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Förord 
Det här arbetet har varit spännande och givande. Det har gett mig många uppslag till min kommande 

profession och hjälpt mig att utveckla min personliga pedagogiska stil. Jag vill passa på att tacka 

några som har varit till stor hjälp för resultatet av denna uppsats: 

Till att börja med vill jag nämna mina handledare, Kristina Persson och Marianne Juvas Liljas. De har 

stöttat mig genom hela arbetet och diskuterat såväl språk som innehåll. Ett stort tack riktar jag även 

till min opponent Sofia Svensson-Rova som gav mig nya insikter och en djupare förståelse för min 

egen text. Undersökningen hade inte varit möjlig att genomföra utan de lärare som fungerade som 

respondenter som även lät mig observera deras lektioner. Ett stort att för att ni tog er tid. 

Slutligen vill jag tacka min mamma, som genom hela min studietid varit mitt bollplank om 

pedagogiska situationer och idéer, och min pappa för att han stått ut med alla dessa samtal. Sist men 

inte minst vill jag tacka min fästman och sambo som funnits vid min sida, skött markservicen, och 

gett mig kraft att fortsätta när jag känt att jag fastnat. 

Lisa Örebrand, Robertsfors, januari 2011. 
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Abstrakt 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur klasslärare samt musiklärare i årskurs ett och två ser på 

möjligheten att använda musik i arbetet med läs-, skriv- och språkutveckling. Fyra lärare har inter-

vjuats, två musiklärare och två klasslärare. Tre observationer har även gjorts hos dessa lärare. Ingen 

av respondenterna hade någon direkt teoretisk kunskap om ämnet, men de flesta lärarna jobbade 

ändå på ett sätt som kombinerar musik och språk. Kombinationen har kategoriserats under följande 

rubriker: inlärningsstilar, ämnesintegrering, det vidgade språkbegreppet, ljuddiskriminering samt 

stavelser. Lärarna hade ingen större kunskap om inlärningsstilar men de försökte ändå att använda 

sig av så många olika sinnen som möjligt i sin undervisning. De flesta lärarna ville jobba 

ämnesintegrerat och menade att det skapar en helhet för eleverna. Ämnesintegrering innebär även 

att fler nätverk skapas i hjärnan och att kunskapen fäster bättre. Musiklärarna utnyttjar det vidgade 

språkbegreppet när eleverna får uttrycka musiken med ord, bild eller dans. Ljuddiskriminering jobbar 

de alla med genom att träna eleverna i att lyssna noggrant. Tre av de fyra lärarna arbetar 

kontinuerligt med stavelser. Stavelsen är en viktig byggsten i såväl musiken som språket. Den gör det 

lättare att uttala ett ord noggrant och samtidigt är den rytmen i språket. 

 

Nyckelord:  läsinlärning, skrivinlärning, språkutveckling, musik, det vidgade språkbegreppet, 

grundskolans tidigare år.  
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Abstract 
The purpose of this essay is to investigate what teachers in class and music in the first two years of 

elementary school thinks about using music working with reading, writing and language development 

of their pupils. Four teachers have been interviewed, two of them are class teachers and two of them 

are teaching music. Three observations have also been made in the classes of these teachers. The 

result shows that none of the teachers had any theoretical knowledge about the subject although 

some of them where teaching in ways that combine music and language. The combination has been 

sorted under following headlines: learningstyles, integration of subjects, the expanded concept of 

language, discrimination of sounds and syllables. The teachers didn’t have very much knowledge 

about learningstyles but they claimed to use as many ways of learning as possible. Most of the 

teachers wanted to work with integration of subjects when it helps the pupils to get a bigger picture. 

Integrate of subjects also create more networks in the brain and make the knowledge last longer. 

The music teachers use the expanded concept of music when their pupils are expressing the music 

with words, pictures or dances. All teachers work with discrimination of sounds when they help the 

pupils to listen carefully. Three teachers use syllables in their teaching. It is an important part in 

music as in language. The syllable is the rhythm of the language and it helps the pupils to pronounce 

a word neatly.  

 

Keywords: learning to read, learning to write, language development, music, the expanded 

concept of language, the earliest years of elementary school 
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1. Inledning 
I förskolan är det allmänt vedertaget att man ska använda sånger, ramsor och språklekar för att 

utveckla barnens språk. Av någon anledning slutar man med det när eleverna börjar i årskurs ett. 

Lärandet i förskolan bygger på lek och att barnen ska ha roligt. Det borde det göra även i resten av 

skolan. Min erfarenhet säger mig att man lär sig bäst när man har roligt, så varför inte fortsätta 

sjunga och leka sig till ett lärande även i grundskolan? 

För att skapa förutsättningar för elevernas lärande måste man veta hur deras lärande går till. Genom 

Lena Boströms bok, Från undervisning till lärande (1998), fick jag för första gången möta begreppet 

”inlärningsstilar”. Detta skapade en förståelse såväl för mina elever som för mina före detta klass-

kamrater. Begreppet inlärningsstilar bygger bland annat på att man lär sig bäst med sitt starkaste 

sinne. Man kan vara visuell, auditiv, taktil eller kinestetisk. Som blivande musiklärare ser jag hur 

musiken, tillsammans med dans och rörelse kopplar framför allt till det auditiva, men även till det 

visuella, det taktila och det kinestetiska.  

I grundskolans första två år kämpar eleverna för att lära sig läsa och skriva. Det handlar om att 

knäcka koden. Om den tidiga språkinlärningen byggt på sånger, ramsor och språklekar, så borde det 

väl vara naturligt att fortsätta bygga på det, även om det avancerar i svårighetsgrad. Som lärare för 

en årskurs ett eller två, måste man vara beredd att använda sig av många olika metoder för att nå 

fram till eleverna och få dem att förstå. Att använda musik är en väg att gå. 
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2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera användandet av musik i arbetet med läs-, skriv- och 

språkutveckling i årskurs ett och två. 

2.1. Frågeställningar 
Jag kommer att genomföra undersökningen utifrån ett lärarperspektiv. Syftet specificeras i följande 

frågeställningar: 

• Vilken kunskap har verksamma lärare i musik och svenska om hur man kan använda musik i 

arbetet med läs-, skriv och språkutveckling? 

• Vad anser verksamma lärare om att använda musik i arbetet med läs-, skriv- och 

språkutveckling? 

• Vilka metoder använder sig verksamma lärare av när de använder musik i arbetet med läs-, 

skriv- och språkutveckling? 

För att förstå sambandet mellan musik och språk krävs bakgrundskunskaper i ämnet musik och 

musikalisk utveckling, samt i ämnet läs-, skriv- och språkutveckling. Genom en litteraturstudie söker 

jag svar på frågor som rör detta samband: 

• Vad ska eleverna lära sig när det gäller läsning, skrivning och språk i årskurs ett och två? 

• Hur går den tidiga läs- och skrivutvecklingen till? 

• Hur kan man använda musik för att eleverna ska nå dessa mål? 

• Vilka delar av musiken utvecklar vilka delar av språket? 

• Varför ska man/ska man inte använda musik som medel för att nå målen i läsning, skrivning 

och språk? 
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3. Bakgrund 
I denna bakgrundsundersökning behandlas definitionerna av musik och språk. Vidare kommer 

tidigare forskning om kombinationen av musik och språk att tas upp. Jag redogör för forskning av 

bl.a. Caroline Liberg, Diane McGuinness, Steven Mithen, Gunilla Ladberg, Olle Kjellin, Jan Fagius, 

Jørgen Frost, Jon-Roar Bjørkvold, Lena Boström m.fl. De aspekter som behandlas är 

språkutvecklingens olika faser, läs- och skrivinlärningens faser och vilka metoder som kan användas 

för att hjälpa barn att lära sig läsa och skriva, hur hjärnan fungerar, inlärningsstilar, det vidgade 

språkbegreppet, vilka teoretiska kopplingar som finns mellan musik och språk samt hur man kan 

jobba med språkutvecklande aktiviteter i klassrummet med hjälp av musik. 

3.1. Musik 
Musik har funnits lika länge som det funnits människor. I alla tider och i alla kulturer har musiken 

ackompanjerat människors liv. I fest, högtid, religiösa ritualer, i glädje och sorg, i arbete och avkoppling. Vi 

verkar helt enkelt inte kunna klara oss utan musik. (Jederlund, 2002, s. 11) 

Så skriver Ulf Jederlund i sin bok Musik och språk (2002). Men vad är då musik? Jederlund menar att 

musiken består av tre grundstenar: rörelse, ljud och puls. Rörelsen handlar om det rent fysiologiska 

sättet att se på ljud. Ljud består av vibrationer och vågrörelser som träffar örat och därefter om-

vandlas till elektrokemiska rörelser som hjärnan tolkar. På det sättet blir ljudet en rörelse. Den 

enskilda tonen från valfri källa kan uppfattas som ljud. När flera ljud kommer samtidigt, t.ex. en 

grundton och övertoner, kan man tala om klang. Flera klanger tillsammans bildar kluster och 

harmonier. Slutligen talar han om pulsen, eller rytmen som är tidsfaktorn som bestämmer hur 

delarna förhåller sig till varandra i tid. Pulsen är musikens tempo och rytmen kan ses som hur tempot 

gestaltas. Den norske forskaren i barn och musik, Jon-Roar Bjørkvold, benämner dessa delar, ljud, 

rörelse och rytm; som ”alla människors musiska grundelement, inpräglade i kroppens känselsinne 

långt före födseln” (Bjørkvold, 2005, s. 15). Steven Mithen, professor i Prehistory and Archaeology 

och rektor för School of Human and Environmental Sciences vid University of Reading hänvisar i sin 

bok (2005) till Nettl (1983) som definierar musik som en mänsklig akustisk kommunikation, utanför 

språkets ram. Mithen resonerar vidare och hävdar att musik ser olika ut i olika kulturer. Vissa kulturer 

saknar ord för det övergripande fenomenet vi känner som musik, men har istället enskilda ord för 

olika typer av musikaliska aktiviteter, som religiösa sånger, dans eller att spela olika instrument. 

En annan definition av musik kan man få i boken Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit 

(Fagius, 2007). I artikeln Barnet, hjärnan, musiken och sången skriver Jan Fagius, som är neurolog och 

överläkare vid Karolinska institutet, och Hugo Lagercrantz, barnläkare och professor på samma 

sjukhus, om musiken som melodi bildad av tonhöjdsföljder, rytm, harmoni och klangfärg. Dessa delar 

bildar, enligt dem, en organiserad form som för oss blir välljudande, till skillnad från den icke 

organiserade formen som även kallas buller. 

Enligt Donald A. Hodges (1989), professor i musikutbildning är rytmen musikens kärna men den är 

också hela universums väsentliga egenskap. Han skriver om hur årstiderna, månens faser och 

perioder av dagsljus och mörker följer ett visst mönster. Våra kroppar fungerar också i ett rytmiskt 

mönster där hjärtrytmen och andningen är de tydligaste periodiska indelningarna. 

Enligt Mithen (2005) har språket den självklara funktionen att förmedla kunskap och information. Då 

kan man fråga sig vad musikens funktion är. Mithen hävdar att musiken är känslornas språk. Genom 

musiken kan vi lättare uttrycka och förstå känslor.  
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3.1.2. Sammanfattning musik 

Sammanfattningsvis kan man säga att musik består av rörelse, ljud och puls vilka gestaltar harmonier, 

rytm och klanger. Tillsammans, i sin ordnade form kallar vi det musik. I en oordnad form kallas 

samma fenomen för buller. Musik används för kommunikation mellan människor och passar särskilt 

bra för att kommunicera känslor.  

3.2. Att läsa, skriva och tala 

I detta avsnitt behandlas först en definition av språk. Sedan kommer en diskussion mellan 

styrdokument och forskare om vad eleverna ska lära sig inom språk (svenska) i årskurs ett och två. 

3.2.1. Definitionen av språk 

Mithen (2005) ger ytterligare en definition av språk, utöver den där han menar att språket har 

funktionen att förmedla kunskap. Den är att språket är ett kommunikationssystem som består av ett 

lexikon – ord med överenskommen betydelse – och grammatik – d.v.s. en mängd regler för hur 

orden ska kombineras. Men det är även möjligt att gå utanför dessa ramar. Om man använder sig av 

förproducerade fraser, t.ex. ordspråk, så använder man sig inte av ordens direkta betydelse utan 

måste se dem i sitt sammanhang för att förstå deras egentliga innebörd. 

3.2.2. Kunskapsinnehåll i årskurs ett och två 

I Skolverkets kursplan för svenska (2000) anges mål att uppnå vid slutet av årskurs tre. Det finns där 

inga specifika mål för årskurs två. I årskurs ett och två strävar man därför mot målen för årskurs tre, 

vilka redogörs för här nedan.  

Vid slutet av årskurs tre ska eleven kunna läsa texter där denne är bekant med innehållet samt kunna 

återberätta det, muntligt eller skriftligt. Eleven ska kunna skriva läsligt för hand samt kunna skriva 

berättande texter och faktatexter där handlingen framgår tydligt. Eleven ska kunna stava ord som är 

vanligt förekommande i de texter eleven möter och kunna använda stor bokstav, punkt och fråge-

tecken. Eleven ska kunna beskriva vardagliga händelser så att innehållet framgår tydligt, kunna ge 

och ta emot enkla muntliga instruktioner, samt kunna samtala om ämnen från egna och andras 

erfarenheter (Skolverket, 2000). 

Om man ser på elevernas fortsatta utveckling blir dock förmågan att läsa och skriva mer komplex än 

så. I ett diagnosmaterial från Skolverket, Nya språket lyfter (Skolverket 2008), använder man OECD:s 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) definition från 1995 på förmågan att 

läsa och skriva: 

Förmågan att kunna använda tryckt och skriven text för att 

• fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

• kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

• förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina egna personliga förutsättningar 

(Skolverket, 2008, s. 12) 

Man påpekar dock i denna skrift (Skolverket, 2008) att denna definition har förändrats genom 

historien för att svara mot samhällets krav. Det finns av den anledningen ingen definition som är 

slutgiltig. Angående förmågan att tala menar man i Nya språket lyfter att eleven ska kunna framföra 

egna åsikter och kommentera andras yttranden. För grundskolans tidigare år gäller detta ämnen ur 

elevernas egna och andras erfarenheter samt elevernas egna och andras bilder och texter. När 
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eleven berättar något bör man lyssna efter kronologin i berättelsen. Kronologin är en viktig struktur i 

berättandet och gör det lättare för eleven att komma fram till det denne vill ha sagt (ibid.). 

I denna skrift, Nya språket lyfter, har det gjorts nivågrupperingar från A-D för elevernas utveckling i 

att läsa, skriva och tala. Nivå D sägs avspegla mål att uppnå i årskurs 5 och nivå C motsvarar 

uppnåendemålen för årskurs 3. Nivå B innebär att eleven kan koppla samman alla bokstäver med ljud 

och att den kan förstå det den läser och läsa mellan raderna. Vidare ska eleven kunna använda olika 

strategier som stöd för läsningen. (Ljuda, ortografisk läsning, utgå från sammanhanget etc.) Om 

skrivning säger man att eleven ska kunna skriva alla bokstäver på funktionellt sätt, skriva kortare 

texter, visa förståelse för hur meningar skrivs samt använda olika strategier för skrivande. (T.ex. 

tankekartor, andra texter, diskutera sin text med andra, bearbeta sin text på datorn etc.) (ibid.) 

Det finns en svensk forskare, Caroline Liberg, som är professor i utbildningsvetenskap med inriktning 

mot läs- och lärprocesser. Hon har mångårig erfarenhet av forskning inom området (bl.a. av-

handlingen Learning to Read and Write, 1990) och menar i en artikel för Skolverket (2007) att man 

måste kunna ”röra sig i texter”. Med det menar hon att man måste kunna använda det man läst eller 

skrivit för att förstå det som kommer längre fram i texten eller för att skapa en förutsättning för eget 

skrivande. Det kan också innebära att man kopplar det man läst till andra saker man läst eller till 

egna erfarenheter. 

På många skolor upprättas en lokal kursplan. I den lokala kursplanen i svenska i Vindelns kommun 

anges att eleverna i årskurs ett ska kunna alla små och stora bokstävers namn och ljud, läsa och 

skriva korta ljudenliga ord och frekventa ordbilder, läsa korta texter och skriva enkla meningar i rätt 

skrivriktning på linjen. Vidare ska eleverna kunna uttala alla ljud, återberätta något inför grupp så att 

så att det är lätt att förstå, lyssna på en person som läser högt eller talar samt jobba vidare med 

språklekar. Eleverna i årskurs två ska kunna skriva berättelser, skriva meningar med stor bokstav och 

punkt, läsa texter utan ljudning med läsförståelse samt göra uppehåll vid punkt. Vidare ska eleverna 

lämna mellanrum mellan orden och hålla sig på linjen med en tydlig och läsbar handstil. De ska också 

kunna stava ljudenligt och svara på en fråga skriftligt med en hel mening. När kategorin ”Tala” 

behandlas uppges att eleverna ska känna till vokaler och konsonanter, uttrycka sig med hela 

meningar, använda rätt tempusform vid de vanligaste verben, utöka sitt ordförråd samt tala tydligt 

och berätta för en hel grupp. Vid lyssnandet ska eleverna kunna lyssna på instruktioner som ges till 

hela gruppen, lyssna på varandra samt kunna återberätta något de hört (Lokal kursplan i svenska, 

Vindelns kommun). 

3.3. Hörselsinnets utveckling 

Jederlund (2002) har skrivit om forskning på foster. Denna forskning visar att ett foster uppfattar och 

reagerar, åtminstone på starka ljud, redan efter fyra månader. I den femte månaden är hörselsinnet 

fullt utvecklat och fostret har möjlighet att uppfatta och tolka ljud som det hör. Eftersom fostret 

ännu inte kan se något blir den auditiva världen mycket påtaglig. Förmågan att uppfatta och tolka 

ljud är viktig för hjärnans utveckling men fungerar också som en trygghet när barnet kommer ut ur 

moderlivet. Det har visat sig att ett nyfött barn, redan från först dagen, känner igen sin mammas röst 

bland flera andra kvinnoröster. Det nyfödda barnet kan även känna igen pappans eller syskonens röst 

om dessa pratat, ropat och sjungit för fostret under graviditeten. Det nyfödda barnet visar också 

glädje och igenkännande genom uppmärksamhet, leenden och motorisk rörelse då det hör en visa 
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eller ett musikstycke som spelats mycket under graviditeten. Barnet fäster dock störst upp-

märksamhet vid mammans sång. 

