav på social 

gemenskap. Han menar att sången hela tiden speglar barnens liv, individuellt och kollektivt 

(Björkvold, 1991, s.84). 

 

Lindgren och Öhrström poängterar att barnen förmedlar sin egen bild av omgivningens ljud och 

därigenom utvecklar sitt språk med vilket det kan tolka och förstå omvärlden (Lindgren& 

Öhrström, 1992, s.57,f). 
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Vid närmare studier av barns spontana sång i lek och kommunikation har man funnit att den låter 

och används på vissa sätt. För att gestalta sina upplevelser och vad de vill säga använder barn ett 

multikommunikativt sätt, dvs. de uttrycker ord och tankar genom att förtydliga dem akustiskt och 

visuellt med hjälp av sång, rytm och rörelser – allt i en enhet. Den spontana sången har en central 

funktion för barns emotionella, sociala och kognitiva utveckling (Uddén, 2004, s.29). 

 

Uddholm skriver att det talade språket består av en mängd vokal – och konsonantljud som 

stimuleras genom lek och med det ökar man förståelsen både för det vi hör och det vi säger. 

 Han poängterar att det är viktig att arbeta med röstens möjligheter för dem som har nedsatt 

talförmåga. Han betraktar sång som ett språk med speciell berättarteknik. Sången förknippas 

oftast med rösten. Genom att sjunga stimulerar vi bl.a. rytm – och melodikänsla som är bärande 

element för talförmåga och läsförståelse. Uddholm betonar att om barnet har problem med uttal 

eller läsning är det därför bra att uppmuntra till att sjunga mycket. Sången har så mycket att ge, 

och som pedagoger och förebilder har vi ett stort ansvar (Uddholm, 1993, s.58). 

 

Hammershöj hävdar att vuxna tror att barnen på vissa områden kan klara av mer än de själva 

verket kan, medan de på andra områden inte förstår hur mycket barnen verkligen kan. Ur sina 

observationer förklarar han bland annat att små barn har svårt att förstå texter med svåra ord. Han 

påpekar att här föreligger ett fel när vuxna tror att små barn förstå texten när de sjunger. Dock 

skriver han att även om barnet inte förstår texten i sången är det viktigaste för barnen att 

omgivningen är inspirerande för dem (Hammershöj, 1997, s s.41 – 44). 

Däremot skriver Uddén att modern spontant använder ramsor och små visor och samtidigt genom 

sin rytm och upprepning successivt få spädbarnet att förstå meningen med orden (Uddén, 

2004,s.45). 

 Björkvold skriver att enskilda forskningsresultat pekar på att barn älskar att lyssna på 

komplicerade sånger som innehåller svåra ord. Forskarna kom fram till att textmässigt svåra 

sånger för barnen är en utgångspunkt för utforskning av den egna verklighet som är en viktig del 

av den egna språkliga kompetensen (Björkvold, 1991, s.88). 

Det här känns som ett dilemma. Vem har rätt och vem har fel? 
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3. Metod 

 

3.1 Urval 

 

För att få svar på mina frågor om sångens betydelse och barns språkutveckling genom sång valde 

jag att göra en kvalitativ intervju. Då man gör kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär 

med i förväg formulerade frågor. Man gör en lista över frågeområden (Trost, 2005, s.50). Jag 

gjorde några tydliga frågor som berörde ämnesområdena i min undersökning. Jag ville få ett 

varierat samtal och därför styrde jag inte intervjuerna, utan lät dem att prata fritt och öppet kring 

ämnesområdena. Under intervjuns gång gjorde jag fortlöpande anteckningar och kompletterade 

det med minnesanteckningar efter intervjuns slut.  

 Intervjuerna utfördes på en förskola där hade jag haft praktik och undersökningen innefattade 

intervjuer med fem förskollärare från två olika avdelningar. Avdelningarna har barn mellan ett till 

fem år. 

 

3.2 Forskningsetiska principer 

 

I mitt examensarbete har jag valt att följa de forskningsetiska principer och rekommendationer 

som innebär att förskolans namn inte nämns och de förskollärare som jag har intervjuat är 

anonyma. Med anonymitet menas helt enkelt att man inte vet namnet eller andra 

igenkänningstecken på den intervjuade (Trost, 2005, s.41). 

