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Sammanfattning 

I detta arbete beskrivs ett projekt som syftade till att skapa bokstavssånger som ökar elevernas 

kunskap om bokstavsljuden och bidrar till språkutveckling samt fonologisk medvetenhet, vilket i sin 

tur kan stödja läs- och skrivinlärningen. Sångerna ska också vara roliga, meningsfulla och inbjuda 

till delaktighet.  

Projektet startades under mitt tredje år på Grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet, då jag 

under 7 veckor hade min tredje och sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i en förskoleklass i 

Uppsala. Projektet fortsatte även resten av våren som en del av min utbildning, då jag läste kursen 

Självständigt arbete 1 på 15 hp och valde att tillverka ett pedagogiskt material. Bokstavssångerna 

riktar sig mot elever och lärare i förskoleklass och årskurs 1, och är tänkt som ett komplement till 

övrig språkundervisning (exempelvis enligt Bornholmsmodellen) samt övrig musikundervisning. 

I arbetet argumenterar jag varför musik kan (och bör) användas i språkundervisningen, bland annat 

genom en kortare översikt av forskning på området musik och språk. Arbetet innehåller även noter och 

länk till inspelningarna, en analys av vad sångerna kan tillföra befintligt material, en beskrivning av 

produktutvecklingsprocessen samt en diskussion kring arbetet och resulterande sånger och lärdomar. 

 

Nyckelord: Musik, språk, alfabetssånger, bokstavssånger, bokstavsljud, fonologisk medvetenhet.  
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1 Inledning 

1.1 Idé och syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa bokstavssånger som ökar elevernas kunskap om bokstavsljuden 

och bidrar till språkutveckling samt fonologisk medvetenhet. Detta kan i sin tur stödja läs- och 

skrivinlärningen. Sångerna ska också vara roliga, meningsfulla och inbjuda till delaktighet. 

Målgruppen för sångerna är förskoleklass och årskurs 1, där sångerna kan komplettera annan språk- 

och musikundervisning. 

Titeln för detta arbete, ”Bildande bokstavssånger”, syftar till det ovanstående – att sångernas fokus 

är bokstavsljuden, fonologisk medvetenhet och språkutveckling. Tidigare sånger är med all säkerhet 

också bildande, men kan sakna detta fokus. Både noter och inspelningar görs dessutom fritt 

tillgängliga under en Creative Commons-licens vilket innebär att låtarna är lätta att få tag i, att låtarna 

kan sjungas samt kompas både av föräldrar och av klasslärare, samt att sångerna kan skrivas om av 

barn och elever, vilket ökar deras inflytande och delaktighet. 

1.2 Bakgrund 

Våren 2016 hade jag min tredje och sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som en del av 

Grundlärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Denna gång var jag placerad i en förskoleklass på en 

skola i Uppsala, och i denna klass arbetade de (som många förskoleklasser gör) med alfabetets 

bokstäver, en för varje vecka. Så länge jag kan minnas har jag uppskattat sång och musik samt att 

spela instrument, och under lärarutbildningen har vi under ett fåtal seminarier fått se exempel på hur 

musiken kan samverka med andra ämnen. I början av VFU-perioden föddes så idén om att skriva och 

sjunga bokstavssånger med barnen. I samråd med läraren så testade jag att skriva en bokstavssång 

varje vecka, och mot slutet av min VFU så bestämde vi att jag skulle fortsätta med detta inom ramen 

för det självständiga arbetet. 

1.3 Musik och bokstavssånger i språkundervisningen 

En viktig fråga att besvara för att motivera mitt arbete har varit varför man bör använda musik, i mitt 

fall bokstavssånger, i språkundervisningen. Om musikanvändningen endast motiveras utifrån att det är 

ett roligt inslag i undervisningen, då är det enkelt att bortprioritera sång och musik. Därför kommer här 

några olika perspektiv på varför musik är viktigt i språkundervisningen. 

I tredje upplagan av Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 

(Skolverket, 2016) (härefter Lgr11) lyfts musiken och de andra estetiska ämnena upp på flera ställen, 

både under övergripande kapitel, förskoleklassens kapitel samt under kursplaner gällande årskurs 1-3. 

I det inledande avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag nämns bland annat att skolarbetet ska 

uppmärksamma olika aspekter hos en individ, däribland de estetiska, samt att eleverna ska få uppleva 

många olika sorters uttrycksformer för kunskap, bland annat estetiska uttrycksformer såsom musik 

(a.a., s. 10). I förskoleklassen ska undervisningen enligt läroplanen ”ge eleverna möjlighet att skapa 

och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer” (a.a., s. 21), och i kursplanen för svenska står det att 

eleverna ska ”stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (a.a., s. 247). 

Det finns en hel del forskning kring musik och språk och hur musiken kan gynna 

språkundervisningen; dels forskning som pekar på att musikprogram och musik i språkundervisningen 

kan leda till ökad kunskap om bokstavsljuden och ökad fonologisk medvetenhet (Walton, 2014) samt 

ökade läsfärdigheter (Walton, 2014; Dahlbäck, 2011; Bamford, 2006; Fisher, 2001; Register, 2001), 

och dels forskning kring hur musikundervisning och musikförmågor leder till ökad fonologisk och 

fonemisk medvetenhet och läsutveckling (Dege & Schwarzer, 2011; Gromko, 2005; Bolduc & 
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Montésinos-Gelet, 2005; Anvari et.al., 2002). En sammanfattning av denna forskning finns under 

avsnitt 3. 

Det är också viktigt att inte glömma musikens egenvärde. I kursplanen för musik i Lgr11 

(Skolverket, 2011, s. 101) står det att musiken är ”en viktig del i människors sociala gemenskap och 

kan påverka individens identitetsutveckling” och att ”kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att 

delta i samhällets kulturliv”. Elliot Eisner skriver i sin bok ”The Arts and the Creation of Mind” (2002, 

s. 234) att man inte främst bör motivera konst- och musikundervisning i vad de har för effekt på andra 

skolämnen, eftersom andra aktiviteter också kan ge positiva effekter. Istället bör man enligt Eisner 

peka på det som verkligen skiljer konst och musik från andra aktiviteter; den unika meningsskapande 

kommunikationsformen, det särskilda tänkande som uppstår vid estetisk verksamhet samt att de ger 

möjlighet till estetiska erfarenheter. Även rapporten Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education 

(Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013, s. 265), som är utförd på uppdrag av den internationella 

organisationen OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), betonar konstens 

särställning då den skapar en annan typ av förståelse och medger utforskande och experimenterande då 

det inte finns något absolut rätt eller fel. 

