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Abstract 
 
 
Syftet med den här undersökningen var att få kunskap om hur musik kan användas som 
verktyg för att underlätta läs- och skrivinlärning i svenska för de lägre åldrarna. Vi ville veta 
om någon särskild del av musiken gynnar läs- och skrivprocessen extra mycket och på vilket 
sätt den påverkar barnens språkliga utveckling. En annan fråga vi ville ha svar på var hur 
verksamma lärare ser på integreringen av musik i svenskämnet och hur de arbetar med det. Vi 
fördjupade oss i ämnena språkutveckling, musikens påverkan, olika inlärningsstilar och vad 
språk och musik har gemensamt innan vi utförde studien. Därefter utförde vi fyra kvalitativa 
intervjuer med verksamma lärare inom svenska och musik. Studien utfördes i tre olika 
kommuner i Norrbotten. Från intervjuerna fick vi fram att musik kan vara till stor hjälp i läs- 
och skrivinlärningen genom att läraren t.ex. sjunger ramsor, dansar bokstäver eller spela orden 
på trummor med eleverna. Slutsatsen vi drog av detta var att musik gynnar läs- och 
skrivinlärningen!  
 
 
Nyckelord: Musik, svenska, läs- och skrivinlärning, språkutveckling, läs- och 
skrivprocesser, rörelse, dans.  
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1. Inledning 
 
Denna studie har genomförts av Moa Sjölander och Fanny Järvengren. Vi går sista året på 
musiklärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet på Institutionen för Musik och Medier 
och till våren är vi färdigutbildade som flöjtpedagog och musiklärare. Ända sedan vi låg i våra 
mammors magar har musiken funnits med oss i olika former. I samband med att vi började 
skolan, började vi sjunga i kör och ta lektioner i olika instrument vid kommunala 
musikskolan. Tidigt blev vi båda säkra på att det var musik vi vill ägna våra liv åt. Redan i 
gymnasiet hade Moa bestämt sig för att bli musiklärare, Fanny några år senare. Vi träffades på 
Framnäs folkhögskola året innan vi påbörjade våra musiklärarutbildningar. Under dessa år vid 
Luleå tekniska universitet på Institutionen för Musik och Medier har valet av yrke känts bättre 
och bättre, speciellt under VFU-perioderna, då vi fått prova på att ha elever.  

Ämnet till vår C-uppsats, Att använda musik som verktyg i läs- och skrivinlärningen, har vi 
valt därför att vi båda två förutom musiken också är intresserade av ämnet svenska och 
svenska språket. Vårt mål är att arbeta både som musik- och svensklärare. Under en längre tid 
har vi funderat på hur man skulle kunna integrera dessa två ämnen med varandra. Vi har valt 
att inrikta oss på hur musiken kan vara till hjälp för att underlätta läs- och skrivinlärningen för 
barn de första åren av grundskolan. Vi väljer att utgå från ett musiklärarperspektiv och hur 
man under musiklektionerna kan hitta moment som kan gynna läs- och skrivinlärningen. Det 
är relevant för vårt framtida yrke som musik- och svensklärare att veta hur detta skulle kunna 
gå till. Som musiklärare vill vi ha möjlighet att kunna samarbeta med lärare i andra ämnen 
och därigenom bidra med våra kunskaper. Drömmen är att på ens arbetsplats kunna samarbeta 
och hjälpas åt mellan olika ämnen samt genomföra projekt och teman som gagnar eleverna i 
deras skolgång.  
 
Vi har den erfarenheten att sammanhållningen i en grupp blir bättre om man sjunger och leker 
tillsammans. Att ha bra sammanhållning i en klass anser vi är enormt viktigt för att skapa ett 
bra studieklimat.  
 
Alla människor har olika sätt att lära sig saker på och för att undervisningen i skolan ska bli så 
rättvis som möjligt har läraren ett ansvar att utforma undervisningen så att alla elever har 
möjlighet att förstå. I Lpo94 står det bland annat att läraren skall utgå från varje enskild 
individs behov och samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen. Vi tror att musik 
kan vara ett medel för att uppnå detta.  
 
 

1.1 Arbetsfördelning 
 
Vi har gjort det mesta tillsammans under vår arbetsprocess. Vi har planerat och genomfört 
samt analyserat intervjuerna tillsammans, bortsett från den tredje intervjun som Fanny 
genomförde själv. Vi har skrivit det mesta tillsammans och gemensamt bestämt vad vi ska ha 
med i arbetet.  
 
I bakgrunden har vi ansvarat för olika stycken. Fanny har ansvarat för delarna: Det vidgade 
textbegreppet, Olika inlärningsstilar, Att vara musisk samt Språket och musiken har 
gemensamma rötter. Moa har ansvarat för Fröbel, Vygotskij, Lpo94, Hjärnan, fantasin och 
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leken, Ämnesintegrering och Skrivdans. Namnen på rubrikerna har vi tillsammans bestämt 
och vi har gått igenom alla textdelar tillsammans för att kolla grammatik och stavning. 
Resterande delar i bakgrunden har vi skrivit tillsammans.  
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur musik kan användas som verktyg för att 
underlätta läs- och skrivinlärning i svenska för de lägre åldrarna.  
 
Vi har tagit fram tre forskningsfrågor som kan vara till hjälp för att få vårt syfte besvarat.  
- Anser verksamma lärare att integrering av musik i läs- och skrivinlärningen påverkar 
barnens läs- och skrivprocess? 
- På vilket sätt anser lärare att musik påverkar barnens språkliga utveckling? 
- Vilken del av musiken kan användas i undervisningen för att barns läs- och skrivinlärning 
ska gynnas? 
 

3. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi att redogöra för olika teorier om barns inlärning och metoder för 
detsamma. Inledningsvis kommer ett avsnitt om vad styrdokumenten säger om hur en lärare 
ska arbeta för att eleverna ska utvecklas. Valet att börja med ett avsnitt om Lpo94 gjorde vi 
för att det är de styrdokument skolan och lärarna skall följa. I Lpo94 står det att 
undervisningen skall anpassas till alla elevers olika behov, vilket leder över till avsnittet om 
olika inlärningsstilar. Vår teori är att musik kan bidra till att undervisningen blir anpassad till 
alla elever, oavsett inlärningsstil. Därefter följer en redogörelse för några teorier om hur barn 
lär sig läsa och skriva. Avsnittet om det vidgade textbegreppet handlar om att estetiska uttryck 
kan användas i språkinlärningen. Vidare beskrivs den musiska människan som visar på att alla 
människor föds med en musikalisk förmåga som borde tas till vara på i skolan. Hur språket 
och musiken är besläktade och hur hjärnan kan stimuleras med musik är två följande avsnitt.  
Här kommer även Fröbels och Vygotskijs teorier om detta. Sedan tas ämnesintegrering upp, 
d.v.s. hur musiken kan integreras i andra ämnen för att förstärka inlärningen. Avslutningsvis 
tar vi upp olika metoder som kan främja barn i deras läs- och skrivprocess. Vi tror att dessa 
ämnen kommer att hjälpa oss att få förståelse för vår undersökning samt ge oss en bra grund 
att stå på vid genomförandet av intervjuerna.  
 
I arbetet kommer vi att använda begrepp som musik, prosodi, fonologi, intervall och akustiska 
beståndsdelar i musik. I det här sammanhanget använder vi ordet musik för sång, rytmlekar, 
ramsor, sånglekar och rörelse till musik. Fonologi betyder läran om språkljud medan prosodi 
handlar om språkliga egenskaper såsom intonation, rytm och dynamik (Elert, 2000). Ett 
intervall är ett avstånd mellan två toner (Sundin, 1995), ett större avstånd mellan tonerna ger 
ett större intervall. De akustiska beståndsdelarna inom musik är tempo, pauser, tonstyrka och 
tonhöjd (Antal Lundström, 1996).  
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3.1 Lpo94 
 
Lpo94 är läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och innefattar de styrdokument som 
skolan ska följa. Vi har valt att redogöra för vad Lpo94 säger om hur lärare i skolan ska ta 
hänsyn till alla elevers olikheter och anpassa undervisningen efter det. Det är viktigt att ta upp 
det här för att belysa relevansen av vårt syfte tycker vi. Vi tror nämligen att musik kan vara en 
väg för att det här ska uppnås.  
 
I Lpo94, står det att undervisningen skall anpassas till varje elevs olika behov för att alla ska 
ha chans att nå utbildningsmålen. Läraren ska ta hänsyn till att alla elever har olika 
förutsättningar och erfarenheter samt att de tänker på olika sätt. I och med att vi lär oss på 
olika sätt måste läraren vara öppen för att ta olika vägar fram till målet. Om eleven får jobba 
på det sätt som passar den bäst kommer eleven lättare hitta sin lust att lära och känna sig trygg 
som person. För att underlätta för eleverna att utvecklas harmoniskt måste undervisningen 
bedrivas på ett varierat sätt och med en balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer. 
 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 
verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga 
till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. (Lpo94, s.7) 

 
Ett mål eleverna ska uppnå i grundskolan är att de ska kunna använda sina kunskaper och 
erfarenheter i en rad olika uttrycksformer; här tas musik och dans upp som två exempel. 
Elevernas förmåga att skapa och använda sig av olika uttrycksmedel är lärarens sak att se till 
att främja. Det är lärarens ansvar att stärka elevens tillit till sin egen förmåga och arbetet ska 
vara organiserat på så sätt att eleven stimuleras till att använda och utveckla den.  
 
Vidare kan vi i Lpo94 läsa att leken, särskilt under skolans tidigare år, är en viktig del i 
elevernas tillägnande av kunskaper. I det aktiva lärandet är lek och skapande arbete väsentliga 
delar. För att främja det aktiva lärandet skall skolan sträva efter att dagligen erbjuda fysisk 
aktivitet.  
 
I Lpo94 uttrycks att ett samarbete mellan lärare i olika ämnen ska förekomma för att 
utbildningsmålen ska nås.  
 

3.2 Olika inlärningsstilar 
 
För att visa på att det finns mycket skrivet om hur viktigt det är att använda fler sätt att 
undervisa på har vi valt att inleda bakgrunden med att redogöra för olika inlärningsstilar. Vi 
finner detta relevant att ta upp med tanke på vad Lpo94 säger om att anpassa undervisningen 
till alla elever. Det är också relevant med tanke på vårt syfte där vi frågar oss hur musik kan 
användas i undervisningen. För att få svar på det är det bra att ha klart för sig att det finns 
olika inlärningsstilar och hur de fungerar. Vi tror att man genom att använda musik kan 
tillgodose de olika inlärningsstilarna. Det som tas upp är övergripande och gäller i alla ämnen, 
inte bara i svenskämnet.  
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Gardners (1996) teori om intelligens innebär att intelligensen inte går att mäta på bara ett sätt.  
Det finns sju olika slags intelligenser som inte går att jämföra med ett gemensamt test, och 
dessa sju är lingvistisk intelligens, musikalisk, logisk-matematisk, spatial, kroppslig-
kinestetisk, interpersonell-social och intrapersonell- reflekterande. Olika människor har olika 
intelligenser och blir på så sätt intelligenta inom olika områden. En människa kan vara 
intelligent inom fler än ett område. Undervisningen i skolan sker ofta på ett sätt vilket inte 
tillgodoser alla barn utan bara de barn som är intelligenta inom det området. Gardner (1996) 
menar att skolan bör ha fler än ett sätt att undervisa på för att alla elever ska ha lika stor chans 
att utvecklas.  
 
Sundin (1995) beskriver tre inlärningssätt i musik; sensomotorisk inlärning 
(handlingsinlärning), ikonisk inlärning (bildmässig inlärning) och symbolisk inlärning. 
Sensomotorisk inlärning innebär att man lär sig höra musikens egenskaper genom att göra 
saker till den, t.ex. dansa snabbt till musik i högt tempo och dansa långsamt till musik i lågt 
tempo. Ikonisk inlärning betyder att man ser bilder i sitt inre när man hör musik. Om musiken 
är i högt tempo så kanske man ser en skenande häst eller en racerbil i sitt inre. Symbolisk 
inlärning innebär att ljuden materialiseras för att barnen ska lära sig höra skillnad på toner. 
För att lära sig intervall kan man använda en leksaksbil som kör mellan olika punkter som står 
för olika toner. Kör bilen en kort sträcka blir det ett litet intervall, medan det blir ett större 
intervall om bilen kör längre. Sundin (1995) påpekar att det är viktigt att veta att de tre 
inlärningssätten går in i varandra och bör kombineras.  
 
