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Abstract 
Examensarbete inom lärarutbildningen 
Titel: ”Musik är ju språk och språk är musik, det går inte att skilja åt liksom” En studie om 
musik som ett redskap i tidig språkutveckling. 
Författare: Malin Andersson, Olga Nordberg och Emma Thomée 
Termin och år: HT - 2010 
Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen 
Handledare: Inger Björneloo 
Examinator: Christina Kärrqvist 
Rapportnummer: Ht10-2611-233 
Nyckelord: Tal-, läs- och skriftspråksutveckling, kommunikation, musik, ämnesintegrering, 
svenska som andraspråk, tal-, läs- och skrivsvårigheter 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet med vår studie var att synliggöra hur och varför pedagoger i de tidiga skolåren, förskoleklass till skolår 
två, använde sig av musik som ett redskap i arbetet med tal-, läs- och skrivutveckling. Anledningen till att vi 
ville ta reda på detta var att vi i vår lärarutbildning läst både musik samt språkutveckling och fått en viss inblick i 
hur dessa ämnen kan integreras. Utifrån detta ville vi fördjupa vår kunskap om integrering av musik och språk. 
 
Frågeställning: 
Hur och varför använder sig pedagoger av musik som ett redskap i språkutveckling? 
 
Metod 
Studien är av kvalitativ karaktär med inriktning på ett fenomenografiskt angreppssätt. Vår ambition var att finna 
en variation av uppfattningar hos pedagoger. Genom tio öppna ostrukturerade intervjuer med elva respondenter 
var vår strävan att ta reda på hur och varför pedagogerna arbetade med musik som ett redskap i elevers 
språkutveckling. Vi ställde också frågor som särskilt rörde elever med svenska som andraspråk samt elever i 
språksvårigheter. När vi skrev intervjufrågorna samt diskuterade vårt material utgick vi ifrån tidigare forskning 
samt annan relevant litteratur i ämnet.  
 
Resultat 
Pedagogerna som vi intervjuade arbetade med musik för att främja elevernas språkutveckling på olika sätt. Ett 
arbetssätt var att skriva låtar med eleverna. Andra var att sjunga, göra framträdanden, rimma, ramsa och 
språkleka samt lyssna på musik. Enligt pedagogerna gav dessa musikaktiviteter bland annat eleverna goda 
möjligheter att lära sig nya ord, öva upp en fonologisk medvetenhet, stärka sitt självförtroende, samt få ett skriv- 
och läsintresse. I studien beskrivs en mängd arbetssätt och tankar kring hur pedagoger kan arbeta med musik 
som ett redskap i elevers tal-, läs- och skrivutveckling. Vår studie är relevant för utbildningsvetenskapen då den 
presenterar arbetssätt och argument till pedagogiskt arbete med musik och språkutveckling. 
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Förord 
Vi som har genomfört denna studie har läst Skapande verksamhet för tidigare åldrar som 
inriktning på lärarprogrammet. Alla tre är intresserade av och sysslar med musik på olika sätt 
på fritiden. Vi har även läst kurser i tal-, läs- och skrivutveckling för tidigare åldrar under 
utbildningen där vi fått ett intresse för språkutveckling. En av oss har även läst 
specialpedagogik som specialisering vilket är ett gott underlag då vi delvis riktar oss mot den 
specialpedagogiska aspekten i elevers språkutveckling. 
 
Under en tidigare kurs i lärarprogrammet, Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och 
vetenskapligt förhållningssätt, skrev vi B-uppsats tillsammans om bildskapande i förskola och 
skola. Vi besökte då en skola i England för att undersöka hur bildundervisningen såg ut där. I 
arbetet med B-uppsatsen samarbetade vi bra och hade ett gott utbyte av varandras erfarenheter 
och tankar. Därför kom vi fram till att det var en god idé att även skriva examensarbetet 
tillsammans. 
 
Vi vill framför allt tacka de som medverkat i och ställt upp på intervjuer och delgivit oss sina 
tankar och erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare, Inger Björneloo, för god 
konstruktiv kritik och gott stöd genom studien. Vi vill tacka Joffer för trevlig grannsämja och 
många skratt på Pedagogen. Slutligen vill vi även tacka vänner och familj för stöd och 
uppmuntran.  
 

Malin Andersson, Olga Nordberg och Emma Thomée 
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Inledning 
I inledningen beskriver vi bakgrunden till val av uppsatsämne och studiens avgränsningar. Vi 
presenterar även uppsatsens disposition.  
 
Bakgrund 
Vår studie handlar om hur pedagoger i de tidiga skolåren, förskoleklass till skolår två, 
använder sig av musik som redskap i pedagogiskt arbete med språkutveckling. Vi fokuserar 
på hur pedagoger tänker kring och arbetar med musik som ett redskap i språkutvecklingen hos 
elever och använder oss av materialinsamlingsmetoden öppna ostrukturerade intervjuer för att 
ta reda på detta. När vi använder begreppet språkutveckling innefattar det elevers 
kommunikativa utveckling i tal, läsning och skrivning. 
 
Anledningen till att vi väljer att titta närmare på musik och språkutveckling beror dels på att 
vi genom vår utbildning lärt oss att musik kan var ett bra hjälpmedel till språkutveckling hos 
elever. I lärarutbildningen har vi upplevt att musik och språk har många likheter och att de två 
ämnena främjar varandra i elevers lärande. En annan anledning till att vi väljer att göra en 
studie som behandlar musik och språk i skolan är att vi läst mycket om ämnesintegrering 
under vår utbildning. Genom detta har vi fått ett intresse för hur de praktiskestetiska och de 
teoretiska ämnena på olika sätt kan integreras och samverka. Integrering av ämnen kan leda 
till att eleven får en bättre helhetssyn på sitt lärande eftersom övriga livet inte är uppdelat i 
ämnen (KIL-gruppen, 2002). Vi tycker att musikämnet har ett egenvärde i sig, men vi har i 
den här studien valt att fokusera på musik som ett redskap. Detta för att synliggöra hur 
pedagoger kan arbeta med språkutveckling genom musik.  
 
Avgränsningar 
Studien fokuseras på pedagoger i de tidigare skolåren, det vill säga i förskoleklass till och 
med skolår två. Detta för att vår inriktning i lärarutbildningen sträcker sig till och med skolår 
två och för att både tal-, läs- och skrivutveckling med säkerhet är en del av det 
språkutvecklande arbetet i dessa skolår. I begreppet pedagog innefattar vi alla yrkesgrupper 
som ingår i studien, det vill säga logopeder, musiklärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, 
förskollärare, lågstadielärare och svensklärare. Anledningen till att vi använder ett samlat 
begrepp som innefattar alla medverkande är för att det i vårt resultat inte är väsentligt att veta 
vem som säger vad utan att i stället synliggöra de samlade tankar och arbetssätt som kan 
finnas.  
 
Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i åtta delar: Inledning, Syfte och frågeställning, Litteratur- 
genomgång, Metod, Resultat, Diskussion, Studiens relevans för utbildningsvetenskap samt 
Framåtblick. I Syfte och frågeställning preciserar vi vårt syfte samt redogör för 
frågeställningen som studien bygger på. I delen Litteraturgenomgång går vi igenom tidigare 
forskning och annan litteratur som vi anser är relevant för studien. Vi delar upp litteraturen 
efter olika ämnesområden och sammanfattar till sist litteraturgenomgången och visar 
därigenom på vår teoretiska utgångspunkt. I metoddelen beskriver vi vår 
materialinsamlingsmetod och analysmetod, samt presenterar hur våra metoder praktiskt 
genomförts. Här presenterar vi även det etiska perspektivet i studien och beskriver studiens 
tillförlitlighet. I resultatdelen visar vi vårt resultat i fem kategorier som vi urskiljt i det 
insamlade materialet. Dessa fem kategorier diskuteras och tolkas med hjälp av tidigare 
forskning i diskussionen. Vi redogör även för studiens relevans för utbildningsvetenskapen 
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och hur vi kan bygga vidare på denna studie. 
 
Syfte och frågeställning  
Syftet med vår studie är att, med utgångspunkt i tidigare litteratur och forskning, ta reda på 
hur pedagoger tänker kring och arbetar med musik som ett redskap i språkutvecklingen. Här 
syftar vi till utveckling i tal-, läs- och skriftspråk. Vår intention är att synliggöra en variation 
av arbetssätt och uppfattningar om hur musik kan vara ett redskap i språkutvecklingen hos 
elever. Vi innefattar ett allmänt perspektiv på elevers språkutveckling, där elever med svenska 
som andraspråk och elever med språksvårigheter ingår. 
 
Frågeställning: 
Hur och varför använder sig pedagoger av musik som ett redskap i språkutveckling? 
 
Litteraturgenomgång 
Här går vi igenom litteratur som är relevant för studiens syfte och frågeställning. Genom 
litteraturen framkommer vår teoretiska utgångspunkt. För att tydliggöra vår utgångspunkt 
sammanfattar vi slutligen det, för vårt syfte, mest relevanta. Den tidigare forskningen är 
indelad i flera rubriker där vi presenterar viktiga aspekter av musik och språkutveckling. 
 
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande finns sex centrala aspekter. Den första aspekten är 
att lärande är situerat. Situerat lärande innebär att situationen, kontexten, spelar roll för 
lärandet. Lärandet påverkas av sammanhanget som det sker i och kontexten innebär här både 
den fysiska och den sociala kontexten (Dysthe, 2003). I ett sociokulturellt perspektiv är allt 
skapande hos individen beroende av kontexten som den växer upp i. Beroende på var i 
världen individen befinner sig, får den olika erfarenheter vilket på skilda sätt berikar eller 
begränsar fantasin och kreativiteten. En kreativ miljö inbjuder till kreativt skapande, medan 
en miljö som är fattig på fantasi och kreativitet troligen leder till mindre kreativitet hos 
eleven. Detta gäller allt skapande, där det litterära skapandet ingår (Vygotskij, 1995). Den 
andra aspekten som presenteras är att lärande huvudsakligen är socialt, vilket innebär att 
interaktionen med personer i omgivningen är avgörande för det som lärs, samt sättet det lärs 
på. Den tredje aspekten handlar om att lärande är distribuerat. Distribuerat lärande innebär 
att kunskap är utdelad hos människorna i en grupp, där alla har olika erfarenheter och 
kunskaper som på olika sätt bidrar till en helhetsförståelse i gruppen. Den fjärde aspekten 
handlar om att lärande är medierat (Dysthe, 2003). Människorna skapar verktyg för att kunna 
tolka sin omvärld (Vygotskij, 2001). Dessa verktyg är alla sorters stöd och hjälp i 
läroprocessen, det vill säga intellektuella och praktiska resurser. De medierande verktygen 
används för att förstå omvärlden. Det viktigaste medierande verktyget är språket. Den femte 
aspekten tar upp hur språket är grundläggande i läroprocesserna. Den sjätte och sista 
aspekten av ett sociokulturellt perspektiv rör sig om att lärande är deltagande i en 
praxisgemenskap där medlemmen i en gemenskap lär genom gruppens medlemmar. Detta 
lärande pågår överallt kontinuerligt och tyder på att lärande är ett socialt fenomen (Dysthe, 
2003). 
 
Enligt Vygotskij (2001) bör kartläggning av elevers utveckling, förutom att ta reda på vad 
barnet kan idag, även innefatta det som eleven håller på att lära sig. Detta kallas inom ett 
sociokulturellt perspektiv för den närmaste utvecklingszonen. För att ta reda på elevens 
närmaste utvecklingszon, bör pedagogen låta den lösa uppgifter i samarbete med en vuxen 
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eller en kamrat som har kommit längre i sin utveckling inom det aktuella området. I 
samarbete med andra klarar eleven av att lösa svårare uppgifter än vad den klarar individuellt 
och med hjälp av imitation höjs den intellektuella nivån. Så länge eleven har möjlighet att 
imitera är också inlärning möjlig. Detta innebär att det eleven idag kan göra i samarbete med 
andra, kommer den snart att kunna göra självständigt (Vygotskij, 2001).  
 
Multipla intelligenser 
Människan har flera olika intelligenser vilka är förhållandevis oberoende av varandra. Dessa 
kan formas och kombineras på en mängd skilda sätt hos individer och inom olika kulturer. 
Intelligenserna samspelar i harmoni med varandra och därför är det svårt att dra tydliga 
gränser mellan dem, dock är de olika framträdande hos olika individer. Ofta benämns detta 
synsätt på mänsklig intelligens som en multiintelligensteori. En mänsklig intelligens måste 
innefatta problemlösningsverktyg som gör att individen kan upptäcka samt lösa konkreta 
problem och tackla olika former av svårigheter som i sin tur resulterar i ny kunskap. Eftersom 
alla elever inte har samma kognitiva förutsättning och lika utvecklade intelligenser, är det 
viktigt att anpassa undervisningen till varje individ. Vid läsinlärning kan exempelvis en elev 
som har en framträdande musikalisk intelligens börja med att utnyttja notsystemet för att få en 
god start på läsinlärningsprocessen (Gardner, 1994). För de elever som har en starkare 
praktisk än teoretisk förmåga, uppstår ofta svårigheter i olika situationer eftersom tonvikten i 
skolan för det mesta ligger på de teoretiska ämnena. Många gånger resulterar det i att dessa 
elever inte kan utveckla en positiv självkänsla i skolundervisningen eftersom de intellektuella 
prestationerna ibland värderas högre än de praktiska (Andersson, 1999).  
 