Jag kontaktade mina intervjupersoner via telefon och berättade att jag skriver examensarbete 

samt talade om syftet och frågade om de ville vara med i undersökningen och om de ville ha 

frågorna i förhand.  

 

3.3 Metodkritik 

 

 Den kvalitativa intervjun med anteckningar är så klart en bra metod där man får svar på 

ämnesområdena som man undersöker, men anteckningarna efteråt kan vara ganska oläsliga. 
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 Man koncentrerar sig på vad de intervjuade säger och samtidigt försöker man att skriva ner med 

förkortade ord och då finns det en risk att missa viktigt information.  Dessutom, för den 

intervjuade kan antecknandet verka störande och om intervjuaren inte genomgående gör 

anteckningar kan det uppfattas som en smula misstänkt när anteckningarna görs ( ”vad sa jag nu 

som var intressant/galet/konstigt?”) (Trost, 2005, s.55). Jag har skrivit ner i förväg mina 

intervjufrågor och skickat i för väg till pedagogerna och då underlättade det för mig 

intervjusituationen. 

 

4. Resultat 

 

De fem pedagogerna som jag har intervjuat var kvinnor. Jag har valt att ge de intervjuade påhittade 

namn som nedan följer en lista på dessa. 

Pedagogen Mia har arbetat i 14 år och tar hand om barn i åldersgruppen 1 – 3 år. 

Pedagogen Åsa har arbetat i 16 år och tar hand om barn i åldersgruppen 1 -3 år. 

Pedagogen Ira har arbetat i 25 år och tar hand om barn i åldersgruppen 1 -3 år. 

Pedagogen Pia har arbetat i 27 år och tar hand om barn i åldersgruppen 1 -3 år. 

Pedagogen Lola har arbetat i 18 år och tar hand om barn i åldersgruppen 3 – 5 år. 

 

4.1 Pedagogernas åsikter om spontansång och vad man kan lära sig av sången.  

 

Mia sade att spontansång oftast kopplas in i olika situationer och när personalen på 

småbarnsavdelningen sjunger spontant för barnen i samband med skötningarna och småpratar 

med barnen, får barnen höra den mänskliga rösten, som är det finaste instrument vi har och 

språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel. Vi använder röstens olika tonfall, oftast 

sjungande som precist inriktad mot att kommunicera med de små barnen, och för att förstärka 

barnens förstålelse om vad man gör just nu.  

 

Åsa påpekade även att det är viktigt att vara goda förebilder för barnen och att så mycket som 

möjligt sjunga med dem, för att på det här sättet involverar vi barnen i sångens värld och de 

börjar själva inse att det är roligt att sjunga.  
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Samspelet mellan oss vuxna och barnen är det bästa sättet för barnen att utveckla sin talförmåga.   

Lola talade om att sången är viktigt för alla barn, även för de som säger att de inte kan sjunga. 

För när barnen sjunger spontant är det deras uttryckssätt att förmedla något.  Barnen lär sig att 

vara sociala, och känner en gemenskap när de sjunger tillsammans.

 

Ira och Pia sade att det också finns en negativ sida av spontansång. Nämligen att pedagogerna 

inte tycker om när barnen sitter vid matbordet och sjunger spontana sånger för det utgör ett 

hinder för barnen att få i sig mat. De menar att maten är viktigare än sången, och det stämmer ju. 

Vid samlingen brukar några barn sjunga spontansånger om och om igen och det finns inget 

utrymme för de blyga barnen att sjunga och då måste pedagogerna tysta ner de överaktiva barnen 

och låta de tillbakadragna barnen vara med. Om framfusiga barn tar över situationen blir det inte 

bra. Vid sömnstunden passar det inte alls att barnen sjunger spontant för då sjunger de i stället för 

att sova. 

 

 4.2 Vad pedagogerna anser när de hör att barn sjunger påhittade texter till kända 

melodier 

 

 Lola sade att barnen inte är lika, alla har sina tidigare erfarenheter och alla har sina 

förutsättningar, och att utrycka sig genom spontansång kan vara en utmaning för barnen.  