Enligt Ilona Antal-Lundström (1997), doktor i didaktik och pedagogik, kan barn bli medvetna om ton-

höjdsskillnader redan i två till fem års-åldern. Det finns dock en risk att barn som lever i en miljö där 

de vuxna är omedvetna om vikten av musikalisk stimulans utvecklar en slags ”hörselförlamning”. 

Barnet utvecklar då inte denna förmåga att skilja mellan tonhöjder eller andra ljud. Den förmågan är 

viktig för såväl talutvecklingen som för den musikaliska utvecklingen. 

3.4. Talutveckling 

Tal är ”ett enkelt och effektivt sätt att åstadkomma tankeöverföring mellan människor genom att 

utnyttja vissa naturlagar, särskilt akustikens lagar” (Kjellin, 2002, s. 90). 

Det finns två huvudlinjer i talspråksutvecklingen, den segmentella och den prosodiska. Den pro-

sodiska linjen handlar om musikaliska aspekter som intonation, rytm, betoning och fraslängd. Den 

segmentella innehåller olika språkljud som vokaler och konsonanter, och deras sammansättningar 

som bildar meningar och ord. Även semantiken räknas till denna linje (Jederlund, 2002). 

Enligt Olle Kjellin (2002), doktor i talfysiologi kan prosodin betraktas som stommen som bär upp 

talet. Den blir som en fasad mot omgivningen. Prosodin speglar vår inre värld och visar hur vi känner 

och tänker. Vi har t.ex. olika prosodi om vi är glada än om vi är arga. Prosodin visar också vårt 

ursprung, då olika dialekter eller brytningar ger olika prosodier.  

Gunilla Ladberg, fil. dr. i pedagogik menar (2000) att barnets allra första upplevelse av språket är 

kroppslig. Fostret uppfattar språkmelodin, samtidigt som det lever med moderns rörelser och de 

rytmer som uppstår i hennes kropp. Rytmerna finns i hjärtslag, andning, rörelser och tal. Detta tar 

fostret in genom sin hörsel och sitt muskel- och balanssinne. 

3.4.1. Samtal med ett spädbarn 

Mithen (2005) berättar om hur rösten förändras automatiskt när man pratar med ett spädbarn. Det 

är vanligt att rösten hamnar i ett ljusare tonläge och att prosodin förstärks. Vid en undersökning fick 

spädbarn lyssna till ett antal uttryck på olika språk. Uttrycken var vänliga, uppmuntrande och 

åtstramande. Genom att se hur barnet kroppsligen reagerade på dessa kunde man konstatera att 

barnet inte gjorde någon skillnad mellan ett åtstramande uttryck på sitt modersmål än på ett 

åtstramande uttryck på ett språk som det aldrig tidigare hört. Av det kunde man dra slutsatsen att 

barnet nästan enbart lyssnar till språkets prosodi, endast i begränsad grad lyssnar det till orden. 

Ragnhild Söderberg (1996), professor i barnspråk skriver att den allra första konversationen, som ofta 

sker mellan förälder och barn, kallas för protokonversation. All dialog startas med ett tilltal, det gör 

också denna. Tilltalet kan vara verbalt men kan också ske med blickar, leenden, tonfall eller beröring. 

Barnet svarar på detta med ögonkontakt, egna leenden eller rytmiska rörelser med armar och ben. 

Det nyfödda barnet använder olika ansiktsuttryck för att visa olika känslotillstånd. När föräldern 

uppfattar barnets svar gör denne ett nytt tilltal, denna gång något förändrat för att anpassa sig till 

det barnet nyss uttryckt. På detta sätt skapas den första dialogen. Söderbergh hävdar att talets 

grundelement är rytm och ton. Det allra första talet, jollret, består av rytm och ton. Vid cirka sex 

månaders ålder utvecklas stavelsejollret. Detta har prosodiska drag som liknar vuxenspråket. Enligt 

Waterson (1991) kan man hjälpa barnet att utveckla språket genom att läsa rytmiska rim. Hon upp-
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täckte att barn kunde imitera rytm och antalet rader, men bara hade antydningar till ord. Så 

småningom utvecklades jollret och ljudföljderna blev alltmer lika vuxenspråkets. Söderbergh (1996) 

menar vidare att barnet tränar sin talapparat genom att experimentera med ljud i sitt joller. Detta 

sker ofta när barnet leker för sig självt. Senare utvecklas jollret till dialoger och monologer. Dessa 

kräver ingen direkt mottagare utan syftet är att leka med ljud och ord. Genom sånger bundna till 

traditioner, t.ex. födelsedagar, midsommar och jul lär sig barnen nya svåra ord. Enligt henne tycks 

mystiken fascinera barnen. 

Från början, i protokonversationen, existerar ingenting annat än barnet och dennes samtalspartner. 

Omvärlden är avlägsen och upplevs endast via fysiska utforskningar. När barnet är 7-8 månader 

gammal börjar det kunna integrera omvärlden i samspelet med andra människor. På så sätt börjar 

barnet använda språket som en symbol för något annat. D.v.s. man pratar om något och inte med 

något (Söderbergh, 1996). 

Sången kommer före talet. Sångens delar; tonhöjd, melodi, röstklang och rytm finns med redan från 

födseln. Beroende på barnets allmänna utveckling och olika miljöfaktorer utvecklas barnsången till 

traditionell sång olika fort (Bjørkvold, 1985). Det har också visat sig att spädbarn är uppmärksamma 

betydligt längre på en filminspelning av sin mamma när hon sjunger än när hon pratar (Mithen, 

2005). 

3.4.2. Modersmål och andraspråk 

Enligt Kjellin, (2002) finns det ett fenomen som kallas för kompensatorisk artikulation. Det innebär 

att talapparaten formar det ljud örat har lagrat och hjärnan bestämt att den ska producera trots 

störande förhållanden som t.ex. en penna eller mat i munnen. Detta kan en färdigutvecklad talare 

göra utan övning om man vet exakt hur ljudet man ska producera faktiskt ska låta.  

Vidare skriver Kjellin (ibid.) om inlärningen av ett andraspråk. Då är det viktigt att jobba med det nya 

språkets prosodi och rytm för att skapa ett perfekt uttal som är lätt att förstå. I rytmarbetet spelar 

stavelserna en stor roll. I en sekvens av stavelser uppstår det rytmer som är specifika för det talade 

språket. Dessa rytmer är lätta att jobba med och det är viktigt att det blir rätt för att öka 

möjligheterna att förstå det talade språket. Små barn börjar ofta jollra stavelser som är lätta att 

forma, t.ex. ma, pa, da, ba. Moders-målets rytm och språkmelodi brukar finnas med redan då. I 

begreppet ”språkrytm” ingår både puls och rytm men man tenderar att inte skilja dem åt. Oftast 

används det dock i betydelsen ”rytm”. Om man jämför med en sång så kan den sjungas med olika 

snabb puls utan att den förändras märk-värdigt, men om man ändrar rytmen i den blir det något helt 

nytt. Samma sak händer med det talade språket. Man kan prata fort eller långsamt och det spelar 

ingen större roll, men om det blir fel rytm kan det sagda helt missförstås. [plåttermos eller 

plåttermos] 

Enligt Kjellin (ibid.) möter man i ett samtal mellan två inhemska svenskar, vars talutveckling är någor-

lunda färdig, en situation där man kan gissa sig till vad ens samtalspartner har tänkt säga. Denna 

gissning är kvalificerad och grundar sig på gemensamma ord och uttryck som man utifrån 

sammanhanget kan anta att samtals-partnern har tänkt använda. Detta är en förutsättning för att 

samtalet ska flyta smidigt. Detta kan jämföras med att ett känt musikstycke kan kännas igen redan på 

första takten. Om man är inställd på att det ska vara ett helt annat musikstycke kan det ta längre tid 

att komma på vilket det är, och om man inte alls är van vid att lyssna på denna musik kanske man 

inte alls kommer på det. Om samtals-partnern talar med en brytning som är främmande eller om 
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sammanhanget är så ovant att det förekommer många oväntade ord eller uttryck blir det svårare att 

gissa sig till vilket ord som ska komma. Därmed flyter även samtalet inte lika smidigt och lätt. 

Ladberg (2000) skriver om pragmatik som även kan kallas för social och kulturell språkkompetens. 

Den handlar om att kunna använda rätt slags språk i olika situationer, samt att det finns en samklang 

mellan orden, prosodin och det som uttrycks med kropp och mimik. T.ex. används en informell 

hälsning bland vännerna, medan en mer formell hälsningsfras används mot läkaren eller 

bankmannen. Pragmatiken handlar också om att kunna välja samtalsämnen som passar för tillfället. 

Man måste också vara medveten om att rätt ord inte alltid får rätt innebörd om ansiktet eller 

gesterna säger något annat. Pragmatiken är nära sammankopplat med kulturen. Svenska barn lär sig 

att se vuxna i ögonen när de hälsar. I andra kulturer ska barnen istället slå ner blicken. 

3.4.3. Sammanfattning av talutveckling 

Språket består av prosodiska linjen och den segmentella. Prosodin är språkets melodi, rytm, betoning 

och fraslängd. Den segmentella linjen behandlar språkljud som vokaler och konsonanter och hur de 

sätts ihop för att bilda meningar och ord. Vidare har vi också pragmatiken som är den kulturella 

aspekten av språket. 

Talet är ett enkelt sätt att överföra tankar och idéer mellan människor. Barnet börjar lära sig sitt 

modersmål redan som foster då de i magen hör mamman tala genom tonläge och vibrationer. Barnet 

lär sig först språkets prosodi, något som de vuxna runt barnet hjälper till med tack vare den närmast 

automatiska ”babyrösten”. När en vuxen talar till ett spädbarn förstärks prosodin och tonläget blir 

ljusare. Detta gör att det blir lättare för barnet att uppfatta språket och härma det. Barnet jollrar 

först enbart utifrån prosodin men börjar så småningom med stavelsejoller. Jollret utvecklas till 

dialoger och monologer, utan någon egentlig mottagare. Barnet älskar att leka med språket och 

experimenterar med det när det leker för sig självt såväl som i samspel med andra.  

Vid andraspråksinlärning är det viktigt att man beaktar samtliga aspekter av språket. För att bli en 

god talare räcker det inte med att man använder rätt ord. Man måste ha rätt rytm, rätt intonation, 

och använda dem tillsammans med sitt kroppsspråk på rätt sätt. 

3.5. Läs- och skrivutveckling 

I detta avsnitt beskrivs läs- och skrivutvecklingens olika faser samt vilka metoder som kan användas i 

klassrummet för att hjälpa eleverna att knäcka läs- och skrivkoden. Här kommer också en diskussion 

mellan olika forskare om vilken metod som bör användas för att eleverna på bästa sätt ska lära sig 

läsa och skriva. 

3.5.1. Läs- och skrivutvecklingens faser 

Enligt Liberg (2010) är erfarenheter av gemensamt läsande och skrivande tillsammans med 

fonologisk medvetenhet de viktigaste kriterierna för en god läs- och skrivutveckling. De vuxnas 

läsande och skrivande blir förebilder för barnen som ofta börjar med att ”lekläsa” och ”lekskriva”. 

Detta kallas för preläsande och preskrivande. Preläsandet innebär att barnet låtsas läsa något genom 

att återberätta en text som barnet är väl förtroget med eller hitta på en text som barnet tycker 

passar till situationen. Man har kunnat konstatera att barnen redan vid denna tidiga fas gör skillnad 

mellan olika genrer. De använder alltså olika uttryck när de ”läser” en berättelse än när de ”läser” en 

faktatext. Preskrivandet innebär att barnet skriver krumelurer som ska föreställa text. Barnet kan t. 

ex. skriva handlingslistor, vykort och brev. Nästa fas är situationsskrivande och situationsläsande. 
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Denna fas innebär att barnet lär sig att känna igen vissa ord i vissa situationer. Barnet kan t.ex. känna 

igen att det står ”mjölk” på mjölkpaketet, eller familjens namn ovanför handdukarna. Barnet kan 

sedan skriva av ordet, direkt eller ur minnet. Så småningom börjar barnet känna igen dessa ord även i 

andra sammanhang. De kan känna igen ordet mjölk i en text som ”2 glas mjölk om dagen”. De har då 

lärt sig logografisk läsning, d.v.s. helordsläsning. På samma sätt kan de skriva ner dessa ord som de 

lärt sig som ordbilder. Det kallas då för logografisk skrivande. För att få ett bra flyt i sin läsning och 

skrivning måste man utveckla ett ortografiskt läsande och skrivande. Det innebär att man läser och 

minns delar av ord som ordbilder som man sedan kan koppla ihop till hela ord. 

Enligt den danska psykologen och läsforskaren Jørgen Frost (2009) är det viktigt att barnen i för-

skolan får chans att leka med språket genom rim och ramsor. De får också möta skriftspråket i sin 

omvärld och ofta börjar barnen efterlikna den skrift de har sett. De kan också börja fråga efter vad 

olika texter betyder. Syftet är inte att försöka lära barnen skriva och läsa i förskolan utan att upp-

muntra dem till att få ett naturligt förhållande till skriftspråket. Detta kan förskolepedagogen göra 

genom att låta barnen vistas i miljöer där skriftspråket har en betydande roll, uppmuntra nyfikenhet 

på text samt visa för de intresserade hur skrivande och läsande går till. 

Liberg (2010) menar att barnen, genom att skriva texter som är viktiga för dem, kan de knäcka skrift-

koden. Barnet använder sig då av de ljud som det kan urskilja och koppla till en bokstav. 

Bokstavsräckorna har i detta fall en förmåga att bestå till stor del av konsonanter och är mycket svåra 

att förstå för en utomstående. Texten ”J M E R R F R I R M M D R M M Å” kan alltså betyda ”Jag 

tycker om er därför att ni är min mamma och pappa” (Liberg, 2010). 

Frost menar vidare att skriftspråket är ett kodat symbolspråk. ”Det betyder att koden måste läras. 

Läsaren måste förstå relationen mellan det talade och det kodade språket, så att skriven text kan 

avkodas och bli till talspråk, och så att talspråket kan inkodas i den skriftspråkliga formen.” (Frost, 

2009, s. 42) 

Enligt Frost kan man dela in elevers skrivutveckling i fyra nivåer, indelade i totalt åtta steg. Den första 

nivån kallar han ”skrivlek” och den sista ”morfofonemisk skrivning”. Mellan dessa kommer olika 

varianter av upptäckarskrivning, då barnet bit för bit lär sig hur sambandet mellan bokstavstecknet 

och ljudet fungerar. Nivåerna och stegen beskrivs närmare i tabellen nedan: 

Nivå 1: Skrivlek Steg 1. Klottra och rita 
symboler, ej bokstäver 

Barnet leker att det kan skriva 

Steg 2. Bokstäver och grupper 
av bokstäver 

Barnet härmar bokstavsformer 
ur minnet, men vet egentligen 
inte vad det är 

Nivå 2: Global skrivning Steg 3. Skriva namn Barnet har börjat bli 
uppmärksam på bokstäver. 
Framför allt är det 
begynnelsebokstaven som har 
kopplats till rätt namn.  

Steg 4. Skrivning av små ord, 
med samband mellan bokstav 
och ljud 

Barnet härmar fortfarande hela 
ord men har börjat bli 
uppmärksam på enskilda 
bokstävers koppling till ett ljud. 
Ofta är dessa bokstäver sådana 
som finns i det egna eller 
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kompisars namn. 
Steg 5. Skrivning av små ord 
med flera korrekta samband 
mellan ljud och bokstav 

Barnet använder sig både av 
ordbild och sambandet mellan 
ljud och bokstav för att skriva 
små ord. 

Nivå 3: Fonemorienterad 

skrivning 

Steg 6. Skrivning av små ord 
och satser där grupper av 
bokstäver är korrekta 

Barnet skriver utifrån de ljud 
det kan höra. Ofta blir det 
främst konsonanter eftersom 
barnet har lättast att uppfatta 
dessa. Det skrivna går att läsa 
för en utomstående 

Steg 7. Korrekt 
fonemorienterad skrivning 

Kallas ibland för upptäckande 
skrivning eftersom barnet sakta 
letar sig fram, ljud för ljud, för 
att konstruera orden. Detta 
kräver all koncentration från 
barnet och ordgränserna 
suddas därför ofta ut. Barnet 
kan dessutom sällan läsa det de 
har skrivit. 

Nivå 4: Morfofonemisk 

skrivning 

Steg 8. Konventionell skrivning Barnet fokuserar på ord och 
orddelar och upptäcker olika 
regler för bokstavsföljder.  

Tabell 1, Skrivutvecklingens fyra nivåer (Fritt efter Frost, 2009, s. 44-46) 

Som det går att utläsa i tabellen börjar barnet med att lekskriva. Det klottar symboler som ska 

föreställa bokstäver. Det går vidare till att rita bokstäver, d.v.s. de ritar en bild som de känner igen 

som råkar vara en bokstav. Så småningom börjar barnet skriva hela ord som de kommer ihåg som 

bilder, ofta namn. Till slut börjar barnet upptäcka sambandet mellan ljudet och bokstaven och kan då 

närma sig konventionell skrivning med alla regler för stavning och grammatik (ibid.). 

Enligt Skolverkets publikation Nya språket lyfter (Skolverket, 2008) har det visat sig att de elever som 

har haft lätt för att lära sig läsa och skriva är sådana som har god fonologisk kunskap och har god 

kännedom om bokstäverna. Man hävdar att detta är viktigt för att lära sig ljudningsstrategin, vilken 

är grunden för en automatiserad läsning. 