De två intelligenser som är centrala i vår studie är den lingvistiska intelligensen samt den 
musikaliska intelligensen. Mycket av det eleverna lär i skolan i dag är knutet till det 
mänskliga språket som uttrycks i symboler, skrift och tal. Språket kan användas som ett 
verktyg till förklaring av olika fenomen och för att övertyga andra om våra uppfattningar och 
åsikter. Språket hjälper oss också att minnas till exempel genom att skriva ner det som ska 
kommas ihåg. Hos en del människor är den lingvistiska intelligensen särskilt framträdande. 
Dessa personer har ofta en känslighet för ordens nyanser, innebörd, ljudvärden samt de regler 
som styr ords inbördes ordning och böjningsmönster. Musikens grundläggande beståndsdelar 
är melodi och rytm och konstformen är ofta starkt kopplad till känslor. I den västerländska 
skolan har den musikaliska intelligensen en relativt låg status i jämförelse med till exempel 
den lingvistiska. Hos vissa individer är den musikaliska intelligensen extra framträdande, men 
alla människor har dock den grundläggande musikaliska förmåga som krävs för att delta i en 
kulturs musikliv.  Hos de individer där den musikaliska intelligensen är framträdande är bland 
annat känslan för toner, fraser och strukturer i musiken särskilt utvecklad. Utvecklingen av 
mänsklig musikalitet kan bero på medfödda faktorer, talang, men är även starkt beroende av 
miljön, bland annat kulturella värderingar och tillgång till musikalisk utbildning. Det är troligt 
att musikalisk uttrycksförmåga och lingvistisk kommunikation växte fram ur gemensamma 
rötter. De båda intelligenserna är starkt beroende av auditiva och vokala funktioner. Den 
musikaliska intelligensen och den lingvistiska intelligensen styrs dock från olika centrala 
nervsystem i hjärnan (Gardner, 1994). 
 
Viss kritik har riktats mot teorin om multipla intelligenser. Problem kan uppstå när pedagoger 
direktöversätter denna psykologiska teori till sin undervisning. Eftersom Gardners forskning 
är inom det psykologiska fältet, finns det åsikter om att den inte direkt kan tillämpas i skolan. 
Det finns få vetenskapliga studier i hur de multipla intelligenserna ska praktiseras. Dock finns 
det ett antal pedagogiska metodböcker om hur teorin kan tillämpas i skolan, dessa med mer 
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eller mindre djup. Det finns heller ingen forskning som visar på hur elevers intelligenser ska 
kartläggas. Mätning av intelligenserna är emellertid inte eftersträvansvärd inom den multipla 
intelligensteorin (Boström & Josefsson, 2006). 
 
Språk och kommunikation 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är varje språklig framställning en form av värderingar 
som har ursprung i en kulturell och historisk tradition. När vi kommunicerar ges möjlighet att 
verka i en kulturell mångfald. Språket ger möjligheter att påverka människor i omgivningen 
och genom språket kan vi forma både oss själva och andra. I ett sociokulturellt perspektiv är 
språket, främst det talade och skrivna, en central del i elevers lärande. Språket och 
kommunikationen lägger grunden till att lärandet över huvud taget ska kunna ske. Genom 
språket kan vi förstå det vi tänker och också förmedla det till andra (Dysthe, 2003).  
 
Samspel mellan individer framhålls som en betydelsefull process i den sociokulturella teorin. 
I skolan är språket ett viktigt verktyg för att inhämta ny information. Genom kommunikation 
mellan individer, till exempel genom att lyssna, läsa, skriva och tala, sker det mesta av vårt 
lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är det språket och kommunikationen som binder 
samman den individuella och de sociala lärandesituationerna (Dysthe, 2003). Dialog är ett 
centralt begrepp som innefattar symmetri mellan samtalsparterna och målet är att komma 
fram till en gemensam förståelse om någonting. Dialog kopplas främst ihop med muntliga 
samtal mellan två människor, men kan också innebära kommunikation genom skriftspråket 
(Dysthe, 1996).  
 
Språkets främsta funktion är att fungera som ett kommunikativt redskap för människan i dess 
sociala samvaro. För att ett samspel mellan två människor ska benämnas med ordet 
kommunikation bör det ske genom språk eller någon form av språkligt kommunikations-
medel. Barn utvecklar tidigt olika former av uttrycksmedel för att uppnå en social kontakt 
med sin omgivning. Under barnets första levnadsmånader visar sig dessa som bland annat 
joller, skratt och gester (Vygotskij, 2001).   
 
Kommunikation handlar om att ömsesidigt dela upplevelser och tankar i samspel med andra. 
Det görs genom att använda olika former av språk, till exempel talspråk, kroppsspråk, 
tonspråk och bildspråk.  Människan har två parallella kommunikationssystem, det verbala och 
det icke-verbala, och alla former av språkliga uttryck befruktar varandra. De delar i hjärnan 
som hanterar de förspråkliga processerna, det vill säga det som sker i hjärnan innan språkligt 
uttryck, stimuleras oavsett vilken form av språk som utgjorde de första signalerna.  Exempel 
på förspråkliga processer är känsla, minnen och associationer. När ett barn hittar pulsen i 
musiken och sången utvecklas då ofta även talspråket (Jederlund, 2002). Inom Reggio Emilias 
pedagogiska filosofi finns det ett talesätt: ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio…” 
(Dahlberg & Åsén, 2005, s. 189). Detta bygger på användandet av många språk och 
uttryckssätt, bland annat musikspråk, bildspråk, talspråk och skriftspråk. Då aktiveras hela 
barnet och det leder i sin tur till att det kan utveckla en tilltro till sin egen förmåga (Dahlberg 
& Åsén, 2005). 
 
Språket kan delas in i olika nivåer. Den första nivån är fonologin, vilken innefattar språkljud, 
till exempel uttal eller artikulation, samt talets rytmiska och melodiska aspekter. Den andra 
nivån är den grammatiska, vilken bland annat innefattar böjningsmönster och prepositioner. 
Dessa två nivåer har med språkets formaspekter att göra. Den semantiska nivån innefattar 
ordens betydelse och innehållsaspekter av språket. Sista nivån, den pragmatiska, handlar om 
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vår kommunikationsförmåga över lag samt användningen av språket. Den sista nivån gäller 
även den icke-verbala nivån där gester och mimik ingår (Ors & Nettelbladt, 2000).     
 
Tal-, läs- och skrivsvårigheter 
Dagens IT-samhälle ställer allt högre krav på vår språkliga förmåga, främst läsning och 
skrivning (Ors & Nettelbladt, 2000). Den som har svårigheter i sin kommunikativa förmåga 
löper ökad risk att fungera sämre i samhället (Antal-Lundström, 1997; Ors & Nettelbladt, 
2000).  Det skrivna ordet anses av många, i dagens västerländska samhälle, ha högre status än 
det talade (Dysthe, 1996; Bjørkvold, 2005). Detta kan bero på att talutvecklingen ofta sker 
automatiskt, medan skrivutvecklingen i större grad kräver en aktiv läroprocess. Det skrivna 
ordet fungerar i många situationer som ett maktmedel, eftersom alla människor inte behärskar 
det (Dysthe, 1996).   
 