Ira och Pia nämnde att lek sprider sig bland barnen när de sjunger påhittade texter och leker 

tillsammans. Barnen har kul när de agerar med hela kroppen och använder nya nyanser i 

samspelet. Dessutom, tror Mia att barnen upptäcker själva att de kan hitta på och sjunga nya 

texter till kända melodier vilket gör att de utvecklar sin fantasi och språk där uttrycker de sig med 

kropp, röst och känslor.  Barnen upplever sig själva i sångens sammanhang, och suger upp 

språkmelodier och ordens ljud och rytm, ljud och rörelse naturliga uttrycksmedel.  

 

4.3  Vad pedagogerna tror att barnen har för motiv 

 

Ira och Pia sade att barnen är nyfikna på att få lära sig nya saker, de vrider och vänder på orden 

och det känns spännande och kul för dem.  

                                                                                                                                                        13 



 

Rytmen och musiken sitter i barnens kroppar och när det uppstår lämplig en situation, börjar 

barnen hitta på sina egna texter och använda sig av kända melodier. Barnen är inte rädda för att 

misslyckas och när de gör något, tror de att de gör rätt. Lola tror att den påhittade sången fungerar 

i barnens lek som en kärna. Det vill säga att barnen vill ha något gemensamt i sina lekar där alla 

kan känna sig delaktiga och bidra sin egen insats. 

 

 Åsa tror att genom att skapa påhittade sånger lär barnen sig av varandra och på så sätt tränar de 

omedvetet sina sociala kompetenser. Ett barn börjar sjunga och ett annat barn fortsätter och 

plötslig kommer ytterligare ett barn till och lägger till några ord som rimmar. De lär sig vänta på 

sin tur, att vara en bra kompis och ha respekt för varandra. Det är ju en del av socialisation. Hon 

betonar att allt detta sker spontant och blixtrande, för barnen har roligt och lever i sin fantasivärld 

där allt är tillåtet. 

 

 4.4 Vad pedagogerna tror om sångens betydelse i barnens språkutveckling 

 

Ira sade att när de sjunger för barnen och med barnen får de stoft till att vidareutveckla sin 

språkliga förmåga. Lekvisor, ramsor och klapplekar betyder väldigt mycket för 

språkutvecklingen. Barnen känner glädje i att leka med ljud, röst och ord och de försöker 

upprepa, och gestalta ramsor och leker med ljuden och orden tillsammans med andra.  

 

Åsa betonade att ramsor och sånglekar bör ingå i barnens vardag under hela förskoleåldern för att 

stimulera barnens språkutveckling. Mia sade att när de sjunger olika visor och ramsor med barnen 

och samtidigt leker rytmiska lekar med barnen brukar barnen uttrycka sig med hjälp av 

kroppsrörelser, gester, mimik vilket gör att barnen får både en kroppslig och mental upplevelse. 

 

4.5 Hur pedagogerna använder sången för att utveckla barnens språk 

 

 På den här frågan svarade de fem intervjuande nästan på samma sätt och jag sammanfattar deras 

uppfattningar utan att nämna deras fingerade namn. 
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Pedagogerna sade att i första hand tänker de på att det ska vara konkret och lustfyllt för barnen 

när de använder sig av sången som ett hjälpmedel för språkutveckling. De använder sig av 

styrdokument när de lägger upp mötet med sång. Pedagogerna har några utdrag ur läroplanen om 

hur de strävar efter att utveckla barnens språk.  

 De använder sig av sångpåsar och sångkort. På samlingar får barnen plocka fram saker ur en 

påse eller ur en ask och associera till sången. För sångens texter förknippas till dessa saker eller 

kort. Till exempel, sjunger de om en gris har de en gris att visa barnen. Barnen fördjupar sig i 

sångens texter samtidigt som de ser på ett föremål och det väcker lusten hos barnen att själva 

sjunga. 