3.5.2. Metoder för läs- och skrivinlärning 

Diane McGuinness, som är professor vid University of South Florida trycker på vikten av att lära sig 

ljudningsstrategin i sin bok Why children can’t read and what to do about it (1997). Hon ger exempel 

på läsare som misslyckas med att lära sig läsa på ett effektivt sätt. Dessa läsare har lärt sig minnas 

helord, har lärt sig begynnelsebokstaven, har lärt sig att gissa sig till ord utifrån samman-hanget, har 

fastnat i vad bokstäverna heter eller i att ett ord kan bestå av olika stavelser. Hon hävdar bestämt att 

det enda sättet att lära sig läsa effektivt är att lära sig ljuda. Genom att anknyta till hur ett skriftspråk 

skapas, som ett sätt att symbolisera talat språk med bilder, hävdar hon att man ska se varje bokstav 

som en bild. Bokstaven är bilden av ett ljud. Hon hävdar att det är en förmåga att kunna läsa och 

skriva, på samma sätt som det är en förmåga att kunna simma eller spela piano. Enligt McGuinness 

ber man inte ett barn att kasta sig ut på djupt vatten och simma in till kanten utan man börjar med 

att lära sig bentag och armtag. En pianolärare ber inte sin elev att börja spela med alla tio fingrar 

utan börjar med enkla enstämmiga melodier. På så sätt ska man börja med att lära eleverna att 
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känna igen ljudens bildliga representanter. Hon hävdar också att man ska börja med gemenerna 

eftersom dessa är vanligast förekommande i vardaglig skrift. Man kan ställa följande fråga till barnen: 

”Hur låter den här bokstaven?” och skriva ”b” på tavlan. Om man då får svaret ”Bee” måste man 

förtydliga att det är ett bokstavsnamn och inte bokstavens ljud. Man kan gärna jobba med 

bokstavskort som kan flyttas ihop och isär för att förtydliga de olika ljuden in ett ord. Enligt 

McGuinness ska man börja med lätta ord som består av två eller tre bokstäver. Då blir det 

automatiskt en vokal och en konsonant eftersom det måste finnas en vokal i varje ord. Orden får 

gärna vara variationer på samma bokstäver t.ex. ”os” och ”so”. Dessa ord får eleverna lyssna på och 

försöka hitta de olika ljuden. Sedan kan de sortera dem utifrån var ljudet kommer i ordet.  

Jane M. Healy är fil. dr. i psykologi och har skrivit boken När hjärnan börjar skolan: hur barns 

begåvning och inlärning kan stimuleras (1987). Hon ger följande exempel.  

Försök att läsa den här meningen om en välbekant situation: ”Pimmelatorn grokade griptaren att hans trest 

var frokyldig.” Begriper du inte vad meningen handlar om? Jaså, förstod du inte? Kunde du inte uttala 

orden? Men du läste dem ju rätt i alla fall. Vad är det som är problemet? Här får du lite hjälp: ”I 

rättegångssalen grokade pimmelatorn den sittande griptaren att hans trest var frokyldig.” (Healy, 1987, s. 

190) 

Healy menar att man vid andra försöket kan lista ut meningens ungefärliga betydelse, d.v.s. att 

advokaten försäkrar domaren att hans klient är oskyldig. Genom att man får ett sammanhang och en 

förförståelse kan man lättare läsa och förstå obekanta ord. Man använder också sina grammatiska 

kunskaper och förstår därigenom att ”pimmelatorn” är en person och att ”grokade” är ett verb i 

dåtid. Grammatiken ger också förförståelse som underlättar förståelsen av texten.  

McGuinness (1997) hävdar vidare att ett utökat arbete med rytmer, rim, ramsor, att klappa stavelser 

etc. inte hjälper eleverna att lära sig att avkoda ett alfabetiskt system. Däremot anser hon att 

eleverna ofta tycker om det och det kan vara viktigt för att de senare ska lära sig uppskatta poesi och 

sång. 

Rigmor Lindö är universitetslektor och lärarutbildare vid institutionen för pedagogik och didaktik, 

Göteborgs universitet. Hon berättar i sin bok Den meningsfulla språkväven (2005) om ett möte med 

helordsmetoden på en skola i New York. Där börjar läraren i förskolan med att barnen lär sig känna 

igen olika ord som används ofta. Sedan delar de in orden i delar av ord, stavelser för att slutligen ge 

sig på de enstaka bokstäverna, grafemen. Man börjar med helheten och bryter ner den till delar. Hon 

hävdar att man då kan använda svårare texter för barnen som därmed blir mer intresserade. 

Liberg (2007) påstår att helordsläsandet och helordsskrivandet är en väg till att förstå språkets 

minsta beståndsdelar – bokstäverna och ljuden. Exempel på helordsmetoder är LTG (läsning på talets 

grund) och Stavelsemetoden. Eleverna lär sig att känna igen ord på begynnelsebokstaven och ordets 

form. Så småningom bryter eleverna ner orden i bokstäver och lär sig att ljuda ut (skriva) och ljuda 

ihop (läsa). När de lärt sig att ljuda går de vidare till att lära sig ortografisk läsning och skrivning, d.v.s. 

de läser delar av ord automatiskt och kopplar ihop dem till ett ord. Liberg på-pekar att rimmande ger 

eleverna en möjlighet att titta på språket och prata om det. Målet är att eleverna ska upptäcka att 

t.ex. ”doff” och ”koff” låter ”nästan lika”. Liberg skriver att det är ”oerhört viktigt att just få tala om 

språket på det viset för att kunna knäcka skriftkoden” (Liberg, 2007, s. 33). Hon skriver vidare att 

eleverna lär sig språkets mindre beståndsdelar genom lek och samtal omkring språket.  
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Vidare tar Liberg (ibid.) också upp diskussionen om man ska använda en helordsmetod eller en 

ljudmetod för att eleverna bäst ska lära sig läsa och skriva. Hon kommer fram till att frågan är 

felställd. Det handlar idag inte om antingen eller utan om både och. Enligt Healy (1987) lämpar sig 

den kombinerade metoden särskilt väl för unga hjärnor. Hon hävdar att den unga hjärnans högra del, 

som tar hand om helheter, är mycket mer utvecklad än den vänstra, som hanterar delarna. Det gör 

det lättare att förstå ordbilder och svårare att ljuda. Vidare skriver Healy att man genom att hjälpa 

ett barn att se detaljer i bilder eller en myra på ett grässtrå eller detaljer och förändringar i rim ger 

dem en grund för läs- och skrivinlärningen. Hon hävdar att man måste kunna skilja ljuden från 

varandra och ställa upp dem i rätt ordning för att lära sig skriva. Detta kan man träna genom att lära 

sig lyssna noggrant efter detaljer. Det har visat sig att barn som fått hörselnedsättning t.ex. på grund 

av öroninflammation kan få problem med stavningen.  

Eftersom skillnaden mellan eleverna i en klass är stor är det viktigt att man som lärare ger eleverna 

möjlighet till olika strategier för lärande. Detta gör man för att eleverna ska behålla intresset för 

läsande. Det skriver Wiggins (2007) och hänvisar till IRA, International Reading Association.  

Susanne Weiner Ahlström är en specialpedagog som har skrivit boken Språkbiten: stavelsen som 

språklig byggsten (2001). Hon anser att det är viktigt att det finns en koppling mellan det talade 

språket och det skrivna. Stavelsen är lätt att hitta i det rytmiskt talade språket och gör det lättare att 

lära sig läsa och skriva. Hon menar att en del av de elever som lär sig läsa och skriva genom den 

traditionella läs- och skrivmetoden, ljudning, kan fastna i enskilda ljud som inte är så tydliga i det 

talade språket. Dessutom kan samma ljud ha olika värde i olika ord. Att läsa i stavelser är närmare 

den ortografiska läsningen än ljudningen. Stavelsen är dessutom lättare att sätta ihop till ett färdigt 

ord än enskilda bokstäver. När vi läser och skriver använder vi oss av vårt korttidsminne. Elever med 

läs- och skrivsvårigheter har ofta även ett dåligt korttidsminne. När man delar upp ett ord i stavelser 

blir det lättare att komma ihåg det eftersom det blir färre komponenter. När man ska lära sig ett 

telefonnummer brukar man ofta dela in det i grupper om två eller tre siffror. Samma sak kan man 

göra med ord. Att skriva är enligt Healy (1987) mycket komplicerat eftersom det krävs en integration 

av flera mekaniska färdigheter och övergripande tankar och förståelse. Man måste använda sig av 

handskrivning, stavning och interpunktion samtidigt som man ska få fram sina ordnade tankar och 

sitt språkliga uttryck. Det innebär att bägge hjärnhalvorna är integrerade i arbetet med skrivande. 

För att hjälpa eleverna att utveckla en textrörlighet menar Liberg (2007) att det är viktigt att prata 

om det man läst och skrivit. Samtalet blir då en väg in i skriftspråket och hjälper eleverna att få en 

förförståelse för det man ska skriva mer om och att återkoppla det man läst och skrivit om till egna 

erfarenheter. 

Enligt Antal-Lundström (1997) är sambandet mellan ljud och tecken grunden för att lära sig läsa och 

skriva. Detta kan man börja träna redan när barnen är mellan fem och sju år. Med ”tecken” menar 

hon då inte direkt bokstäver och ord utan snarare symboler för olika ljud: 

Nedåt gående rörelse:   Ett ljud som börjar på en ljus ton och glider nedåt. 

Uppåt gående rörelse:   Ett ljud som börjar på en mörk ton och glider uppåt. 

En kort och en lång:  Först en kort ton och sedan en lång, t.ex. pap-paaaa 

Stark ton:    Svag ton: En stark ton och sedan en svag ton, t.ex. PAAA paaa 
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3.5.3. Sammanfattning om läs- och skrivutveckling 

För att lära sig läsa måste man förstå att skriftspråket är ett kodat symbolspråk. Man måste lära sig 

att inkoda talat språk till det skrivna och att avkoda det skrivna språket till ett talat.  

Ett barn börjar lära sig läsa tack vare erfarenheter av gemensamt läsande och skrivande. Barnet tar 

efter de vuxna i sin omgivning och börjar lekläsa och lekskriva, så kallat preläsande och preskrivande. 

Efter ett tag börjar de känna igen ord på speciella platser. De kan t.ex. känna igen familjens namn 

ovanför handdukarna, eller veta att det står ”mjölk” på mjölkpaketet. Nästa steg är att de kan plocka 

dessa ord från sitt sammanhang och känna igen dem och skriva ned dem på andra platser. När 

barnet börjar upptäcka ett samband mellan ljud och bokstav är det främst konsonanterna de hör. 

Texten kan innehålla ett antal bokstäver som faktiskt är rätt, men texten är mycket svår för en 

utomstående att läsa.  

Det finns en diskussion om vilket metod som är den bästa för att hjälpa barn att knäcka koden till 

skriftspråket. Någon forskare menar att den enda metoden är att lära barnen ljud för ljud och att få 

barnen att förstå att bokstaven är bilden för ett ljud. Andra forskare menar att man mycket väl kan 

blanda många olika metoder för att nå målet, vilket är att se sambandet mellan ljud och bokstav. 

Några metoder där man börjar med helheten är LTG och Stavelsemetoden.  

3.6. Lärstilar 

I detta avsnitt beskrivs vad lärstilar är och vilken betydelse de kan ha för arbetet i klassrummet. Först 

kommer ett avsnitt om hjärnan och hur den fungerar. En diskussion förs även bland forskare om hur 

olika arbetssätt aktiverar olika delar av hjärnan med inriktning mot undervisning. 

3.6.1. Hjärnan och undervisningen 

Hjärnstammen sitter längst ner mot ryggraden och dit kommer alla signaler från de olika sinnena. 

Hjärnstammen har som huvuduppgift att hålla oss levande och undvika fara. Härifrån kommer 

reaktionerna när ett hot närmar sig. Nästa lager på hjärnan kallas för det limbiska systemet. Här 

behandlas de känslor som inte är sammankopplade med direkt livsfara. Det kan handla om känslor 

som glädje, stolthet, blyghet eller självförtroende. Den översta delen av kärnan kallas för hjärnbarken 

eller cortex. Här behandlas alla sinnesintryck, framför allt syn och hörsel, och tolkas till en helhet. 

Komplexa beslut som bedömningar och värderingar utgår från hjärnbarken, men även vårt språk har 

sin hemvist där. Man kan säga att det finns en kedja. Starka sinnesintryck ger starka känslor som gör 

att man uppmärksammar känslans källa. Utifrån den uppmärksamheten kan sedan ett lärande 

byggas (Ladberg, 2000). 

Bild 1, Hjärnan (Ladberg,  2000, s. 33) 
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Enligt Ladberg (ibid.) kan man, när man tittar på vad som händer i hjärnan när man lär sig något, se 

att det skapas kopplingar mellan hjärncellerna. Dessa bildar system av hjärnceller och sedan skapas 

kopplingar mellan systemen, och mellan system av system. Genom att jobba tematiskt i skolan 

hjälper man hjärnan att skapa nätverk. Av den anledningen verkar det arbetssätt som används på 

många skolor idag, där varje ämne lärs var för sig, hämmande för hjärnans utveckling. Varje sinne har 

sin egen nervbana i hjärnan. När man lär sig något med flera sinnen skapas flera vägar till kunskapen, 

det görs fler kopplingar. Kunskapen blir då mer mångsidig och lättare att komma ihåg. 

I kursplanen för musik för grundskolan (Skolverket, 2000) skriver man att det är bra att kombinera 

musik med andra ämnen eftersom eleven då får möjlighet att välja sin egen väg till kunskap. Musiken 

kan vara ett stöd för lärande i andra ämnen och utgöra en utgångspunkt för skolans mer 

övergripande mål.  

Ladberg, (2000) skriver vidare att synen och hörseln är våra mest intellektuella sinnen. Dessa sinnen 

bearbetas i hjärnbarken och vi kan använda många ord för att beskriva de intryck som ges från dessa 

sinnen. Språklig aktivitet bygger på hörsel och syn (talat språk och skriftspråk/teckenspråk). Av den 

anledningen använder man vanligen dessa sinnen oftare än andra i skolan. En elev som har svårt att 

ta in kunskap genom syn och hörsel missgynnas då av undervisningen. Eftersom eleven trots allt är 

beroende av att kunna använda sin syn och hörsel på ett effektivt sätt måste man träna dessa sinnen 

hos de elever där de är svaga. Det gör man dock inte genom att enbart jobba med syn och hörsel, 

utan genom att först låta eleven lära sig det svåra stoffet genom ett starkare sinne och sedan 

repetera in och befästa kunskapen med ett svagare. 

Man talar ibland om tre olika slags minnen; procedurminne, semantiskt minne och episodiskt minne. 

Procedurminnet behandlar det vi gör, som att gå, cykla eller sjunga en sång. Semantiskt minne 

behandlar fakta som årtal, vad cykelns delar heter eller tonernas namn. Episodiskt minne är att 

minnas något man själv varit med om, något man har gjort, t.ex. sjungit en sång eller cyklat till 

affären (ibid.). 

Hjärnhalvorna har olika uppgifter i de språkliga aktiviteterna. Här visas en tabell som beskriver 

aktiviteterna i höger respektive vänster hjärnhalva. Parallellt ges även en beskrivning av de olika 

hjärnhalvornas uppgifter. 

Vänster halva tar hand om talets innehåll, som 

grammatik, ordföljd och ordförråd. Höger halva 

bestämmer istället uttrycket i det sagda, vilken känsla 

som ska förmedlas (Ladberg, 2000). Vänster halva kan 

ses som uppdelaren och tar hand om detaljerna, det 

logiska tänkandet, håller det verbala korttidsminnet 

och analyserar. Höger hjärnhalva kan i stället ses som 

sammanfogaren. Den ser helheter, tänker intuitivt, 

formger och förstår tredimensionella samband, håller 

minne för sensoriska bilder och skapar mentala kartor 

och begrepp (Healy, 1987).   

 
     Tabell 2, Hjärnhalvorna 

Höger hjärnhalva Vänster hjärnhalva 
Talets uttryck 

• Känsla 
 
 
Sammanfogaren 
Helheter 
Intuitivt tänkande 
Tredimesionella 
samband 
Sensoriska bilder 
Kartor 
Begrepp 

Talets innehåll 
• grammatik 
• ordföljd 
• ordförråd 

Uppdelaren 
Detaljer 
Logiskt tänkande 
Korttidsminne 
(verbalt) 
Analyserar 
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Berit Uddén, fil. dr. i musikpedagogik, skriver (2004) att båda hjärnhalvorna är lika viktiga även om 

vänster är mer dominant vid vissa aktiviteter och höger mer dominant vid andra. De två hjärn-

halvorna arbetar tillsammans för att skapa en helhet. Hjärnbalken förbinder de två delarna. Ju fler 

nervbanor som blir etablerade mellan de två hjärnhalvorna, d.v.s. den högra som tar emot det 

emotionella och helheten och den vänstra som styr detaljer och språk, desto bättre blir den totala 

hjärnfunktionen. När man sjunger själv och lyssnar på när andra sjunger sker ständiga kopplingar 

mellan hjärnhalvorna. Den högra tar emot det melodiska och rytmiska och den vänstra hanterar 

språkljuden. De båda halvorna måste samarbeta för att bilda en helhet. Eftersom musik består av så 

många olika delar måste dessa samarbeta för att förstå musiken. Samarbete krävs för att utveckla de 

högre hjärnsystemen, hjärnbarken, och på så sätt är musik ett bra redskap för att kommunicera 

inlärning. Att själv utöva musik tycks ha större effekt än att bara lyssna till den, särskilt bland barn. 

Enligt Healy (1987) strävar hjärnan efter att samarbeta snarare än att motverka sina enskilda delar. 

Barn lär, enligt henne, med hela hjärnan. 

3.6.2. Lärstilsanpassad undervisning 

Inlärningsstil definieras som ”en individs unika sätt att fokusera på, ta in, integrera och behålla ny 

kunskap” (Ladberg, 2000, s. 44). Enligt Dunn, Dunn & Treffinger (1992) är inlärningsstilen mycket 

beroende av biologiska faktorer men även av känslomässiga, sociala, fysiska och psykiska faktorer – 

allt som kontrollerar hur vi koncentrerar oss på, hur vi behandlar och hur vi minns, ny och svår 

information. De visar på forskning som säger att de flesta elever vet hur de lär sig bäst och att de lär 

sig bättre när undervisningen tillgodoser dessa behov. Eleverna är också mer samarbetsvilliga när de 

får lära sig på sitt sätt. 