Boström och Josefsson (2006) förklarar att det inte finns någon undervisningsmetod som 
passar alla elever. De tar upp Dunn & Dunns forskning som menar att det finns tjugo olika 
element som har betydelse för lärandet. Det är olika miljömässiga element som t.ex. 
temperatur och belysning, emotionella element som t.ex. motivation, sociala element; vill du 
t.ex. arbeta ensam, i par eller i grupp, fysiologiska element; är du t.ex. auditiv eller taktil, 
jobbar du bäst på morgonen eller mitt på dagen och olika psykologiska element; är du 
impulsiv eller reflekterande? Boström och Josefsson (2006) anser att den här typen av 
pedagogik är viktig i grammatikundervisning.  
 
Boström (1998) har skrivit om hur vi alla lär på olika sätt och att det är något som skolan 
måste utgå ifrån i sitt pedagogiska arbete. Hon pratar om fyra olika inlärningsstilar där det är 
olika sinnen som används.  
 
Visuell 
Som visuell elev minns man bäst genom att göra iakttagelser. De kan antingen minnas bäst 
när de läser en text själva medan andra föredrar att se bilder eller film.   
 
Auditiv 
En auditiv elev är ofta en bra lyssnare och tycker om föreläsningar som inlärningsform. Vissa 
personer som är auditiva är bra på att diskutera och prata. Det gynnar deras inlärning. Många 
lärare är troligtvis auditiva och undervisar därför på ett sådant sätt själva.  
 
Kinestetisk 
Den kinestetiska inlärningsstilen kan delas upp i yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna 
handlar om att eleven lär sig bäst och tänker klarare när hon eller han får röra på sig. De 
behöver uppgifter där de ska vara aktiva och utföra fysiska aktiviteter och vara med om 
verkliga situationer. Det tar ofta längre tid för en kinestetisk person att lära sig något, men när 
de kan det så kan de det kanske för alltid eftersom det har satt sig i muskelminnet.  
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De inre faktorerna handlar om att eleven är väldigt känslomässig i sitt sätt att ta emot 
information. När ett beslut ska tas är det ofta på känslomässiga grunder. Dessa elever behöver 
inlärningssituationer som känns positiva för att motivationen ska vara hög. 
 
Taktil 
Om man är en taktil inlärare så föredrar man att arbeta praktiskt. För att koncentrera sig på 
bästa sätt och för att inlärningen ska bli optimal vill de använda händerna. Detta kan yttra sig i 
att eleven hela lektionerna pillar med någonting vilket kan vara störande för andra, men ett 
redskap för den taktile att faktiskt lära sig någonting.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns många olika sätt att lära på och att det är 
något som skolan måste ta hänsyn till. Om det är så att det finns sju intelligenser (Gardner, 
1996) eller om det handlar om fyra olika inlärningsstilar (Boström, 1998) spelar ingen roll, 
men att alla lär sig på olika sätt är ett faktum.   
 

3.3 Lärandeprocessen 
 
Nu har vi tagit upp att alla lär på olika sätt och att det finns något som heter inlärningstilar. I 
följande avsnitt kommer vi att redogöra för hur lärprocessen kan se ut och hur barn lär sig att 
läsa och skriva. För att kunna lägga fram nya idéer och teorier om hur ett pedagogiskt arbete 
kan gå till så är det viktigt att veta hur barn lär. Eftersom vi vill veta hur läs- och 
skrivprocessen kan gynnas med musik som verktyg är det även viktigt att ta upp hur barn lär 
sig läsa och skriva.  
 

3.3.1 Hur barn lär sig… 
 
Hur lärande går till har beskrivits på en mängd olika sätt genom åren. Idag kan man, enligt 
Selander och Rostvall (2008) se det som en individuell process där det som ska läras måste 
ses som meningsfullt av den som ska tillägna sig kunskapen. 
 

För att någon viss handling ska räknas som just kunskap behöver det vara möjligt att 
förstå vad handlingens syfte och mål är, så att man kan skilja den från mer 
slumpmässiga handlingar. Kunskap kan ur detta perspektiv alltså beskrivas som 
handlingar och alster som uppfattas som meningsfulla inom något visst 
sammanhang. (Selander & Rostvall, 2008, s. 23)  

 
De hävdar vidare att lärprocesser sker i sociala sammanhang som t.ex. skolan. Elever i skolan 
lär sig av fysiska saker som de kan se och ta på, men framför allt lär de sig genom begrepp, 
metaforer och modeller. Lärande sker både medvetet och omedvetet. ”Lärande kan ur den 
enskilda individens synvinkel ses som en ständigt pågående, mer eller mindre medveten, 
aktivitet. Vi lär oss också när vi inte har fokus på själva lärandet.” (Selander & Rostvall, 
2008, s. 25) 
 
Louise Bjar och Caroline Liberg (2010) menar att genom att använda fler sinnen samtidigt vid 
inlärning kan sinnesintrycken samspela med varandra och skapa en djupare förståelse. 
Läsande och skrivande kan underlättas genom att eleverna t.ex. får måla eller dramatisera det 
de läser och skriver om. ”Vägen till att bli fonologiskt medveten kan underlättas genom att 
barnet får använda flera sinnen i läroprocessen.” (Bjar & Liberg, 2010, s. 229)  
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Kempe & West (2010) menar att musikaliskt lärande är viktigt för att utveckla vårt språk. Vi 
utvecklar våra musikaliska kunskaper på ett sätt som motsvarar hur vi lär oss vårt modersmål. 
Vi lär oss musik genom att lyssna på musik och modersmålet genom att lyssna på samtal, 
ordförrådet blir större utan att vi tänker på det.  

Musikaliskt lärande är även nära kopplat till vår språkliga utveckling eftersom vårt 
sätt att uttrycka oss med rösten genom t.ex. prosodi, artikulation, betoningar, tempo 
och intensitet ligger nära musiken som uttrycksform. (Kempe & West, 2010, s. 52) 

 

3.3.2 ...läsa och skriva 
  
Det finns flera olika sätt att lära sig läsa och skriva på menar Lindell (1980). Den vanligaste 
metoden i den svenska skolan, även kallad ”den svenska metoden”, är ljudningsmetoden eller 
den syntetiska metoden. Den går ut på att man lär sig en bokstav i taget för att sedan kunna 
ljuda ihop ord av de bokstäver man lärt sig. Vokaler och långa konsonanter, t.ex. s, m och r, 
lär man sig tidigt i den här metoden. En annan metod är ordbildsmetoden eller den analytiska 
metoden. I den här metoden utgår man från hela ord som barnen lär sig direkt, man utgår från 
helheten. Barnen lär sig då hur ett visst ord ser ut, men har ingen aning om vad varje bokstav 
har för funktion. Vidare poängterar Lindell (1980) att de här två metoderna är vanliga att 
kombinera.  
  
Enligt Liberg (2006) finns det ett antal punkter som är väsentliga för att kunna läsa och skriva. 
Några av dessa är att man ska kunna hantera visuella symboler som bilder, logon och märken 
av olika slag, man ska hantera skriftkoden; bokstavskunskap, fonologi, man ska delta inom 
ramen för olika medier t.ex. papper och penna, bok, TV och dator. Man ska också kunna tala 
om sin egen utveckling.  
  
Liberg (2006) belyser vikten av boksamtal redan från tidig förskoleålder, då talspråkslärandet 
är nära förbundet med läs- och skrivlärandet. Det är inte bara boksamtal som är viktiga, utan 
samtal i stort. Ett samtal kan föras överallt och handla om vad som helst. En annan viktig del i 
att lära sig språket är att använda rim och ramsor och att få chansen att utforska dessa. 
Språklekar och ramsor kan också ske var som helst.  
 
För det mesta börjar läs- och skrivprocessen med preläsande och preskrivande fortsätter 
Liberg (2006). Preskrivande innebär att barnet använder papper och penna på ett sätt som en 
van skrivare gör men använder krumelurer, bokstavsliknande tecken och även bokstäver. 
Bokstäverna används lite sporadiskt och barnet gör ingen skillnad på siffror och bokstäver. 
Preläsande och preskrivande går så småningom över i situationsläsande och 
situationsskrivande. Situationsläsande innebär att barnet kan läsa ett visst ord i en speciell 
situation, t.ex. kan hon kanske läsa ordet mjölk när det står på mjölkpaketet men inte när ordet 
står någon annanstans. Situationsskrivande innebär att barnet kopierar en förlaga. 
Helordsläsande och helordsskrivande innebär att man känner till ordet i sig och nu spelar 
situationen inte längre någon roll. Ord läses och skrivs som en helhet utan att brytas ner till 
bokstäver (Liberg 2006).  
 
McGuinness (2005) ifrågasätter och kritiserar den traditionella undervisningen i läs- och 
skrivförståelse. Hon menar att stavning och bokstavsnamn ska läras ut senare i processen i 
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och med att en del ljud stavas olika, men låter likadant och en del ljud stavas lika, men låter 
olika, vilket kan förvirra barnen.  

Vidare menar McGuinness (2005) att ett antagande som finns är att orsaken till lässvårigheter 
är en oförmåga att använda sitt språk på den lämpliga nivån för att förstå ett alfabetiskt 
skrivsystem. Alfabetet och skrivregler är utformat för att alla språkljud ska ha en symbol, men 
ibland är ljuden i ett talflöde svåra att uppfatta och skilja från andra närliggande ljud och 
bokstäver, alltså den språkliga uppfattningsförmågan är inte helt utvecklad. För att bli 
fonologiskt medveten måste man således ha en språklig uppfattningsförmåga och den 
utvecklas under hela barndomen.  

“Therefore, children with reading problems have a deficit in phonological development. This 
is confirmed by the fact that children with reading problems have more difficulty on 
phoneme-awareness tasks.” (McGuinness, 2005, s. 411) 
 
Både Liberg (2006) och McGuinness (2005) menar att det är viktigt att ha ett utvecklat 
talspråk för att möjligheten att lära sig läsa och skriva ska finnas. McGuinness (2005) 
kritiserar den traditionella metoden för att lära sig läsa och skriva, den metod som Lindell 
(1980) tar upp. McGuinness (2005) anser att stavning och bokstäver ska komma senare i 
processen medan den traditionella svenska metoden som Lindell (1980) beskriver börjar tidigt 
med bokstäver.  
 
 
3.4 Det vidgade textbegreppet 
 
I föregående avsnitt tar vi upp olika teorier kring hur barn lär sig läsa och skriva och i det här 
avsnittet kommer vi att behandla en teori om hur man kan integrera estetiska uttrycksformer i 
läs- och skrivinlärningen. Det vidgade textbegreppet är ett samlingsbegrepp för att använda 
uttrycksformer som musik, bild, dans och teknik i språket. Eftersom vi vill veta hur musik kan 
användas som verktyg i läs- och skrivinlärningen känns det viktigt att ta upp det vidgade 
textbegreppet.  
 

Genom texter och språk kan vi förstå vår omvärld och uttrycka våra tankar och 
känslor, men våra möjligheter att skapa mening ser olika ut beroende på vilka sociala 
sammanhang vi ingår i. Barn som växer upp i språkligt rika miljöer har större 
möjligheter att förstå och påverka sin egen situation, närmiljön och 
samhällsutvecklingen. Det är därför synnerligen angeläget att förskolan och skolan 
på alla tänkbara sätt stimulerar och stödjer alla barns språkliga utveckling. Därmed 
utvecklas också deras tänkande och deras kunskap om sig själva och världen. 
(Liberg, 2008, s. 8) 

 
Liberg (2008) uttrycker följande om det vidgade textbegreppet: ”På motsvarande sätt får vi ett 
vidgat textbegrepp när begreppet får innefatta budskap som överförs på annat sätt än genom 
det skrivna ordet.” (Liberg, 2008, s. 8) Vi är multimodala i vårt meningsskapande, d.v.s. att 
olika sinnesintryck integrerar med varandra för att skapa vår upplevelse av något, menar 
Liberg (2008). T.ex. när vi läser en text är det inte bara textens innehåll som påverkar oss utan 
också typsnitt, färg och vad det är för papper.  
 