 

4.6 Använder pedagogerna sig av textmässiga svåra eller lätta sånger eller båda för barnens 

språkutveckling 

 

Åsa sade att de använder sig av olika slags av sånger. Till exempel traditionella sånger, sånger 

som är textmässigt svåra, så som julsånger eller sånger av olika kända författare och deras syfte 

är att förmedla den svenska kulturen. Textmässigt svåra sånger ingår i temaarbete till exempel en 

sång som heter ”Ingen vill leka med mig…” och det varieras efter årstider. 

 

 Pedagogerna sade att när de sjunger sånger med svåra ord är de små barnen oftast tysta och tittar 

på när vi vuxna och de äldre barnen sjunger. Även om de inte sjunger själva är de intresserade av 

vad som sjungs. Ira påpekade att om barnen inte förstår orden i sången är det viktigt att de lyssnar 

och är med och att de känner sig sedda och trygga. När vi sjunger förtydligar vi orden med olika 

kroppsrörelser vilket gör att barnen börjar förstå sångens innebörd.  

 

Alla barnen älskar upprepningar och när svåra sånger upprepas, tror Ira att barnen kan ta till sig 

och befästa språket. Mia sade att de arbetar också med enkla sånger, ramsor och fingerlekar och 

lät även barnen stå i centrum och sjunga sina favoritsånger och det är också ett sätt att utveckla 

språket.  
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4.7 Hur användningen av sång kan göra lärandet lättare 

 

Mia har märkt att genom sången kan barn som har språksvårigheter kommunicera med vuxna och 

med de andra barnen och föra fram sina behov och önskemål. De tvingar aldrig barnen att prata, 

för det måste ske på barnens villkor och pedagogerna stöttar de barnen som är tillbakadragna. På 

avdelningen finns det barnen som inte tycker om att prata, de är oftast tysta och ett av barnen 

stammar och föredrar bredvidlekar, men när de sjunger, flödar orden ut och barnen känner sig 

tryggare i sig själva.   

 

Pia menar också att sången hjälper till att få ut orden och även stamningen försvinner. Ibland, 

säger Pia, istället för att prata sjunger vi åt sådana barn och de svarar också med sjungande röst 

vilket gör att orden flödande kommer ut. Barnet som stammar brukar använda sig av sången även 

i den fria leken och hans språk blir mer framträdande. Här fungerar sången som en länk mellan 

barnet och de övriga barnen. Den här metoden, att kommunicera med barnen genom sång, tycker 

Pia, är utmärkt och givande.  Här är sången en viktig kommunikation och ett viktigt språkverktyg 

som underlättar för barnen att öka sitt ordförråd.  

 

Åsa sade att det i gruppen finns ett förståndshandikappat barn som har problem med 

munmotoriken. När pedagogerna tillsammans med barnet klappade stavelserna i hennes namn 

kunde hon plötsligt säga sitt namn vilket hon inte kunde göra förut.  

 

Lola sade att varje dag sjunger de med barnen enkla namnslekar och det hjälper barnen att 

upptäcka sambandet mellan bokstävernas ljud och läsning. 

Hon betonade också att sången får barnen att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 

Just nu arbetar de med ett tema ”Att vara en bra kompis” och sjunger en sång ” Ingen vill leka 

med mig” och det hjälper till att göra barnen snällare och att ha respekt för varandra. Barnen 

anser att det inte är bra att säga dumma saker och slåss, och det är tack vare sången. 

Hon sade också att de sjunger med barnen olika räkneramsor och det gör att barnen i lekfull form 

utvecklar sina matematiska kunskaper.  
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5. Diskussion 

 

Studien syftade till att undersöka sångens betydelse i barnens språkutveckling där också 

spontansång stod i fokus. För att få bättre förståelse, har jag läst relevant litteratur och bestämt 

mig för att göra kvalitativa intervjuer.  Genom att intervjua personalen på en förskola ville jag få 

en djupare inblick i hur pedagogerna ser på sångens roll för språkutveckling samt hur de 

använder sången i sitt arbete. Mitt största intresse för undersökningen i mitt arbete var också att ta 

reda på varför barnen sjunger påhittade sånger till kända melodier samt vilket motiv de har. 

Anledningen till detta var att jag själv fick höra hur barnen skapade sin egen gemensamma sång. 