Lena Boström har skrivit en avhandling om lärstilsanpassad undervisning (2004). Hon har utgått ifrån 

undervisning i svensk grammatik på gymnasiet och jämfört lärstilsanpassad undervisning med 

traditionell undervisning. Hon hänvisar till makarna Dunn som menar att det finns det 21 olika 

faktorer som har betydelse för inlärningen. Dessa är indelade i fem grupper: miljömässiga faktorer 

(ljud, ljus, temperatur, design), emotionella faktorer (motivation, uthållighet, ansvar, struktur), 

sociala faktorer (ensam, i par, i grupp, i team, med en vuxen, variation), fysiska faktorer (olika sinnen, 

intag, tid på dygnet, rörlighet) samt psykologiska faktorer (holistisk, analytisk, informations-

bearbetning, impulsiv, reflekterande). Boström har i sin avhandling valt att fokusera på de olika 

sinnena. Enligt Ladberg (2000) är det sinnena som har den största betydelsen för flest människor i 

hur bra de lär sig något nytt och svårt. Enligt The Dunn & Dunn Learning Style Model finns det fyra 

olika sinnen: (Dessa presenteras i Boström, 2004) 

• Det visuella. Man lär sig genom att se, att läsa, skriva och titta på tankekartor, bilder, diagram 

etc. 

• Det auditiva. Man lär sig genom att lyssna på föreläsningar, samtala och diskutera. 

• Det taktila. Man lär sig genom att använda händerna i spel, dataprogram, pussel etc. 

• Det kinestetiska. Man lär sig genom experiment, rollspel, tipsslingor eller fältstudier. 

Luktsinnet och smaksinnet är enligt Ladberg (2000) inte kunskapsförmedlande sinnen, varav de inte 

tas upp bland sinnena i inlärningsstilarna. Boström (2004) menar att man, om man får chans att lära 

sig nytt och svårt material genom sitt starkaste sinne, lär sig bättre och minns mer än om man får lära 

sig det genom ett svagare sinne. 
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Vissa barn kan ha flera perceptuella förmågor. Det innebär att de har flera starka sinnen och kan ta in 

ny och svår information genom några eller alla sinnen. Dessa barn anses ofta vara studiebegåvade 

och klarar sig bra i skolan oavsett vilken kanal läraren använder. Andra barn har bara ett sinne som är 

starkt och för dessa barn är det viktigt att den nya informationen presenteras genom det sinnet 

(Dunn, Dunn & Treffinger, 1992). 

Enligt Boström (2004) skiljer sig lärstilsanpassad undervisning från traditionell undervisning. Hon 

definierar traditionell undervisning som undervisning genom föreläsningar, läsning, skrivövningar och 

diskussioner. Den lärstilsanpassade undervisningen erbjuder i stället olika sätt att bearbeta den nya 

kunskapen på. T.ex. kan man ha olika stationer för de olika sinnena. I den undervisning som ingår i 

avhandlingens metod fick eleverna i den lärstilsanpassade undervisningen en gemensam intro-

duktion av läraren som tog ca 15 minuter. Därefter fick de gå till den station som passade deras 

starkaste sinne. Där fick de arbeta i en timme innan de fick byta till sitt näst starkaste sinne. På den 

visuella stationen fick eleverna läsa kapitlet och sedan arbeta med övningarna skriftligt. På den 

auditiva stationen fick man istället lyssna på kapitlet och sedan diskutera övningarna. På den taktila 

stationen fick de använda två olika bordsspel, som utformats efter lärobokstexten. De kunde även 

lägga pussel. Den kinestetiska stationen bestod av charader och en tipsrunda med samma frågor som 

vid bordsspelen. Eleverna som undervisades utifrån traditionella metoder fick en genomgång med 

hjälp av OH eller tavlan. Därefter fick eleverna läsa igenom kapitlet och efter varje avsnitt jobba med 

de frågor som boken föreslog. Läraren hade även extrauppgifter till varje avsnitt. 

Testen visade att de elever som fått traditionell undervisning lärde sig minst och de som fått 

lärstilsanpassad undervisning lärde sig mest. Attitydundersökningar i samband med studien visade 

också på att de elever som fått undervisning med fokus på lärstilar var mest positivt inställda till 

grammatik (Boström, 2004). 

Genom att arbeta i teman kan man inkludera många olika lärstilar. I redovisningen kan man ha 

utställningar, göra dramatiseringar, rappa, dansa etc. Då får eleverna chans att använda det sinne de 

är starkast i vilket ger utrymme för många olika slags talanger (Ladberg, 2000). 

Dunn, Dunn & Treffinger (1992) presenterar forskning från U.S.A.. Där visade det sig att den skola 

som där lärare och rektorer fått utbildning från St. John’s University’s Learning Style Leadership 

Institute förbättrade sina resultat väsentligt. Det lärarna gjorde var att introducera en lärstils-

anpassad undervisning. Man började med att identifiera elevernas inlärningsstil och sedan talade 

man om för eleverna vilka resultat man fick. Vidare gav man eleverna undervisning som passade till 

deras inlärningsstilar. Man ändrade om i klassrummet så att det fanns möjlighet till att ha dämpad 

belysning, informellt möblemang och en chans att lyssna till musik. Många korta uppgifter ersattes 

med färre långa. Man jobbade med att eleverna skulle erkänna varandras inlärningsstilar och att de 

var olika men att alla har samma rätt att utnyttja sina starka sidor så länge det inte distraherar de 

andra. Man hjälpte också eleverna att hitta individuella metoder för självstudier och läxläsning. 

3.6.3. Sammanfattning av lärstilar 

Hjärnan består av tre olika delar: hjärnstammen, som är den mest primitiva delen och sköter våra 

reflexer, limbiska systemet, eller cortex, som tar hand om de känslor som inte rör vår överlevnad och 

hjärnbarken, vilken sätter ihop våra olika sinnesintryck och skapar en helhet. Vi har också tre olika 

minnen. Procedurminnet kommer ihåg hur man gör något, det semantiska minnet kommer ihåg fakta 

och det episodiska minnet minns att vi har gjort något. De två hjärnhalvorna har olika funktioner. 
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Den högra är sammanfogaren som ser helheter och samband och även hjälper oss att uttrycka våra 

känslor. Vänster hjärnhalva är istället uppdelaren, den analytiska, som ser detaljer, sköter logiskt 

tänkande och styr språkets grammatik och ordval. Mellan de olika halvorna finns hjärnbalken vilken 

förbinder dem och gör det möjligt för dem att samarbeta.  

I en lärstilsanpassad undervisning måste man vara medveten om vilken lärstil som passar varje elev 

bäst. Det verkar som att vilket sinne man tar in den nya kunskapen med har störst betydelse för hur 

väl man lyckas. De kunskapsförmedlande sinnena är det visuella, det auditiva, det taktila och det 

kinestetiska. Vi är i dagens samhälle beroende av att fungera med hjälp av syn och hörsel. Om dessa 

sinnen är svaga måste man träna upp dem. Det gör man bäst genom att först behandla det nya 

materialet med ett starkt sinne och sedan bearbeta det med det svagare. Att utgå från elevernas 

lärstilar i undervisningen har visat sig ge bättre resultat och ett ökat intresse hos eleverna. 

3.7. Musik och språk 

Både musik och språk har funnits i alla förhistoriska kulturer. Arkeologerna är säkra på att musik och 

språk förekom i alla Homo Sapiens kulturer. Musiken tycks vara olika i de olika kulturerna, men alla 

har sång och dans och gör någon form av repetition och variation i sina musikaliska yttringar. De 

använder sig av rytmiska strukturer som baserar sig på skillnader i tonlängd och dynamik (Mithen, 

2005). I kursplanen i musik (Skolverket) skriver man att musiken är ”djupt förankrad i människan och 

genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer”. Man menar att musiken förenar tanke och 

känsla på ett omedelbart sätt. Den påverkar individen på flera olika nivåer av medvetandet och 

fungerar som ett redskap för rekreation, kreativitet och bearbetning av medvetna och omedvetna 

intryck.  

Enligt Hodges (1989) föds vi med kompetensen att vara både språkliga och musikaliska. Vi är mot-

tagliga för ett specifikt språk som finns i vår kultur. På samma sätt är vi mottagliga för vår kulturs 

musik. 

Det kan uppfattas som mycket svårare att lära sig musik än att lära sig språk. Detta beror, enligt 

Mithen (2005), förmodligen på att vi i västvärlden definierar kunskap i musik som kunskap på ett 

instrument eller flera. I västvärldens kulturer har vi inte musik i vardagen på samma sätt som man 

har i mer traditionella kulturer. I kulturer där man dagligen sjunger och dansar tillsammans får 

barnen också en mer naturlig musikalisk utveckling. Att lära sig sjunga kan liknas vid att lära sig tala 

och att lära sig ett tekniskt svårt instrument som piano eller violin, är mer likt att lära sig skriva.  

När man lär sig att tala, läsa och skriva handlar det om att lära sig att kommunicera effektivt. Musik 

är en form av kommunikation, både muntlig och skriftlig, och utvecklas på likartade sätt som tal, 

läsande och skrivande. Av den anledningen passar det bra att använda musik när man vill utveckla en 

elevs flyt och kreativa uttryck. Lärandet i läsning, skrivning och språk innefattar att man vågar berätta 

om sina erfarenheter och tankar inför andra. Genom sången tränar man sin röst tillsammans med 

andra och man övar sig i att uttrycka olika känslor. Detta underlättar när eleven sedan ska stå inför 

en grupp och berätta något (Wiggins, 2007). 

Rytm påverkar människor och fokuserar deras uppmärksamhet. Rytm används i den muntliga 

kulturen, såväl som i den musikaliska. I den muntliga kulturen syftar den till att stödja minnet av 

dikter, sagor och myter etc. (Rostvall, 2008). 
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Enligt Lpo 94 är skapande och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet. ”Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” (Lpo 94, s. 7) 

Musik har en förmåga att lätta upp stämningen och göra eleverna mer mottagliga för lärande 

(Paquett & Rieg, 2008). 

Många barn nynnar och sjunger, ramsar och rabblar, till synes helt utan ansträngning. Därför verkar 

det naturligt att bygga på deras musikalitet för vidare språkutveckling. Genom att ge barnen redskap 

att leka med musiken, att variera rim och göra grammatiska förändringar, hjälper man dem att 

utveckla sitt språk. Många barnvisor har repeterande fraser som gör att de är lätta att följa. 

Dessutom rimmar de ofta vilket man kan göra eleverna uppmärksamma på (Paquett & Rieg, 2008). 

Barnets första instrument är sången. Sången kopplas till det prosodiska i språket. Nästa instrument är 

trumman och andra rytminstrument. Dessa kopplas till språkets rytm. Man kan gärna trumma med 

händerna direkt på trumman istället för att använda trumstockar. Vidare kan man trumma på olika 

kroppsdelar. Det är viktigt att barnen får delta direkt i ett meningsfullt sammanhang och i det hitta 

utrymme för lärande (Bjørkvold, 1995). 

Man kan via stimulans av ett sinne få en förståelse i ett annat. Detta kallas intermodal perception och 

kan förstås som omtolkning av intryck mellan de olika sinneskanalerna. T.ex. kan man lyssna på ett 

ljud som framkallar en inre bild. Man kan lyssna på ett ljud som framkallar rörelse i kroppen eller 

känna en lukt som kopplas till en bild (Jederlund, 2002). 

3.7.1. Sång som språkutvecklande aktivitet 

Berit Uddén (2004) har undersökt ordet visa. Hon kom fram till att det kan ha flera betydelser. Visa – 

som i en sång, att visa – att peka, att bli vis – att bli klok och på ett vis – på ett sätt. Hon menar att 

syftet med att sjunga visor från början var att bli klok och att visa på något. 

Jederlund (2002) berättar om sin erfarenhet i arbetet som musiklärare. Han har jobbat med barn i 

alla åldrar, med olika ursprung och i vissa fall med olika funktionshinder som utvecklingsstörning och 

autism. Alla barn sjöng då det gavs tid och utrymme. Däremot fanns det både barn och vuxna som 

inte talade, något som sången kunde vara en början på.  

Små barn sjunger mycket, både i gemensam lek och när de leker själva. De pratsjunger och låter 

samtidigt som de rör sig, ofta i takt, till de ljud som kommer från deras mun. Många barn fortsätter 

att sjunga traditionella ramsor och påhittade texter till kända melodier långt upp i åldrarna (Uddén, 

2007). 

Genom att sjunga barnvisor kan man anknyta till en viss kultur. För de invandrade barnen i Sverige 

kan en chans att ta till sig den svenska musikkulturen vara ett steg mot en svensk identitet. Dessutom 

kan man, samtidigt som man sjunger sångerna, arbeta med språket på olika sätt (Jederlund, 2002). 

Många barnvisor innehåller saker som barnen vill och kan diskutera. T.ex. kan man, när man sjungit 

”Mors lilla Olle” prata om björnar, om vad mamman gjorde, och, kanske framför allt, språk-

svårigheter som ”rosor på kinden” vilket innebär en svårighet särskilt för andraspråkselever med 

tanke på ordets (rosor) dubbla betydelseinnehåll (Ladberg, 2000). 

3.7.2. Att diskriminera ljud 

I artikeln Pre-K Music and the Emergent Reader: Promoting Literacy in a Music-Enhanced 

Environment skriver dr D. Wiggins (2007) om hur musik används som språkutvecklande aktivitet på 



25 
 

förskolan. Hon visar på forskning av Lamb & Gregory (1993) som säger att uppmärksamt lyssnande 

och förmåga att diskriminera ljud är mycket viktig för barnens färdigheter i att läsa. Enligt henne 

hade de barn som var fonetiskt medvetna också lättare att lära sig läsa. Dessutom visade det sig att 

dessa barn även var duktiga på att urskilja olika tonlägen från varandra.  

Uddén (2004) hävdar att sång, rytm och ton kan användas som stabilisator för språkbildning och 

läsinlärning. Hon visar på en studie där man jämfört nybörjarläsare. Man tittade på deras fonemiska 

medvetenhet och musikaliska lyssnarförmåga. Man kunde konstatera att de barn som hade höga 

resultat på lyssnarförmågan också hade god fonemisk medvetenhet och var de som hade bäst 

läsförståelse.  

3.7.3. Dialogen 

På samma sätt som ett samtal skapas mellan två eller flera människor som talar med varandra skapas 

en dialog i musiken mellan de musiker som deltar. De olika instrumenten talar tillsammans för att 

bilda en helhet, ett samtal (Rostvall, 2008). 

3.7.4. Frasering 

När en elev börjar spela ett instrument efter noter är det vanligt att denne stakar sig fram. Melodin 

blir sönderhackad och ryckig och det är svårt att få ett sammanhang. Sammanhanget hade varit 

lättare att förstå om eleven hade fraserat sin melodi. För helheten hade det gjort mindre om någon 

ton hamnade på fel ställe, bara det flöt på. Detsamma gäller en elev som just lärt sig läsa. Denne 

läser ofta ljud för ljud, även om vissa ord kan läsas logografiskt. Eleven saknar flyt i läsningen vilket 

gör det svårt att förstå innehållet. Om eleven i stället skulle få en större överblick över det denne ska 

läsa och frasera sin läsning skulle det bli lättare att förstå, trots att något enstaka ord kanske skulle bli 

fel. Språkets prosodi är nära sammankopplat med musikens fraseringar (Rostvall, 2008). 

3.7.5. Musikens språk 
Music is one of the most powerful outlets for expressing emotions. One can learn to cope with grief, 

frustration, and anger or to express joy and love through musical experiences. (Hodges, 1989, s. 18) 

Hodges (1989) hävdar att människan genom musiken har lärt sig att hantera känslor. Vi måste lära 

oss att känna igen och uttrycka känslor. Våra erfarenheter av känslor är främst ickeverbala. T.ex. har 

vi svårt att uttrycka känslor med ord och svårt att tala om för varandra exakt hur vi känner. 

Även Mithen (2005) påstår att musik är särskilt bra för att utrycka känslor och för att väcka känslor 

hos lyssnaren. Känslor är djupt sammanbundna med den mänskliga hjärnan. De kontrollerar 

systemen för både kropp och tanke. Eftersom våra känslor är så lättpåverkade av musik drar han 

slutsatsen att musiken finns inom oss, på samma sätt som språket, och att musiken har funnits lika 

länge som språket och utvecklats tillsammans med kropp och hjärna. Mithen tror att musiken och 

språket hade en föregångare som var en kombination av dem båda men som så småningom 

utvecklades i olika riktningar. Han skriver i sin bok om forskning på människor med hjärnskador som 

har visat att musiken och språket till viss del har helt skilda nätverk i hjärnan, men att vissa nätverk 

delas. Det har också visat sig att språket har flera olika nätverk. Nätverket som hanterar språkets 

uppbyggnad ligger i ett område i hjärnan som kallas för Broccos område. För att undersöka om det 

finns ett samband mellan musiken uppbyggnad och språkets uppbyggnad gjordes undersökningar där 

man kontrollerade hjärnaktiviteten vid lyssnandet på en ackordföljd. Ackordföljden börjande enligt 

traditionell västlig musikkultur, (t.ex. så leder ett dominant ackord med 7:a till tonikan) men sedan 

infördes ett ackord som inte förväntades av lyssnaren. Det visade sig då att det uppstod extra 
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hjärnaktivitet i ett specifikt område – samma område som hanterar språkets uppbyggnad. Av detta 

kunde man konstatera att det faktiskt fanns ett samband mellan språkets uppbyggnad och musikens 

uppbyggnad. 

Hodges (1989) hävdar att det finns forskning som visar på ett starkt samband mellan musik och 

känslor. T.ex. har det visat sig att musiklyssning ökar hjärnans produktion av endorfiner. Vidare har 

man studerat hur musiken kunde användas för att producera känslor. Med speciella mätinstrument 

har man kunnat visa att några känslor, t.ex. hat och glädje har karaktäristiska former. De tycks ha 

samma hjärnstruktur hos människorna, oavsett vilken kultur de befinner sig i. Man tror att musik kan 

fungera som en nyckel för att låsa upp dessa känslor. Man har också kunnat se att samma 

emotionella mönster upplevs genom ett musikstycke av ett stort antal olika människor.  

Vidare skriver Hodges (1989) följande: 

Music is one of the most effective mnemonic devices: it enables preliterate societies to retain information, 

not just facts but the feelings that accompany the facts, as well. Poems, songs, and dances are vehicles for 

the transmission of a heritage. (Hodges, 1989, s. 19)  

Med detta menar han att musiken är en bra metod för att ”hänga upp” minnet på något. Genom 

musiken blir det lättare att komma ihåg saker, inte bara fakta utan även känslor som är kopplade till 

en händelse eller ett tillfälle. I kulturer där skriftspråket ännu inte har utvecklats kan musiken 

användas för att föra vidare information till de yngre generationerna. 