Kravet på läs- och skrivförmåga ökar både i arbetslivet och i samhällslivet. Att lära sig tala är 
för många barn lika självklart som att lära sig gå, men att lära sig läsa och skriva är för de 
flesta inte en lika naturlig process. Vår alfabetiska skrift är en kod för det talade språket och 
de flesta människor behöver stöd i att förstå hur systemet fungerar. Läsning och skrivning 
handlar om avkodning och förståelse och för att en elev ska komma underfund med hur 
språkformen fungerar, behöver den bli medveten om ordens uppbyggnad. En del elever kan 
dock få svårigheter i att nå fram till denna språkliga insikt. För att förstå skriftsystemet 
behöver eleven också bli medveten om hur ord kan delas upp i fonem och att fonemen 
symboliseras av olika bokstäver. I förebyggandet av läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att 
tidigt arbeta med lekar och övningar som handlar om hur ord låter. Risken finns att elever i 
läs- och skrivsvårigheter tröttnar på att läsa och att de då hamnar i en ond cirkel (Ors & 
Nettelbladt, 2000).  
 
Det finns olika former av talsvårighete. Det kan till exempel vara förmågan att uttrycka sig 
genom det talade språket, språkförståelsen eller svårigheter med talljuden. (Ors & Nettelbladt, 
2000). Talspråkssvårigheter kan också innefatta uttalssvårigheter, där barnets tung- och 
munmotorik är dåligt utvecklad. Hos en del barn kan talet vara skenande eller hackande, till 
exempel vid stamning. Bristande fonologisk medvetenhet är en annan form av svårighet som 
är vanlig. Barnet har då svårt att förstå hur ljudsystemet är uppbyggt, till exempel att de talade 
orden är uppbyggda av olika ljud (Kadesjö, 2008).  Språkstörning är dock inte något statiskt, 
utan svårigheterna varierar mellan olika individer och olika situationer. Om ett barn har 
svårigheter i att förstå vardagligt talspråk, resulterar det ofta i att det får svårt att 
kommunicera med andra människor. De talspråkliga svårigheterna medför ofta även problem 
vid läs- och skrivinlärningen eftersom skriftspråket bygger på talspråket (Ors & Nettelbladt, 
2000). Dessa barn får många gånger svårigheter i till exempel kamratkontakter och det i sin 
tur kan leda till att dessa barn lätt hamnar utanför i sociala situationer (Ors & Nettelbladt, 
2000; Kadesjö, 2008). Det är viktigt att tidigt upptäcka de barn som är i språksvårigheter och 
alla försök till kommunikation bör uppmärksammas positivt för att stimulera barnets 
språkutveckling (Kadesjö, 2008).  
 
Behandling av barn med språkstörningar sker ofta hos en logoped. För lite äldre barn kan ett 
av arbetssätten vara att arbeta och leka med rim och ramsor, men även att öka medvetenheten 
om ordens rytm och hur man frambringar olika språkljud är viktiga delar i logopedin (Ors & 
Nettelbladt, 2000). Forskning har visat att arbete med ljudlekar och rytmisering av fraser och 
ord lett till underlättat lärande hos elever i läs- och skrivsvårigheter (Jederlund, 2002). Läs- 
och skrivsvårigheter kan handla om svårigheter i att uppfatta de olika ljuden i språket. Genom 
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lekar med ljud, rim och ramsor blir ljuden meningsfulla och konkreta för eleverna, vilket kan 
förebygga läs- och skrivsvårigheter. I tidigare undersökningar har det framkommit att elever i 
Sverige har en högre läskunnighet i jämförelse med USA och Storbritannien. Detta kan bero 
på att elever i förskolan och förskoleklassen i högre grad i Sverige får fonologisk träning 
genom ljudlekar (Jacobsson, ”Forskarteori: Lekar med ljud hjälper barn att läsa bättre”, 1999). 
För att kunna läsa måste eleverna ha fonologisk medvetenhet för ord. Fonologisk medvetenhet 
kan tränas upp genom rimlekar där barnen bland annat får hitta på egna rim. Att arbeta med 
stavelser genom att exempelvis klappa stavelserna i ord leder också till fonologisk 
medvetenhet (Lundberg & Herrlin, 2005). Rim, ramsor och andra språklekar är en viktig 
ingång till att lära sig läsa och skriva. Lek med språk kan leda till att eleverna knäcker 
skriftkoden (Liberg, 2006). Rim och ramsor inspirerar barn att själva leka med språket, som 
att till exempel hitta på egna ord, ljud och sånger (Fast, 2008). Genom att arbeta med 
musikaliska ljudlekar kan även inlärning förstärkas eftersom eleverna får en positiv 
känslomässig upplevelse (Antal-Lundström, 1997).  
 
Det finns olika former av läs- och skrivsvårigheter, däribland dyslexi. Det första steget när en 
elev lär sig läsa och skriva är att koppla samman bokstav med ljud och sedan binda ihop en 
rad bokstäver till ett ord. För en del elever kan det vara svårt att förstå denna avkodning av 
bokstäver och ord. Andra former av hinder vid skriv- och läsinlärning kan vara att eleven inte 
förstår vad ordet som de ljudat sig fram till betyder. En del elever kan också ha visuella 
perceptionssvårigheter vilket kan leda till att det får problem att uppfatta bokstävernas 
utseende (Kadesjö, 2008).    
 
Övergången från talspråk till skriftspråk kan medföra svårigheter för en del elever. Talspråket 
är i de flesta fall begripligt för dem, men skriftspråket innebär nya lagar som eleverna ännu 
inte är införstådda med. Det kan resultera i att syftet med att lära sig skriva och läsa inte blir 
synligt, vilket i sin tur resulterar i att eleverna inte förstår varför det ska lära sig den nya 
språkformen. För att inspirera eleverna till att skriva bör de få skriva om något som intresserar 
dem. Då kommer de också vilja lära sig. Lärarens uppgift är att göra skriftspråket 
meningsfullt hos eleverna och sedan vägleda dem genom skrivandets regler (Vygotskij, 
1995). 
 
Det mänskliga talet innehåller många olika toner och ljudeffekter i en komplex blandning. 
Rytmen och språkmelodin är centrala delar i talspråket och om dessa uttalas på ett annat sätt 
än det vi är vana vid, kan det resultera i att vi får svårigheter med att förstå vad som sägs trots 
att grammatiken kanske är korrekt (Antal-Lundström, 1997). Auditiva perceptions- 
svårigheter innefattar svårigheter att uppfatta eller särskilja olika ljud. Vid skriv- och 
läsinlärning kan det medföra svårigheter eftersom eleven har svårt att skilja på olika ljud, till 
exempel lång och kort vokal eller likaljudande konsonanter (Kadesjö, 2008). Utvecklandet av 
hörselkänslighet hos barnen kan öka deras känslighet för ljudens nyanser vilket stärker deras 
kommunikativa utveckling dels i musiken, men även i det talade och skrivna språket. 
Medvetet arbete med elevernas hörsel och röst kan bidra till att deras framtida läs- och 
skrivnivå förbättras. En vanlig orsak till dyslexiproblem är att eleven saknar förståelse för 
sambandet mellan ljudens hörbara komponenter och deras visuella former. För att kunna läsa 
måste eleverna känna igen bokstäverna och därefter kunna återge de ljud som dessa 
representerar. Att lära sig att översätta ljud till skrivna tecken och därefter tolka dem till 
förståeliga ljud, kan för en del elever vara ett dilemma. För att underlätta elevers läs- och 
skrivutveckling är det viktigt att börja tidigt med att stimulera deras utveckling av en 
medveten ljudförståelse. Uppövandet av ljudkänslighet främjar kommunikationen och kan i 
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språkutvecklingen leda till att eleverna lättare upptäcker olika ljudkällor och ljudegenskaper 
(Antal-Lundström, 1997).  
 