 De här frågorna som jag har ställt till den här leksituationen har jag funnit i boken där författaren 

själv undrade om varför och vilket motiv har barnen. Jag ville därför koppla in dessa 

frågeställningar till mitt arbete och genom intervjuerna kanske få svar.  

 

Jag anser att jag fick fram svar som jag kan koppla till litteraturgenomgången. Jag kan se många 

likheter mellan den litteratur jag har tagit del av och respondenternas svar. 

 

Under intervjuerna framkom det att Mia (fråga nr. 1) ansåg att i samband med skötningarna i 

vardagssituationer använder de röstens olika tonfall, småsjunger och småpratar, barnen hör den 

mänskliga sjungande rösten när pedagogerna kommunicerar med barnen och det utökar barnens 

förståelse i omgivningen. Hon sade att den sjungande rösten är det viktigaste instrumentet och 

kommunikationsmedlet i samspelet mellan vuxna och barn. 

 

Forskare menar att småbarnen tolkar och förstår röstens tonfall vid olika känslomässiga uttryck 

när vuxna kombinerar språkets tonfall, vilket gör att barnen utvecklar sång i språket. Udden 

tolkar det som att barnen börjar lära sig begrepp och handlingar. För sångton och talton med 

många upprepningar spelar en stor roll i barnens språkutveckling. Forskare säger att människor 

lär allting i dialog med någon annan. Det är vuxna som lär barnen att delta i visor och sånglekar 

så att barnen själva börjar sjunga. Jag finner liknande tankar av de två intervjuande respondenter. 

Åsa (fråga nr.1) menade att det är vuxna som har en betydande roll i barnens lärande där står i 

fokus samspelet mellan oss vuxna och barnen. 
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 Pedagoger som är goda förebilder kan ge barnen stora möjligheter att utveckla sin talförmåga. 

Mia (frågan nr. 3) påpekade att genom att pedagogerna sjunger med barnen och har olika 

lekvisor, ramsor och klapplekar med barnen tar de till sig ord och vidareutvecklar sin språkliga 

förmåga. 

 

Jag understryker dessa tankar som jag skrev förut och säger att barn kan aldrig ge oss språket 

utan vi pedagoger ger språket till barnen. Att vara goda språkliga förebilder är den viktigaste 

uppgiften för pedagogen som kan hjälpa barnen att utveckla ett rikt språk, som omfattar både 

kroppsspråk, musikaliska element och ord. Att uppmuntra, och hitta olika möjligheter för att nya 

vägar öppnar sig så att barnen kan gå vidare. Allt detta gör att barnen kan lära sig i dialogen med 

vuxna. 

 

Litteraturen som jag har använd av mig i arbetet har varit mycket positivt inställda till sången. Jag 

har inte funnit något i litteraturen om att sången skulle ha en negativ sida, därför blev jag lite 

överraskad över att pedagogerna sade att spontansång har en negativ sida. Jag tror att den 

negativa sidan som pedagogerna pratar om egentligen inte är negativ för barnens språkutveckling, 

utan vad pedagogerna menar är att spontansången i de här fallen gör barnen distraherade från vad 

de egentligen skulle göra, nämligen äta eller sova. Det håller jag med om, för barn distraheras 

väldigt lätt, särskilt när de ska göra saker som uppfattas som tråkiga och då kan de ju ta till olika 

knep för att slippa, till exempel spontansång.   

 

På frågan nr. 2 om varför barnen sjunger påhittade texter till kända melodier svarade 

respondenterna att de tror att barnen utvecklar språket genom att de uttrycker sig med kropp, röst 

och känslor. Pedagogerna menar att språket, känslor, sång, och rörelser hör ihop. 

 

Det jag kan tolka är att respondenternas svar överensstämmer med Uddens teorier om att barnen 

utvecklar språket genom att de lär sig allt muntlig med hela kroppen. Jag förstår och håller med 

om denna tydning och menar att faktum är att det är en användbar metod vilket gör att genom att 

använda sin röst till både tal och sång och samtidigt röra sig rytmiskt lär sig barnen att utveckla 

språket i sin egen takt. 
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 Dessutom när barnen skapar uttrycker de sin personlighet och lär sig lättare att förstå sig själva 

och de växer också intellektuellt, fysiskt, socialt och emotionellt. Jag kan påstå att när barnen 

skapar är det viktigt att låta dem uttrycka sig fritt på sitt eget speciella sätt och att ge dem 

möjlighet att få pröva på och använda olika metoder. Här är processen viktigare än resultatet. 