3.7.6. Sammanfattning av musik och språk 

Musiken och språket har samma förhistoriska grund. Båda har funnits i alla tidiga kulturer och de har 

dessutom samma ursprung i vår hjärna. Med tiden utvecklades de i olika riktningar, men deras tidiga 

samband går fortfarande att se eftersom de till viss del har samma centra i vår hjärna. Det har också 

visat sig att de barn som har lätt för att höra skillnader mellan tonhöjder och olika ljud också har en 

god fonemisk medvetenhet vilket är viktigt för att lära sig läsa och skriva.  

Sången fungerar som en språkutvecklande aktivitet då de som har svårt att tala kan uttrycka sig i 

sången. Sången kan uppfattas som en lek och blir då mindre prestationsfylld. Den kan också lägga 

vikten vid melodi och uttryck istället för ord vilket hjälper människor som har svårt med språket. Barn 

ramsar och sjunger för sig själva och med andra i den dagliga leken. Genom att fånga upp dessa 

sånger och ramsor och samtala om dem, deras grammatik och deras språkliga innehåll, utvecklar 

man barnens medvetenhet om språket. 

De svenska barnsångerna bildar en kultur som de allra flesta barn som växer upp i svenska hem är väl 

förtrogna med. För invandrade barn och ungdomar kan dessa visor vara en väg till att skapa en 

svensk identitet och att förstå sina svenska kamrater.  

Musiken fungerar framför allt som känslornas språk. Vi har vanligen svårt att uttrycka våra känslor, 

att berätta exakt vad vi menar. Musiken är ett ickeverbalt uttryck som kan kringgå det hinder orden 

innebär. Våra känslor är också mycket lättpåverkade av musik. Musiklyssnande ökar t.ex. 

produktionen av endorfiner.  

3.8. Ett vidgat språk- och textbegrepp 
I en artikel i Skolverkets Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (2007) skriver Liberg 

om det vidgade språkbegreppet. Hon hävdar att vi idag lever i ett samhälle som ständigt förändrar 
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sina krav på oss. Av den anledningen måste vi vara flexibla och nyskapande språkskapare och inte 

bara användare av ett i förväg fastlagt språk. Meningsskapande och kommunikation kan, enligt 

henne, ske på olika sätt, t.ex. genom samtal, litteratur, film, bild, musik, drama, dans och rörelse. 

Meningsskapandet är medierat, d.v.s. det sker genom olika språkliga uttrycksformer. När vi 

kommunicerar till varandra genom verbala och icke-verbala språk, t.ex. talat språk, skriftspråk, 

musikens språk, dansens språk och bildspråk, så använder vi oss av ett vidgat språkbegrepp. När vi 

använder oss av text på andra sätt än det skrivna ordet, t.ex. med bilder och filmer, så använder vi 

oss av ett vidgat textbegrepp. När vi samtalar med andra människor är det mycket mer än det talade 

ordet som spelar in för hur vi uppfattar det som sagts till oss. Vi tolkar ett innehåll även utifrån 

kroppsspråk, sammanhang, rörelsemönster mm. På samma sätt är vi, när vi läser något, påverkade av 

papperet vi läser det från, stilen det är skrivet på eller vilka formuleringar som används. Vi är alltså 

multimodala i vårt sätt att skapa mening i ett sammanhang. I det vidgade text- och språkbegreppet 

måste vi även inkludera nya medier som TV, film, datorer, olika yttringar av populärkultur etc.  

Varje gestaltning bygger på en annan. Det man läser kan man måla, det man målar kan man drama-

tisera, det man dramatiserar kan man dansa, det man dansar kan man spela till, det man spelar till 

kan man samtala om… På så vis hör alla uttrycksformer ihop (ibid.). 

Liberg (ibid.) skriver vidare om hur man kan skapa mening genom bildens språk. Det gör man på ett 

annat sätt än genom textspråket. Man kan tydligare beskriva rum och djup. En text kan beskriva och 

gestalta rum och mänskligt liv, men aldrig avbilda eller likna det. Bilden är dessutom avläsbar mellan 

alla kulturer och språkliga samman-hang medan en text måste översättas för att vara förståelig. 

Bilder kan också sammanställas till en tecknad serie eller en utställning och längre bildsekvenser kan 

bli filmer och TV-program. Det finns tre faktorer som är avgörande för ett bildspråk: rum, ikonocitet 

och aktivering. Rummet beskriver djup, rymd och avstånd, ikonociteten har att göra med 

likhetsgraden och aktiveringen är när kombinationen av rum och ikonocitet tilldelas betydelser. Vi 

kan vara delaktiga i bildspråkandet både genom att själv skapa bilder men också genom att avläsa 

redan befintliga bilder. Man kan skapa bilder både enskilt och tillsammans med andra. På samma sätt 

som man för ett samtal för att utveckla sitt språk kan man måla tillsammans för att utveckla sitt 

bildspråk. 

Vi möter dans som uttryck för konst och kultur, som social verksamhet eller som hobby eller 

professionell utövning. Att skapa något förutsätter att individen vet vad det är denne ska skapa och 

vilka intryck eller erfarenheter man ska agera utifrån. Dans utgår från rytm och form och skapar med 

hjälp av den egna och andras kroppar (ibid.). 

Även musiken är en del av det vidgade språkbegreppet. Puls, rytm, frekvenser, sekvenser, dynamik 

och nyanser bildar tillsammans tonhöjder, klanger, tempo och melodi. Det är dessa delar som an-

vänds för att skapa mening genom musik. Barnet hittar på musik genom spontansång och tillfälliga 

ramsor vilket är en viktig del av språkutvecklingen i vardagslivet (ibid.). 

Liberg (ibid.) menar att vi möter en kombination av dessa olika uttrycksformer i moderna 

elektroniska och digitala medier. Dessa medier är med andra ord multimodala. Medieforskningen tar 

idag avstånd från den tidigare teorin om att medier kunde ge en neutral och objektiv bild av 

verkligheten. Nu är man snarare enig om att alla budskap i media innehåller urval av fakta och i viss 

grad konstruktion och kan därmed ses som manipulativa. Av den anledning ökar kraven på individens 



28 
 

förståelse för mediernas funktion och kunskapen att göra en individuell bedömning av sannolikheten 

i det som presenteras. 

I grundskolans kursplan för musik (Skolverket, 2000) beskrivs hur musik, text och bild förenas i nya 

uttrycks-former i dagens ungdomskulturer. Kulturen påverkar och speglar individens livssyn. Därför 

är det viktigt att analysera och värdera musikupplevelser, se kulturella skillnader och 

ämnesövergripande samband. I ”Mål att sträva mot” står det att eleven ska bli förtrogen med 

musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utveckla en förmåga att kombinera 

musik med andra gestaltnings-former som bild, text, drama, dans och rörelse. 

3.9. Metoder i klassrummet 

Nedan följer ett avsnitt om hur man konkret kan använda musik för att utveckla läsande, skrivande 

och språk. 

Enligt Mithen (2005) har forskning visat att musik kan påverka vår vilja att hjälpa andra. Försök har 

gjorts där man spelade lugn instrumental musik för en grupp, upphetsande musik för en grupp och 

frustrerande musik för en grupp (musik för att skapa negativa känslor). Det visade sig att den grupp 

som fått lyssna på lugnande musik var mest intresserade av att hjälpa till. 

Man kan träna elevernas samtalsteknik med hjälp av rytminstrument. Eleverna får sitta i små grupper 

med var sitt instrument. De får bara spela när det är tyst. På så sätt tränas de i dialogen (Jernström & 

Lindberg, 1995). Eleverna kan i detta arbeta få utgå från olika ansikten som visar känslor. Hur spelar 

man glatt på instrumentet? Och hur spelar man irriterat? Och vad händer med dialogen när dessa 

motparter möts? (Vesterlund, 2003) 

3.9.1. Sången 

Söderbergh (1996) skriver om hur barn tidigt kan få leka med ordbilder. Genom att skriva ner 

vardagsnära ord på lappar, peka på lapparna och benämna ordet, lär sig barnet att känna igen orden. 

Efter ett tag kan barnet också se skillnader och likheter mellan ord, t. ex. hand och hund och gris och 

spis. Genom att skriva ner ramsor och rim kan barnet se att de ord som ser likadana ut också kan låta 

lika. Om barnet får vidareutveckla detta kan en förståelse skapas om hur en bokstav kan vara 

kopplad till ett ljud. Detta är ett steg mot att utvecklas till en läsande och skrivande individ. 

Vesterlund (2003) menar att man, genom att sätta rörelser till de sånger man sjunger ger eleverna en 

handling att koppla till orden och begreppen. På så sätt får de lättare en förståelse om det är nya ord. 

Vissa av de klassiska svenska visorna innehåller många gamla ord som inte används i vardagligt tal. 

Dessa ord är det, enligt henne, viktigt att förklara. I Bä, bä, vita lamm har vi ord som ”helgdagsrock” 

och ”söndagskjol”. 

Ladberg (2000) menar att det kan uppstå svårigheter om det finns barn från andra kulturer med i 

gruppen. Då får man tänka på att de inte har samma erfarenhetsgrund som de övriga. Om man t.ex. 

sjunger om vatten och att bada ser de flesta svenska barn det som något roligt man gör på 

sommaren i en sjö med friskt, kallt vatten. För barn från andra länder kan erfarenheten av vatten 

vara en stinkande gyttjepöl som inte alls väcker särskilt trevliga minnen. 

3.9.2. Berättelser och sagor 

Enligt kursplanen i svenska ska skolan i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven ”utvecklar 

sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbetet med andra”. 
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Jernström och Lindberg (1995) menar att det finns flera sätt att använda musik för att främja läs- och 

skrivutvecklingen. De talar t.ex. om att man kan måla till musik och sedan skriva en saga utifrån 

bilden. När man väljer musik till detta bör det vara instrumental musik så att eleverna inte hakar upp 

sig på orden. Man kan gärna använda klassisk programmusik. Musiken spelas medan eleverna fyller 

ett papper med färg. Man kan sedan plocka ut motiv från målningen som uttrycker olika känslor. 

Genom att lägga dem i en serie och skriva en text till har man gjort en berättelse. Som avslutning kan 

man illustrera berättelsen med rytminstrument och göra en dans till. På så sätt har eleverna fått 

jobba med att uttrycka samma sak på flera olika språk och de har fått möjlighet att använda sitt 

skapande med flera sinnen. Vidare kan man använda rytminstrument för att illustrera en saga med 

ljud (Jernström & Lindberg, 1995). Enligt Skolverkets rapport Nya språket lyfter är det bra att an-

vända bilder som stöd när en elev ska berätta något. Då blir det lättare för eleven att minnas vad 

denne vill ha sagt, att komma vidare i kronologin samt att komma fram till poängen (Skolverket, 

2008). En annan väg att gå när man ska skriva sagor är att börja dansa till ett klassiskt stycke. På så 

sätt får man fantasi och inspiration till vad sagan ska handla om. Man kan gärna använda sjalar eller 

fjädrar eller något annat roligt material för att inspirera eleverna (Vesterlund, 2003). Enligt Wiggins 

(2007) kan man gärna utgå från en sång som berättar en historia, t.ex. ”Old McDonald had a farm”. 

Denna sång kan man sedan dramatisera. Slutligen kan man skriva ner den tillsammans. Detta är olika 

sätt att arbeta mot målet i svenska för årskurs tre, att eleverna ska kunna skriva en berättande text 

(Kursplanen i svenska). 

Man kan också gå från andra hållet och börja med en saga. Eleverna får göra en dans till sagan där 

alla får en roll. I t. ex. Rödluvan kan några vara träd och stenar, någon Rödluvan, någon farmor och 

någon vargen osv. När dansen är klar kan man göra ljudeffekter med rytminstrument. På så sätt 

skapar eleverna egen musik (Vesterlund, 2003). 

3.9.3. Lek med ljud 

Enligt Vesterlund (2003) är förmågan att särskilja och sammanföra olika ljud en viktig del i att lära sig 

läsa och skriva. För att träna detta kan man prata om hur olika saker låter. Hur låter krokodilen? Hur 

låter fågeln? Hur låter vinden och hur låter det när man går? Man kan också rulla en boll mellan sig i 

en ring. Hur låter bollen när den rullar? Hur låter den när den studsar? Hur låter en såpbubbla när 

den spricker? När man använder ljuden kan man samtidigt prata om konsonanter och vokaler. Om 

långa och korta vokaler och långa och korta konsonanter. 

3.9.4. Stavelser 

Både Jederlund (2002), Jernström & Lindberg (1995) och Vesterlund (2003) ger olika förslag på hur 

man kan arbeta med att dela upp ord i stavelser. Ett sätt att börja på är att använda elevernas namn. 

Genom att säga namnen rytmiskt och betona stavelserna med trumslag får eleverna en uppfattning 

om namnens delar. Man kan gärna låta barnen spela namnet på kroppen genom att klappa i 

händerna eller slå på låren. När eleverna är insatta i metoden kan man välja att bara spela 

namnrytmen och sedan låta eleverna gissa vilket namn man har spelat. Detta kan man göra med 

andra ord också. Om man t.ex. har ett tema om skogen kan man använda olika ord som hör till 

skogen. Om man sätter ihop de rytmiskt lästa orden skapar man en rap. 

Enligt Håkansson & Andersson (2005) är en rap en text som läses rytmiskt. Den bygger på en lek med 

ord och rytmer. Oftast rimmar rap-texterna men det är inte en nödvändighet. Det viktigaste när man 

skriver en text är att det finns ett budskap. Man kan träna sig på att läsa rytmiskt genom leken 
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”Mäster”: Hela gruppen sitter i en ring och en utses till Mäster. De andra får nummer utifrån den 

plats de har. Sedan läser man ramsan samtidigt som man klappar (knäklapp [kk], handklapp [hk] och 

tummar över axlarna [töa]. 

 Mäster: Mäster till tre. 

  Kk          hk  töa   töa 

 Tre: Tre till sju. 

  Kk   hk  töa     töa 

Den som gör fel får sätta sig på det lägsta numret. Målet är att hamna på Mästers plats. Man kan 

göra en liknande lek fast man ska bygga meningar. Gruppen sitter i en ring och klappar på knäna eller 

markerar pulsen på en trumma. Sedan får man säga ett ord var. För att det ska bli lite lättare kan 

man lämna ett tomt pulsslag mellan orden. När man tycker att en mening är färdig får man sätta 

punkt. Om man vill ha det som en tävling får den som inte hinner hitta på något eller säger något 

som helt enkelt inte kan bli en mening åka ur leken. Vidare kan man rappa olika ordspråk eller dikter 

från kända svenska poeter. Om man använder en inspelad bakgrund till blir det lättare för eleverna 

att hålla pulsen och rytmen. 

Enligt Liberg (2007) är rappen en viktig del i språkets utveckling. Rappen är en kreativ lek med ord där 

man använder påhittade ord och ordföljder och gamla ord får nya innebörder. Det hjälper svenska 

språket att utvecklas och inte stagnera. 

Skolbarn utvecklar gärna en egen kultur med ordlekar, roliga historier, tungvrickningslekar etc. De 

gör detta i kombination med rytmiska kropplekar med bollar och hopprep mm. Att rappa och an-

vända rörelser till detta kan ses som en variant på behovet att få uttrycka sig i sång och rörelse. 

Genom dessa lekar utvecklar barn och ungdomar sin koordination och synkronisering av intryck och 

uttryck (Uddén, 2004). 

3.9.5. Läsa 

När man läser tillsammans är det bra att ha en text som är väl känd av eleverna. Då kan man gärna 

välja en sång eller en ramsa. Denna kan man läsa i kör eller i par, man kan växelläsa eller ”ekoläsa”. 

(Ekoläsa innebär att den ene läser först och den andra läser efter. Detta kan med fördel användas 

med elever som är olika starka läsare.) (Paquett & Rieg, 2008) 

3.9.6. Skrivdans 

Skrivdans är en metod utvecklad av Ragnhild Oussoren-Voors. Den bygger på att eleverna, redan i 

förskolan, ska träna sig på att göra skrivrörelser, snarare än att lära sig skriva. Hon hävdar att många 

elever inte är finmotoriskt mogna för att lära sig skriva när de börjar skolan. Skrivuppgifterna blir då 

plågsamma och ger dessa elever en negativ bild av skrivande. Genom skrivdans får eleverna en chans 

att på ett lekfullt sätt träna de rörelser som senare ska användas i bokstäverna. Dansrörelserna utförs 

till rytmisk musik för att underlätta att en rytm skapas i det kommande skrivandet. Musiken är också 

anpassad till rörelserna och temat. T.ex. har runda rörelser mjukare musik än de raka kantiga. Dans-

rörelserna utförs både på stor yta med hela kroppen och med bara armar, händer och fingrar på ett 

papper. Till varje tema hör en ramsa med rörelser. Ramsan behandlar temat och eleverna får 

fortsätta jobba med temat på ännu ett sätt (Oussoren-Voors, 1993). 
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Genom att träna läsande, skrivande och språk med musik gör man det på ett lekfullt sätt. Det ger 

stora fördelar, framför allt för dem som har svårigheter i ämnet. I leken får de vara med på sina 

villkor, utan att bli utpekad eller känna sig annorlunda (Vesterlund, 2003). 

3.9.7. Svenska som andraspråk 

Enligt Kjellin (2002) går all språkinlärning genom öronen. Man måste få en chans att höra hela 

uttrycket och alla ljuden för att kunna producera dem. Ett spädbarn som ska lära sig sitt förstaspråk 

tillbringar nästan ett helt år med att enbart lyssna på sin omgivning. Detta barn utvecklar sitt tal i 

samma takt som det utvecklas fysiskt och emotionellt. En vuxen eller ett äldre barn har fördelen att 

redan ha gått igenom den processen och kan därmed lära sig ett språk på betydligt kortare tid. 

Genom att först uttala en mening eller fras flera gånger så att eleverna får en chans att verkligen 

lyssna till den ger man dem sedan en möjlighet att få ett perfekt uttal. Om eleverna får träna i kör 

minskar pressen på dem från de andra eleverna och de får i stället ett stöd av dem. Det är vanligtvis 

enklare att sjunga i kör än att sjunga solo. Dessutom har körövningar en förmåga att få alla att ”rätta 

in sig i ledet”. Att sjunga fel i en kör där de övriga sjunger rätt är nästan omöjligt då man mycket 

lättare dras med i strömmen från de andra. Detsamma gäller när man tränar uttal i kör. De uttal som 

sticker ut har en förmåga att försvinna då denne elev dras med i den starka strömmen.  
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4. Metod 
Undersökningen av lärarnas uppfattning och kunskap om musiken i arbetet med läs-, skriv- och 

språkutveckling kommer att vara empirisk. Enligt Öhlander (1999) innebär det att man gör en 

erfarenhetsbaserad beskrivning av verkligheten. Empirin, erfarenheten, kan skapas genom att 

forskaren själv gör t.ex. observationer eller intervjuer. 