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” (Lpo94, s.7) Liberg 
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(2008) påpekar vikten av att skolan tar tillvara på vad som står i Lpo94 och erbjuder eleverna 
t.ex. olika uttrycksformer. Hon anser att det är viktigt att förskolan och skolan stimulerar och 
stödjer alla barns språkliga utveckling. Alla har olika sätt att lära sig på vilket givetvis skall 
tillvaratas. Beroende på hur vi vill uttrycka oss utvecklar vi olika sätt att tänka, vilket också är 
en viktig faktor till att ha en rik lärmiljö. ”Det är därför synnerligen angeläget att förskolan 
och skolan på alla tänkbara sätt stimulerar och stödjer alla barns språkliga utveckling. Därmed 
utvecklas också deras tänkande och deras kunskap om sig själva och världen.” (Liberg, 2008, 
s. 8)  
 
Liberg (2008) skriver vidare att språket baseras på primära musikaliska element som ljud, 
puls, rytm, frasering och tonhöjd. Att leka med frasering eller rytm kan ge ett ord en helt ny 
mening. Det finns sånger som ligger nära språkets naturliga rytm vilket är till stor hjälp i 
språkinlärning.  
 

3.5 Musiken inom oss 
 
Redan från spädbarnsåldern kan man höra barn sjunga och se dem röra sig till musik. Det 
finns mycket skrivet om det och några av de tankarna kommer vi att redogöra för i det här 
kapitlet. Vår erfarenhet säger att musiken har stor betydelse för människan och det anser även 
Bjørkvold (1991) som även menar att det bör utnyttjas av lärare i skolan. Bjørkvolds (1991) 
tankar får inleda kapitlet. Vidare beskrivs hur språket och musiken har gemensamma grunder 
och att det kan utnyttjas i skolan, vilket är relevant för oss att ta upp i vår forskning.  
 

3.5.1 Att vara musisk 
 
Bjørkvold (1991) menar att alla människor föds musiska. Att vara musisk innebär mycket mer 
än att vara musikalisk. I begreppet räknas även språket, diktningen och dansen in. Redan 
innan födseln kan man märka av fostrets reaktioner på musik och ljud. Det finns forskning 
(DeCasper och Spence 1982 i Bjørkvold, 1991) som visar att barn som fått höra speciella ljud 
innan födseln, i detta fall en speciell text uppläst av modern, reagerar igenkännande till 
samma text efter födseln. Barn sjunger när de leker, spontansång som passar ihop med leken. 
De sjunger inte bara under lek, utan även i vardagliga situationer som när de är på toaletten 
eller tar på sig jackan. Detta är något som skolan bör ta nytta av menar Bjørkvold. ”Detta 
måste vi nämligen veta: Utan musisk förmedlingskraft kommer ingen lärare att lyckas, inte 
ens om utbildningsbeviset från lärarutbildningen är fyllt till brädden av ämneskunskaper och 
högsta betyg i lärarskicklighet.” (Bjørkvold, 1991, s. 153) 
 
Uddén (2004) har skrivit om hur barn lär på ett musiskt sätt. De lär sig om livet genom att 
leka musiskt och lär sig sitt språk med hjälp av sånger och ramsor. Hon har gjort en 
undersökning på en grupp treåringar som fick sjunga en melodi utan text och sen en melodi 
med text. De hade lättare att hålla tonen och sjunga fint när det inte var någon text med. 
Uddén tolkade detta som att barn får förmågan att sjunga före talförmågan och att de använder 
sången som hjälp för att utveckla sitt språk. 
 
 
 



9 

3.5.2 Språket och musiken har gemensamma rötter 
 
Man kan inte läsa och skriva utan en utvecklad akustisk uppfattningsförmåga och 
ljuduppfattning, menar Antal Lundström (1996) i likhet med McGuinness (2005). Hon 
framhåller också, likt Bjørkvold, att musikaliska färdigheter har stor betydelse för barns 
förmåga att kommunicera. Skolan har därför ansvar för att alla barn lär sig musikens 
kodsystem, framförallt de barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Musiken är en 
form av kommunikation som är uppbyggd på samma sätt som det talade språket. Man 
förmedlar någonting via ljud och för att dokumentera meddelandet så skriver man ner det i 
skriftspråk. Antal Lundström menar på att även musik bör nämnas i läroplanen som en viktig 
kommunikativ baskunskap på samma sätt som läsning, skrivning och räkning.  
 
Antal Lundström (1996) har, tillsammans med olika specialister på läs- och skrivsvårigheter, 
kommit fram till att likheterna mellan den språkliga och den musikaliska processen för 
läsning och skrivning är stora. Det är däremot lättare för ett barn att översätta musikens 
notskrift till toner än vad det är för dem att få skrivna ord till tal, menar hon. Det beror på att 
notskriften står i direkt relation till ljudet som noterna representerar. Hon menar att 
läsövningar med noter leder till förbättrad språklig läsfärdighet. Det är något som hon själv 
har sett när hon arbetat med barn.  
 

Utvecklingen av barns kommunikativa och musikaliska färdighet har ett nära 
samband. De bör därför få utveckla musikens ordlösa språk lika naturligt som de 
utvecklar sitt modersmål. Den musikaliska kommunikationen bör ta sin utgångspunkt 
i barnens naturliga närmiljö, i förskola, skola och i den vanliga kamratgruppen.  
(Antal Lundström, 1996, s.110) 

 
Vidare hävdar Antal Lundström (1996) att språket och musiken har gemensamma rötter. På 
samma sätt som de akustiska beståndsdelarna i musik används för att förmedla känslor, 
fungerar det även i språket. I båda fallen består ljuden av samma grunder; tonhöjd, pauser, 
tonstyrka och tempo.  
 
Beroende på hur snabbt stämbanden svänger så blir det olika tonhöjd. Pauser används för att 
avgränsa ord och meningar från varandra och bilda fraser i musik eller tal. För att uttrycka 
språkets känslor och intensitet används tonstyrkan, beroende på vad som skall uttryckas så 
kan man tala eller sjunga olika starkt. Även tempot i språket och musiken kan anpassas efter 
vad som skall förmedlas. En glad sång sjungs ofta med ett snabbt tempo medan en sorgsen 
sång framförs långsammare. Genom att redan på förskolan sjunga och musicera med barn, får 
de öva sig i att höra de här egenskaperna som är viktiga i ett språk och lära sig att själva 
uttrycka dem (Antal Lunström, 1996). ”Genom att sjunga stimulerar vi bl.a. rytm- och 
melodikänsla, som är bärande element för talförmåga och läsförståelse.” (Uddholm, 1993, s. 
58)  
 
Inom språket kallas begrepp som tempo och tonhöjd för prosodiska företeelser (Elert, 2000). 
De prosodiska företeelserna är tryckstyrka, tonhöjdsförhållanden och temporala förhållanden. 
Med tryckstyrka menar Elert (2000) att man kan lägga extra mycket tyngd på ett ord i en 
mening för att förstärka det ordet. Om man lägger tryckstyrkan på ett annat ord i samma 
mening kan det innebära att meningen får en annan betydelse. Tonhöjdsförhållandet kan 
ändras i ett ord beroende på i vilket sammanhang ordet används. Är ordet en fråga så kan det 
ha högre tonhöjd än om det är ett påstående. Orden här och herr är snarlika, det som skiljer 
dem åt, bortsett från stavningen, är att vokalerna uttalas i olika tempo, dvs. de har olika 
temporala förhållanden. Även r:en på slutet har olika temporala förhållanden.  
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Som vi tidigare nämnt skriver Antal Lundström (1996) att det finns ett samband mellan 
språkutveckling och musik, barn kan lära sig nya ord via sånger och ramsor. De kan öva på att 
skriva egna texter genom att utgå från en melodi och dess rytm och tonspråk. Man kan låta 
barnen få bestämma vilken musik som passar bäst till en speciell text eller dikt och låta dem 
beskriva vilka känslor de får av olika musikstycken och sätta ord på hur de känslorna bäst kan 
beskrivas.  
 

Musikaliskt lärande är även nära kopplat till vår språkliga utveckling eftersom vårt 
sätt att uttrycka oss med rösten genom t.ex. prosodi, artikulation, betoningar, tempo 
och intensitet ligger nära musiken som uttrycksform. (Kempe & West, 2010, s. 52) 

 
Även Bamford (2009) menar, precis som Bjørkvold (1991), att barn är födda estetiskt 
medvetna och att de är engagerade i konst långt innan de kan tala eller skriva. Barn 
kommunicerar naturligt i konstnärliga former. 
 
Att språk och musik är besläktade tar även Fagius (2001) upp. Han menar att alla människor 
har en musikalisk förmåga. Den är inte lika virtuos hos alla som det talade språket oftast är 
vilket beror på att alla inte blir musikaliskt tränade på samma sätt som man tränar sitt språk. 
Precis som Antal Lundström (1996) menar även Fagius (2001) att musiken innehåller samma 
ingredienser som språket; tonföljd, tonhöjd, rytm, pauser och språk. Notläsningen innehåller 
dels språkliga symboler såsom tempobeteckningar och taktart, och dels noterna som anger 
vilken ton som ska spelas och hur lång den ska vara. 
 
Fagius (2001) nämner även några olika undersökningar, en av dem där barn har fått 
undervisning i musik under några år. Efter sju månader av musikundervisning presterade de 
eleverna bättre i matematik än en grupp barn som inte fått musikundervisning. Slutsatsen blev 
att musikträningen bidrog till en bättre attityd gentemot inlärning och att det gav specifik 
träning av den förmåga som används vid matematiskt tänkande.  
 
Både Bamford (2009) och Bjørkvold (1991) är av den åsikten att barn föds estetiska och att 
det är naturligt för barn att använda estetiska uttrycksmedel i sin kommunikation. Antal 
Lundström (1996) anser liksom Fagius (2001) att musik och språk är besläktade och har 
samma grunder. Elert (2000) sätter namn på de företeelser som språket är uppbyggt av och vi 
ser en likhet med de företeelser som Antal Lunström (1996) beskriver som musikens 
byggstenar.  
 

3.6 Hjärnan, fantasin och leken 
 
Här kommer vi, med hjälp av Healy (1999) och Uddén (2004), att beskriva hur hjärnan kan 
stimuleras med rörelse och musik för att kunskapen ska befästas. Som lärare är det intressant 
att veta hur hjärnan kan stimuleras, för att på så sätt kunna ge eleverna bestående kunskap på 
bästa möjliga sätt. För oss är de här tankarna också intressanta med tanke på studiens syfte. Vi 
kommer att ta upp Fröbels tankar om lekens betydelse för lärande och avslutningsvis 
Vygotskijs teorier om hur barn lär sig.   
 
Healy (1999) skriver att hjärnan reagerar på det som är nytt, vilket innebär att ofta varierade 
övningar gör undervisningen effektivare. Emellanåt behöver hjärnan ”vila” genom att göra 
något annat en stund, sen kan den ta in intryck med full effekt igen. För att förbättra minnet 
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kan praktiska erfarenheter kombineras med t.ex. rörelser. Genom fysisk aktivitet ökas också 
kemiska förbindelser i hjärnan och såväl hastighet som säkerhet vid läsning förbättras. I 
Lpo94 står det att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan 
skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” 
(Lpo94, s.5) 
 
Vidare berättar Healy (1999) om hur skolor som är inriktade på hjärnbaserat lärande arbetar. 
Hon skriver bl.a. om att de använder konkret material i matematikundervisningen, att eleverna 
ges möjlighet till fysisk aktivitet varje dag i skolan, att de integrerar olika ämnesområden med 
varandra och att estetiska ämnen som musik betraktas som viktiga delar av kursplanen. För att 
hjärnan ska fungera som bäst behöver båda hjärnhalvorna stimuleras och jobba tillsammans. 
Ett sätt att stimulera båda hjärnhalvorna på samma gång är att jobba med musik. Texten i en 
låt stimulerar den vänstra hjärnhalvan som jobbar med detaljer och melodin stimulerar den 
högra som ser helheter. Man kan också leka lekar där små fingerrörelser (finmotorik) och 
stora kroppsrörelser (grovmotorik) kombineras. Hjärnhalvorna jobbar helst tillsammans då 
man har roligt! (Healy, 1999) ”Psykologer och pedagoger har ganska länge vetat att barn har 
behov av motoriska aktiviteter för att lära sig läsa och skriva.” (Uddén, 2004, s. 11)  
 
Att hjärnan fungerar som bäst när hjärnhalvorna är samarbetspartners är förmodligen orsaken 
till att inlärning genom flera sinnen ger mer bestående kunskap än om informationen riktas till 
endast ett sinne (Healy, 1999). Repetition är en beprövad metod för att underlätta för minnet. 
Genom att lägga till rytm och melodi eller dansrörelser till det man ska minnas, underlättas 
det ytterligare, menar Healy (1999). Uddholm (1993) påpekar att när barnen får röra sig till 
musik ökas även deras kroppsmedvetenhet, motorik och koordination.  
 