 

På den följande frågan nr.2. 1 om vilken motiv har barnen svarade Ira och Pia att barnen är 

nyfikna i att prova på nya saker och de är inte rädda att misslyckas. Lola tror att sången utgör här 

i leken en viktig funktion i barnens gemensamma lek där alla barnen vill känna sig delaktiga och 

bidra något. Åsa sade att när barnen hittar på sånger och sjunger tillsammans tränas den sociala 

kompetensen hos dem. Precis som Björkvold menade att den spontansången med sina 

identitetsmarkörer är en del av socialisationsprocessen. Varje barn har sin egen repertoar och sin 

identitet och inom gemenskapens ram har varje barn sin unika roll att spela och bidra. 

Även Fagius och Hallin konstaterar att i sången tränas den sociala kompetensen så som att barnen 

väntar på sin tur, inte överösa varandra, alla kan göra samma sak samtidigt. 

 

En slutsats jag kan dra också här är att jag ser likheter mellan vad Ira och Pia säger om att rytmen 

och musiken sitter i barnens kroppar och vad Björkvold säger om att spontansången är djupt 

förankrad i kroppen. 

 

Som jag tidigare skrev i inledningen fick jag själv iaktta hur barnen skapade sin egen sång. Jag 

såg hur barnen upplevde glädje under tiden som de skapade sången. Jag tycker att sången blev ett 

konstverk som skapade gemenskap där barnen utforskade omvärlden med hjälp av sin fantasi. 

Barnen skapade sången utifrån verkligheten runt omkring. Som nämnts tidigare under rubriken 

Spontansångens tolkning har Björkvold skrivit att Winnicott kommit fram till att barnens 

spontansång är betydelsefull för leken som en psykodynamisk process, där bildas 

övergångsfenomen mellan människors inre och yttre verklighet. Därigenom blir barnet i stånd till 

att våga den fullständiga – men riskfyllda – kontakten med omvärlden, skapande, kritisk och 

utforskande.  
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Jag anser att det är viktigt att pedagogerna ger barnen tillfälle att själva skapa sina egna sånger 

och inte bara lära dem att återge färdiga sånger. Det gäller bara att upptäcka när barnen sjunger 

något påhittat och uppmuntra och samtidigt utmana barnens skapande sånger.   

 

På frågan nr. 3 om vad pedagogerna tror om sångens betydelse i språkutveckling svarade Ira att 

sången ger barnen stoft till att vidareutveckla språk och betyder mycket för barnens 

språkutveckling. Genom att leka med ljud, röst och ord samt gestalta ramsor tillsammans känner 

barnen glädje. Med detta vill jag understryka att när man upplever glädje i sång och ramsor då lär 

man sig fortare. Språk och ljud står nära varandra och tas lätt upp av barnen och det är en väg att 

utveckla barnens lärande. Jag har tidigare berört att Evenhaug och Hallen ser på ramsor som 

populära uttryck som har en tydlig social karaktär och utvecklas i kommunikationen och lekarna 

med andra barn. Jag ser att barnen genom olika musikaktiviteter får en gemensam upplevelse där 

alla kan förstå varandra bättre. Detta är också ett sätt att stärka gruppgemenskapen och samtidigt 

utveckla sin personlighet.  

 

Uddén poängterar att enligt språkvetenskapliga teorier behöver barnen ramsor och visor för att 

språket då lättare fastnar i minnet och blir bestående som kunskap. Med detta uttalande vill jag 

säga att barnen tidigt bör få kontakt med rim, ramsor och sång därför att det är redskap som 

utvecklar barnens språk, upplevelser, ger fantasin stoff och ger nya identifikationsmöjligheter. 