Sammanfattningsvis så finns det argument för användningen av musik, och därmed 

bokstavssånger, i språkundervisningen både i Lgr11, i forskning samt i musikens egenvärde. De 

starkaste argumenten är kanske att både svenskundervisning och annan undervisning ska innehålla 

estetiska inslag och uttrycksformer enligt Lgr11, samt att forskningen ger ett gott stöd åt musik i 

språkundervisningen. Även musikens egenvärde kan dock också ses som ett argument för att använda 

musiken i större utsträckning än endast under de ordinarie musiklektionerna. 

1.4 Omvärldsanalys - vad mina sånger tillför 

Det finns redan i dagsläget några samlingar med alfabetssånger. Nedan kommer en kort beskrivning av 

de tre jag hittat och vad som utmärker dem, och slutligen vad min produkt kan tillföra utöver de sånger 

som redan finns. 

Den första och kanske mest kända samlingen bokstavssånger är Majas Alfabetssånger (Andeby & 

Anderson, 1992). Dessa bokstavssånger är väl kända och innehåller många fina texter med rim och 

koppling till djur och natur. Orden i texten verkar inte främst vara valda utifrån aktuell bokstav, utan 

främst för att skapa en fin och estetisk text. Sångerna bygger på texterna i boken Majas Alfabet av 

Lena Anderson (1984). 

Granens ABC av Alkhede et.al. (gladabarn.nu, 2016) är en annan samling bokstavssånger som 

liknar Majas Alfabetssånger. Flera av bokstavssångerna innehåller många ord på aktuell bokstav, men 

inte alla. Själva sångtexterna fokuserar inte på bokstavsljuden, men i ett tillhörande läromedel 

(Skoglund & Åberg, gladabarn.nu, 2016) finns inslag som behandlar bokstavens ljud. Sist bör det 

också nämnas att dessa sånger inte kunnat bedömas fullt ut eftersom de måste köpas för fullständig 

tillgång. 

Den tredje samlingen bokstavssånger som jag hittat är Radioapans alfabet (sverigesradio.se, 

2016a). Dessa sånger är lite annorlunda jämfört med de andra. Själva låttexterna har ofta större fokus 

på ljuden och innehåller ofta många ord på aktuell bokstav. Låtarna och formen på låtarna är väldigt 

olika, men personligen upplever jag dem som roligare än de andra. Sångerna kan antingen lyssnas på 

gratis via SR:s hemsida, eller köpas på CD. Det finns även animationer där bokstäver, text och bilder 

visas till sångerna (sverigesradio.se, 2016b). 

Vad kan då mina sånger tillföra? Först och främst har sångtexterna ett tydligt fokus på bokstavsljuden 

samt fonologisk medvetenhet och språkutveckling. Sångerna har också anpassats efter forskning och 

litteratur om barnmusik. Alla sånger har en liknande form (se avsnitt 4.1.4), vilket kan medföra att det 

går snabbare att lära sig sångerna. Slutligen finns noter och sånginspelningar tillgängliga gratis under en 

Creative Commons-licens vilket gör låtarna tillgängliga för både skola och hem, ger en möjlighet till att 

även involvera föräldrar/vårdnadshavare då även de kan sjunga med i och kompa till låtarna hemma, och 

medger till att texten skrivs om och att barnen får inflytande och blir delaktiga.  
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2 Teoretisk utgångspunkt - fonologisk medvetenhet 

En del av syftet med bokstavssångerna är att de ska leda till ökad fonologisk medvetenhet hos 

eleverna. Detta delsyfte valdes eftersom fonologisk medvetenhet enligt forskning (Lundberg, Frost & 

Petersen, 1988; Bryant et al., 1990; Kjeldsen, Niemi & Olofsson, 2003, se avsnitt 3.4) kan övas upp 

och bidrar till ökade läs- och skrivfärdigheter. 

Fonologisk medvetenhet innebär att man är medveten om och förstår att talat språk består av en 

mängd olika ljud, och att dessa ljud hör ihop med de skrivna bokstäverna (Fridolfsson, 2008, s. 23). 

Då kan man exempelvis urskilja skillnader mellan orden katt och kotte (Lundberg, 2007, s. 9). Det 

finns också ett mer specifikt underbegrepp till fonologisk medvetenhet: fonemisk medvetenhet. Det 

definieras av Lundberg som ”att man kan rikta sin uppmärksamhet på språkets minsta 

betydelseskiljande byggstenar, fonemen” (a.a., s.9), och att man exempelvis kan plocka bort enskilda 

ljud. 

Hur kan då mina bokstavssånger bidra till den fonologiska medvetenheten? Inger Fridolfsson 

nämner i sin bok Grunderna i läs- och skrivinlärning (2008, s. 55-61) progressionen för den 

fonologiska medvetenheten i 9 steg; att kunna rimma, uppfatta fonem i initial ställning, identifiera 

fonem, uppfatta fonem i final ställning, segmentera fonem (dela upp ett ord i fonem), göra 

fonemsyntes (lägga ihop fonem till ett ord), addera fonem, ta bort fonem samt göra metateser (kasta 

om fonemen i ord). Hon ger även exempel på hur några av de olika stegen kan övas, bland annat 

genom läsning, frågor eller att låta barnen markera fonem med knappar. 

 

 

3 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring musik och språk, fonologisk medvetenhet och språkinlärning. En del 

av denna forskning pekar på att musik och språk har många liknande egenskaper (Dahlbäck, 2011, s. 

41ff), verkar använda liknande områden i hjärnan samt kan leda till andra positiva effekter (Engh, 

2013), men är utesluten till förmån för forskning som mer direkt undersöker sambandet mellan musik 

och språkinlärning. Avsnittet inleds med en del som, genom meta-analyser och litteraturöversikter, ger 

en övergripande bild på forskning kring musik och språk. Forskningen kring musik och språk är sedan 

uppdelad på forskning där språkundervisningen sker med hjälp av musik, och forskning kring effekten 

av undervisning i musikämnet. En större del av forskningen pekar på hur musiken kan gynna den 

viktiga fonologiska medvetenheten - därför är forskning kring hur fonologisk medvetenhet gynnar läs- 

och skrivutvecklingen inkluderad i avsnitt 3.4. Slutligen beskrivs en studie som (bland annat) 

undersökt vilka aspekter hos barnsånger som är framgångsrika, det vill säga populära, hos barn. 