Svenska som andraspråk 
Arbete med rim och ramsor tillsammans med elever som har ett annat förstaspråk än svenska, 
leder till att de lättare hittar språkets rytm. Detta underlättar i sin tur förmågan att urskilja ljud 
och melodi i det svenska språket och även att eleverna enklare kommer ihåg ord, text och 
melodin i ramsorna (Vesterlund, 2003). Språklekar som ramsor och sånger hjälper elever att 
läsa och skriva på ett språk som de ännu inte behärskar. I ramsorna och sångerna finns 
helfraser som den lärande kan härma. Genom att lära sig helfraser kan den lärande bryta ner 
fraserna i ord och stavelser som sedan kan användas i nya fraser och sammanhang. Helfraser i 
ett nytt språk lärs lättare in genom språklekar än om fraserna lärs del för del. I de färdiga 
sångerna finns också nya uttryck och begrepp som den lärande lätt kan lära sig genom rytmen 
och melodin. Dessutom kan elever med talspråkliga svårigheter eller elever som ännu inte 
behärskar det inhemska språket genom lustfyllda språkaktiviteter såsom sånglekar få en stärkt 
kommunikativ identitet och börja våga kommunicera på flera olika sätt (Jederlund, 2002). 
 
I situationer där människor från olika kulturer och olika språkgrupper möts, är det viktigt att 
hitta olika sätt att samspela och mötas. Det talade språket är endast ett av flera som vi 
människor använder oss av när vi kommunicerar. Även musik är en form av språk, där vi kan 
förmedla känslor, budskap och kommunicera med varandra utan ord. I det språkliga arbetet 
med elever med annat förstaspråk än svenska, är det viktigt att mötas i en konkret, aktiv 
handling, till exempel genom musik. Genom en upplevelse i musiken kan tankar, 
begreppsbildningar och fantasi utvecklas på ett lustfyllt sätt (Vesterlund, 2003). 
 
Sången har många fördelar vid lärandet av ett nytt språk. Uttal, läsning, förståelse för ordens 
innebörd och textens innehåll tränas genom att sjunga texter på svenska. Med musiken som 
metod kan vi lära oss innehållet i en text. När vi till exempel sjunger Evert Taubes visor kan 
vi lära oss växters namn och därefter lära oss hur de stavas och uttalas. I sångerna upprepas 
orden ofta vilket gör inlärningen lättare.  Rimmen i texterna kan också vara till hjälp när man 
ska lära sig att komma ihåg ett ord. Dessutom lär vi det nya språkets rytm genom sångerna 
(Andersson, 2010).  
 
Det dock är inte bara texten i musiken som leder till utvecklande av ett språk. Genom att 
lyssna på berättande instrumental musik, kan känslor, upplevelser och tankar diskuteras och 
sättas ord på (Andersson, 2010). Pramling och Pramling Samuelsson (2010) har i en studie 
tittat på hur elever skriver dikter. I studien skildras hur elever genom poesin kan beskriva 
musik de lyssnat på. Musik kan ibland vara svår att sätta ord på, men genom att använda sig 
av poesi kan eleven få grepp om det den lyssnat på. Musiken blir då ett redskap för att sätta 
igång elevernas kreativa språkskapande (Pramling & Pramling Samuelsson, 2010). I den så 
kallade Mozarteffekten har det framgått att lyssnande på musik ger bättre studieresultat i 
bland annat språk (Jederlund, 2002). Den så kallade effekten avtog dock snabbt efter 
undersökningen och de förbättrade resultaten blev alltså inte bestående (Lindström, 2002). 
Eleverna blir inte smartare genom att lyssna på Mozarts verk. Däremot ökar musicerandet i 
sig elevernas prestationer inom andra områden (Wahlgren, ”Hammarkullen tar ton”, 2010). 
 
Musik och språk i hjärnan 
Den talspråkliga utvecklingen har två nivåer: den prosodiska nivån och den segmentella 
nivån. Den prosodiska nivån innefattar det musikaliska i talspråket, det vill säga tonhöjd, puls 
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och rytm. Den segmentella nivån innefattar språkljuden, till exempel vokaler, konsonanter 
och stavelser samt dess sammansättning till ord. Den prosodiska nivån kommer alltid före den 
segmentella i talutveckling i alla stadier. Därför är musikaliska övningar och lekar bra för 
eleven då den snabbare behärskar den prosodiska nivån och på så sätt kan gå vidare till den 
segmentella nivån i språket (Jederlund, 2002). I hjärnan styrs tal och språk av den vänstra 
hjärnhalvan medan musik styrs av den högra hjärnhalvan. Språkmelodin styrs dock av den 
högra hjärnhalvan, alltså i samma hjärnhalva som musiken (Centerheim-Jogeroth, 1997). 
Detta stämmer överens med Jederlunds (2002) beskrivningar av talet, då han menar att den 
prosodiska nivån i talet styrs från samma hjärnhalva som musik, det vill säga den högra 
hjärnhalvan, medan den segmentella nivån styrs av den vänstra hjärnhalvan. Gardner (1994) 
menar dock att musik är en egen intelligens som utvecklas självständigt och som inte är någon 
delfunktion av språket eftersom musik berör specifika delar i hjärnsystemet. En annan 
uppfattning är att hela hjärnan aktiveras vid sång. Textinlärning i en sång aktiverar den 
vänstra hjärnhalvan och melodiinlärning aktiverar den högra hjärnhalvan. Sång har även en 
positiv inverkan på språkutveckling, tal och förståelse eftersom hjärnan uppför sig på samma 
sätt vid sång som vid högläsning (Trollinger, 2010).  
 
Det finns inte något specifikt center för musik i hjärnan. Vilken sida av hjärnan som främst 
aktiveras vid musiklyssning kan variera. En otränad musikutövare aktiverar höger hjärnhalva 
då denne lyssnar på musik, medan en person med musikalisk skolning istället aktiverar 
vänster hjärnhalva vid musiklyssning. Till skillnad från den otränade lyssnaren som lyssnar 
till helheten av musiken, lyssnar den tränade lyssnaren till detaljerna i musiken. Detta betyder 
att vänster hjärnhalva mer och mer tar över musikhanteringen ju mer en person tränas i musik, 
vilket innebär att den tränade musikern använder den språkliga förmågan i vänster hjärnhalva 
(Fagius, 2001).  
 