Våra känslor, vårt minne och vår förmåga att lära oss något kontrolleras av samma del av 
hjärnan. Vi minns därför saker lättare och lär oss bättre om vi rör oss och samtidigt är 
känslomässigt berörda under tiden vi tar till oss information (Uddén 2004). ”Vi talar till 
vardags om olika slags minnen: vi minns med kroppen, vi minns med hjärtat och vi minns 
med huvudet. Det vi minns ”hela livet” är sådana erfarenheter där vi använt hela hjärnan, dvs. 
kopplat ihop kropp, hjärta och huvud.” (Uddén, 2004, s 59) 
 
Vidare menar Uddén (2004), precis som Healy (1999), att hjärnan reagerar på det som är nytt. 
Hjärnan måste ha stimulans av olika slag för att aktivt kunna hänga med. Hon förklarar det 
med några exempel, som att vi först när luftkonditioneringen stängs av märker att den surrat 
och temperaturförändringar märker vi lättast om de sker snabbt från kallt till varmt. Samma 
sak händer om föreläsare eller pedagoger talar i samma tonfall och inte gör något speciellt för 
att fånga elevernas intressen, hjärnan kan då inte upprätthålla koncentrationen. ”Den 
uttrycksfulle informatören/läraren lockar däremot till ett medvetet lyssnande eftersom han 
ständigt använder nya signaler.” (Uddén, 2004, s. 63) 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att Healy (1999) och Uddén (2004) delar uppfattning om 
hur viktigt det är att en lärare kan fånga elevernas intresse genom att vara uttrycksfull och ge 
informationen på varierande och stimulerande sätt. Healy (1999) har även förklarat hur 
hjärnan fungerar, vilket den gör som bäst om hjärnhalvorna samarbetar. Detta kan uppnås 
genom att musicera.  
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3.6.1 Fröbels teorier om lekens betydelse för lärande 
 
Tankarna om lekens betydelse för barns utveckling är inte nya. Redan under 1800-talets 
början hade Fröbel teorier om detta. Uddén (2001) har skrivit om Fröbel och hans tankar. Det 
är kul och intressant att veta att det redan under 1700- talet fanns dessa tankar.  
 
Friedrich Wilhelm August Fröbel var en pedagog som föddes 1782 i Tyskland. Han skrev 
under sin levnadstid en rad texter om lekens betydelse för barns utveckling. Fröbel utvecklade 
den första allmänna förskoleverksamheten där leken skulle användas som pedagogiskt 
verktyg. Han menade att det är genom leken ett barn lär sig och han hade teorier om, och 
metoder för, hur han tyckte att barnets moder skulle leka med barnet för att stimulera det att 
lära. 
 
Han betraktade leken ur tre olika perspektiv, vilka han tyckte att modern eller ledaren skulle 
förmedla till barnen. Dessa kallade han: livets lek, skönhetslek och kunskapslek. I livets lek 
lär sig barnen praktiska saker som t.ex. att bygga med klossar. I skönhetsleken får barnen 
uppleva saker som färger, toner och språk. I kunskapsleken får barnen kunskap om och 
förståelse för saker, t.ex. att klossarna rasar om man puttar på dem. Idén Fröbel hade var att 
barn lär sig bäst genom att bli bemötta på ett naturligt sätt, på deras egen nivå, nämligen 
genom leken.  
 
Fröbel startade 1840 sin första Kindergarten dit föräldrarna två gånger i veckan skulle komma 
och under ledning leka med sina barn. Han startade även en utbildning där man lärde sig hur 
man leder leken. Han var noga med att lära dem leda leken, inte styra den. 
 
Fröbel menade att visor och sång är mycket viktigt för ett barns utveckling. Sången gör leken 
levande och hjälper till med barnets språkutveckling. I hans pedagogik fick sången och 
visorna en central roll och skulle fungera som kommunikationsmedel mellan barn och vuxen.  
Endast två av Fröbels texter gavs ut i bokform, den första Die Menschenerziehung, 
(Människans fostran) 1826 och den andra Mutter- und Koselieder 1844. Den senare är en bok 
om hans pedagogik och med den ville han nå ut med sin idé till hemmen. Den innehåller 
texter om lekens betydelse, dikter, bilder, visor samt tips på lekar och lekvisor som utövas 
med hela kroppen eller bara med fingrarna.  
 
Ett motto Fröbel är känd för är ”Kommt, lasst uns unsern kindern leben!” vilket på svenska 
betyder ”Kom, låt oss leva för våra barn!” Det han menar är att vi måste förstå att vi, för att 
kunna skapa en mänsklig gemenskap, måste leka med barnen. Vi ska leva såväl för som 
genom våra barn och det är barnen som låter oss behålla leken som pedagogiskt instrument 
(Uddén, 2001).  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Fröbel ansåg att sång och lek är viktiga saker i barns 
liv och därmed i deras lärprocess och språkutveckling. Att det här är tankar som funnits länge 
är intressant att veta.  
 

3.6.2 Vygotskijs teorier om hjärnan och fantasin 
 
Vygotskij (1995) beskriver de två grundläggande typerna av handlingar som människan utför. 
Med handlingar menar han här t.ex. en tanke, en sak eller en konstruktion av olika 
erfarenheter som bildar något nytt, till exempel en känsla. Den första är den återskapande eller 
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reproduktiva handlingen. Han förklarar den som en handling då man återskapar något man 
tidigare upplevt och tillägnat sig. Som exempel tar han upp att när man ritar av något så 
reproducerar man ett tidigare intryck av det man ska rita. Samma sak är det när man skriver 
något eller tänker tillbaka på en plats man varit på. Dessa handlingar har gemensamt att de 
inte skapar något nytt, de är i princip upprepningar av något vi tidigare varit med om eller sett. 
Detta menar Vygotskij är en förutsättning för att vi ska kunna fungera som människor. Vi 
måste kunna anpassa oss till omvärlden och genom att ha varit med om en sak kan vi, vid 
nästa tillfälle som liknar det första, förutse vad som kommer att hända och vi kan utarbeta 
bestående vanor.  
 
Varför vi minns och kan återskapa saker och händelser ur minnet har med plasticiteten i vår 
hjärna att göra menar Vygotskij (1995). Plasticitet är ett ämnes förmåga att få en ny form och 
behålla den formen. Han förklarar att vax är mer plastiskt än både vatten och järn i och med 
att vax lättare ändrar form än järn och lättare behåller den nya formen än vatten. Han liknar 
det som händer i hjärnan med ett papper som man en gång vikt på mitten. Det blir ett spår 
kvar på pappret och nästa gång räcker det med att blåsa på pappret så viks det på samma ställe 
igen.  
Hjärnan behåller alltså tidigare information och erfarenheter som ett litet veck i pappret.  
 
Hjärnan har också en annan viktig egenskap som leder oss in i förklaringen till den andra 
sortens handling Vygotskij beskriver. Hjärnan kan kombinera olika minnen eller intryck och 
skapa en helt ny tanke eller sak. Vi behöver kunna göra detta när vi t.ex. föreställer oss 
historiska händelser eller läser fabler. Detta kallar Vygotskij för den kombinatoriska eller 
kreativa handlingen och den är viktig för att kunna tänka framåt och för att kunna föreställa 
sig framtiden, saker som hänt förr i tiden eller platser man aldrig varit på. Hade hjärnan endast 
kunnat återskapa det vi varit med om, skulle vi bara vara förberedda på framtiden om den var 
en upprepning av det förgångna. Det är denna förmåga vi kallar för fantasi. När barn leker 
använder de den kreativa aktiviteten, t.ex. när en flicka sitter på en käpp och låtsas att det är 
en häst. I och med detta är det viktigt att föra dialog med barnen för att gynna deras 
utveckling och skapa förutsättningar för barnets inlärning.  

 
Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga 
barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande 
verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat 
sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto 
betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.  
(Vygotskij, 1995, s. 20) 

 
 

3.7 Ämnesintegrering 
 
Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) ger en syn på hur undervisning kan bedrivas och en sak 
som de tar upp är tematisk undervisning. Undervisningen ska organiseras så att olika ämnen 
vävs in i varandra. I Lpo94 står det att lärare ska ”samverka med andra lärare i arbetet för att 
nå utbildningsmålen” (Lpo94, s.12). 
 
Eleverna ska få skriva mycket i olika genrer och situationer, menar Bergöö, Jönsson och 
Nilsson (1997). Olika uttrycksformer ska bli naturliga och musik, drama och bild ska övas 
och utvecklas.  
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Eleverna gjorde saker tillsammans och reflekterade sedan över sina upplevelser 
muntligen och skriftligen. På det sättet skaffade de sig alltså stoff att bearbeta 
språkligt på olika sätt. Genom att måla, berätta, dramatisera, sjunga och skriva 
använde eleverna många olika uttryckssätt. (Bergöö, Jönsson och Nilsson, 1997, s. 
49) 

 
Nilsson (1997) behandlar ett antal punkter som man kan göra med eleverna under tiden man 
läser eller efter avslutad läsning. En punkt är att sjunga sånger som barnen kan associera till, 
av det de tidigare läst om. En annan punkt är att leka lekar som barnen själva inspirerats till 
från den lästa texten eller upplevda berättelsen. På så sätt befästs texten de läst lättare. De 
punkter som Nilsson (1997) beskriver kan användas i alla ämnen i skolan för att befästa 
kunskap.  
 

3.8 Skrivdans 
 
En metod som kan användas i skrivinlärning är Skrivdans där hela kroppen är delaktig i 
arbetet med att lära sig bokstäver och ord. Den metoden kommer vi att redogöra för här.  

 
Att integrera skrivandet i hela kroppen utvecklar en god kroppsbalans och ger 
barnen en relation till bokstäverna. Låt därför barnen få möjlighet att skriva med 
hela sin kropp, d.v.s. integrera basrörelserna i hela kroppen. I Skrivdans ges goda 
möjligheter till detta.  (Voors, 1993, s. 6) 

 
Metoden skrivdans är utvecklad av Ragnhild Oussoren Voors (1993) och kan användas av 
lärare för att öva upp barnens motoriska förutsättningar för att kunna börja skriva. Det finns 
två delar av skrivdans. I del I, som är utvecklad för barn mellan fem och åtta år, skrivs det inte 
något, men barnen får genom olika rörelser övning i bokstävernas former. På papper övar de 
pennrörelse i olika hastighet, spänstighet och tryck. Skrivdansen integrerar hela kroppen i 
övningarna och den gynnar den motoriska utvecklingen av händer och fingrar vilket i sig 
skapar en god förutsättning för en flytande och sammanbunden handstil. Skrivdansen passar 
även bra för lite äldre elever med skrivproblem.   
 
Del I innehåller nio olika teman och varje tema innehåller musik, rörelse och ramsor. 
Rörelserna i dessa teman övar bokstävernas olika former, som böjd, mjuk, rak osv. ”Det är lätt 
att stirra sig blind på de olika bokstäverna och deras former – när det är rörelsen och rytmen 
som är det väsentligaste först.” (Voors, 1993, s. 6) Genom dessa teman kommer barnen att få 
öva på samtliga rörelser och linjer som vår skrift är uppbyggd av. Varje tema inriktar sig på 
en speciell rörelse som övar grovmotorik och finmotorik. Till varje tema hör ett musikstycke 
som ska göra det lättare för barnen att hitta den rörelsen som skall utövas. Varje tema har 
också en egen ramsa till vilken man gör övningar med hela kroppen eller med bara händer 
och fötter. Till musiken i temat skapas också en fantasiteckning. I Vulkantemat är det en 
vulkan barnen får skapa. Först genom att vara en vulkan med kroppen, efter det målas det en 
med båda händerna på pappret. Förutom temats huvudbild, finns det ritövningar som är 
individuella och en del som utförs i par och en del i grupp.  
 
Genom de lekfulla motoriska övningarna skapas det en glädje inför det framtida skrivandet. 
För att viljan till skrivande ska finnas där, måste det kännas bekvämt att hålla i pennan och 
skrivdansen ger barnen ett elastiskt och spänstigt skrivande som känns bekvämt för handen. 
Barnen får genom de grovmotoriska övningarna i skrivdansen en större kroppsmedvetenhet 
och de får träna balansen. Båda hjärnhalvorna stimuleras vid övningarna. Skrivdansen ska 
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leda till en bättre fysisk och psykisk hälsa och skapa glädje inför skrivinlärningen. Motorisk 
träning har också en positiv effekt på koncentrationsförmågan.  
 