3.1 Meta-analyser och litteraturöversikter 

Det finns ett stort antal litteraturöversikter och meta-analyser gjorda på området musik och språk. Tre 

av dessa är inkluderade eftersom de, som Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin (2013, s. 17) skriver, 

kan ge en bild av återkommande och generaliserbara resultat. The wow factor: a global research 

compendium on the impact of the arts in education är en meta-analys av Anne Bamford (2006). I 

början av 2000-talet genomförde hon sin internationella studie som kombinerade enkätsvar från länder 

och organisationer med case-studier av högkvalitativa konstprogram. Bland mycket annat så fann hon 

att konstprogram i skolor har positiv effekt på skolprestationer, särskilt på språkutveckling/”literacy” 

(a.a., s. 107ff) men endast då undervisningen är av hög kvalité – vilket ofta innebär ett samarbete 

mellan skolorna och lokala artister/konstnärer och föreningar (a.a., s.140). Hon kom även fram till att 

det är viktigt både att undervisa i de estetiska ämnena och genom de estetiska ämnena (a.a., s. 140). 
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Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education av Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin (2013) 

är en meta-analys utförd på uppdrag av OECD. I meta-analysen har forskning från OECD-länderna 

sammanställts, för att undersöka hur undervisning i konst, undervisning genom konst samt 

konstundervisning utanför skolan påverkar förmågor som är viktiga för innovation, såsom sociala 

förmågor, kreativa förmågor och tankeförmågor samt förmågor i andra ämnen såsom matematik, 

vetenskap och språk (a.a., s. 17). När det gäller om konst påverkar sociala förmågor, kreativa förmågor 

och tankeförmågor så var stödet i forskningen svagt, men däremot fanns det stöd för att specifika 

konstarter påverkar vissa andra ämnen; bland annat så ansågs musikundervisning stärka bl.a. 

fonologiska förmågor, textavkodning och generella skolresultat (ej matematik) (a.a., s. 17ff). 

En av litteraturöversikterna är Cognition and Student Learning through the Arts (Melnick, Witmer 

och Strickland, 2011). Sammanfattningen av översikten blev att elever som deltog i konstaktiviteter 

utanför skolan samt elever som hade musikundervisning i skolan hade högre skolresultat, men att 

effekten var mindre än vad tidigare forskning visat. De kom även fram till att föräldrars påverkan och 

engagemang troligen hade större effekt än konstprogram. 

3.2 Språkundervisning genom musik 

Det finns ett stort antal studier på hur musik kan integreras i språkundervisningen. I Kanada utfördes 

en kvasiexperimentell studie (Walton, 2014) i så kallade ”kindergarten”-klassrum där barnen börjar 

året de fyller fem år (oftast). Studien utfördes på sex olika skolor vilket medger en större 

generaliserbarhet. Eleverna deltog antingen i ett ordinarie språkprogram (kontrollgrupper), eller i ett 

musikprogram (med nya sånger samt rörelser) som syftade till att: skapa fonologisk medvetenhet hos 

barnen, lära ut bokstavsljuden samt stärka elevernas förmåga att läsa ord och rimma. Lärarna i 

musikprogrammet uppmanades att inte lägga mer tid än normalt på undervisningen. Barnen som 

deltog i musikprogrammet hade efteråt lärt sig fler bokstavsljud samt kunde identifiera de mittersta 

fonemen och läsa både nya och kända ord bättre än barnen i kontrollgrupperna. I övrigt hade de 

jämförbara resultat. 

I Sverige utfördes en aktionsforskningsstudie (Dahlbäck, 2011) i en årskurs 1 där eleverna fick 

genomgå ett musik-och-språkprogram där fokus låg på både musikaliska och språkliga begrepp. 

Programmet innehöll en mängd olika sånger och moment, bland annat en alfabetsvisa, musikspråk-

aktiviteter samt veckans sång som var kopplad till veckans bokstav (a.a., s. 69ff). Efter programmets 

slut så bedömde klassens lärare att flera elever hade tagit fler steg i sin läsutveckling (enligt 

bedömning genom den så kallade LUS-modellen/-trappan) än vanligt (a.a., s. 126). En nackdel med 

studien som påverkar resultatets reliabilitet var att det inte fanns någon kontrollgrupp. 

I USA utfördes en studie bland tvåspråkiga barn som följdes under deras år i ”kindergarten” och 

första klass (Fisher, 2001). Barnen blev indelade i fyra klasser, där två av klasslärarna kompletterade 

den vanliga undervisningen med musik. Detta gjordes under morgonsamlingen samt då eleverna 

arbetade med ord och när de läste och lyssnade på läsa-med-sagor. Elevernas läsförmåga testades i 

början av ”kindergarten” samt i slutet av årskurs 1, och i klasserna där musik hade använts så var 

läsförmågan efter två år högre. I studien konstateras också det inte är säkert att musik som inte är 

relaterad till aktuellt tema eller område ger samma resultat. En annan studie som också utfördes i USA 

(Register, 2001) jämförde två olika musikprogram, ett generellt och ett specialinriktat mot att träna 

grundläggande läsfärdigheter samt läsande. Resultaten visade på att båda programmen gynnade 

läsutvecklingen, men att det specialinriktade programmet hade störst effekt. 

3.3 Undervisning i musik 

I USA utfördes en studie (Gromko, 2005) i fyra ”Kindergarten”-klassrum som undersökte hur elevers 

fonemiska medvetenhet påverkades av musikundervisning (baserad på Jerome Bruners teori om 

kognitiv utveckling), och jämförde detta med motsvarande utveckling i fyra kontrollgrupper utan 

musikundervisning. Musikundervisningen hölls av lärarstudenter, 30 minuter per vecka och klass, och 

bestod av att eleverna fick lära sig en ny sång, göra rörelser (såsom klappa händer) eller spela 

instrument i takt till musiken samt känna på speciella taktila kort med olika symboler som 
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representerade takt, ord eller melodi – allt för att ge barnen en taktkänsla för musik och ord. Efter 4 

månaders musikundervisning hade barnen i musikgrupperna ökat sin förmåga att dela upp fonem mer 

än barnen i kontrollgrupperna. Dege & Schwarzer (2011) lyfter två negativa aspekter av denna studie, 

nämligen att det fanns skillnader mellan gruppernas socioekonomiska bakgrund samt att 

kontrollgruppen inte hade en motsvarande undervisning.  