Sång är bra för hjärnan och det leder till utvecklat språk, menar Blank och hans kollegor 
(Hansson, 2010). I en studie har han intervjuat 500 femåringar angående deras sångvanor. 
Genom ett skolmognadstest har han sedan funnit samband mellan sången och god mental 
utveckling, där språkutveckling ingår. Han framhäver att det är sången som leder till 
intelligensutveckling snarare än att intelligensutveckling leder till sång (Hansson, 2010). 
 
Musik, språk och rörelse 
Musik och rörelse hänger ihop på det sätt att rörelse är förutsättningen för all musik. Barn rör 
sig på ett spontant sätt till musiken (Uddholm, 1993). Rörelseaktiviteter är stimulerande för 
elever på flera plan, och på det språkliga planet och genom rytmisk rörelse med hela kroppen 
upplevs språkets melodi och rytm (Jederlund, 2002). Gardner (1994) menar att musik intimt 
kan sammankopplas med rörelse. Han påpekar att det bara är i den västerländska 
civilisationen och först sent i vår utveckling som musik och kroppsrörelse skilts åt. Rörelse till 
musiken kan även främja förståelsen för språket (Gardner, 1994).  
 
Arbete med stödtecken i sången ökar möjligheten för elever att förstå ordens innebörd och 
betydelse. Rörelserna i sången ger en koppling till orden och underlättar inlärningen av nya 
begrepp (Vesterlund, 2003). Instrumentspel kan vara främjande för skriftspråksutvecklingen. 
När eleverna får spela på rytmiska instrument samt göra handrörelser till musik, övar de upp 
sin precision med handens rörelser, vilket är en viktig faktor i deras kommande 
skrivutveckling (Antal-Lundström, 1997).   
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Ämnesintegrering  
KIL-gruppen (2002) beskriver projektet Konstarter i Lärandet, KIL, där estetiska ämnen 
integrerats med teoretiska ämnen på olika skolor i Sverige. Genom projektet har många 
fördelar med att använda de estetiska ämnena som verktyg för de teoretiska blivit synliga. 
Ämnesintegreringen bidrar till en vidgad helhetsbild som i sin tur ökar förståelsen hos elever. 
Dessutom söker elever genom ämnesintegreringen andra vägar till kunskap än vad de tidigare 
gjort. Eleverna kan, genom större fokus på de estetiska ämnena, se kvaliteterna med 
konstarternas arbetsmetoder, arbetssätt och konstarternas kvaliteter i sig (Åkman, 2002). 
Lindström (2002) anser dock att tonvikten lite för ofta läggs på konstarter som metod för att 
lära något annat. Han ställer sig även kritisk till vad han kallar den naiva hypotesen. Det är 
naivt att tro att mer konst och kultur i skolan automatiskt skulle leda till intelligentare 
människor. När konsten används som metod till att lära något annat måste det läras genom 
konsten och inte enbart med, om eller i konsten. Det är även naivt att tro att elever automatiskt 
utvecklas i andra ämnen då de lär om eller i konsten, där lära om konsten innebär ett 
åskådarperspektiv på konsten och lära i konsten innebär ett aktörsperspektiv. Att lära med 
konsten innebär att den används för att illustrera eller levandegöra något annat ämne. Här går 
det att dra det ett steg längre och lära genom konsten, där konsten har en centralare roll och 
man arbetar undersökande med konsten som medium. Viktigt är dock att läraren väl känner 
till uttrycksmedlet i fråga så att inte konstarten enbart blir ett hjälpmedel för det andra ämnet 
(Lindström, 2002). 
 
Klassrumsklimat  
Läromiljön är en viktig faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. När en elev känner 
tillhörighet i en grupp som uppskattar det den gör, leder det till en stärkt motivation och till ett 
fortsatt lärande. Interaktion med andra, till exempel lärare och klasskamrater, är också 
avgörande för vad som lärs och hur det lärs. Kunskap skapas genom samarbete i en kontext, 
vilket i ett sociokulturellt perspektiv är en av de viktigaste aspekterna. Det betyder att ett gott 
klassrumsklimat inte endast är ett positivt inslag utan helt avgörande för elevernas lärande. 
Förutom vikten av att klassrumsklimatet är gott, är det även viktigt att eleverna känner att det 
de gör är meningsfullt (Dysthe, 2003). Musiken kan vara en bidragande orsak till ett positivt 
klassrumsklimat, som i sin tur kan leda till språklig utveckling. Glädjen i det gemensamma 
musicerandet är en viktig källa för att stimulera den språkliga processen (Vesterlund, 2003).  
 
En elev som av någon anledning missgynnas i skolan, till exempel att den upplever att den 
inte förstår eller att den känner sig utanför, hamnar ofta i svårigheter. När svårigheter av detta 
slag uppstår, förlorar eleven successivt sitt självförtroende vilket leder till ökade problem. 
Problemen uppstår när elevernas förutsättningar och skolans förväntningar och krav inte 
stämmer överens (Andersson, 1999). För varje tillfälle där eleven upplever att den misslyckas, 
blir tilltron till den egna förmågan allt lägre. Detta kan leda till att eleven förlorar 
motivationen, blir passiv, sänker sin ambitionsnivå och börjar beskriva sig själv i negativa 
termer. Den utvecklar strategier för att undvika fler misslyckanden. En elev som är i 
svårigheter i skolan behöver stärkas för att inte utveckla denna negativa självbild. Beröm och 
uppmuntran är viktigt för att eleven ska känna att den duger oavsett vilka svårigheter den är i 
(Kadesjö, 2008). 
  
Styrdokument 
Här beskriver vi synen på musik och språkutveckling i olika styrdokument. Vi tittar först på 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, och ser på vilket sätt 
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musik förespråkas som ett hjälpmedel för språk. I Förenta Nationernas, FN, barnkonvention 
förespråkas yttrandefriheten, där musikspråket och tal- och skriftspråk ingår. I 
Salamancadeklarationen, pekar vi på hur olika lärstilar förordas. 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
Den nya läroplanen och kursplanerna har få anvisningar om hur pedagoger integrerat kan 
arbeta med musik och språk. I Kursplan i svenska i grundskolan (del ur Lgr 11, Skolverket, 
2010) står det att eleven i skolår 1-3 ska arbeta med poetiska och berättande texter från olika 
delar i världen och från olika tider. Dessa texter kan vara i form av bland annat sånger, rim 
och ramsor. I Kursplan i musik i grundskolan (del ur Lgr 11, Skolverket, 2010) står det 
däremot ingenting om hur man kan arbeta med språk i musikundervisningen. Det enda som på 
sätt och vis kan kopplas till språk i kursplanen i musik i grundskolan är delen om hur musik är 
ett kommunikationsmedel och en uttrycksform som eleverna ska tillägna sig. I Kursplan för 
Musik (Skolverket, 2000), den kursplan som slutar gälla år 2011, står det dock att 
språkämnena ligger nära musiken, att integreringen mellan dessa ämnen kan vara ett stöd för 
elevens utveckling i förståelse, kunskap och färdighet, samt att musik och språk har många 
gemensamma beståndsdelar, bland annat att de båda bygger på ljudkombinationer. 
 