Voors (1993) skriver att beroende på gruppens mognad, hur stor gruppen är och hur snabbt 
utvecklingen sker, kan man arbeta med ett tema olika länge. Hellre korta stunder ofta än långa 
stunder sällan. Skrivdansen är gjord som en serie som läraren kan välja att följa eller välja ut 
delar som är extra viktiga för gruppen att öva på.  
 
Målet med denna metod är att genom lek och på ett naturligt sätt öva barnen att bli mogna för 
att börja skriva. I del II börjar barnen öva på bokstävernas grundformer och 
sammanbindningar och det kommer på ett naturligt sätt om man gjort del I innan. Skrivdans 
del II liknar del I, men innehåller även lek kring formandet av bokstäver på papper och 
rörelserna görs lite snabbare. De papper barnen har som underlag när de ritar har krympts till 
en mindre form (Voors, 1993). 
 

3.9 Musikprojekt för språkutveckling 
 
I det här avslutande kapitlet berättar vi om några projekt för språkutveckling som gjorts i 
Sverige. Vi är intresserade av att veta hur sådana projekt kan se ut eftersom vi själva gärna 
arbetar på det sättet. Det var därför intressant att läsa om dessa och kul att se att många arbetar 
på det sättet. I tre av de här projekten har språklärare samarbetat med musik- eller danslärare 
på olika sätt för att gynna språkutveckling. Slutligen tar vi upp en studie av Stefan Gustafson 
(2000) som berättar om hur en grupp barn utvecklat sitt språk med hjälp av ljudlekar.  
 
Framtidsverkstan 
Jederlund (2002) beskriver hur en danspedagog och en bildpedagog i Botkyrka tillsammans 
arbetar med något som de kallar Framtidsverkstan. Alla sexåringar får tre gånger per termin 
komma dit och där integreras dans, bild och rörelse. De arbetar med bokstavsdans som går ut 
på att barnen med sina kroppar och sinnen får uppleva bokstäver. De formar bokstäver och 
ord själva eller tillsammans och i Framtidsverksans arbete är det viktigt att bejaka barnens 
kreativitet. Arbetet präglas av att vara lustfyllt för alla barn. 
 
Språkinriktat dansarbete 
Jederlund (2002) beskriver vidare en skola i Karlstad där alla sex-, sju- och åttaåringar en 
gång i veckan i sex veckor erbjuds dans i skolan av en danspedagog. Det kallas för 
språkinriktat dansarbete och riktar sig främst till invandrarbarn som ska lära sig svenska. 
Begrepp som framför, bredvid, hög, låg, fort och under är alla lätta att uttrycka i rörelse. Även 
kontraster och motsatsord är lätta att uttrycka med kroppen. Parallellt med detta arbetar 
barnen även under andra lektioner med samma begrepp (Jederlund, 2002). 
 
Språksnurran 
Nästa projekt Jederlund berättar om stöds av Skolverket och genomförs på en skola i 
Karlskoga. Projektet kallas språksnurran och är ett språkutvecklingsarbete för elever i årskurs 
1. Där ska barnens språk utvecklas med hjälp av upplevelser. Dessa upplevelser är av 
estetiskt och kulturellt slag och innefattar bl.a. mycket sång, rytm och rörelse (Jederlund, 
2002). 
 
Stefan Gustafson (2000) beskriver i sin avhandling en studie han gjort på en grupp 
fjärdeklassare med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna fick under ett år öva upp sin 
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fonologiska medvetenhet med hjälp av ljudlekar. Studien visade att hälften av gruppen hade 
förbättrat sin läs- och skrivförmåga när året var slut.  
 
 
4. Metod 
 
När vi valde metod för hur vi skulle genomföra vår undersökning diskuterade vi för- och 
nackdelar med observation, intervju och enkät. Vi kom fram till att kvalitativ intervju var den 
bästa metoden för oss för att få reda på hur lärare ute på skolorna arbetar med musik i läs- och 
skrivinlärningen. ”Något förenklat: Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur 
vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå 
eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.” (Trost, 2010, s.32) 
 
Den kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal till formen bortsett från att den har ett 
speciellt fokus menar Dimenäs (2007). Den som intervjuar ser till att samtalet behåller sitt 
fokus och att man håller sig till ämnet. Som intervjuare är det viktigt att inte styra intervjun 
och att inte ställa ledande frågor. I den kvalitativa intervjun brukar ”öppna frågor” vara en 
vanlig form av frågor fortsätter Dimenäs (2007). Det innebär att frågorna inte är så 
strukturerade och att följdfrågorna inte behöver komma i någon särskild ordning utan följer 
respondentens svar.  
 
Hade vi använt oss av observationer istället för intervjuer hade vi fått en mycket god inblick i 
hur arbetet kan fungera under en lektion. Men för att få en lika stor förståelse för hur arbetet 
ser ut i sin helhet hade vi behövt genomföra observationer frekvent i samma klass under en 
längre tid vilket vi inte hade hunnit med. Vi hade kunnat använda observationer som 
komplement till intervjuerna, men vi valde att inte göra det med tanke på tidsbegränsningen. 
Det finns en risk med kvalitativa intervjuer, menar Svenning (2003), och det är 
intervjuareffekten. Den innebär att intervjuaren omedvetet kan påverka intervjuns riktning 
med t.ex. mimik och tonfall. Intervjuareffekten hade kunnat motverkas om vi använt enkäter 
för att samla in information. Om vi hade använt enkäter hade respondenterna dock inte haft 
möjlighet att svara fritt på frågorna och vi hade inte haft chans att ställa några följdfrågor eller 
tolka tonfall och kroppsspråk hos de intervjuade. 
 
Den kvalitativa intervjun är halvstrukturerad menar Kvale, (1997) vilket betyder att den 
varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär, utan någonting där 
emellan. Vidare har en kvalitativ intervju oftast en låg grad av standardisering (Patel och 
Davidsson, 2003). För att få svar på vårt syfte och de frågeställningar vi tagit fram ansåg vi att 
en halvstrukturerad kvalitativ intervju men låg grad av standardisering var den bästa metoden 
att använda. Vi diskuterade fram och tillbaka vilken grad av standardisering och strukturering 
som skulle passa bäst i vår undersökning. Vi kom fram till att låg grad av standardisering var 
det vi ville använda oss av, för att det skulle ge intervjupersonerna stort svarsutrymme (Patel 
& Davidsson, 2003). Att intervjun skulle vara halvstrukturerad (Kvale, 1997) valde vi i och 
med att vi hade ett visst antal frågor som vi ville ställa, men vi ville inte vara låsta vid att 
ställa dem i en viss ordning, vi ville dessutom ha möjlighet att ställa följdfrågor.  
 
Hade vi använt högre grad av strukturering hade vi varit begränsade i vår roll som intervjuare 
och inte haft möjlighet att ställa de följdfrågor som dök upp under intervjuerna. Högre grad av 
strukturering hade möjligtvis fått oss att känna oss säkrare som intervjuare eftersom vi då 
hade vetat exakt vad vi skulle säga under hela intervjun. Det hade känts skönt för oss som 
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ovana intervjuare. Den grad av strukturering vi använde gav oss däremot en djupare inblick i 
respondenternas arbete. En högre grad av standardisering hade inte fungerat i vår 
undersökning i och med att respondenterna i så fall inte hade haft möjlighet att svara på våra 
frågor med egna ord (Patel & Davidsson, 2003). 
 

4.1 Intervjufrågor 
 
Vi utformade åtta intervjufrågor (se bilaga 1) varav de två första var bakgrundsfrågor där 
respondenterna fick chans att berätta om sin bakgrund och utbildning. De följande sex 
frågorna var ställda så att de intervjuade fick beskriva sitt arbete kring musik och språk. De 
fick berätta hur arbetet går till, varför de arbetar på det sättet och hur länge de arbetar så med 
varje grupp. De frågor vi valde att ställa är av relevans för att få svar på våra forskningsfrågor 
och vårt syfte.   
 

4.2 Intervjupersoner 
 
Tillsammans med våra handledare kom vi fram till att fyra lärare att intervjua var lagom. 
Trost (2010) skriver att det är att föredra att ha ett lågt antal intervjuer i en kvalitativ 
intervjustudie. ”Ganska få är vanligen att föredra. Med många intervjuer blir materialet 
ohanterligt och kanske mäktar man inte att få en överblick och samtidigt se alla viktiga 
detaljer som förenar eller som skiljer.” (Trost, 2010, s. 143) Vi ville hitta fyra lärare som 
arbetar på olika sätt och har olika utbildningar för att få en bred syn på hur musik kan 
användas i läs- och skrivinlärningen. Två av lärarna arbetar med samma metod, men de har 
olika utbilding bakom sig och den ena arbetar förberedande med metoden inför läs- och 
skrivinlärning medan den andra arbetar med metoden i läs- och skrivinlärning. Två av 
respondenterna fick vi tag på via vänner som kände dem och de andra två hittade vi genom att 
söka på internet.  
 
Lärare 1 är ca 50 år och utbildad förskollärare och arbetar som förskollärare och 
fritidspedagog på en skola i norrbotten. Hon använder sig av skrivdans i sin pedagogik för att 
barnen ska få öva sin motorik och pennhållning inför skolstarten.  
 
Lärare 2 är ca 55 år och utbildad lågstadielärare och har under sin arbetsverksamma tid även 
arbetat som musiklärare i både låg- och mellanstadiet. Hon arbetar med skrivdans i sin 
lågstadieklass.  
 
Lärare 3 är ca 60 år och utbildad specialpedagog inom läs- och skrivinlärning. Hon arbetar 
som specialpedagog och språkutvecklare inom sin kommun. Som språkutvecklare har hon i 
uppgift att arbeta förebyggande med de estetiska ämnena som stöd i språkutvecklingen. Hon 
har arbetat i projekt tillsammans med en klasslärare och dennes klass samt en musiklärare och 
en danslärare från kulturskolan. Projektet gick ut på att utifrån barnens egna intressen och 
kulturella bakgrunder arbeta med språkutveckling, med de estetiska ämnena som verktyg.  
 
Lärare 4 är ca 55 år och utbildad musiklärare vilket hon arbetar som. Hon arbetar lite med 
skrivdans och sjunger och dansar bokstavssånger m.m. med barnen.  
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Vi har valt att intervjua dessa fyra lärare för att de använder musik i läs- och skrivinlärning 
alternativt har samarbetat med svensklärare. Respondenterna har olika utbildningar och 
undervisar i olika ämnen, vilket ger oss infallsvinklar om ämnet från olika håll. 
 

 4.3 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets (2007) fyra forskningsetiska huvudkrav är sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentialitet. Vi har tagit del av dessa och har under intervjuerna haft dem 
i beaktande genom att utlova anonymitet och konfidentialitet. Vetenskapsrådet menar att en 
persons identitet inte är intressant i en studie likt denna. Vi har valt att kalla våra respondenter 
för Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4.  
 
Vi tog kontakt med lärarna vi var intresserade av att intervjua och frågade om vi fick träffa 
dem för en frågestund. Vi berättade om syftet med intervjun och frågade om vi fick spela in 
intervjuerna så att vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka och lyssna på vilka svar vi fått samt 
vad den intervjuade använde för ord och tonfall (Kvale, 2009). Alla respondenter gav sitt 
medgivande till inspelning. 
 
Vi har enligt Patel och Davidsson (2003) undvikit långa frågor, ledande frågor, negationer, 
dubbelfrågor (antingen eller) och förutsättande frågor. Vi har även undvikit att ställa frågor 
som kan uppfattas kränkande gentemot lärarens arbete.  
 

4.4 Genomförande  
 
För att kunna genomföra en kvalitativ intervju och ställa följdfrågor under intervjuns gång bör 
man enligt Kvale (2009) ha goda kunskaper om ämnet. Därför har vi, för att få en större 
inblick och förståelse för ämnet i fråga, gjort litteraturstudier innan själva genomförandet av 
intervjuerna. Innan våra möten med respondenterna tog vi fram åtta frågor som vi hade som 
en grund i intervjuerna. Vi lämnade plats åt följdfrågor och ställde våra åtta frågor i den 
ordning som passade bäst för tillfället. Vi spelade in samtliga intervjuer för att kunna 
sammanställa och bearbeta dem grundligt i efterhand.  
 
Vi höll alla intervjuer på platser som respondenterna själva valt. Detta gjorde att 
respondenterna kände sig trygga och samtalen blev avslappnade. Vi spelade in alla intervjuer 
med inspelningsapparatur för att kunna gå tillbaks och lyssna i efterhand. Det fanns en risk 
med detta då man aldrig kan vara helt säker på att inspelningen verkligen fastnar. Den första 
intervjun spelade vi in med två olika apparater för att vara lite mer säkra. När vi märkte att det 
hade gått bra så valde vi en av dem att spela in resterande intervjuer med. En annan risk är att 
inspelningsapparaten kan gå sönder och att inspelningarna då går förlorade. Men så blev inte 
fallet, den höll.  
 