När man väljer mellan en kvalitativ eller en kvantitativ metod väljer man mellan bredd och djup. 

Dessa två metoder kompletterar varandra då de presenterar olika slags kunskap (Öhlander, 1999). De 

forskningsfrågor som specificerar syftet rör lärarnas åsikter och kunskaper om kombinationen och 

sambandet mellan musik och språk. Information om den enskilda människans åsikter och kunskaper 

skaffar man sig bäst genom möten med den enskilda individen. Av den anledningen är mina 

forskningsfrågor i första hand kvalitativa. Jag har därför valt sådana undersökningsmetoder som ger 

kvalitativa resultat. Enkätundersökningar ger ofta kvantitativa resultat. Jag har i stället valt att göra 

kvalitativa forskningsintervjuer samt observationer som är kopplade till den verksamhet där de 

intervjuade arbetar. Enligt Patel & Davidson (2003) är observationer en bra metod för att förstå 

händelser i vardagliga situationer. Fägerborg (1999) skriver om intervjun och observationen som 

lämpliga etnologiska metoder. Intervjun används för att förstå någon annans verklighet, dennes 

erfarenheter, upplevelser och tankar. Observationen är enligt henne lämplig för att uppfatta 

händelser eller människors beteenden. Enligt Öhlander (1999) är människor inte alltid medvetna om 

sina egna handlingar. Av den anledningen kompletterar intervjun och observationen varandra som 

metod, då man genom intervjun får veta vad en individ uppfattar om sig själv och genom 

observationen ser vad denne individ faktiskt gör. 

4.1. Intervjuer 
Enligt Fägerborg (1999) görs intervjuer i ett bestämt syfte. D.v.s. intervjuaren söker respondentens 

kunskaper, synpunkter, tankar eller upplevelser. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det viktigt att 

man är medveten om hur frågorna och situationen vid en intervju eller enkätundersökning påverkar 

resultatet och användningsområdet för det insamlade materialet. Genom att ha öppna frågor, men 

samma frågor vid de olika intervjuerna, får man en hög grad av standardisering men en låg grad av 

struktur. Kvale (1997) menar att en kvalitativ forskningsintervju är halvstrukturerad. Den utformar sig 

inte som ett vanligt samtal men inte heller som ett strängt formulerat frågeformulär. Intervjun 

formas runt en intervjuguide som talar om vilka teman som ska behandlas och förslag på frågor. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika lärare jobbar med musik på svensklektionerna, 

samt hur musiklärare jobbar med läs-, skriv- och språkutvecklingen på musiklektionerna. Intervjuerna 

syftar främst till att ta reda på vad respondenterna anser om att använda musiken som i arbetet med 

läs-, skriv- och språkutveckling. Samtalet bör även beröra musikens koppling till språket på ett 

teoretiskt plan. Olika tekniker kommer att användas för att analysera materialet. I analysen strävas 

efter att söka mönster och teman, uppmärksamma kontraster och göra jämförelser. Metoden liknar 

den som Kvale (1997) beskriver som ad hoc vilket innebär att man i förväg bestämmer sig för att 

använda sig av ett flertal olika metoder för att skapa mening. 

Enligt Kvale (1997) ska man akta sig för att ställa för många ”varför” frågor vid intervjun. Det finns en 

risk att intervjun då blir för intellektualiserad. I stället ska man sträva efter att frågorna blir 

deskriptiva så att intervjupersonen blir mer avslappnad. Intervjuguiden är upplagd som en tratt som 

börjar med allmän information om den intervjuade läraren och dennes kunskaper. Samtalet ska gå 
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från allmänna frågor om undervisning, sådant som ämnesintegrering och lärstilsanpassad 

undervisning och mynna ut i lärarnas teoretiska kunskaper om kopplingen mellan musik och språk. 

(För intervjuguide, se bilaga) 

Målet vid analysen är att få en översikt över de olika ämnen som tas upp i intervjun. Det finns ingen 

orsak att göra materialet kvantitativt, då det innehåller så få intervjuer. Istället strävar analysen efter 

att hitta likheter och skillnader i respondenternas uttalanden, framför allt om i vilka situationer de 

använder musik i ett språkutvecklande arbete. I analysen söks också svar på anledningen till att de 

valt musik i dessa specifika situationer. Frågorna i början om respondenternas bakgrund kan framför 

allt ses som öppningsfrågor som gör att respondenten får en chans att komma in i intervju-

situationen.  

4.2. Observationer 
Genom observationerna söks svar på hur respondenterna använder sig av musik i läs-, skriv- och 

språk-utvecklingen i praktiken. I undersökningen görs ostrukturerade observationer i undervisning i 

svenska och i klassmusikundervisning. Enligt Patel & Davidsson (2003) innebär det att man försöker 

samla in så mycket fakta som möjligt inom ett problemområde. Observanten kommer att vara känd 

för eleverna, men kommer inte att vara deltagande. Det jag vill observera är hur klassläraren 

använder musik på sina lektioner, samt hur musikläraren har språkutvecklande aktiviteter på sina 

lektioner. Öhlander (1999) menar att man i en öppen observation observerar allt som händer, medan 

man i en fokuserad observation vidareutvecklar antaganden och hypoteser. I en fokuserad 

observation har observatören i förväg bestämt vad denne ska titta efter. Jag har valt att göra 

fokuserade observationer för att se hur lärare använder sig av musik i arbetet med läs-, skriv- och 

språkutveckling.  

4.3. Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002) har utvecklat några etiska principer som har syftet att utgöra normer mellan 

forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Principerna ska hjälpa till vid avvägandet 

mellan individskyddet och forskningskravet. Dessa normer är sammanfattade i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

beskrivs mer utvecklat nedan, enligt Vetenskapsrådet: 

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om undersöknings syfte och deras del i undersökningen. Uppgiftslämnaren/undersökningsdeltagaren 

ska också veta att denne har rätt att tacka nej eller avbryta deltagandet i undersökningen.  

Tack vare samtyckeskravet har uppgiftslämnare/undersökningsdeltagare möjlighet att själva 

bestämma om de vill delta i undersökningen. Om undersökningen innefattar barn under 15 år bör 

även samtycke från föräldrar inhämtas. Om undersökningen inte innefattas av något som är privat 

eller etiskt känsligt kan samtycke inhämtas via en representant för uppgiftslämnarna, t.ex. en lärare.  

Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om uppgiftslämnare/undersökningsdeltagare be-

handlas med största möjliga konfidentialitet. En utomstående ska inte kunna identifiera den enskilda 

individen. Konfidentialitetskravet har nära samband med frågan om offentlighet och sekretess.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda personer inte får användas i 

kommersiellt eller annat icke-vetenskapligt syfte. 
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Vid den första kontakten med respondenterna fick de veta lite kort om undersökningens syfte och de 

fick ta ställning till om de ville delta i undersökningen. De hade i detta läge möjlighet att tacka nej. Då 

lärare är bundna av sekretesslagen utformades intervjuerna så att de i största möjliga mån 

behandlade lärarnas allmänna syn på undervisning och inte gick in i enskilda undervisningssituationer 

eller enskilda elevers situation. Även benämningen av lärarna är vald för att inte röja deras identitet 

och på det viset utsätta dem eller deras elever för obehag. Vid observationerna har i första hand rört 

innehållet i undervisningen och inte så mycket på de enskilda elevernas uppförande eller reaktioner. 

De iakttagelser som gjorts som angår eleverna har i huvudsak berört gruppen som helhet. 

4.4. Genomförande 
Nedan följer ett avsnitt om hur studien är genomförd. Det börjar med en beskrivning av tillväga-

gångssättet vid intervjuerna och går sedan vidare med genomförandet av observationerna. 

4.4.1. Genomförande av intervjuer 

4.4.1.1. Samtalet 

De lärare som var aktuella för studien kontaktades först via telefon. De fick en kort presentation av 

arbetet samt tidsramar för intervjun (i enlighet med Fägerborg, 1999). De gavs också möjlighet att 

säga nej. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timma, beroende på hur samtalet utvecklade sig. 

Intervjuerna utfördes utifrån en intervjuguide med öppna frågor vilket medförde att de fick en låg 

grad av standardisering med en hög grad av strukturering.  

Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt 

intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog. Samspelet är 

varken så anonymt och neutralt som när en intervjuperson svarar på en enkät eller så personligt och 

känslomässigt som i en terapeutisk intervju. (Kvale, 1997, s. 118) 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att på kort tid skapa en atmosfär där respondenten känner sig trygg 

att tala fritt om sina åsikter och upplevelser. Man vill att intervjun ska bli något mer än ett artigt 

samtal, men ändå inte utvecklas till en terapeutisk situation. Frågorna i början av intervjun syftar till 

att skapa en trygghet för respondenten eftersom de är lätta att svara på. Dessutom ger de bak-

grundsinformation till intervjuaren vilket gör det lättare att sätta sig in i respondentens tankevärld. 

I mötet med respondenten presenterades först intervjuaren och återigen studiens syfte. Många 

respondenter var osäkra på om de kunde tillföra något till studien. Uppmuntran genomfördes då 

genom att konstatera det faktum att många lärare använder sig av musik i undervisningen/utvecklar 

språk på musiklektionerna utan att direkt vara medvetna om det. Respondenterna informerades om 

att intervjun skulle spelas in om de gav sitt samtycke. Trots inspelningen fördes korta anteckningar 

under samtalet som stöd för fördjupande frågor och möjligheter att se sammanhang (Fägerborg, 

1999). Tre intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. En genomfördes, efter 

respondentens förslag, på ett café. 

Genom att spela in intervjuerna på en bandspelare kunde intervjuaren vara mer uppmärksam på 

samtalet. Enligt Kvale (1997) ger det större möjlighet för intervjuaren att koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken i samtalet. Med bandspelare kan man också lyssna på samtalet om och om igen för 

att få med all information. Bandspelaren fångar orden, tonfallet, pauserna mm. Dock får man ingen 

möjlighet att se det kroppsliga uttryck som man kan få med en filminspelning. En filminspelning kan 
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dock ge väldigt mycket material att analysera så när fokus ligger på det talade språket fungerar en 

ljudinspelning lika bra. 

Endast en lärare sade nej till en intervju. Hon angav tidsbrist som orsak. De andra lärarna tackade ja.  

4.4.1.2. Deltagarna 

I studien ingår lärare från två av Västerbottens mindre kommuner. Det är två musiklärare som 

undervisar i årskurs ett till sex, en klasslärare i årskurs två och en klasslärare i årskurs sex. Tre av 

lärarna är sedan tidigare kända för uppsatsens författare, då denne mött dem under sina 

praktikperioder. Den fjärde kontaktades genom att denne lärare arbetade på skolan på den ort där 

författaren var bosatt. 

• Musiklärare 1 är utbildad musiklärare enligt den tidigare utbildningen som kallades GG, 

Grundskola/Gymnasium, med inriktning mot klass. Hon har jobbat som musiklärare i 14 år. 

• Musiklärare 2 är utbildad enligt SÄMUS, särskild musikutbildning, och är två-ämneslärare. 

Hon är utbildad i musik och engelska och har jobbat med dessa ämnen (m.fl.) i 25 år. Hon 

jobbar nu som musiklärare på en av byskolorna i kommunen men undervisar även i engelska, 

SO, och några procent som specialpedagog i årskurs ett till sex på samma skola.  

• Klasslärare 1 är utbildad som småskollärarinna. Hon har jobbat på kommunens centralskola i 

hela sitt yrkesliv, 43 år, nästan enbart på lågstadiet.  

• Klasslärare 2 är 1-7 lärare i svenska och SO. Hon har även läst en 5 poängs kurs i barn och 

musik. Hon har jobbat på lite olika skolor under 16 år, framför allt på låg- och mellanstadiet. 

4.4.2. Genomförande av observationer 

Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt att observationen är systematiskt planerad och att 

informationen registreras systematiskt. Man ska i förväg arbeta fram ett observationsschema där 

man bestämmer vad som ska observeras.  

Observationerna genomfördes på några av respondenternas lektioner. De valdes utifrån att de skulle 

ha en möjlighet att visa något av intresse för studien. Två observationer genomfördes på 

musiklektioner i årskurs 1-2 och en observation genomfördes i årskurs 1, en lektion där de behandlar 

rim och ramsor.  

• Observation 1 genomfördes på en byskola, på musiklektionen i årskurs 1-2. Då observatören 

har gjort praktik i denna klass var denne väl känd bland eleverna. 

• Observation 2 genomfördes på en annan byskola, på musiklektionen i årskurs 1-2. Eleverna i 

denna grupp har inte träffat observatören tidigare. 

• Observation 3 genomfördes på en centralskola på en lektion i svenska i årskurs 1. Inte heller 

denna grupp har träffat observatören förut. 

Lärarna som undervisat vid observationerna har godkänt sitt deltagande minst en vecka i förväg. Vid 

denna kontakt har tyngd lagts vid att de ska bedriva sin undervisning som vanligt, trots att de är 

medvetna om vad studiens syfte är. 

Vid observationerna har noggranna anteckningar förts i ett observationsschema. Där har det som 

händer i klassrummet sorterats utifrån följande kategorier: Ljuddiskriminering, stavelser, vidgat 

språkbegrepp, inlärningsstilar, ämnesintegrering. Ljuddiskriminering och stavelser är metoder för att 

hjälpa eleverna att lära sig läsa och skriva. Arbete med det vidgade språkbegreppet, inlärningsstilar 
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och att jobba ämnesintegrerat är olika sätt att kombinera musik och språk. Direkt efter 

observationerna har anteckningarna renskrivits gjorts mer utförliga. 

4.5. Analys av materialet 
Nedan beskrivs hur det insamlade materialet har bearbetats. Först beskrivs bearbetningen av 

intervjuerna och sedan bearbetningen av observationerna. 

4.5.1. Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna spelades in på ett kassettband som möjliggjorde att upprepade genomlyssningar av 

varje intervju. Till stöd vid bearbetningen fanns även de anteckningar som gjorts vid intervjutillfället. 

Enligt Fägerborg (1999) är det inte alltid nödvändigt att transkribera ljudinspelningen exakt. När det 

är sakinnehållet som är det viktiga kan det räcka med att återge det väsentliga. Vid analysen valdes 

att sammanfatta de delar som inte var direkt relevanta mot de ämnen som kopplas till studiens syfte. 

Dessa delar som sammanfattades innehöll framför allt lärarnas bakgrundsinformation, sådant som 

enligt Fägerborg (ibid.) ska finnas med som information i transkriptionen. De relevanta delarna skrevs 

ned ordagrant. Vid analysen av intervjuerna färgkodade transkriptionerna utifrån olika teman som 

resultatet sorterades i (se 6. Resultat, s. 37-41). När det var bestämt vilka uttalanden som skulle 

användas togs kärnan i dem ut för att underlätta läsarens förståelse av resultatet. 

4.5.2. Bearbetning av observationer 

Observationerna antecknades i det observationsschema som beskrivits ovan. Sedan fördes informa-

tionen från samtliga observationer in i ett gemensamt schema. På så sätt gavs en bättre överblick 

över vad som inträffat vid de olika tillfällena. Där gick det också att se likheter och skillnader. 
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5. Resultat 
Enligt Öhlander (1999) söker man inom etnologin sällan förklaringar som är generellt giltiga. Istället 

strävar man efter att finna djup kunskap om enskilda ämnen. Öhlander tror att all empiri är 

perspektivbunden. Det innebär att empiri aldrig visar på en verklighet så som den är, utan en verklig-

het beskriven utifrån en viss teori. 

Fem faktorer som har med kombinationen av musik och läs-, skriv- och språkutveckling att göra har 

identifierats genom bakgrundsundersökningen. Dessa är: 

• Inlärningsstilar 

• Ämnesintegrering 

• Vidgat språkbegrepp 

• Ljuddiskriminering 

• Stavelser 

Intervjuerna har även behandlat lärarnas tankar om musik och språk som tar upp deras direkta 

teoretiska kunskap om kopplingen mellan musik och språk. Ämnesintegrering och vidgat 

språkbegrepp berör deras åsikter om att kombinera musik och språk. Inlärningsstilar, 

ljuddiskriminering samt stavelser berör vilka metoder de använder för att utveckla elevernas språk 

med musiken som medel. Samtliga kategorier går att läsa om i bakgrunden (3.6.2. Lärstilsanpassad 

undervisning, s. 21-22; 3.6.1. Hjärnan och undervisningen, s. 19-21; 3.9. Metoder i klassrummet, s. 

28-31; 3.5.2. Metoder för läs- och skrivinlärning, s. 16-19; 3.7.2. Att diskriminera ljud, s. 24-25; 3.9.4. 

Stavelser, s. 29-20) 

Nedan presenteras resultatet i ovan beskrivna ordning med början hos lärarnas tankar. 

5.1. Lärarnas tankar om musik och språk 
Ingen av lärarna har någon direkt teoretisk kunskap om sambandet mellan musik och språk. De kan 

ändå ana sig till att det finns en koppling. Det ser man exempel på i Klasslärare 2:s svar på frågan om 

läraren visste om det fanns någon koppling mellan musik och språk: 

Nä, det vet jag inte. Men det kan jag ju ana mig till att det gör. (Klasslärare 2) 

En annan lärare (Klasslärare 1) kom med förslag på samband mellan musik och språk. Dessa handlade 

om pragmatiken i en mening och hur man kan få en mer naturlig läsning om man den blir dynamisk. 

Trots detta talar alla respondenter om moment i musiken där språket utvecklas, samt att musiken 

används som ett verktyg vid lektionerna i svenska. De säger sig dock inte göra det medvetet för att 

utveckla elevernas språk/musikalitet. 