I Lgr 11 (Skolverket, 2010) förespråkas en likvärdig utbildning vilket innebär att 
undervisningen ska anpassas efter varje elev med utgångspunkt i deras tidigare kunskaper och 
erfarenheter.  Detta tas upp ytterligare under rubriken Salamancadeklarationen. 
 
Förenta Nationernas barnkonvention 
I barnkonventionens artikel 13 beskrivs barnets rätt till yttrandefrihet. I yttrandefriheten ingår 
inte bara rätten att söka information och sprida information. Här ingår även rätten att sprida 
tankar i tal och skrift, samt genom konstnärliga former. Här kan musiken ingå som ett sätt för 
barn att uttrycka sig. I barnkonventionen påpekas även att barn har rätt att uttrycka sig med 
det medel som barnet själv väljer (FN, 1989, artikel 13). 
 
Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen är en form av handlingsram som antogs vid en internationell 
konferens, arrangerad av spanska regeringen och Unesco, 1994. Syftet med deklarationen är 
att ge underlag för planering samt vägledning i frågor och utformning av verksamheter som 
rör barn i behov av särskilt stöd. Varje barn har olika egenskaper, intressen, förmågor och 
inlärningsbehov. En integrerad skola, där samtliga elever undervisas i det ordinarie 
skolväsendet oavsett svårigheter eller skillnader, måste tillgodose och anpassa undervisningen 
efter varje elevs behov av stöd, inlärningsmetoder samt inlärningstempon. Den integrerande 
pedagogiken bör bygga på att alla skillnader mellan människor är normala och inlärningen bör 
anpassas efter varje elevs skilda behov. Eleven bör sättas i centrum. En integrerad skola ger 
goda förutsättningar för en solidarisk gemenskap mellan elever i behov av särskilt stöd och 
deras kamrater. För att integrering av elever i behov av särskilt stöd ska fungera väl, är 
lärarens attityd till dessa elever samt dennes förmåga att anpassa undervisningen efter varje 
individ viktig. Det är även viktigt att stärka sociala relationer mellan eleverna i klassen 
(Svenska Unescorådet, 2006). 
 
Sammanfattning av litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången har vi presenterat en mängd forskning och andra skrivna källor som 
vi anser är relevanta för vår studie. Vår studie vilar på det som tidigare skrivits om musik och 
språkutvecklingen och detta blir vår utgångspunkt. 
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I ett sociokulturellt perspektiv är lärande situerat, socialt, och medierat. Om kontexten eller 
läromiljön är sådan att eleven uppskattas och interaktion med andra människor är möjlig, så 
sker lärande lättare. Här kan musiken vara ett medierande redskap, då musik ofta leder till 
glädje. Glädje bidrar i sin tur till ett gott klassrumsklimat vilket gynnar den språkliga 
utvecklingen. Viktigt är även att undervisningen anpassas till elevernas lärstilar och 
intelligenser. Gardner (1994) redogör för de multipla intelligenserna, vilka är mer eller mindre 
utvecklade hos olika människor. I Salamancadeklarationen förespråkas varje barns rätt till 
anpassad undervisning. Varje elev lär på olika sätt och detta innebär att lärostilar måste 
anpassas efter eleven. 
 
Språk och kommunikation är grunden till att lärande sker. Kommunikation måste inte ske 
genom tal- eller skriftspråk, även om skriftspråkskunnande är viktigt i dagens samhälle. 
Kommunikation kan även ske genom andra uttrycksmedel, till exempel genom tonspråk. I 
Barnkonventionen framhävs det att yttrandefriheten gäller barnets rätt att uttrycka sig genom 
olika språk. Här ingår tal- och skriftspråk, men även konstnärliga uttryck. Då alla 
uttrycksmedel befruktar varandra är användandet av flera språk till fördel. Det finns olika 
typer av språkliga svårigheter, till exempel stamning, bristande fonologisk medvetenhet och 
dyslexi. Vid språksvårigheter uppmuntras användandet av språklekar, bland annat rim, ramsor 
och sånger. I musiken och i språklekarna kan även ljudkänsligheten för språkljuden övas upp. 
Detta kan leda till att eleven lär sig att koppla samman ljud med skrivna ord. 
 
Hos elever med svenska som andraspråk förespråkas också sånger och språklekar. Sången 
aktiverar hela hjärnan. Musiken, som många gånger är lustfylld, stärker ofta eleverna i sin 
språkutveckling. Musik kan också vara ett sätt att mötas då tal-, läs- och skriftspråket ännu 
inte räcker till.  
 
Genom ämnesintegrering får eleven en helhetsbild på kunskap och de estetiska ämnena får 
ofta större fokus. I Lgr 11:s kursplaner förespråkas integrering mellan musik och språk dock 
inte särskilt mycket.  
 
Metod 
Vår studie är av kvalitativ karaktär. Att ha ett kvalitativt synsätt i en studie innebär att fokus 
läggs på att beskriva, tolka och förstå resultaten snarare än att generalisera och förklara dem. 
Som materialinsamlingsmetod används ofta öppna intervjuer och/ eller observationer. Vi har i 
vår studie valt att använda oss av öppna intervjuer. Eftersom denna materialinsamlingsmetod 
är tidskrävande blir antalet respondenter begränsat. När materialet analyseras spelar 
forskarens egen förförståelse och tolkning utifrån denna en viktig roll. Vi har valt att använda 
oss av det kvalitativa angreppssättet fenomenografi (Stukát, 2005). I en fenomenografisk 
studie är det människors skilda uppfattningar och tankar, vad och hur de erfar ett fenomen, 
som står i fokus. Detta innebär att det är det mänskliga erfarandet som är forskningsobjektet. 
Forskaren i en sådan studie är inte ute efter att se om individernas skilda uppfattningar är 
korrekta eller felaktiga. Det väsentliga och intressanta är istället att beskriva variationen av 
uppfattningar av ett fenomen och att finna strukturer (Uljens, 1988; Marton & Booth, 2000). I 
vår studie är forskningsobjektet pedagogers erfarande av musik som ett redskap i 
språkutvecklingen. 
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Materialinsamlingsmetod och urval 
Vi har samlat in material genom att utföra tio öppna ostrukturerade intervjuer med elva 
respondenter. Ambitionen har varit att genom öppna frågor förstå svarspersonernas egna 
tankar och åsikter utifrån deras erfarenheter om musik som ett redskap i språkutvecklingen 
(Stukát, 2005). Anledningen till att vi har valt intervju som materialinsamlingsmetod är att vi 
anser att det är den metod som bäst ger oss möjlighet att få respondenternas uppfattningar om 
musik som ett redskap i språkutvecklingen. Vi ser även att vi genom denna metod kan få svar 
som vi inte väntat oss, som tillför intressanta vinklar till materialet. Ostrukturerade intervjuer 
ger stor möjlighet till att ställa följdfrågor och genom dessa blir svaren mer utvecklade 
(Esaiasson m.fl., 2007).  
 