I Schweiz jämfördes tre undervisningsprogram – ett musikprogram, ett språkprogram och ett 

idrottsprogram (som agerade kontrollgrupp) – och deras påverkan på 5-6-åriga elevers fonologiska 

medvetenhet (Dege & Schwarzer, 2011). Musikundervisningen bestod av att eleverna tillsammans 

sjöng och trummade, och deltog i övningar som tränade takt, intervall och notskrift. Innan 

undervisningsfasen inleddes så testades och jämfördes barnens fonologiska medvetenhet samt ålder, 

kön, intelligens och socioekonomiska bakgrund, och man kunde konstatera att de var likvärdiga i 

grupperna. Den fonologiska medvetenheten testades utifrån fyra kategorier: identifiering av rim, 

fonemsyntes, segmentering av fonem till stavelser och fonemidentifiering. Barnen i de olika grupperna 

deltog endast i en slags undervisning, och undervisningen skedde 10 minuter om dagen i 20 veckor. 

Efter de 20 veckorna testades barnen igen. Resultaten visade att musikprogrammet och 

språkprogrammet gav en lika stor positiv effekt på identifiering av rim och segmentering av fonem till 

stavelser, medan idrottsprogrammet inte gav någon effekt. Däremot var effekten på fonemsyntes och -

identifiering lika stor bland de tre programmen. 

Det finns också studier, bland annat Anvari et.al. (2002) och Bolduc & Montésinos-Gelet (2005), 

som pekar på att musikfärdigheter (framförallt förmågan att urskilja olika toner och ackord) korrelerar 

med den fonologiska medvetenheten samt läsutvecklingen – det vill säga att elever som har höga 

musikfärdigheter också har hög fonologisk medvetenhet och god läsutveckling. Dock visar 

korrelationella studier endast på samband, och inte nödvändigtvis att det ena orsakar eller leder till det 

andra. 

3.4 Fonologisk medvetenhet och läs- och skrivutveckling 

I Danmark utfördes på 1980-talet en studie av hur den så kallade Bornholmsmodellen påverkade 

elevernas fonologiska medvetenhet (exempelvis förmågan att identifiera och särskilja ljuden/fonemen 

i ett ord) och senare läs- och skrivfärdigheter (Lundberg, Frost & Petersen, 1988). Bornholmsmodellen 

är en modell som idag används i många förskoleklasser i Sverige och består av språklekar i fem olika 

steg med syfte att stärka elevers språkliga, fonologiska och fonemiska medvetenhet (Lundberg, 2007) 

– exempel på övningar är lyssningslekar, lekar som uppmärksammar ord och ljud i början eller slutet 

på ord, samt lekar som lägger till eller tar bort ljud. Eleverna deltog antingen i en experimentgrupp 

(235 elever i 12 olika klasser) eller en kontrollgrupp (155 elever i 10 olika klasser), och följdes från 

förskoleklass upp till årskurs 2. Omsorg lades på att klasserna i kontrollgruppen skulle tillhöra 

liknande socioekonomiska grupper. Resultatet av studien visade att modellen hade ett positivt resultat 

på den fonologiska medvetenheten hos eleverna i experimentgruppen, samt att dessa elever även hade 

högre resultat i läs- och skrivtester i årskurs 2 (a.a., s. 271). En viktig slutsats som författarna drar av 

detta är att den fonologiska medvetenheten underlättar läs- och skrivinlärningen (a.a., s. 282). Även 

Bryant et al. (1990, s. 433) och Kjeldsen, Niemi & Olofsson (2003) styrker Lundberg, Frost & 

Petersens resultat. 

3.5 Framgångsrika aspekter hos barnsånger 

I samma kanadensiska studie (Walton, 2014, s. 59f) som nämndes under 3.2 undersöktes det även 

vilka aspekter som barnen verkade föredra hos sånger. Forskarna i den aktuella studien skrev egna 

låtar för att passa dem till studiens syfte, och var därför intresserade av att ta reda på vilka låtar och 

vilka aspekter i deras sånger som barnen föredrog. För att undersöka detta genomfördes först en 

pilotstudie, där man genom att sjunga låtarna helt enkelt undersökte vilka av sångerna barnen 

föredrog, och om de föredrog sånger med rörelser. Pilotstudien ledde till att 6 av sångerna övergavs, 

och det konstaterades att barnen verkade föredra sånger som var enkla och korta (under 90 sekunder), 

sånger med tydlig eller avslappnande rytm, samt sånger med rörelser. 
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4 Produktutvecklingsprocess 

Arbetet och produktutvecklingsprocessen pågick under två perioder, som tidigare nämnts: en 

begynnande period under min tredje och sista verksamhetsförlagda utbildning i en förskoleklass 

(”VFU-perioden”), och en period under kursen Självständigt arbete 1 (”projektperioden”), då 

kontakten och besöken på skolan fortsatte, men skrivandet och tänkandet kring låtarna blev mer 

medvetet. Begreppen ”VFU-period” och ”projektperiod förekommer nedan eftersom arbetet hade lite 

olika karaktär under de olika perioderna. 

4.1 Bokstavssångerna 

4.1.1 Sångskrivningsprocess och designstrategi 

Själva sångskrivningsprocessen kunde skilja sig från gång till gång, men för enkelhetens skull har jag 

beskrivit processen i fyra olika steg och som den oftast såg ut: 

 
1. Samla ord som börjar på eller innehåller den aktuella bokstaven. Dessa ord hämtades både 

från klassen för att göra eleverna delaktiga, samt från diverse ordlistor. 

 

2. Skapa en melodi- och ackordidé. Detta gjorde jag genom att spela på ukulele och nynna, tills 

jag fastnade vid en speciell idé. Detta steg blev allt mer kopplat till forskning och litteratur under 

projektperioden, se avsnitt 4.1.3. 

 

3. Skriv texten samt anpassa melodin till texten. Först skrevs den viktiga A-delen/refrängen på 

låten, därefter B-delen (se avsnitt 4.1.4). Vid textskrivandet var internetsidorna rimlexikon.com 

och synonymer.se en bra tillgång för att hitta rimord. 