4.4.1 Intervju 
 
Måndagen den 22 november genomförde vi de två första intervjuerna och dagarna som följde 
träffade vi de två andra respondenterna. Vi satt i rum som respondenterna själva valt och där 
vi inte blev störda, vilket enligt Trost (2010) är en bra metod för att få respondenterna att 
känna sig trygga. Vi spelade in hela intervjuerna för att senare kunna gå tillbaka och lyssna på 
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svaren, respondenternas ordval och tonfall. En av oss hade ett anteckningsblock att anteckna 
viktiga punkter i, medan en av oss fokuserade på att ställa frågor.  
 
Under den första intervjun, (Lärare 1) som genomfördes på förskollärarens skola, var det 
Fanny som ställde frågorna och Moa som antecknade. Om Moa kom på någon följdfråga så 
fick hon givetvis ställa den.  
 
Den andra respondenten, (Lärare2) som är lågstadielärare, valde sitt hem som plats för 
intervjun. Det var nu Moas tur att ställa frågorna medan Fanny höll i pennan.  
 
Följande intervju hölls av Fanny själv och den genomfördes i respondentens (Lärare 3) 
arbetsrum. Den intervjuade arbetar som språkutvecklare och specialpedagog. 
 
Den fjärde och sista intervjun gjordes på Musikhögskolan då respondenten (Lärare 4) arbetar 
som musiklärare i närheten.  
 

4.4.2 Analys 
 
Under sammanställningen av intervjuerna använde vi oss av de tre steg som Kvale (1997) 
berättar om; meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning. 
Meningskoncentrering är det man gör när man sammanställer och kortar ner intervjusvaren så 
att det oväsentliga skalas bort. Vi sorterade t.ex. bort upprepningar och småord utan betydelse. 
Det nedskrivna svaret blev alltså kortare, i ord sett, än det svaret den intervjuade gav i 
talspråk. Sen sker meningskategoriseringen då svaren delas in i olika kategorier för att det ska 
vara lättare att jämföra svaren med varandra. Vi fann tre teman i intervjuerna som vi valde att 
utgå ifrån i vår resultatbeskrivning. Sist sker meningstolkningen och det är då jämförelsen 
mellan svaren sker. Svaren jämförs också i förhållande till den forskning som beskrivs i 
bakgrunden.  
 

5. Resultat 
 
I det här avsnittet kommer vi att beskriva vad intervjuerna gett för resultat. Vi kommer inte att 
redogöra varje fråga för sig utan har skrivit ihop svaren och gjort rubriker utifrån de teman vi 
fått fram. De teman vi har hittat är relevanta för vårt syfte och våra forskningsfrågor därför att 
de belyser det vi har frågat efter i syftet. Det första temat är musik i läs- och skrivinlärningen, 
det andra handlar om varför lärarna arbetar med musik i läs- och skrivinlärningen och det 
tredje temat handlar om hur musiken påverkar inlärningen.   
 

5.1 Musik i läs- och skrivinlärningen 
 
Lärare 1 arbetar med skrivdans i förberedande syfte inför kommande skolstart. Hennes arbete 
är baserat på en bok som heter Skrivdans (1993) och är skriven av Ragnhild O. Voors. 
Övningarna innehåller ramsor och rörelser och kan utövas två och två eller enskilt till bokens 
tillhörande skiva. Det finns bland annat en vulkanlåt på skivan där rörelserna symboliserar ett 
vulkanutbrott. En annan övning gör man till en robotlåt då man rör sig rakt och styltigt som en 
robot. Barnen får också öva på att gå i takt till musiken och rita olika tecken i luften, t.ex. 
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cirklar och åttor. Lärare 1 arbetar med skrivdans i förskoleklassen i en termin. Arbetet 
fortsätter inte under lågstadietiden på hennes skola, men de har pratat om att börja med det.  
 
Lärare 2 arbetar även hon med skrivdans fast i lågstadiet. Hon börjar alltid med att göra ett 
bastest för att kolla barnens motorik och pennhållning eftersom det är väldigt skiftande vad 
barn i ettan motoriskt klarar av. Sen presenterar hon en form i taget på tavlan som barnen får 
testa att forma i luften till någon musik. Hon börjar med mjuka former till avslappningsmusik. 
På schemat finns även tid för massage och detta vävs in i skrivdansarbetet. Efter att ha börjat 
med stora former i luften så krymps de ner mer och mer. Nästa steg är att göra formerna på en 
kompis rygg under massagestunden. Steg tre är att rita formerna med stor krita på ett stort 
papper. Ibland utförs rörelserna samtidigt med fröken i takt till musiken och ibland får de sitta 
och rita fritt.  
 
I en annan övning fästs ett stort papper på varje barns bänk där de ska göra en speciell rörelse 
med båda händerna samtidigt. Det är en bra metod för att upptäcka vilken hand som är ens 
skrivhand då många inte vet det än. 
 
Beroende på framstegen i klassen arbetar Lärare 2 med skrivdansen från 1 termin upp till 1 år. 
Nu är det första gången som hon med en och samma klass tänker jobba i tre år med detta. Det 
gör hon för att hon vill se hur barnens skrivutveckling går.  
 
Lärare 3 har arbetat i projekt tillsammans med en klasslärare och dennes klass samt en 
musiklärare och en danslärare från kulturskolan. Hon menar att språk inte bara är det talade 
språket utan även att estetiska uttryck är ett språk. De använder sig av det i språkutvecklingen 
i klassen.  
 
Arbetet byggs på elevernas intressen. Varje morgon har klassläraren en samling med barnen 
där varje barn får chans att gå fram och berätta om någonting. Det kan vara allt från en 
favoritfilm till vad man gjort i helgen. Barnen kan ta med sig bilder, filmer eller stödord och 
berätta för varandra. Utifrån det som barnen tar med sig fortsätter arbetet. Ett exempel är en 
pojke som berättade om sin pappas arbete på stålverket. Pojken hade med sig olika material 
som används under stålproduktionen. Lärarna tar tillvara på vissa teman som tas upp under 
samlingarna för att fortsätta arbeta kring.  
 
Musikläraren tog tillvara på de stödord som pojken med stålberättelsen hade med sig och det 
blev en rap. Han satte musik till och barnen lärde sig rapen utantill. Vissa svåra ord valdes ut 
och sades rytmiskt, spelades på trummor osv. ”Alla får känna på rytmen i orden, det är en del 
av läsprocessen att kunna se en större helhet än bara enstaka bokstäver.” (Lärare 3)  
 
Barnen får diktera för sin lärare vad de lärt sig om detta tema och hon skriver ner det till en ny 
text. Den texten kan klippas itu och sättas ihop på annat sätt eller läsas högt för varandra i par.  
 
Dansläraren sätter ihop en dans tillsammans med eleverna om järnmalmens väg från gruva till 
stål. Det är barnen som bestämmer rörelserna.  
 
Lärarna arbetar elevnära, dvs. de tar tillvara elevernas egna erfarenheter och intressen. De 
fångar barnens tankar, kulturella bakgrunder och deras språkuttryck. Barnen får ge varandra 
erfarenheter och tankar. De anpassar sig till elevernas mognad och förutsättningar.  
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Lärare 3 arbetade med sitt projekt i ca ett halvår innan hon redovisade det för skolverket. Men 
arbetet på skolan har fortsatt efter att hon slutade. Hon tror att det kommer att pågå så länge 
det finns resurser för det. Det har fått så mycket positiv uppmärksamhet och gett så bra 
resultat.  
 
Lärare 4 arbetar med läs- och skrivinlärning under sina musiklektioner när hon och 
klassläraren kommer överens om det. Då tar hon upp saker som eleverna jobbar med under 
svensklektionerna. Det kan t.ex. vara bokstavssånger, alfabetssånger, ramsor, sånger med 
rimord eller motsatsord. Till många av sångerna gör de rörelser för att förstärka inlärningen. 
Hon gör även lite skrivdans ibland. Lärare 4:s arbete med svenska i musiken sker mer 
sporadiskt och är inte planerat under en längre period.  
 
Sammanfattning 
Lärare 1 och Lärare 2 övar grovmotorik och finmotorik i form av dans och rörelse för att 
skrivinlärningen ska gå lättare. Lärare 3 utgår från elevernas intressen för att skapa lust att 
lära. De använder sedan musik och dans som hjälpmedel. Lärare 4 sjunger sånger som handlar 
om svenska språket t.ex. rim, bokstäver och motsatsord. Arbetet pågår från en termin upp till 
ett år för lärare 1, 2 och 3. För Lärare 4 sker arbetet sporadiskt beroende på vad hon 
gemensamt bestämmer med klassläraren.  
 

5.2 Varför musik i läs- och skrivinlärning? 
 
Lärare 1 hittade materialet om skrivdans för 6 år sen och tyckte att det lät intressant. Rörelse 
är ett viktigt inslag i förskolan och hon tycker att skrivdans är ett bra alternativ för att öka 
kroppsmedvetenheten hos alla barn. Genom åren har hon märkt att vissa barn håller väldigt 
krampaktigt i pennan när de skriver och ritar. Med hjälp av skrivdansen så kan detta beteende 
arbetas bort. Barnen får bland annat in mjukare rörelser i sin pennföring. ”Vissa barn höll 
väldigt krampaktigt i pennan när jag började ha dem och sånt jobbar jag mycket med.” 
(Lärare 1) 
 
Vidare menar Lärare 1 att det är viktigt att skapa ett intresse hos eleverna att lära sig skriva. 
Det är inte alla elever i förskolklassen som kan skriva sitt namn. Lärare 1 ser inga nackdelar 
med detta arbetssätt. Hon säger att om en övning inte fungerar i någon grupp så använder hon 
inte den övningen i den gruppen. Det är viktigt att lyssna på vad barnen vill och känner.   
 
Även Lärare 2 anser att motoriken är viktig att träna och tycker att skrivdansen är ett utmärkt 
arbetssätt. Språket tränas också i skrivdansen menar Lärare 2. Genom ramsor lär sig barnen 
att dela upp ord i stavelser. 
 
Stämningen och sammanhållningen i klassen blir bättre genom att de får göra övningar 
tillsammans och genom att de får massera varandra. Det har även blivit betydligt lugnare i 
klassen berättar Lärare 2. I början av hösten var det flamsigt och oroligt.  
 
Lärare 2 kom i kontakt med skrivdans för första gången för över 20 år sedan och ända sen 
dess har hon arbetat med det. Hon tyckte att det dåvarande sättet eleverna skulle lära sig 
bokstäver på var trist och oinspirerande. ”Jag ville göra nånting kul med mina elever, nåt som 
de tyckte var kul.” (Lärare 2) 
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Lärare 2 ser heller inga nackdelar med att arbeta med skrivdans. Det skulle vara att det tar lite 
tid från skrivtränandet, men hon tror att de tjänar in det när de får hålla på med skrivdans.  
 
Att använda flera sinnen vid inlärning är något som Lärare 3 tycker är viktigt. Att barnen får 
vara med och bestämma vad lektionerna ska handla om är även det en viktig punkt. Lärare 3 
ser inga nackdelar med att arbeta på det sättet som hon har arbetat på.  
 
Lärare 4 arbetar med svenskan under musiklektionerna för att förstärka barnens inlärning då 
de får informationen genom flera sinnen. Lärare 4 ser heller inga nackdelar med att inkludera 
svenskan med musiken utan menar att ”musik kan man använda i alla ämnen för att förstärka 
inlärningen.” (Lärare 4) 
 
Sammanfattning 
Att skapa intresse och lust att lära hos eleverna är viktigt svarar 3 av respondenterna. Lärare 1 
och 2 anser att motoriken är viktig att träna för att underlätta skrivandet. Lärare 4 menar att 
inlärningen förstärks om informationen kan tas upp genom flera sinnen. Det är ingen av 
lärarna som ser några nackdelar med sina arbetssätt.  
 

5.3 Musikens påverkan på läs- och skrivprocessen 
 
Lärare 1 tycker att det är svårt att bedöma hur hennes arbetssätt påverkar barnens läs- och 
skrivinlärning då de byter lärare efter ett år hos henne. Hon ser att barnen inte håller pennan 
lika krampaktigt längre och att de tycker att det är kul. Det är det som är det viktigaste, menar 
hon. Hon ser också framsteg i det motoriska. ”Att röra sig och säga ramsor samtidigt kan ju va 
lite svårt.” (Lärare 1) Allt som barn gör med rörelser trycker hon är bra.  
 