 

Författarna hävdar också att barnen leker med sin egen röst, sjunger i olika mikrointervaller och i 

fri rytm som ofta ackompanjeras av kroppsrörelser. Som Mia konstaterade använder sig barnen 

av hela kroppen när de sjunger. Det kan jag se som ett faktum att sången ger glädjen där barnen 

har behov av att röra på sig, improvisera i takt med rytm och musik vilket gör att de stärker sin 

jaguppfattning. Barnens behov av rörelser är starkt och om vi vuxna hindrar barnen att 

tillfredställa deras behov, påverkas den språkliga och motoriska utvecklingen. 

 

På frågan nr.4 om hur pedagogerna använder sången för att utveckla barnens språk svarade alla 

respondenterna att de använder sig av sången på ett konkret och lustfyllt sätt.   
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I litteraturgenomgången nämnde jag vad det står i styrdokumenten och gav mina egna 

kommentarer där pedagogerna har en viktig roll i barnens språkutveckling och lärande. 

 För att barnen ska lära sig språket måste vi pedagoger vara en bra språkmodell för barnen och ge 

kunskap och möjlighet att utveckla deras talförmåga och därmed försöka skapa en bestående 

kunskap hos barnen. 

 

 Det visade sig att mina tolkningar om läroplanen har likheter om vad respondenterna sade under 

hela intervjuns gång. Pedagogerna menade att de utgår ifrån läroplanen när de lägger upp möte 

med sång. Till exempel när pedagogerna beskriver sitt arbete med sång tillsammans med barnen 

ser jag att de använder sig av olika föremål för att förtydliga ordens innebörd i sångerna vilket 

gör att de använder sig av styrdokument där ett av målen är att barnen ska utveckla sitt ord – och 

begreppsförråd. Pedagogerna sjunger en sång för barnen och som är kopplad till figurer eller 

bilder, och jag anser att genom sådana aktiviteter utvecklar pedagogerna barnens språk därför att 

sången består av ord. 

 

 Följdfrågan nr.4.1 om vilken typ av sånger som pedagogerna använder sig av i sitt arbete för 

barnens språkutveckling formulerade jag ur litteraturen där forskarna såg på sång med olika 

perspektiv. Själv ansåg jag att det var som ett dilemma när forskarna hade olika uppfattningar om 

vilken typ av sånger som är bäst att använda, textmässigt svåra eller lätta. Hammershöj påstår ju 

att barn inte förstår texter med svåra ord, samtidigt som han även påstår att barn på vissa områden 

klarar mer än vad man tror. Björkvold skriver däremot att barn älskar att lyssna på komplicerade 

sånger enligt enskilda forskningsresultat. Vad säger då det här? Jo, att man ska använda både 

svåra och lätta sånger. Även respondenterna svarade att de använder sig av båda delarna. När 

pedagogerna sjunger sånger med svåra texter brukar de upprepa och förstärka orden med 

kroppsrörelserna och det här leder till att barnen börjar förstå ordens innebörd. Pia hävdade att 

det också är viktigt att barnen lyssnar på vad som sjungs även om de inte förstår innehållet, för då 

känner sig barnen sedda och trygga. Jag finner liknande tankar hos Hammershöj där han menar 

att även om barnet inte förstår texten i sången är det viktigast för barnen att omgivningen är 

inspirerande för dem. 
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 Själv anser jag att det är svårt att generalisera alla barn som en individ, utan man får ha lite 

fingertoppskänsla och vara lyhörd för att kunna anpassa sångerna efter gruppens sammansättning, 

så att man till exempel inte bara använder en sorts sånger, utan att man varierar sig, så att alla 

barnen känner sig stimulerade och delaktiga.  

 

På frågan nr.5 om hur användningen av sång kan göra lärandet lättare svarade Mia att sången 

underlättar kommunikation för barnen som har språksvårigheter.  