 

4. Skapa rörelserna tillsammans med barnen. Detta skedde i samband med sångsamlingarna. 

 

Wikberg-Nilsson, Törlind & Ericsson (2015, ss. 17-18) skriver om de två vanligaste designstrategier 

som tillämpas vid en produktutvecklingsprocess: inkrementell design som innebär små och stegvisa 

förändringar på en befintlig produkt, och radikal design som innebär stora förändringar som ibland 

resulterar i en helt ny produkt. Utifrån de definitioner som ges så anser jag att min designstrategi till 

största delen varit radikal design, då jag skapade den grundläggande sångformen (se avsnitt 4.4) samt 

därefter varje låt och melodi från (i princip) noll. Däremot har ju låtformen ändrats smått och stegvis 

från gång till gång, vilket kan anses vara inslag av inkrementell design. 

4.1.2 Tillämpning av teoretisk utgångspunkt – fonologisk medvetenhet 

I mina sångtexter (se bilaga 1) har jag inkluderat några moment som övar den fonologiska 

medvetenheten, framförallt genom att utgå från de olika steg av fonologisk medvetenhet som Fridolfsson 

(2011, s. 55-61) nämner (se avsnitt 2), men även genom att inkludera bokstävernas ljud och många ord 

med aktuell bokstav. De sånger som tränar fonologisk medvetenhet utifrån Fridolfsson är framförallt H- 

och C-sången. H-sången kan öva barnens förmåga att identifiera fonem och fonem i initial ställning, 

eftersom sångtexten inbjuder att identifiera och uppmärksamma alla H-ljud genom hopp (”Haren Hanna 

gillar att hoppa när man hör bokstav åtta, som i haj eller i hatt; hallon men inte katt”). C-sångens text 

övar barnens förmåga att ta bort fonem, då första fonem tillika bokstav faller bort på vissa ord (”cirkel 

blev irkel, cool blev ool”) (efter feedback från klasslärarna insåg jag dock att detta kunde vara lite svårt 

för barnen att förstå utan förklaring). Dessutom skulle man kunna anse att alla sångerna övar barnens 
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förmåga att rimma, då de innehåller rim, och att de kan öva barnens förmåga att identifiera (initiala) 

fonem då de innehåller man ord med aktuell bokstav. Tanken var att ännu fler moment som explicit 

övade den fonologiska medvetenheten utifrån Fridolfssons (a.a.) steg skulle inkluderas. Orsaken till att 

det inte blev så var dels att denna tanke främst fanns under arbetets senare del, det vill säga 

projektperioden, och dels att sångerna har ett begränsat utrymme vad det gäller antal ord och även i min 

åsikt vad det gäller lärande moment; jag tror nämligen att en alltför ”kunskapstung” sång blir svår, 

mindre rolig och minnesvärd, och att det i slutändan leder till mindre inlärning. 

Även inkluderandet av bokstävers ljud samt ord med aktuell bokstav tror jag kan leda till 

fonologisk medvetenhet genom att skapa förståelse för sambandet ljud-bokstav – se Fridolfssons 

definition av fonologisk medvetenhet under avsnitt 2. Några exempel på sånger där bokstävernas ljud 

är inkluderade explicit i sångtexten är J-sången (”j-j-j-jätten Jonas joggade till Japan”), K-sången 

(”oftast hör man k-k-k-k, eller sch om man har tur”) och C-sången (”sss, k”). Andra sånger inkluderar 

bokstävernas ljud implicit genom exempel på ord med långt eller kort bokstavsljud, eller genom 

många ord med aktuell bokstav. 

4.1.3 Tillämpning av litteratur och forskning kring barnsånger och -röster 

Mot slutet av VFU-perioden, när jag bestämt mig för att skriva sånger som ett självständigt arbete, så 

letade jag efter forskning och litteratur kring dels vad man bör tänka på när man skriver sånger för 

barn, och dels kring vilket röstomfång barn har. Jag hittade en forskningsartikel, två böcker och en 

hemsida. Forskningsartikelns (Walton, 2014) resultat om framgångsrika aspekter hos barnsånger har 

redan nämnts under avsnitt 3.5; därför ska jag endast nämna att dessa aspekter stämde bra överens med 

de sånger jag då (och därefter) skapat; mina sånger var exempelvis korta (under 90 sekunder långa) 

och fick tillhörande rörelser av barnen och mig. Några ytterligare punkter, från hemsidan 

http://www.mikereinstein.co.uk (2016), som jag beaktat är att texten inte ska vara allt för komplicerad 

(för målgruppen), inte ha för många ord och att upprepning av text och rim är viktigt. Vad det gäller 

barns röstomfång så anger samma hemsida att det för åldrarna 5-7 år går från mittersta C-tangenten på 

ett piano upp till G-tangenten, medan Roine Jansson (2014, s. 87) och Jederlund (2011, s. 132) 

bedömer det gå från C till B eller C, det vill säga ungefär en oktav uppåt. Det finns alltså lite olika 

uppfattning om barns röstomfång, men Jansson (2014) och Jederlund (2011) nämner bland annat att 

omfånget skiljer mellan individer samt att man inte bör vara rädd för att sjunga för högt eller lågt med 

barnen. Därför har jag försökt undvika toner under mittersta C-tangenten samt allt för höga toner, men 

enstaka låga toner förekommer. 

4.1.4 Sångernas form, innehåll och skrivande: val och beslut 

När jag skrev de första bokstavssångerna så skapades en form och några riktlinjer som jag sedan 

fortsatte med, även om de dock kunde variera lite från gång till gång. Den form och tankar som 

uppkom då var att: 

 

 sången ska ha två delar (A och B) samt formen ABA 

o A-delen skulle innehålla något om bokstavens ljud, bokstavens plats/ordning i 

alfabetet samt bokstavens form 

o B-delen skulle främst innehålla så många ord på aktuell bokstav som möjligt (gärna 

djur, namn, saker, verb för att kunna göra rörelser) 

 texten ska innehålla rim 

 till sången kommer klassen tillsammans på passande rörelser 

 taktarten skulle vara fyrtakt, ibland med så kallad shuffle-känsla (se bilaga 1) 

 

En viktig fråga jag tog ställning till efter den första sången (och återkommande under arbetet) var om 

melodierna skulle vara redan kända melodier eller ”nya” melodier som jag själv kommit på. Kända 

melodier har en stor och viktig fördel, nämligen att det kan gå åt mindre tid och tankekraft till att lära 

sig låten, vilket skulle kunna ge mer tid åt kunskapsinnehållet. En annan fördel är att man inte behöver 

lägga tid på melodiskapandet. Anledningen till att jag till slut bestämde mig för att skriva egna 
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melodier var dels att jag personligen tyckte det var roligare, men även att jag såg flera fördelar. De 

fördelar jag såg var att sångerna blir unika och skilda från originalsångerna, att man inte behöver fråga 

upphovsrättsinnehavaren, samt att det medger en större flexibilitet i sång- och textskrivandet. Även 

alternativet att ha samma melodi på alla sånger övervägdes, men jag insåg snabbt att det skulle leda till 

sammanblandning av sångtexterna. 