Lärare 2 anser att information genom flera kanaler gynnar inlärningen. I skrivdansen kan hon 
arbeta parallellt med andra ämnen, t.ex. om de pratar om träd i skogen så kan de parallellt 
med det rita träd i skrivdansen.  
 
Skrivdansen hjälper till att öka barnens självkänsla menar Lärare 2. Alla kan, även om de inte 
tror det innan. Barnen blir stolta över sina teckningar och hänger upp dem på väggen. Det är 
också lätt för barnen att se sin egen utveckling från den första skrivdansteckningen till den 
sista. Att barnen tycker att det är kul är det viktigaste, anser Lärare 2.  
 
Lärare 3 ser en stor utveckling hos eleverna framförallt inom det talade språket. Barnen har 
lärt sig att prata inför grupp, att argumentera och att lyssna på varandra och ställa frågor. 
Barnen har blivit så trygga och säkra på sig själva att de nu vågar framträda för varandra. 
Stämningen i klassen har blivit bättre. ”Nu vågar alla i klassen ställa sig upp och prata och det 
är jättekul.” (Lärare 3) 
 
Barnen har också gjort utvärderingar, och där framkommer det att de tycker att arbetet skapar 
glädje och ger lust att skapa. Barnen ser en mening med skolan när de inser att de lär sig 
roliga saker.  
 
Det är svårt för Lärare 4 att bedöma hur hennes arbete med att inkludera svenskan i 
musikundervisningen påverkar elevernas läs- och skrivinlärning. Men i och med att 
klasslärarna ofta ber henne om hjälp med detta så tror hon att hennes arbete har en positiv 
effekt på eleverna.  
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Sammanfattning 
Lärarna är överens om att om barnen tycker att arbetet är kul, så lär de sig lättare. Två av 
lärarna har svårt att göra en bedömning av barnens utveckling i och med att de inte undervisar 
dem i svenskämnet. Lärare 2 menar att inlärning via flera kanaler gynnar inlärning. Lärare 3 
ser en förbättring i elevernas självförtroende och i och med det har de blivit säkrare på att tala 
inför grupp och argumentera för sin sak.  
 

5.4 Jämförelse 
 
Vi tycker att vi har fått ut mycket av alla fyra intervjuer och vi fick våra frågor besvarade. Det 
fanns emellertid skillnader mellan hur intervjuerna utvecklades. En av respondenterna (Lärare 
4) svarade kort och koncist på alla frågor vilket gjorde att intervjun blev ganska kort. Lärare 2 
berättade istället otroligt utförligt om allting samt visade bilder och material. Vi behövde 
knappt ställa alla frågor då hon redan besvarat flera av dem i svaret på första frågan. Lärare 3 
var även hon väldigt pratsam och visade både filmer och bilder på hur arbetet fungerade. Det 
var den längsta intervjun och den pågick i mer än en timme. Respondenternas svar är så pass 
lika att det är svårt att hitta skillnader att jämföra.  
 
 

6. Diskussion 

6.1 Validitet och reliabilitet 
 
Här kommer vi att kritiskt granska de metoder vi använt för att få svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar. Syftet med studien var att få kunskap om hur musik kan användas som 
verktyg i läs- och skrivinlärningen i svenska för de lägre åldrarna. De frågor vi ville ha svar 
på var; Anser verksamma lärare att integrering av musik i läs- och skrivinlärningen påverkar 
barnens läs- och skrivprocess? På vilket sätt anser lärare att musik påverkar barns språkliga 
utveckling? Vilken del av musiken kan användas i undervisningen för att barns läs- och 
skrivinlärning ska gynnas?  
 
Med reliabilitet menar Svenning (2003) att resultatet som intervjun gav ska vara tillförlitligt. 
”Om ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och med 
samma metoder ge samma resultat! Så brukar man beskriva reliabilitet.” (Svenning, 2003, s. 
67) Med tanke på att vi bara gjort fyra intervjuer varav alla i Norrbotten, så vet vi inte om 
resultatet är helt tillförlitligt. Hade vi gjort fler intervjuer och haft möjlighet att utföra dessa 
runt om i hela Sverige hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Men med tanke på att våra 
intervjuade har olika utbildning och arbetar på olika sätt har vi ändå fått en ganska bred syn på 
ämnet i fråga. Vi var båda två med under intervjutillfällena och en risk med att vara två 
intervjuare är att respondenten kan känna sig i underläge och därmed inte vara helt öppen i 
sina svar (Svenning, 2003). 
 
Frågekonstruktioner, intervjuer och respondenternas öppenhet är några faktorer som ska 
klaffa för att uppnå maximal validitet (Svenning, 2003). Enligt Kvale (2009) menas validitet 
vara om en metod undersöker vad den påstås undersöka. Det faktum att vi är ovana 
intervjuare kan ha bidragit till en lite lägre tillförlitlighet, men vi anser ändå att vi har fått svar 
på våra frågor och frågeställningar. 
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För att kunna genomföra vår intervjustudie på bästa sätt så har vi, i enlighet med Kvale 
(2009), satt oss in i ämnet så mycket vi kan. Vi har läst litteratur om bl.a. språkutveckling, 
musikalisk utveckling och hur musiken påverkar oss på olika sätt samt litteratur om olika 
inlärningsstilar. Det finns en hel del att läsa om detta men vi har inte haft möjlighet att sätta 
oss in i allt som finns. Dock känner vi att vi har fått tillräckligt med information för att kunna 
genomföra de kvalitativa intervjuerna på ett bra sätt. Den forskning vi tagit del av är forskning 
som handlar om vilka positiva effekter musik kan ge i lärandet. Det kanske finns forskare som 
anser motsatsen, men någon sådan forskning har vi inte tagit del av. Det här är den första 
vetenskapliga uppsats vi skrivit, alltså är vi ovana att forska på det här sättet. Bakgrunden 
hade kanske sett annorlunda ut om vi varit vana vid arbetssättet, men vi anser att vi, för den 
här nivån på forskning, fått ut tillräckligt med information för att kunna genomföra intervjuer 
med god kvalitet.  
 
I enlighet med Trost (2010) spelade vi in intervjuerna med en ljudupptagare för att under 
arbetets gång kunna gå tillbaks och lyssna på svaren vi fått och se om vi uppfattat dem på rätt 
sätt. Intervjuerna spelades även in för att vi helt och fullt skulle kunna koncentrera oss på att 
ställa frågor och hänga med i respondendernas resonemang. Trost (2010) skriver att det även 
finns nackdelar med att använda ljudupptagare, t.ex. att man inte fångar upp respondenternas 
kroppsspråk och minspråk. Men eftersom vi var två om att genomföra intervjuerna så kunde 
en av oss anteckna viktiga saker som ansiktsuttryck och kroppsspråk som inte hörs på 
inspelningarna. Att vara två intervjuare var positivt för oss i och med att vi kunde koncentrera 
oss på olika saker, men det kan ha gjort så att respondenten kände att hon hamnade i 
underläge. Dock tycker vi att stämningen under alla intervjuer var mycket god och 
avslappnad. Om vi hade delat upp oss och genomfört två intervjuer var så hade vi sparat en 
del tid, men däremot hade det kunnat bidra till att respondenterna tolkat frågorna på olika sätt 
i och med att vi kanske skulle ha använt olika tonfall och dylikt. Enligt Kvale (2009) är det 
bra att genomföra en pilotintervju innan man gör den riktiga intervjun. Detta för att få ett 
större självförtroende i sin roll som intervjuare men också för att testa hållbarheten i de frågor 
som man valt att ställa. Vi valde att inte genomföra en pilotintervju, trots de klara fördelarna, 
p.g.a. tidsbrist. Vi frågar oss om vår intervjustudie är generaliserbar i och med att vi endast 
gjort fyra intervjuer. ”En vanlig invändning mot intervjuforskning är att det finns för få 
intervjupersoner för att man ska kunna generalisera resultaten.” (Kvale, 2009, s. 280)  
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Utifrån vårt syfte och litteraturen som vi läst skapade vi våra intervjufrågor. Våra handledare 
gav oss respons på frågorna och vi gjorde några ändringar innan vi genomförde intervjuerna. I 
helhet så fungerade den här metoden bra för vår undersökning. Vi tycker att vi fick våra 
frågor besvarade och det var bra att få träffa respondenterna så att vi hade möjlighet att tolka 
deras kroppsspråk och minspel samt att vi kunde ställa de följdfrågor som passade in för varje 
intervju. Eventuellt kan intervjuareffekten (Svenning 2003) ha påverkat resultatet en aning, 
men det var en så pass avslappnad stämning under alla intervjuer att vi inte tror att resultatet 
har påverkats. Det faktum att vi inte har sett hur respondenternas arbete ser ut i praktiken utan 
bara hört dem berätta om det kan vara en fara då respondenterna möjligtvis inte är helt öppna 
(Svenning, 2003). Vi väljer att tro att så icke är fallet. För att se hur arbetet ser ut i praktiken 
hade vi behövt genomföra observationer under en längre tid, då endast en observation inte 
hade räckt för att få en uppfattning om hur hela arbetet går till. På grund av tidsbrist hade vi 
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inte möjligheten att utföra så många observationer som hade krävts. Hade vi haft mer tid hade 
vi gärna kompletterat intervjuerna med observation som metod att undersöka ämnet.  
 
Efter första intervjun märkte vi att någon fråga hade kunnat vara formulerad på ett annorlunda 
sätt. Fråga 9, vad finns det för för- och nackdelar med att inkludera musiken i läs- och 
skrivinlärningen, ställde vi i slutet av intervjun. Då hade de tillfrågade redan hunnit med att 
berätta om en rad fördelar med sitt arbete. Svaren på den frågan blev alltså en liten repetition 
av tidigare sagda saker. Om vi istället hade frågat om bara nackdelar så hade frågan antingen 
blivit ledande: finns det några nackdelar med att inkludera musiken i läs- och 
skrivinlärningen?, eller antagande: vad finns det för nackdelar med att inkludera musik i läs- 
och skrivinlärningen? Vi valde därför att behålla den frågan under alla intervjuer. 
 

6.3 Resultatdiskussion 
 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera vårt resultat utifrån vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Vi kommer att jämföra våra intervjusvar med de fakta och teorier vi fått 
fram i bakgrunden. Efter det kommer vi att redogöra för våra övriga tankar och göra en 
avslutande sammanfattning och slutsats.  
 
Syftet med studien var att få kunskap om hur musik kan användas som verktyg i läs- och 
skrivinlärningen i svenska för de lägre åldrarna. De frågor vi ville ha svar på var: Anser 
verksamma lärare att integrering av musik i läs- och skrivinlärningen påverkar barnens läs- 
och skrivprocess? På vilket sätt anser lärare att musik påverkar barns språkliga utveckling? 
Vilken del av musiken kan användas i undervisningen för att barns läs- och skrivinlärning ska 
gynnas? 
 

6.3.1 Anser verksamma lärare att integrering av musik i läs- och 
skrivinlärningen påverkar barnens läs- och skrivprocess? 
 
Två av lärarna har svårt att bedöma hur arbetssättet med att inkludera musik i läs- och 
skrivinlärningen påverkar elevernas läs- och skrivprocess, men de ser att eleverna tycker att 
det är roligt, vilket oftast har en positiv effekt på inlärningen. Att ha roligt under 
inlärningsprocessen hjälper hjärnan att befästa kunskapen menar Healy (1999). De två andra 
lärarna ser klart positiva effekter på barnens läs- och skrivprocess tack vare sitt arbete. I 
Lpo94 kan vi läsa att undervisningen ska vara lustfylld och att lek och skapande arbete är 
viktiga delar i barnens tillägnan av kunskap. Att två av lärarna har svårt att bedöma hur deras 
arbetssätt påverkar elevernas läs- och skrivinlärning beror i detta fall på att de inte undervisar 
eleverna i svenska. Om vi hade intervjuat de lärare som undervisar barnen i svenska också, så 
hade vi kanske fått reda på mer om hur arbetet påverkar elevernas läs- och skrivprocess. Det 
vi fokuserade på i vårt sökande efter lärare att intervjua var att hitta lärare som arbetar med 
musik kopplat till läs- och skrivinlärning. Vi tänkte inte just då på att vi skulle kunna 
involvera andra lärare i vår studie för att få en bredare syn, och när vi kom att tänka på det så 
hade vi för knappt om tid för att utföra fler intervjuer.  
 