 

En av frågeställningarna i mitt arbete var att om sången kan göra lärandet lättare. Genom att 

studera Björkvolds observationer där han beskriver om hur sånger hjälper att få ut orden, får man 

det övertygande svaret: ja, det kan det. Sången kan göra lärandet lättare. Sången är ett viktigt 

verktyg som hjälper barnet att utveckla språket i kommunikationen med andra människor. Även 

pedagogerna instämmer i det svaret då de har egen erfarenhet av ett barn som stammar, men när 

barnet sjunger flödar orden ur dess mun, samt ett förståndshandikappat barn som har problem 

med munmotoriken, som har gjort stora framsteg med hjälp av sång. Även som ett verktyg när 

det gäller att lära ut matematik fungerar sången alldeles utmärkt enligt Björkvold. Han gav ett 

exempel på hur man kan sjunga sig in i den matematiska leken för att ge barnen ny och viktig 

kunskap. Nämligen att på ett lustfullt sätt lär sig barnen genom sången symboler av siffror. Det 

här är inget som pedagogerna tar upp i sina svar om matematik, men jag anser ändå att de arbetar 

med matte genom sånger eftersom de flesta ramsor och rimlekar består av räkneord. 

 

Barnen lär sig också social samverkan med hjälp av sången. Vid intervjutillfället arbetade 

pedagogerna med ett tema ”Att vara en bra kompis” med hjälp av sång. Sången som heter ”Ingen 

vill leka med mig…” hjälper barnen att lyssna på varandra och samspela med varandra i gruppen 

så att barnen ska känna sig trygga och få självförtroende i sin roll i gruppen. 
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6. Slutdiskussion 

 

Genom att jag har gjort den här studien har jag fått svar på hur pedagogerna ser på sångens 

betydelse i barnens språkutveckling samt hur de använder sången i sitt arbete och i vilket syfte. 

Mitt resultat visar att sången sker både spontant i vardagssituationer och även vid olika 

aktiviteter. Jag har fått veta genom intervjuerna att personalen använder sig av olika sånglekar, 

textmässigt svåra sånger, ramsor, konkret material, som metoder för att utveckla munmotoriken 

och kommunicera med barnen som har språksvårigheter, vilket tas upp i litteraturgenomgången 

som främjande för barnens språkutveckling.  

 

 Jag hävdar att sånger ger barnen underhållning och spänning som stimulerar fantasin och övar 

barnen i att skapa inre bilder. Sången stärker barnens självkänsla att upptäcka att det finns andra 

som tänker och känner likadant som dem. Sången kan förklara verkligheten och hjälpa barnen att 

förstå sammanhang.  

 

Genom mitt arbete vill jag bidra till att uppmärksamma för pedagoger om sångens möjligheter för 

barnens språkutveckling. Jag anser att sång är en musikalisk metod som bidrar till att barnens 

språk utvecklas på ett berikande och meningsfullt sätt. 
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8. Bilagor   

Bilaga 1 

 Intervjufrågor till förskollärare 

1. Vad anser ni om spontan sång och vad man kan lära sig av sången? 

2. Vad anser ni när ni hör att barn sjunger påhittade texter till kända melodier? 

       2.1 Vad tror ni att barnen har för motiv? 

3. Vad tror ni att sången har för betydelse för barnens språkutveckling? 

4. Hur använder ni sången i sitt arbete för att utveckla barnens språk? 

 4.1 Använder ni er av textmässiga svåra eller lätta sånger eller kanske båda för 

barnens språkutveckling? 

5. Hur kan användningen av sång göra lärandet lättare?  

 

 

Bilaga 2 

Sång ”Ingen vill leka med mig…” 

Ingen vill leka med mig, 

Alla som finns säger nej. 

Önskar att nån sa okej. 

Ingen vill leka med mig. 

Jo, vi vill leka med dig, 

Vi säger alls inte nej. 

Vi tycker du är okej. 

Kom vi vill leka med dig. 

 

Ingen vill va i mitt lag, 

Den som väljs sist det är jag. 

Ensam blir jag varje dag. 

Ingen vill va i mitt lag, 

Heja när du slår ditt slag. 

Leken gör vi varje dag. 

Vi vill va med i ditt lag. 

 

                                                                                                                                                   25 



 

Inga kalas går jag på, 

Alla de andra ska gå. 

Det kan jag inte förstå. 

Inga kalas går jag på. 

På vårt kalas ska du gå,  

roligt ska vi ha det då. 

Tårta och läsk ska du få. 

På vårt kalas ska du gå. 
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