En annan sak jag tog ställning till var vad som var viktigast att ha med av bokstavens ljud, form 

och plats i alfabetet. I början var alla lika prioriterade, men senare i arbetet bestämde jag ändå att ljud 

var viktigast, följt av form, och sist bokstavens plats i alfabetet. Det kan vara bra att veta bokstavens 

plats i alfabetsramsan, men kanske lärs det mest effektivt ut av en alfabetssång/-ramsa. Efter ett tags 

skrivande märkte jag också att vissa låttexter blivit mer centrerad runt bokstaven, medan andra texter 

mer handlade om en speciell karaktär/berättelse, och att den senare inte i lika stor utsträckning 

innehöll både ljud och form. Att sångernas fokus varierade tänkte jag var positivt, även om ljud och 

form fortsatt var högt prioriterade.  

Under projektperioden så reflekterade jag också över om jag kunde och skulle öka elevernas 

delaktighet och medskapande i sångskrivandet, exempelvis genom att skriva sångtexten i klassen och då 

låta barnen föreslå rimord. Medskapandet och barnens delaktighet bestod under arbetet främst av att jag 

använde en del av orden som barnen föreslog, lyssnade till synpunkter, samt lät dem föreslå och 

bestämma rörelser. Dock var tidsutrymmet i klassen begränsat - 1 timme måndag och torsdag för 

introduktion och inspelning - vilket bidrog till att det ökade barndeltagandet i skrivandet aldrig blev av. 

4.1.5 Utvärdering och prövning av produkten 

Eftersom låtskrivandet och sjungandet (och inspelning) av sångerna skedde under min VFU och 

senare i nära samarbete och kontakt med skolan så prövades produkten naturligt i de tillfällen vi hade 

tillsammans. Under den senare hälften av arbetet så gjorde jag en mer medveten utvärdering i samband 

med låtinspelningarna, där jag helt enkelt frågade barnen vad de tyckte om den aktuella sången och om 

något var svårt eller hade kunnat vara bättre. Detta försökte jag sedan ta med i det fortsatta 

låtskrivandet. En sammanfattning av elevernas och lärarnas respons finns under avsnitt 5. 

4.2 Sångsamlingar och sånginspelningar 

Sångerna introducerades genom att jag visade texten på projektorn samtidigt som jag sjöng igenom 

låten en gång. Därefter gick vi igenom texten, och barnen fick sjunga med en eller två gånger. Sedan 

bestämde vi (till stor del) tillsammans vilka rörelser som skulle göras, varefter vi sjöng låten en eller 

två gånger till. 

Mot slutet av VFU-perioden diskuterade jag och min handledare hur vi kunde göra inspelningar av 

sångerna vi sjungit, så att barnen och hon kunde fortsätta sjunga även efter att min VFU var över. 

Samtidigt hade jag tankar på att fortsätta med detta som ett självständigt arbete. Efter lite diskussion 

bestämde vi att jag skulle fortsätta med arbetet även efter VFU-periodens slut, och spela in både redan 

sjungna och kommande låtar; detta för barnens, klassens och lärarens skull, men också som ett led i att 

testa min produkt mot användare och för att ha inspelningar med barnkör av mina sånger. En första 

inspelning gjordes i slutet av VFU:n. Då spelade vi in fyra av låtarna som tidigare sjungits under 

terminen. Under projektperioden av detta arbete var jag på skolan två dagar i veckan – måndagar 

introducerades låten och en demo lämnades för fortsatt sjungande och övning under veckan, och 

torsdagar spelades låten in, och då skedde även utvärdering samt ordinhämtning inför nästa sång. 

Själva inspelningen bestod av att jag monterade mikrofon, ljudkort och dator, varefter vi övade och 

sjöng låten tillsammans utan inspelning. Därefter spelades eleverna in. De stod i en samlad grupp en 

meter framför mikrofonen (dit var mikrofonen också riktad), och jag stod bakom mikrofonen och 

spelade ukulele och sjöng med. För att hålla takten och medge senare redigering spelade vi in till en 

metronom, och oftast behövdes två eller tre tagningar. 
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4.3 Etiska ställningstaganden 

I samband med att jag började göra inspelningar av barnen och arbetet övergick till projektperioden så 

skickade jag ut ett brev med information och en förfrågan till föräldrarna. Där beskrev jag varför jag 

skrev dessa bokstavssånger och att sångerna var en del av mitt självständiga arbete på utbildningen, 

och så fick de ta ställning till om inspelningar fick göras, och om materialet fick delas offentligt eller 

endast inom klassen. Detta brev är bifogat som bilaga 2. Jag gjorde inspelningar på fyra låtar vid ett 

tillfälle innan jag fått svar av alla vårdnadshavare, men dessa fanns endast lokalt tillgängliga på min 

privata dator och omfattades också av föräldrarnas svar. Utgången av förfrågan blev att inspelningar 

fick göras, men att materialet skulle stanna hos klassen, klasslärarna samt hos mig. Därför innehåller 

inspelningarna under bilaga 1 inga barnröster. Ett andra brev skickades ut för att informera om 

utgången av förfrågan, samt med länkar till ackord och inspelningar och ett tack för den gångna 

terminen – detta brev är bifogat som bilaga 3. 

 

 

5 Diskussion och utvärdering 

Syftet med detta arbete var att skapa roliga, meningsfulla och delaktiggörande bokstavssånger som 

leder till ökad kunskap om bokstavsljuden, samt språkutveckling och fonologisk medvetenhet, vilket i 

sin tur kan stödja läs- och skrivutvecklingen. Under denna termin som projektet pågått har jag skrivit 

10 låtar. Ä-sången blev exkluderad eftersom texten blev för lik den copyrightskyddade originaltexten, 

och D-sången blev exkluderad eftersom jag inte var nöjd med den. Till de andra 8 låtarna har jag 

skrivit noter och gjort inspelningar som finns tillgängliga under bilaga 1. Utifrån det ovan beskrivna 

syftet så är jag överlag nöjd med produkten och det arbete som jag lagt ner, då jag fick positiv 

feedback från barnen och lärare (se nedan), samt eftersom jag själv anser att sångerna är roliga att 

sjunga och att de innehåller och övar bokstävernas ljud och form (ofta explicit). 