De två andra intervjuade lärarna ser klart positiva effekter av att använda musik i läs- och 
skrivinlärningen. Dessa lärare arbetar med samma barngrupp under en längre period och har 
därför möjlighet att se barnens utveckling. De arbetar med sin respektive klass dagligen och 
undervisar dem i nästan alla ämnen vilket gör dem till tillförlitliga bedömare. Vi kan inte med 
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säkerhet säga att alla intervjuade lärare skulle se positiva effekter på läs- och skrivprocessen 
om de alla hade undervisat barnen i svenska också, men vi kan spekulera i om att det är så.  
Kan de här positiva effekterna som de verksamma lärarna sett bero på att barnen får röra på 
sig mycket och öva sig motoriskt? Uddén (2004) skriver att man länge vetat att motoriska 
aktiviteter gynnar barns läs- och skrivprocess, så det kan mycket väl vara så. Beror de positiva 
effekterna på att barnen har fått sjunga och rytmisera mycket? Enligt Healy (1999) underlättas 
minnet genom att lägga till rytm och melodi till det man ska lära sig. I Lpo94 står det att 
skolan ska erbjuda daglig fysisk aktivitet för att främja det aktiva lärandet. Det tycker vi att 
våra respondenter gör genom att arbeta med motorik och dans i sin undervisning. Våra tankar 
kring detta är att  motoriska övningar, dans, sång och rytm eller en kombination av dessa ger 
en positiv effekt till inlärningen och hjälper minnet. Skulle det också kunna vara så att 
elevernas attityd gentemot lärande har blivit bättre i och med att de har arbetat på ett roligt sätt 
som Fagius (2001) skrivit om? Vygotskij (1995) påpekar vikten av repetition i inlärningen 
och genom respondenternas arbete med musik i inlärningen blir det mycket repetition av 
bland annat sånger och danser.  
 

6.3.2 På vilket sätt anser lärare att musik påverkar barns språkliga 
utveckling?  
 
Alla fyra respondenter anser att det motoriska förbättras genom deras arbete med musik i läs- 
och skrivinlärningen, vilket är viktigt för att eleverna t.ex. ska kunna forma bokstäver. Som 
tidigare nämnts så finns det forskning (Uddén, 2004) som tyder på att motoriska aktiviteter 
gynnar barns läs- och skrivprocess. Respondenterna säger också att eleverna tycker att det är 
roligt att arbeta på det här sättet och de kan se en utveckling hos sig själva vilket ger en 
starkare självkänsla som i sin tur ger lust att lära. Lpo94 poängterar att eleven lättare hittar sin 
lust att lära om denne får arbeta på det sätt som passar den bäst. Detta gynnar också barnets 
självkänsla och gör dem trygga i sig själva. Inlärningen sker genom fler kanaler samtidigt 
vilket våra respondenter, i likhet med Bjar och Liberg (2010), anser befäster kunskaperna 
bättre. Även Healy (1999) skriver att hjärnan arbetar bäst när de båda hjärnhalvorna 
samarbetar, vilket de gör om inlärningen sker via flera sinnen. För att förbättra minnet kan 
praktiska erfarenheter kombineras med t.ex. rörelser. 
Alla fyra respondenter arbetar på ett lekfullt sätt med läs- och skrivinlärningen, vilket barnen 
tycker är kul. I Lpo94 kan vi läsa att leken är en viktig del i elevernas tillägnan av kunskaper 
och det tycker vi att respondenterna tar hänsyn till i sitt arbete. Även Fröbel uppmärksammar 
lekens betydelse för barns utveckling och att det är genom leken barn lär sig. Fröbel menade 
också att visor och sång är viktiga element i barns utveckling. Våra fyra respondenter arbetar 
med sång och musik i läs- och skrivinlärningen och på så sätt gynnas barnens språkliga 
utveckling.  
 

6.3.3 Vilken del av musiken kan användas i undervisningen för att barns 
läs- och skrivinlärning ska gynnas?  
 
Precis som Uddén (2004) och Antal Lundström (1996) tar tre av de intervjuade lärarna tar upp 
ramsor som en viktig del i läs- och skrivprocessen. Ramsorna hjälper barnen att lära sig dela 
upp ord i stavelser och att se en större helhet än endast enstaka bokstäver. Det är viktigt att få 
känna på rytmen i orden och det kan ske genom ramsor men även genom att barnen får 
trumma orden, menar Lärare 3. På det sättet lär sig barnen även nya ord och de får öva på 
svåra. Även Liberg (2006) påpekar att en viktig del i att lära sig språket är att använda rim och 
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ramsor. Healy (1999) menar att genom att lägga till rytm till de ord man ska lära sig, 
underlättas inlärningen.  
 
Barn spontansjunger i vardagliga situationer och när de leker. Det borde skolan ta nytta av, 
menar Bjørkvold (1991), vilket alla fyra intervjuade lärare har gjort. ”Genom att sjunga 
stimulerar vi bl.a. rytm- och melodikänsla, som är bärande element för talförmåga och 
läsförståelse.” (Uddholm 1993, s. 58) Genom att tidigt sjunga och musicera med barn, redan 
på förskolan, får de öva sig i att höra de här egenskaperna som är viktiga i ett språk och lära 
sig att själva uttrycka dem menar Antal Lundström (1996) vilket Lärare 3 också märkt. Hon 
ser nämligen en stor utveckling hos eleverna framförallt inom det talade språket genom sitt 
arbete med integrering av musik och dans i svenska. Det finns sånger som ligger nära språkets 
naturliga rytm vilket är till stor hjälp i språkinlärning, skriver Liberg (2008). Fröbel menade 
att visor och sång är mycket viktigt för ett barns utveckling. Sången gör leken levande och 
hjälper till med barnets språkutveckling. 
 
Alla fyra intervjuade lärare har moment i sin undervisning där motoriken tränas vilket enligt 
dem, i likhet med Uddén (2004), är viktigt för skrivprocessen. Även Healy (1999) och 
Uddholm (1993) anser att motoriken är viktig att träna. Lärare 1, 2 och 4 tränar motoriken i 
skrivdans medan Lärare 3 samarbetar med en danspedagog som låter barnen dansa ord och 
historier. Lärare 4 gör även rörelser till många av de sånger hon sjunger med barnen. Lärare 1 
säger att skrivdansen kan bidra till att vissa barn som håller krampaktigt i pennan blir mer 
avslappnade. ”Psykologer och pedagoger har ganska länge vetat att barn har behov av 
motoriska aktiviteter för att lära sig läsa och skriva.” (Uddén, 2004, s. 11)  
 
Dans och rörelse gynnar inte bara motoriken utan kan även användas för att förbättra minnet 
(Healy, 1999). Vidare skriver Healy (1999) att genom fysisk aktivitet ökas också kemiska 
förbindelser i hjärnan och såväl hastighet som säkerhet vid läsning förbättras.  
 

6.3.4 Övriga tankar 
 
En viktig punkt att belysa är att lärarnas arbete tillgodoser mer än bara en inlärningsstil. 
Boström (1998) förklarar att alla lär på olika sätt och att det är något skolan måste utgå från i 
sitt pedagogiska arbete. Hon berättar om fyra olika stilar, Visuell, Auditiv, Kinestetisk och 
Taktil och vi anser att lärarnas arbete tillgodoser alla de stilarna. Visuell genom att barnen får 
använda papper och penna i de motoriska övningarna, Auditiv i och med att barnen får sjunga 
och lyssna mycket, Kinestetisk genom att barnen får röra mycket på sig i dans och motoriska 
övningar och Taktil genom att barnen får öva fingrarna i finmotoriska övningar. Boström och 
Josefsson (2006) förklarar att det inte finns någon undervisningsmetod som passar alla elever 
och genom att lärarna arbetar med musik i läs- och skrivinlärningen varieras deras 
undervisning från lektion till lektion. Det här har vi tänkt på många gånger under vår 
utbildning och nu har vi fått läsa om det och även diskutera det med verksamma lärare. Vårt 
mål är att på våra kommande arbetsplatser kunna samarbeta med andra lärare och hjälpas åt 
mellan olika ämnen och i Lpo94 står det att samarbete mellan lärare i olika ämnen ska 
förekomma. Två av de intervjuade lärarna arbetar på det sättet och trivs mycket bra med det 
vilket gör oss än mer övertygade om att vi i framtiden kommer att försöka arbeta på det sättet. 
Både Lpo94, Fröbel, Vygotskij och Healy (1999) menar att leken gynnar barnens utveckling 
och det är något vi lärt oss och kommer använda i vårt kommande arbetsverksamma liv. 
Genom att använda musik kommer vi kunna göra vårt arbete lekfullt och på så sätt lustfyllt 
för barnen, vilket vi lärt oss har en positiv inverkan på lärandet.  
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6.3.5 Sammanfattning 
 
Vi kan konstatera att våra intervjuade lärare har liknande uttalanden, dels i förhållande till 
varandra, men även till den litteratur som vi läst och delgett i bakgrunden. Att svaren skulle 
stämma så bra överens med litteraturen vi läst är inte oväntat med tanke på att de flesta texter 
är skrivna av lärare och forskare inom just detta område.  
 
Våra respondenter arbetar inte på det traditionella sättet utan har hittat nyare och kreativare 
arbetssätt vilket fungerar bra för dem och för eleverna. McGuinness (2005) ifrågasätter och 
kritiserar den traditionella undervisningen i läs- och skrivförståelse och anser att 
bokstavsnamn ska läras ut senare i processen. De lärare vi intervjuat integrerar musik i läs- 
och skrivinlärningen vilket inte är så traditionellt. Enligt Kempe & West (2010) är musikaliskt 
lärande viktigt för att utveckla språket. Boström (1998) skriver att alla lär på olika sätt och 
Gardner (1996) menar att skolan bör ha fler än ett sätt att undervisa på för att alla elever ska 
ha lika stor chans att utvecklas. Att integrera musik i läs- och skrivinlärningen kan vara ett 
sätt, vilket är precis det alla fyra respondenter gör.  
 

6.3.6 Slutsats 
 
Slutsatsen vi kan dra av de svar vi fått på våra forskningsfrågor är att vårt syfte, att få kunskap 
om hur musik kan användas som verktyg för att underlätta läs- och skrivinlärning i svenska 
för de lägre åldrarna, är besvarat. Utifrån det vi har fått fram i bakgrunden och utifrån de 
intervjuer vi genomfört har vi fått både teoretiska belägg för att musiken stimulerar hjärnan 
och gynnar inlärningen samt konkreta tips på hur arbetet med att integrera musik i läs- och 
skrivinlärningen kan gå till. Vi har kommit fram till att det är gynnsamt att använda musik 
som verktyg i läs- och skrivinlärningen.  
 
 

6.4 Pedagogiska implikationer 
 
Med tanke på vårt yrkesval och våra kommande år som musiklärare anser vi att vår 
undersökning har varit i allra högsta grad intressant för oss. Vi frågade oss innan vi började 
den här studien hur ett arbete med musik integrerat i läs- och skrivinlärning skulle kunna gå 
till. Nu när vår undersökning är klar vet vi hur ett sådant arbete kan gå till och varför det är ett 
bra sätt att arbeta på. Det vi lärt oss är något som vi kan ha nytta av i vårt eget kommande 
yrkesliv.  
 
 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Det här är en liten studie där vi har fått ett litet smakprov från pedagogikens stora 
smörgåsbord. Det finns en hel del forskning om hur musik gynnar inlärning i olika ämnen, 
men en mer omfattande studie kring hur musik kan gynna just läs- och skrivinlärning skulle vi 
gärna se. Om vi hade haft möjlighet att göra en mer omfattande studie kring detta så hade vi 
dels utfört observationer i klasser under en längre tid, intervjuat fler lärare samt intervjuat 
berörda elever.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Bakgrundsfrågor 
 
1. Vilket eller vilka ämnen undervisar du i? 
 
2. Vad har du för utbildning? 
 

Intervjufrågor 
 
3. Arbetar du med musik och svenska eller har du samarbetat med en annan ämneslärare inom 
dessa områden? 
 
4. Berätta om hur det arbetet går till. 
 
5. Varför arbetar du på det här sättet? 
 
6. Under hur lång tid arbetar du så här med varje barngrupp? 
 
7. Bedömer du att det här arbetssättet påverkar elevernas inlärning? 
 
8. Om ja, på vilket sätt påverkar det? 
 
9. Vad finns det för för- och nackdelar med att inkludera musik i läs- och skrivinlärningen? 
 
10. Har du någonting att tillägga? 
 