Fast jag vet inte om jag tänker så mycket på det egentligen. Men alltså när man tänker efter är det på nåt vis 

nåt som fortgår hela tiden utan att man kanske egentligen medvetet tänker att nu gör jag det här för 

språkets skull. (Musiklärare 1) 

Med detta uttal visar Musiklärare 1 att språkutvecklingen snarare följer med av sig själv i den 

verksamhet hon planerar för sina elever, än att hon medvetet planerar sina lektioner för att 

utveckla deras språk. 
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5.2. Inlärningsstilar 
Ingen av de lärare som intervjuats har jobbat aktivt eller medvetet med att individanpassa under-

visningen efter elevernas inlärningsstilar. De uttrycker inte alls att de är medvetna om vilka 

preferenser deras elever har. De känner vagt till begreppet men det kräver en förklaring för att de 

ska veta exakt vad det innebär. I samtalen kommer det ändå fram att de försöker variera sin under-

visning så att många uttrycksformer som möjligt kommer med. Klasslärare 1 hävdar att hon försöker 

få med ”alla sorters bitar”. Musiklärare 2 jobbar med olika uttrycksformer både i musiken och i andra 

ämnen. Hon anser att det är ännu viktigare i de teoretiska ämnena där hon använder sig av både 

musik, drama och bild.  

Musiklärare 1 pekar på hur olika uttrycksformer och sinnen kan användas när det kommer elever 

som har svårt att läsa och skriva, eller som ännu inte har lärt sig att läsa och skriva. Hon hävdar att 

dessa elever ofta har utvecklat ett starkt hörselsinne för att kompensera den dåliga läsningen. 

Genom att använda bilder, gester eller att läsa texten före ger man dessa elever en chans att lära sig 

med andra sinnen.  

Klasslärare 2 säger sig också uppleva att det begränsade utrymmet i klassrummet innebär problem 

för arbete med inlärningsstilar. När vissa elever vill ha musik och andra vill ha knäppt tyst uppstår det 

ett dilemma. Dessutom har de flesta lärare bara klassrummet att jobba med och då är det svårt att 

ha aktiviteter där man ska röra sig.  Denna lärare hävdar dock att hon försöker prata med eleverna 

om att de är olika och att man måste visa hänsyn. Samtidigt menar hon att man måste tåla lite också. 

Det är svårt att få exakt som man vill. 

Vid observationerna har det visat sig att de lärarna som sagt att de använder sig av bilder och gester 

verkligen gör det också. De varierar även mellan att utgå från helheten som bryts ner i delar och att 

presentera delarna först som sedan byggs ihop till en helhet. Eleverna har även fått lyssna och 

säga/sjunga efter för att lära sig en sång eller en ramsa. Vid en observation fick eleverna även dansa 

och använda fingrarna för att lära sig räkna. 

5.3. Ämnesintegrering 
Lärarna har skilda åsikter om ämnesintegrering. Klasslärare 2 hävdar att det är svårt att integrera 

olika ämnen i samma tema eftersom faktatexter tenderar att bli svåra att läsa och att eleverna har 

fullt upp med att formulera meningar och ord. Det tydliggörs i detta uttalande: 

Ja, det känns ju som lite grann på ettan och tvåan, här på lågstadiet som jag har jobbat mest med. Dom 

behöver så mycket svenska och matte för att komma igång och få verktygen, så jag tycker det är liksom. Det 

är lite svårt att blanda ihop allt för mycket. Dom har fullt sjå med bara det. Tycker jag./…/Bara att få ihop en 

mening är ju jättejobbigt. Eller liksom… att hela tiden… att få det rätt. Att bara skriva, bara liksom blrlrlrlr, 

det kan dom ju nu, men att få det att liksom, bli en riktig mening, är inte så där tvärenkelt, fortfarande... 

(Klasslärare 2) 

En annan lärare, Klasslärare 1, hävdar snarare motsatsen. Hon följer de teman som faller sig naturligt 

efter årets gång. Det kan vara teman om julen, om påsken, om FN-dagen mm. 

Nu till jul då blir det ju naturligtvis julberättelsen och varför vi firar jul med mycket pyssel och sång och då 

blir det ju alla ämnen. Men så här som man hade förut med en viss lektion den dan och den dan, det har 

inte vi. Inte än i alla fall. Utan allting är som integrerat i varann i en trasslig röra. (Klasslärare 1) 
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Som man kan se i detta uttalande innehåller dessa naturliga teman många olika ämnen. Klasslärare 1 

tror inte på att dela upp passen i olika ämnen utan utnyttjar de kopplingar ämnena har till varandra. 

Den Musiklärare 1 uttrycker en önskan om att få möjlighet att jobba mer ämnesintegrerat. Hon 

tycker dock att det är svårt eftersom klasslärarna ofta inte tänker på att hon vill vara en del i det 

arbete som görs även i det vanliga klassrummet. Hon menar dock att det finns många områden där 

hon kan jobba tematiskt inom musiken precis som man gör i andra ämnen. Hon tar upp Afrika som 

exempel. Hon nämner även att hon har många sånger som handlar om matematik, exempelvis 

multiplikationstabellerna. De gånger som det blir ämnesintegrerat är oftast när det är större projekt 

som man arbetar med. Hon efterfrågar snarare den vardagsintegrering som gör att eleverna får en 

röd tråd i sin skolgång. 

Hon, Musiklärare 1, tror att musiken som ämne skulle vinna på att få jobba mer ämnesintegrerat. Då 

skulle eleverna se att musiken är en del av en helhet och att det finns ett sammanhang i arbetet på 

skolan. Musiken blir då inte bara ett roligt ämne vid sidan om utan en del av något större. Detta 

framkommer i följande uttalande: 

På nåt vis känns det som att man blir ju delaktig i nån slags helhet. Det blir inte bara ett ämne som finns där 

man får gå iväg och sjunga utan eleverna ser att det blir ett gemensamt tänk och att vi lär oss också. 

(Musiklärare 1) 

Den andra musikläraren (Musiklärare 2) jobbar själv även med de teoretiska ämnena och slipper 

därmed kommunikationsproblemen. Hon jobbar gärna med musik på sina teoretiska lektioner och 

kan även ta upp ett ämne på musiklektionen som de håller på med t.ex. på engelskan. 

En lärare (Klasslärare 1) uttrycker att hon använder sånger för att introducera och inspirera till ett 

nytt ämne. T.ex. kan hon använda en ramsa eller en sång när eleverna ska börja med en ny bokstav. 

Då används en text där bokstaven har en framträdande roll. Sedan går man vidare och letar det ljud 

som hör till den nya bokstaven. 

Ett sätt att kombinera musik och språk med varandra och även med andra ämnen är att skriva texter 

till befintliga eller nya melodier. Klasslärare 1 uttrycker att hon ibland jobbar med att skriva nya 

verser till ramsor och sånger och i vissa fall till och med nya texter. Däremot aktar hon sig för att göra 

ändringar i befintliga texter. Hon är orolig att eleverna då ska slamsa till sångerna och förstöra dem. 

Musiklärare 1 berättar om hur eleverna på musiklektionerna kan få byta ut något ord. Att skriva helt 

nya texter börjar man med först senare. Hon beskriver hur de börjat prata om stavelser i årskurs 2. 

Sedan får eleverna skriva om ett ord eller en textrad. Allt eftersom eleverna blir äldre krävs mer av 

deras komponerande. I sexan ska de skriva en helt egen text med vers och refräng och texten ska ha 

ett tydligt tema. 

Vid samtliga observationer behandlades temat ”Jul”. På Observation 1 tränade man inför lucia-

firandet. Där kom det in sånger med en del gamla ord som behövde förklaras. När eleverna skulle 

sjunga ”Lusse lelle” pratade man även om att det var elva nätter, eller elva dagar, kvar till jul när det 

var luciadagen. Även på Observation 2 pratade man lite om begrepp. Här var det ordet ”dvärg” som 

användes. På denna lektion tränades eleverna i att artikulera. De fick också träna sig att läsa genom 

att körläsa en sångtext som var bekant för dem sedan tidigare. Texten användes sedan som stöd vid 

sången. På Observation 3 fick eleverna jobba med rytmer och pauser. De fick även rita och räkna. De 
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fick också hitta på en mening som de sedan skulle gå stavelserna i. I övrigt innehöll de observerade 

lektionerna inget skapande i musik eller text. 

5.4. Vidgat språkbegrepp 
Det vidgade språkbegreppet diskuterades främst med musiklärarna. De hade ingen direkt kunskap 

om begreppet som sådant men i samtalet kom det ändå fram att de använde sig av det. T.ex. jobbar 

de med aktivt lyssnande. Eleverna kan då få ”översätta” musiken till en känsla, en rörelse eller en 

bild. 

Musiklärare 1 beskriver hur eleverna får en uppsättning lappar med olika känslor som de får välja 

mellan. Hon tycker att musiken har ett tydligt språk och att de flesta i gruppen brukar välja lappar 

med en sinnesstämning som liknar kamraternas. Musiklärare 2 pratar mer om varför kompositören 

har skrivit sången och fundera över vad denne person ville uppnå med sin musik. Hon brukar också 

låta eleverna lyssna på musik och måla till den, försöka få ner de bilder man får i huvudet när man 

hör musiken. Vidare kan eleverna få lyssna till ett kort stycke klassisk musik och försöka hitta på ett 

eget namn till det. 

Klasslärare 1 nämner ofta att hon låter eleverna rita och måla för att uttrycka sina tankar och upp-

levelser. Om det händer något, eller att någon kommer och hälsar på, då brukar de ofta prata om det 

och sedan får eleverna rita eller måla. 

Vid observationerna visade det sig att lärarna använde sig av bilder som stöd för den text eleverna 

skulle lära sig. Dessutom kunde de uttrycka sig i bilder. En lärare på Observation 1 ”vred upp 

volymen” på eleverna och låtsades vrida på en volymkontroll, när hon ville att eleverna skulle sjunga 

starkare. En elev uttryckte att ”det spritter i benen när man sjunger den där låten”. Under 

Observation 2 tränade man på en danskoreografi till en poplåt.  På Observation 3 användes fingrarna 

för att symbolisera nummer och bilder användes för att skapa meningar. Där kom det ytterligare ett 

exempel på att prata i bilder. Läraren bad eleverna att ”prata med fötterna” när de skulle gå 

stavelser. 

5.5. Ljuddiskriminering 
De flesta av lärarna nämner inte alls ljuddiskriminering i intervjuerna. Musiklärare 1 uppger dock att 

hon jobbar med att lyssna på toner. Då kan eleverna få lyssna efter ljust och mörkt och även uttrycka 

sig kroppsligt. T.ex. kan de få röra sig när det är ljusa toner och bli ”stenar” när det är mörka toner. 

Hon jobbar också lite med att eleverna ska höra om det är någon ton som blir fel i en bestämd 

tonföljd. 

På observationerna har jag dock kunnat se att lärarna jobbar med diskriminering av ljud. Då handlar 

det främst om inlärningsmetoden att lyssna till en textrad eller en sångfras för att sedan repetera 

den. Eleverna fick även försöka översätta en klappad rytm till en bekant sång. 

5.6. Stavelser 
Stavelser är något som flera lärare nämner att de jobbar med. Klasslärare 1 har schemalagt en lektion 

i veckan då eleverna får jobba med rim och ramsor.  

Och vi samlar på ramsor. Dom får en ny ramsa varje vecka som dom målar till och håller på och tragglar så 

dom lär sig den utantill. Ibland så sjunger dom den och ibland så bara ramsar vi den. Så dom har ju nu efter 

tre månader så har dom en samling med ramsor. (Klasslärare 1) 
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Uttalandet visar en del av det arbete som sker på dessa lektioner. Där jobbar hon (Klasslärare 1) även 

med att sätta ihop stavelser till ord och att dela upp ord i stavelser. Eleverna går och klappar och 

rimmar. Hon använder sig också av påhittade figurer som talar i stavelser. Målet är då att eleverna 

ska förstå vad som sägs. Hon anser att stavelseträningen underlättar för läs- och skrivinlärningen. 

Dom fastnar inte i stavelser. Men sen när dom ska skriva, då är det väldigt bra att dom kan tänka i stavelser. 

”Skul-le fa-ra”. Och sällan blir det uppdelat i stavelser./…/Och har man då hållit på med stavelser då känner 

dom orden på ett annat sätt än om man… och så blir ju orden så tydligt utsagda. (Klasslärare 1) 

Som uttalandet visar anser klasslärare 1 att stavelseträningen hjälper till i arbetet med att knäcka 

skriftkoden. Orden blir tydligt uttalade och indelade i mindre delar som är lättare att komma ihåg. 

På musiklektionerna jobbar man gärna lite annorlunda med stavelser. Musiklärare 2 berättar att hon 

kan ge eleverna en rytm som dom får hitta på en mening till, eller att man, som Klasslärare 1, delar 

upp en mening i stavelser. Musiklärare 1 jobbar med att eleverna får byta ut ett ord till ett annat som 

passar och har rätt antal stavelser. 

Musiklärare 1 uttrycker också att det är bra att börja med stavelser i tidig ålder. Då kan man hålla det 

på en väldigt konkret nivå. När eleverna blir äldre är det lätt att det blir alltför teoretiskt när man 

pratar om stavelser. 

På den ena observationen användes stavelser mycket konkret. För att introducera en sång klappade 

läraren sångens rytm, d.v.s. stavelserna. Sedan skulle eleverna gissa vilken sång det var. På en annan 

lektion förekom diskussioner om hur de olika stavelserna i ett namn betonades. Den lektion i svenska 

som jag observerade behandlade just stavelser och ramsor. De jobbade med att klappa stavelserna i 

ord och meningar. De gick i stavelser och fick lista ut vilket ord stavelser bildade. 

5.7. Sammanfattning av resultat 
Lärarna som ingår i studien har ingen direkt teoretisk kunskap om kopplingen mellan musik och 

språk, även om de, utifrån sina erfarenheter, kan anta att det finns en. Trots det så använder sig flera 

av dessa lärare av denna kombination. Musiklärarna jobbar med det vidgade språkbegreppet, de 

tränar eleverna i att lyssna noggrant och diskriminera ljud, de jobbar med stavelser och använder 

flera sinnen för att lära in en ny sång. Klasslärarna jobbar också med olika sätt att lära in och att 

uttrycka sig på. Eleverna får ofta rita bilder för att uttrycka tankar och idéer och lärarna använder sig 

av bilder i arbetet med rim och ramsor. De flesta lärare ser positivt på ämnesintegrering. Den ena 

klassläraren menar att det är svårt att skilja på de olika ämnena i skolans första år. Det är naturligare 

att jobba med ett ämnesområde, t.ex. FN-dagen och sjunga, rita, prata och läsa om denna dag. På så 

sätt har man integrerat många ämnen i samma tema. En musiklärare uttrycker en problematik som 

rör kommunikationen med klasslärarna på skolan. För att kunna jobba ämnesintegrerat krävs att 

musikläraren vet vad klassläraren jobbar med. Endast en lärare uttrycker att det kan finnas 

svårigheter med ämnesintegrering. Hon menar att texterna som ska läsas kan bli svåra och att 

eleverna har fullt upp med att koncentrera sig på en sak. Klasslärare 1 jobbade konkret med 

stavelser. Eleverna får klappa stavelser, gå i stavelser, men även försöka räkna ut vad ett ord 

uppdelat i stavelser egentligen är. Observationerna bekräftade delar av det respondenterna uttalat i 

intervjuerna. 
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6. Diskussion 
Detta kapitel börjar med en resultatdiskussion. Därefter kommer en reflektion över metoderna och 

deras förhållande till resultatet. Kapitlet avslutas med avsnitt om vilka pedagogiska konsekvenser 

undersökningen ger samt hur man kan jobba vidare med forskning inom detta ämnesområde. 

6.1. Resultatdiskussion 
Bakgrundsundersökningen och den empiriska studien har visat att det finns många faktorer i musiken 

och språket som tangerar varandra. Syftet med undersökningen var att undersöka lärarnas upp-

fattning och kunskap om hur man kan utveckla elevernas språk med hjälp av musik. Intervjuerna och 

observationerna har analyserats utifrån teoretiska begrepp, undervisningsmetoder och under-

visningsinnehåll som genom bakgrundsundersökningen, har visat sig innehålla både språk och musik 

på olika sätt.  De musiklärare som intervjuats jobbar med språkutvecklande aktiviteter på sina 

lektioner, och en av de intervjuade klasslärarna använde regelbundet musikaliska redskap på 

lektionerna i svenska.  Ingen av lärarna hade egentligen någon teoretisk kunskap om kopplingen 

mellan musik och språk men de flesta var ändå positivt inställda till att kombinera musik och språk. 

Ingen av respondenterna använder inlärningsstilar på ett aktivt och medvetet sätt. Inte heller 

observationerna har visat någon direkt medvetenhet hos dem. Lärarna som deltar i denna studie 

jobbar mycket med inlärning via hörsel, men använder sig även av bilder eller gester. Dessa kanaler 

använder man främst eftersom eleverna i dessa åldrar ännu inte är så säkra läsare att de hinner läsa 

t.ex. en sångtext. Enligt Boström (2004) lär sig eleverna bäst om de får använda sitt starkaste sinne 

vid inlärningen. De ser också mer mening med det de gör. Enligt Ladberg (2000) är synen och hörseln 

de mest intellektuella sinnena och de har sitt fäste i hjärnbarken där också språket har sin grund. 

Därför är dessa sinnen vanligast vid undervisning (se 3.6. Lärstilar, s. 19-23). 

Ämnesintegrering gör att man utvecklar flera nätverk i hjärnan samtidigt och dessutom utnyttjar man 

tiden i klassrummet på ett effektivt sätt (Se 3.6.1. Hjärnan och undervisningen, s. 19-21). Lärarna i 

denna undersökning vill gärna jobba med ämnesintegrering även om de tycker att det är svårt att få 

kommunikationen att fungera med andra lärare. En klasslärare säger att det känns självklart att 

integrera olika ämnen medan den andra uttrycker motsatsen. Den lärare som pratar för 

ämnesintegrering menar att det är svårt att skilja på de olika ämnena i de lägre åldrarna. Den som är 

emot menar att det blir för många saker för eleverna att hålla reda på. Musiklärarna nämner att 

ämnesintegrering gör att eleverna kan få en förståelse för hur saker hänger ihop och att de olika 

delarna får en större mening. Detta är i linje med Ladbergs (2000) beskrivningar av hjärnans funktion. 

Genom ämnesintegrering utvecklas flera kanaler och fler kopplingar görs i hjärnan. Hjärnstammen 

skapar bindningar mellan de två hjärnhalvorna. Ju fler kopplingar som görs, desto lättare får hjärnans 

olika delar att samarbeta (se 3.6.1. Hjärnan och undervisningen, s. 19-21). 