Sångerna kan även, enligt vad jag tror, leda till fonologisk medvetenhet, om än i mindre 

utsträckning på det sätt som jag hade tänkt – genom moment som tränar den fonologiska 

medvetenheten enligt de nio stegen i Fridolfsson (2008, s. 55-61), se avsnitt 2. Två låtar, H- och C-

sången, innehåller tydligt övningar med koppling till Fridolfssons (a.a.) steg – alla låtar har dock en 

viss koppling till stegen genom att de innehåller rim eller många ord på aktuell bokstav och/eller 

innehåller bokstavsljuden. Att det inte blev fler moment kopplade till Fridolfsson (a.a.) berodde dels 

på att dessa tankar främst förekom under den senare projektperioden, och dels att jag upplever att 

sångerna har ett begränsat utrymme vad det gäller ord men också gällande hur många lärande moment 

de kan innehålla. I efterhand har jag insett att momenten kanske bättre ryms i egna, dedikerade sånger. 

Dessutom tror jag alla sångerna i viss utsträckning bidrar till den fonologiska medvetenheten eftersom 

de innehåller bokstavsljuden (explicit eller implicit) samt många ord som börjar på den aktuella 

bokstaven, vilket kan leda till en större förståelse för kopplingen mellan bokstav och fonem. 

Att sångerna fick egna och nya melodier, istället för redan befintliga och kända melodier, är något 

jag tror är positivt för produktens kvalité. Visserligen har det lett till mer arbete, men framförallt har 

låtarna blivit originella, flexibla, och jag har kunnat släppa dem under den licens och på det sätt jag 

ville. Att göra noter och inspelningar fritt tillgängliga tror jag kan vara ett bra sätt att öka föräldrarnas 

engagemang, vilket ju är viktigt enligt Melnick, Witmer och Strickland (2011), se avsnitt 3. 

Eleverna fick under projektperioden möjlighet att ge enkel feedback genom att säga vad de tyckte 

om låtarna, och vad som var bra och lätt eller mindre bra och svårt. Av det jag hörde och såg så 

bedömer jag att barnen uppskattade låtarna – man kunde exempelvis höra en del barn nynna på 

sångerna när de hade fri lek, och när jag frågade så tyckte mer än 80% av barnen att sångerna var bra. 

De tyckte också det var kul med rörelser till låtarna, särskilt när de fick hoppa, skaka eller röra på hela 

kroppen och göra stora rörelser. Vissa låtar och delar av låtar var svårare än andra, exempelvis Ö-

sången och Y-sången med lite för många ord, och C-sången som fick en svårförståelig text. En lärdom 

av detta är ju att jag helt enkelt bör tänka på att ha färre ord samt en lättare text. Jag frågade också en 
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av klasslärarna vad hon tyckte om sångerna, och hennes svar var att hon absolut kunde tänka sig att ha 

sångerna som en del av det veckovisa bokstavsarbetet. 

Själva arbetet med att skriva bokstavssånger har varit mycket lärorikt och givande för mig, 

framförallt eftersom jag inte skrivit egna sånger innan. Många tankar har väckts och flera lärdomar har 

dragits – en av de största är nog att det inte är en enkel sak att skriva bra barnsånger, och att låtarna 

behöver vara relativt enkla - man kan inte inkludera alla moment i alla låtar. Barnens delaktighet och 

medskapande i låtskrivandet är något jag hade velat stärka, som jag nämnde under avsnitt 4.1.4, vilket 

bland annat hade kunnat göras genom att skriva delar av sången på skolan med eleverna. Jag tror att 

delaktighet och medskapande kan leda både till ökat lärande och meningsfullhet, samt till ökat 

självförtroende inom både svenska och musik. Nu blev det ingen utökad delaktighet eftersom tiden 

saknades, men viss delaktighet förekom dock genom att barnen fick hitta på rörelser och komma med 

förslag på ord och tema till nästa sång, samt utvärdera skrivna sånger. Kanske hade det varit till min 

och sångernas fördel om jag hade börjat läsa forskning och reflekterat över sångernas innehåll och 

form innan själva sångskapandet började, men samtidigt har detta spontana förhållningssätt medgett 

mig att själv upptäcka skapandet av barnsånger. Slutligen hade jag också tänkt skriva fler sånger än de 

jag hunnit, men skrivandet av denna uppsats samt besöken i klassen under projektperioden tog mer tid 

än beräknat. Min förhoppning är dock att kunna fortsätta skriva sånger som ett längre och personligt 

projekt.  
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Bilaga 1 – Bokstavssångerna: noter samt länk till 
inspelningar 

Hej! 

 

Här under hittar du ackord samt länk till inspelningar av de bokstavssånger jag skrev under mitt första 

självständiga arbete på lärarprogrammet vårterminen 2016. Syftet med arbetet var att skapa sånger 

som kan hjälpa elever att lära sig bokstavsljuden, att bli fonologiskt medvetna samt att utveckla sitt 

språk. Under våren hann jag skriva 10 sånger. Två av de 10 sångerna är inte är inkluderade – Ä-låten 

eftersom texten är för lika den copyrightskyddade låten ”Sill i Dill”, och D-låten eftersom jag inte blev 

nöjd med den. C-låtens noter har med endast ackord, då den troligen skrivas om med en enklare text 

och melodi. Inspelningarna består för nuvarande av mig själv på sång och instrument, men jag hoppas 

jag får låna vänners och barns röster framöver. Jag hoppas också kunna fortsätta skriva fler 

bokstavssånger längre fram utanför detta arbete. 

 

Allt material nedan och på länken är licensierat under en Creative Commons-licens, närmare bestämt 

CC BY. Det innebär att du får göra precis vad du vill med materialet (till och med i kommersiella 

syften), exempelvis skriva om, remixa eller använda delar av materialet till något nytt, men jag 

uppskattar om du då delar en länk till detta originalmaterial. Särskilt uppmuntrar jag lärare, föräldrar 

och andra som träffar barn till att skriva om texten tillsammans med era elever/barn och till att hitta på 

egna rörelser till låtarna, då jag tror det leder till större delaktighet samt en meningsfull och rolig 

estetisk upplevelse! Vem vet, kanske det är starten på en låtskrivarkarriär? 