Det vidgade språkbegreppet innehåller musikaliskt uttryck, precis som uttryck genom bild, form, dans 

och teater. Genom att lära sig om dessa olika uttrycksformers språk får man en ökad förståelse för 

vardagen runtomkring en (se 3.8. Ett vidgat språk- och textbegreppet, s. 26-28). Enligt Ladberg (2000) 

skapar man flera nätverk med samma kunskap om man använder flera sinnen när man lär sig den. 

D.v.s. om man behandlar samma kunskap genom bild, musik, text, dans och drama, skapas många 

nätverk med samma kunskap som gör att kunskapen sitter kvar bättre. Lärarna använder sig av det 

vidgade språkbegreppet när de översätter bilder till en text eller lyssnar på musik för att sätta namn 
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på stycket eller måla inre bilder. Genom att eleverna får tala om dessa bilder och dansa till musiken 

uttrycker de samma sak genom flera olika medier.  

Både forskare och lärare talar om vikten av att lära sig lyssna noggrant och skilja ljud från varandra 

för att lära sig läsa och skriva (Weiner Ahlström, 2001, Lindö, 2005, Liberg, 2007, m.fl.) (se 3.5. Läs- 

och skrivutveckling, s. 14-19). Musiklärarna i denna studie jobbar med aktivt lyssnande genom att 

eleverna får härma rytmer och fraser. Härmning av fraser är även något som eleverna får jobba med 

på lektionerna i svenska. På musiken får eleverna också träna på att höra om det är ljusa eller mörka 

toner och om det är någon ton som blir fel i en given melodi. Ingen av de lärare jobbar med att 

beskriva olika ljud, t.ex. en boll som rullar eller en bubbla som spricker (se 3.9.3. Lek med ljud, s. 29). 

Stavelsen är en viktig beståndsdel i språket och musiken. Det är den som utgör rytmen i musiken och 

språket. I musik är stavelsen särskilt relevant när man skriver en sångtext eller en rap. Stavelsen är då 

varje ny ton, eller ett omtag av en ton. Det märks tydligt när man sjunger ”Hej sa Pet-ro-nel-la i-från 

Plask-e-by. Det var tid att fäl-la upp sitt pa-ra-ply.” (se 3.5. Läs- och skrivutveckling, s. 14-19 och 3.9.4. 

Stavelser, s. 29-30). De flesta av lärarna tycks vara medvetna om vikten av att jobba med stavelser 

och gör det också medvetet och regelbundet. En av lärarna uttrycker dessutom att det hjälper 

eleverna att uttala orden noggrant så att alla delar kommer med. Weiner Ahlström (2001) menar att 

elever kan fastna i de enskilda ljuden som ibland är svåra att höra. De elever som har svårt att lära sig 

läsa och skriva har ofta dessutom ett dåligt korttidsminne. Med stavelserna delar man upp varje ord i 

mindre delar och de blir då lättare att komma ihåg. När vi ska lära oss ett telefonnummer delar vi 

också upp det i mindre delar då det är lättare att komma ihåg fyra grupper av siffror än 10 helt 

fristående. 

Jag har genom mitt arbete upptäckt många kopplingar mellan musik och språk. Enligt Lpo 94 ska de 

olika uttrycksformerna användas i skolan. ”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.” (Lpo 94, s. 7) Musiklärare 2 berättar om hur 

hennes elever får lyssna till musik och sedan måla till den, dansa till den eller prata om vad den kan 

betyda. Hennes elever får vid dessa tillfällen möta många olika uttrycksformer (se 5.4. Vidgat 

språkbegrepp, s. 40) Vidare har musiken och språket delvis samma nätverk i hjärnan, de har samma 

ursprung i mänsklighetens historia och de är bägge viktiga för vår överlevnad (Mithen, 2005). Enligt 

Wiggins (2007) måste vi lära oss att kommunicera effektivt för att våga berätta om våra tankar och 

erfarenheter inför andra. Musikens språk uttrycker framför allt känslor och forskning har visat att 

utövandet och lyssnande på musik starkt påverkar våra känslor (se 3.7. Musik och språk, s. 23-26). 

Sången och musiken är också en viktig del av vår talspråksutveckling. Prosodin, språkets melodi, 

anses av t.ex. Kjellin (2002) som stommen i språket. Andra forskare, t.ex. Söderbergh (1996) berättar 

att prosodin är den del av språket som ett foster uppfattar först och som ett spädbarn lär sig 

uttrycka.  Mithen (2005) talar om hur vi förstärker prosodin i språket när vi talar till ett spädbarn och 

att barnet nästan enbart lyssnar till språkets prosodi och i mycket liten grad de enskilda orden. Kjellin 

(2002) talar också om vikten att få prosodi och språkrytm rätt när man lär sig ett andraspråk. Det är 

något som musiken kan hjälpa till med (se 3.4. Talutveckling, s. 12-14). Musiken är även viktig i läs- 

och skrivutvecklingen. Visserligen kommer det upp diskussioner om att sång och ramsor inte hjälper 

eleverna att förstå sambandet mellan bokstavens ljud och dess utseende, men de flesta andra 

forskare hävdar ändå att sånger, rim och ramsor är en väg till denna förståelse (se 3.5. Läs- och 

skrivutveckling, s. 14-19). Klasslärare 1 talar om hur hon utnyttjar rim och ramsor för att ge eleverna 

ytterligare en väg att lära sig läsa och skriva. Hon menar att det hjälper eleverna att känna varje ord 
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och att uttala dem tydligt (se 5.6. Stavelser, s. 40-41) Musiken kan också användas som ett stöd när 

eleverna ska lära sig att skriva berättande texter. Man kan t.ex. spela klassisk musik och hitta på en 

saga till (se 3.9.2. Berättelser och sagor, s. 28-29). Musiklärare 2 berättar om hur hennes elever kan 

få hitta på en titel till ett klassiskt stycke. Det är ett sätt att fundera över vad musiken handlar om (se 

5.4. Vidgat språkbegrepp, s. 40) Jag kan inte se någon orsak till att man inte ska använda musik som 

medel i arbetet med läs-, skriv- och språkutveckling. 

6.2. Metoddiskussion 
Undersökningens metoder har varit kvalitativa. Frågorna för undersökningen var ställda så att det 

krävdes djup kunskap, snarare än bred, vilket Öhlander (1999) menar att kvalitativa undersöknings-

metoder ger (se 4. Metod, s. 32-36). Undersökningen började med intervjuerna. Utifrån dessa valdes 

observationsplatser hos några av respondenterna för att de skulle behandla kombinationen musik 

och språk. Enkätundersökningar övervägdes för att få ytterligare en dimension till studien (bredd) 

men bortprioriterades då det skulle krävas väldigt många deltagande för att det skulle tillföra studien 

något.  

Eftersom intervjuaren är mycket ovan vid att genomföra kvalitativa intervjuer kan dennes 

förhållningssätt och förmåga att styra samtalet ha påverkat vad som togs upp i de olika intervjuerna. 

Av den anledningen kan studiens reliabilitet försämras och på så sätt försämras även studiens 

validitet (Patel & Davidson, 2003). T.ex. behandlades det vidgade språkbegreppet främst med 

musiklärarna. Den första intervjun kan ha fått en annan kvalitét än den sista, enbart beroende på 

intervjuarens vana. Intervjuerna genomfördes i tre av fyra fall på lärarnas arbetsplats. Den fjärde 

genomfördes efter lärarens förslag på ett café. Intervjuare upplever dock inte att platsen hade någon 

betydelse för intervjuernas resultat. Samtalet under intervjuerna flöt på bra, utan några störningar. 

Då endast fyra intervjuer genomfördes, varav två med musiklärare och två med klasslärare, så kan 

man inte säga att resultaten är allmängiltiga för samtliga lärare. Öhlander (1999) menar dock att man 

som etnolog inte strävar efter ett sådant resultat utan snarare efter att få stor kunskap om enskilda 

företeelser. Redan i dessa resultat kan man se stora skillnader mellan lärarna och i vissa fall har de 

rakt motsatta åsikter. Det skulle krävas betydligt fler intervjuer för att kunna standardisera resultatet. 

Observationerna genomfördes under en period då allt handlade om julen. På den ena observationen 

repeterade eleverna inför luciafirandet någon vecka senare. Det gjorde att eleverna i princip kunde 

sångerna och speciella inlärningsmetoder inte tillämpades. Observationerna genomfördes på två 

musiklektioner och en lektion i svenska. Detta kan ha orsakat en snedvridning i resultatet. Det bästa 

hade varit att ha lika många observationer på lektioner i svenska som i musik. Observationerna 

bekräftade dock det lärarna uttalat, även om allt inte gick att få med på ett tillfälle. 

Observationerna i ett observationsschema utifrån den förståelse av begreppens innehåll som arbetet 

med bakgrundsstudien har gett. Då en annan observatör kanske skulle ha gjort en annan tolkning och 

fått ett annat resultat kan reliabiliteten ifrågasättas. Enligt Patel & Davidson (2003) är reliabiliteten 

och validiteten nära sammankopplade till varandra. De hävdar att man inte kan veta vad man mäter 

om mätningen inte är tillförlitlig. Även som observatören (som är samma person som intervjuaren) är 

oerfaren vilket även det kan ha påverkat resultatet. 



45 
 

6.3. Diskussion om bearbetning av data 
Bearbetningen av informationen har skett utifrån de kategorier som observerats samt rubriken som 

behandlar lärarnas teoretiska kunskap om kopplingen mellan musik och språk. Detta var en 

ämnesindelning som tyvärr inte var bestämd innan intervjuerna påbörjades. Kanske hade  

intervjuerna då styrts till att till större del behandla dessa ämnesområden. Då hade förmodligen 

resultatet också sett annorlunda ut. Samtidigt var syftet med intervjuerna att ge lärarna en chans att 

prata så fritt som möjligt. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun inte lika fri som ett 

samtal men inte heller lika strikt formulerad som ett frågeformulär. Samtalet utformar sig runt ett 

antal teman i en intervjuguide (se 4.1. Intervjuer, s. 32-33). 

Eftersom bandspelare användes vid intervjuerna behövde intervjuaren inte vara orolig för att missa 

eller feltolka något p.g.a. bristfälliga anteckningar. Det var istället möjligt att i lugn och ro analysera 

materialet efter intervjun var genomförd. För att spara tid valdes att inte skriva ner hela intervjuerna 

ordagrant. Istället lyssnades intervjuerna igenom, samtidigt som anteckningar, vilka skrivits utifrån 

intervjuguiden (se bilaga) betraktades för mer information. På så sätt var det möjligt att sammanfatta 

det som inte var direkt relevant och lägga fokus på att ordagrant nedteckna det som kändes 

intressant och relevant. Detta gjordes i linje med Fägerborg (1999) som menar att om intervjuns syfte 

är att undersöka sakfrågor kan det räcka med att återge det mest väsentliga. Det som sammanfattats 

istället för att ha blivit ordagrant transkriberat är främst sådant som rör lärarnas bakgrunds-

information, såsom utbildning och erfarenhet, något som Fägerborg menar alltid ska finnas med som 

information i en transkriberad intervju (se 4.5.1. Bearbetning av intervjuer, s. 36). Genom att 

färgkoda de utskrivna intervjuerna utifrån de olika ämneskategorierna gavs en överblick och det blev 

lättare att beskriva vad lärarna uttryckt om varje enskild kategori. Vad som är relevant och inte och 

vad som hör till de olika ämneskategorierna är författarens egna tolkningar utifrån den kunskap som 

införskaffats genom att läsa tidigare forskning inom området. Någon annan kan dock ha gjort en 

annorlunda tolkning. 

Observationerna antecknades kontinuerligt enligt det observationsschema som beskrivits ovan (se 

4.4.2. Genomförande av observationer, s. 35-36). Enligt Patel & Davidson (2003) bör man i förväg 

arbeta fram ett observationsschema så att man vet vad det är man ska observera. Efter 

observationerna fördes informationen in i ett samlat dokument för samtliga observationer. På så sätt 

gavs en överblick över vad som visats vid de olika tillfällena. Anteckningarna som gjorts är 

observatörens egna tolkningar av vad som utspelat sig på de olika lektionerna. Det är möjligt att en 

annan person skulle ha tolkat situationerna på ett annat sätt. Observationsschemat har dock hjälpt 

observatören att fokusera. Enligt Öhlander (1999) innebär en fokuserad observation att man tittar 

efter något särskilt, vilket kan kontrasteras mot en öppen observation då man registrerar allt som 

händer (se 4.2. Observationer, s. 33). 

6.4. Pedagogiska konsekvenser 
Utifrån detta arbete kan man se att det finns tydliga fördelar med att jobba ämnesintegrerat i 

tematiska områden. Ladberg (2000) menar att det bygger upp nät-verk i hjärnan och kopplar 

nätverken till varandra (se 3.6.1. Hjärnan och undervisningen, s. 19-21). Majoriteten av de lärare jag 

intervjuat menar att det ger en mening i det man gör och att eleverna får känna att det finns ett 

samband mellan ämnena i skolan (se 5.3. Ämnesintegrering, s. 38-40). Ämnesintegreringen kan även 

kopplas till det vidgade språkbegreppet (se 3.8. Ett vidgat språk- och textbegrepp, s. 26-28) som 

Liberg (2007) nämner i sina artiklar i skolverket publikation. Även i grundskolans kursplan för musik 
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(Skolverket, 2000) skriver man i inledningen om kombinationen av musik, bild, text och rörelse, 

vilken är en del av dagens kulturella uttryck. Musiklärare 1 berättar om hur eleverna får lyssna på 

musik och översätta den till andra uttryck, t.ex. bild eller dans (se 5.4. Vidgat språkbegrepp, s. 40). 

Bakgrundsundersökningarna har visat på vikten av att jobba med elevernas inlärningsstilar (se 3.6. 

Lärstilar, s. 19-23). Genom att arbeta med de olika lärstilarna skapas kopplingar mellan de olika 

hjärnhalvorna, flera sinnen används och dessutom får eleverna en chans att lära sig på sitt sätt. 

Boströms avhandling (2004) visar dessutom på att eleverna känner sig mer motiverade och att de 

tycker att ämnet är viktigare när de får jobba utifrån sina inlärningsstilar. 

Liberg (2007) tar upp diskussionen om vilken metod som ska användas vid läs- och skrivinlärningen 

(se 3.5.2. Metoder för läs- och skrivinlärning s. 16-19). Hon hävdar att det inte är en fråga om 

antingen eller, utan om både och. Utifrån det kan man dra slutsatsen att man gärna kan använda sig 

av många olika metoder. Även här kan det vara så att olika metoder fungerar på olika elever. I varje 

klass kan det finnas elever som måste lära sig på olika sätt. Ljudningsmetoden börjar med delarna 

medan stavelser och LTG (Läsning på Talets Grund) utgår från helheten. Beroende på hur elevernas 

lärande går till passar olika metoder bra till olika elever. Samtliga metoder är nära sammankopplade 

till musiken då det handlar om att lyssna noggrant på olika ljud och omvandla ljud till tecken. 

Stavelsen är dessutom nära sammankopplad med rytmen i musiken. I en sång ser man tydligt hur 

varje ton är kopplad till en stavelse. T.ex. ”Hej sa Pet-ro-nel-la i-från plask-e-by. Det var tid att fäl-la 

upp sitt pa-ra-ply.” Klasslärare 1 menar att arbetet med stavelser hjälper eleverna att känna orden 

och att uttala dem mer noggrant (se 5.6. Stavelser, s. 40-41). 

Inom språket pratar man även om pragmatik som behandlar sättet att prata i olika situationer. Hur vi 

använder språket är bundet till situationen och kulturen. När en vuxen pratar med ett barn används 

andra ord och en något annorlunda prosodi än när denne pratar med andra vuxna. En vuxen pratar 

ofta på olika sätt med sin sambo eller livskamrat än denne gör med sina arbetskamrater (se 3.4. 

Talutveckling s. 12-14). När man jobbar med olika musikstilar kan man lyssna aktivt på vilket språk 

som används i de olika stilarna. I en visa används ett helt annat språk än i en rap. Detta kan eleverna 

uppfatta och koppla till språkets pragmatik. Elevernas samtalskompetens kan tränas genom att de får 

samtala med instrument. Då tränar de sig att lyssna, men även att våga bryta in när de har något att 

säga (se 3.7.3. Dialogen, s.25). 

6.5. Vidare forskning 
Det finns flera olika sätt att forska vidare inom området. Ett är att göra liknande undersökning som 

denna men i större omfattning. Man skulle då kunna använda sig av enkäter för att göra en åsikts-

bedömning, d.v.s. göra en kvantitativ undersökning om vad lärarna vet och anser om att kombinera 

musik och språk. Utifrån denna enkätundersökning kan man gå ut och göra observationer och sedan 

diskutera observationerna i en intervju med berörda lärare. Det vore även intressant att se vad 

eleverna uppfattat av sitt lärande. Genom enkätundersökningar eller intervjuer med eleverna kan 

man få ytterligare ett perspektiv på kombinationen av musik och språk. 

En annan variant är att göra en före/efter undersökning. Genom att kontrollera två klasser som 

motsvarar varandra i storlek och social bakgrund och sedan undervisa den ena klassen på ett sådant 

sätt att kombinationen av musik och språk är tydlig i både svenska och musik, kan man sedan jämföra 

de olika klassernas utveckling. Detta kräver naturligtvis godkännande från såväl lärare och rektorer 

som elevernas föräldrar.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
• Lärarens bakgrund: 

o Vilken utbildning har du? 

 

o Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

o Vilka åldrar/ämnen har du jobbat med? 

 

o Håller du på med någon form av musikalisk aktivitet på fritiden, såsom ensemblespel, 

körsång, dans etc.? 

 

• Individualiserad undervisning: 

o Är det något särskilt som du tänker på varje gång du planerar en lektion, oavsett 

ämne? Vad i så fall? 

 

 

o Hur gör du för att möta alla elevers behov? 

 

 

o Hur gör du för att använda olika lärstilar i undervisningen? 

 

 

• Ämnesintegrerad undervisning: 

o Vad anser du om ämnesintegrerad undervisning? 

 

 

o Vilka för- och nackdelar ser du med ämnesintegrerad undervisning? 

 

 

o Vad vet du om musikens koppling till läs-, skriv- och språkutveckling? 

 

 

o Använder du dig av musik i undervisningen i svenska? (Lärare i svenska) 

 

 

o Tänker du på att utveckla elevernas språk i musikundervisningen? (Lärare i musik) 

 

 

o  Vad vet du om kopplingen mellan musik och språk? 

 

 