 

Noter och ackord hittar du på de efterföljande sidorna. Sånginspelningarna (och noter) hittar du på 

denna länk: tinyurl.com/andreasalfabet. 

 

Har du några frågor, funderingar eller synpunkter, så är du välkommen att skicka ett mail till 

nedanstående adress! 

 

Vi syns i framtiden! 

Andreas Edström, 20160820, andreasedstrom93@gmail.com 

  

http://tinyurl.com/andreasalfabet
mailto:andreasedstrom93@gmail.com
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C-sången            Andreas Edström 
Tempo: 85 bpm, (“hard swing”-känsla)                        Clownen Carro 

 

D            G                 D                    G 

Clownen Carro hade tappat bort ett c 

D              G       A             

Cirkel blev irkel, cool blev ool 

D            G                 D                     G 

Clownen Carro hade tappat bokstav tre 

D              G                    A                          D 

”ss, k” var bortglömt och formen hade nån gömt 

 

 

       G               D                    G            D 

Hon cyklade till Cypern för att köpa choklad 

       G                D               E                     A 

Men hamnade i Ypern, där fanns ingen hoklad 

       G                    D                G              D 

Sen cykla´ hon till Clara för att äta clementin 

       G             D               G   A   D   A   

Men Lara hon hade ingen lementin 

 

 

D            G                 D                    G 

Clownen Carro hade tappat bort ett c 

D              G       A             

Cirkel blev irkel, cool blev ool 

D            G                 D                     G 

Clownen Carro hade tappat bokstav tre 

D              G                    A                          D 

”ss, k” var bortglömt och formen hade nån gömt 
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Bilaga 2 – informationsbrev 1 

Inspelning av bokstavssånger och delande av material 
Hej alla föräldrar/vårdnadshavare och barn i förskoleklass X! 

Jag heter Andreas Edström, och läser termin 6 på Grundlärarprogrammet inriktning F-3 på 

Uppsala Universitet. Jag hade ju tidigare i vår förmånen att ha min praktik i er klass, så ni 

kanske kommer ihåg mig och bokstavssångerna vi sjöng. Nu håller jag på med mitt första 

självständiga arbete inom lärarprogrammet. Jag har valt att fortsätta skriva bokstavssånger, 

eftersom jag tror det är ett bra och roligt hjälpmedel för att lära sig bokstäverna och att 

utveckla språket. 

I samråd med klasslärarna har jag nu fortsatt sjunga bokstavssånger med barnen, och jag har 

även som avsikt att spela in barnens sång tillsammans med egen sång och komp. Från början 

var tanken främst att inspelningarna skulle vara ett stöd för klassen att minnas sångerna, men 

eftersom det nu ingår i mitt självständiga arbete är min tanke att inspelningarna även ska 

publiceras fritt och gratis tillgängliga för andra lärare, elever, föräldrar och intresserade, så att 

även de kan ta del av sångerna. Min förhoppning är att sångerna och materialet kan leda till 

lärande och roliga sångstunder i denna och andra klasser, men även att de ska bli roliga och 

positiva minnen för barnen och er. 

Därför kände jag nu behovet av att dels informera er ordentligt om tankarna bakom sångerna 

och mitt arbete, men även ödmjukt fråga om tillåtelse att dela inspelningarna offentligt 

och/eller inom klassen. Ingen bild- eller videoinspelning sker, och vid inspelningarna sjunger 

alla barnen samtidigt (tillsammans med komp och min sång) vilket gör att elevernas röster 

(och därmed identitet) är svåra att urskilja. Arbetet med att spela in påbörjades under min sista 

vecka, men även de inspelningar som redan är gjorda omfattas självklart av ert svar. 

På länken nedan finns ett smakprov på veckans bokstavssång och hur detta kan komma att 

låta (obs att filmen inte är offentlig utan att länk krävs): länk. 

 

På baksidan kryssar ni i det alternativ som passar för er och gör underskrift! Jag vill gärna att 

ni lämnar era svar senast fredagen den 22/4 2016 till klasslärarna, så jag kan fortsätta och så 

att ni får ta del av sångerna. Om ni hellre vill maila så skickar ni ert svarsalternativ till en av 

klasslärarnas e-mailadress. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni mycket välkomna att höra av er till mig, eller 

till min handledare Ida Bergvall på universitet eller klasslärarna. 

 

Med vänlig hälsning, 

Andreas Edström, tel.nr, e-mailadress 

Handledare: Ida Bergvall, e-mailadress 

Uppsala 2016-04-14 
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□ JA, jag tillåter att mitt barn deltar i inspelningarna och att materialet delas i offentliga 

kanaler och på internet, exempelvis YouTube! 

□JA, jag tillåter att mitt barn deltar i inspelningarna men vill att inspelningarna endast ska 

delas med klassrummets barn, föräldrar, lärare och Andreas! 

□NEJ, jag tillåter INTE att mitt barn deltar i inspelningarna! 

 

 

......................................................................................................... 

Barnets namn 

 

.................. 

Datum 

 

...........................................................................Tel: ........................................... 

 

...........................................................................Tel: ........................................... 

Målsmans/Vårdnadshavares underskrift  
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Bilaga 3 – informationsbrev 2 

Hej alla barn och föräldrar i förskoleklass X! 
Nu har det gått många veckor sedan jag frågade om tillåtelse för inspelning av bokstavssångerna, och 
jag till slut sammanställt dem. 
Jag vill tacka igen för att jag fått sjunga och spela in tillsammans med era barn – det har varit väldigt 
kul och lärorikt – och även passa på att be om ursäkt för att materialet dröjt (speciellt ackorden som 
var efterfrågade redan i januari). Jag hoppas att det har varit kul för barnen och er, och att sångerna 
leder till fortsatt lärande och glädje! 
Nedan finner ni en länk där låtar samt ackord finns att ladda ner. Om ni undrar över något, om ni har 
synpunkter eller om det krånglar så är det bara att skicka ett mail till e-mailadress. Inspelningarna 
med barnen delas endast via länken nedan, och kommer inte publiceras eller delas offentligt eller till 
någon annan. 
Länk till låtar och ackord: länk 

Jag kommer kanske att fortsätta skriva bokstavssånger till hösten – om jag gör fler så kommer jag 
lägga till de under mappen ”andra bokstavssånger”. 
 
 
Tack för denna vår! Ha en underbar sommar! 
Med vänlig hälsning, 
Andreas Edström, lärarstudent 