För att få ett så brett spektra av tankar, åsikter och erfarenheter som möjligt i vårt material, har 
vi valt att göra ett strategiskt urval av respondenter. I ett strategiskt urval ligger fokus just på 
att finna intervjupersoner med skilda uppfattningar kring det som ska undersökas (Stukát, 
2005). Anledningen till att vi vill ha ett brett spektra av uppfattningar kring musik som 
redskap i språkutvecklingen är att vi vill få en viss överblick över de uppfattningar som kan 
finnas hos pedagoger. Genom dessa skilda uppfattningar hoppas vi få en variation av hur 
musik kan vara ett redskap i språkutvecklingen och via denna variation kan vi bilda oss en 
förståelse för hur lärare tänker och arbetar. För att kunna urskilja och förstå ett fenomen krävs 
en variation (Marton & Booth, 2000).  
 
För att hitta variationen av uppfattningar bestäms några variabler att utgå ifrån i det 
strategiska urvalet, vilka har betydelse för hur respondenterna svarar (Stukát, 2005). De 
variabler som vi har utgått från i vårt urval är utbildning och arbetsplats. Att respondenterna 
har olika utbildningar kan göra att de har skilda fokus i sin undervisning och skilda synvinklar 
på musik som ett redskap i språkutvecklingen. I utbildningen tillägnar pedagoger sig den 
grund som det kommande arbetet ska vila på. Olika utbildningar ger olika grund att stå på och 
därför anser vi att denna variabel kan ge ett spektra av skilda uppfattningar. Respondenternas 
arbetsplats är en väsentlig variabel eftersom olika arbetsplatser kan ha olika fokus för 
pedagogernas arbete. Exempelvis kan musikläraren som kommer in i en klass någon gång i 
veckan ha ett annat undervisningssätt än vad svenskläraren som undervisar en och samma 
klass hela veckan har. Likaså kan pedagogen som arbetar vid universitetet och pedagogen 
som arbetar i en förskoleklass ha tankar och arbetssätt som skiljer sig åt och därför tillför 
väsentligt material till vår studie. Dessa båda variabler anser vi inverkar på respondenternas 
förförståelse av musik som ett redskap i språkutvecklingen. I och med att de har olika 
utbildning och arbetsplats har de olika utgångspunkter som de har bildat sig sina uppfattningar 
på. Gilje och Grimen (2007) menar att allting vi förstår är beroende av vår förförståelse vilket 
grundar sig på våra erfarenheter. 
 
Vi har utifrån de två variablerna, Utbildning och Arbetsplats, använt oss av ett bekvämlighets- 
urval för att hitta respondenter som kan ge oss olika synvinklar på hur musik kan vara ett 
redskap i språkutvecklingen. Detta innebär att vi har valt att intervjua de respondenter som vi 
genom olika kontakter fått tag i och som vi anser har något att tillföra vår studie. Genom 
denna urvalsmetod blir generaliserbarheten begränsad. Vi anser att vi genom vårt urval har 
täckt in ett antal uppfattningar som är intressanta för vår studie. Inom bekvämlighetsurvalet 
behöver den forskande inte på förhand bestämma hur många intervjupersoner som ska ingå i 
studien utan kan fokusera på att nå teoretisk mättnad. Detta innebär att materialinsamlingen 
fortgår till dess att det material som kommer in inte tillför någonting nytt till studien. Vi har 
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strävat efter att komma så långt som möjligt i avseende att nå teoretisk mättnad (Stukát, 
2005). 

I tabellen nedan presenteras respondenterna i vår studie utifrån variablerna utbildning och 
arbetsplats. Respondenterna presenteras i tabellform för att ge en tydlig bild över de som har 
medverkat och vad variablerna har tillfört till urvalet. Denna tydlighet anser vi bidrar till 
studiens reproducerbarhet (Stukát, 2005). Vi inser att tabellen kan ge sken av att detta är en 
jämförande studie, att vi avser att jämföra respondenternas uppfattningar i förhållande till 
variablerna. Detta är inte fallet. Som vi beskrivit ovan är det respondenternas uppfattningar 
och variationen av dessa som vi ser som intressanta och inte vem och hur många som har 
uttryckt dem. I resultatdelen kommer vi således inte nämna vem av pedagogerna som uttalar 
sig. 

Utbildning Arbetsplats 
Logoped Barnlogopedi 
Logoped Barnlogopedi 
Musiklärare/ Lågstadielärare/ Forskarutbildning Skolår 1 och 3/ Kommunala musikskolan 
Musiklärare/Magister i pedagogik Universitet 
Musikhandledare/ Musikterapeut Universitet/ Skola  
Svensklärare/ Specialpedagog Skolår 1 
Lågstadielärare Förskoleklass- skolår 2 
Lågstadielärare Universitet  
Förskollärare Förskoleklass 
Förskollärare/ Fritidspedagog Förskoleklass 
Specialpedagog Förskoleklass- skolår 3 
 
Genomförande 
För att komma i kontakt med respondenter skickade vi e-post med intervjuförfrågningar till 
olika pedagoger som vi trodde kunde ha något intressant att tillföra till studien. Vi skickade 
även e-post till rektorer med förfrågan om att de skulle vidarebefordra förfrågan till sin 
personal. I e-postmeddelandet (se bilaga 1) presenterade vi kortfattat oss själva och vår studie, 
vi poängterade att deltagandet var frivilligt och att de som ville ställa upp skulle garanteras 
anonymitet. Där föreslog vi också datum för intervjuerna och uppgav kontaktuppgifter så att 
den som ville veta mer kunde kontakta oss för vidare information. Vi har även tagit kontakt 
med och intervjuat pedagoger som vi mött under vår utbildning. Intervjuförfrågningarna har 
då skett via e-post eller telefon med kontaktbrevet, samma som skickats ut till andra 
pedagoger, som underlag vid förfrågan. Vi vill framhäva att trots att vi har en tidigare relation 
till några av pedagogerna är den inte på ett djupare plan och därför anser vi inte att den 
tidigare relationen har färgat deras svar utan i så fall enbart gett ett ytterligare djup i svaren. 
För att förenkla för respondenterna och för att de ska känna sig trygga har vi mötts och utfört 
intervjuerna på de platser som de önskat. Intervjuerna har tagit mellan 30 och 60 minuter. Vi 
hade inte helt bestämt antalet intervjuer i förväg, men under intervjuandets gång kände vi att 
elva var rimligt att både få ut ett gott material från och att hinna med att utföra, transkribera 
och analysera. Det är viktigt att hålla ner antalet eftersom intervjuerna är djupgående och 
därför tidskrävande (Uljens, 1988). 

Innan forskaren går ut och samlar in empiri är det viktigt att ha satt sig in i tidigare forskning 
och utformat ett preciserat syfte och problemformulering. Utifrån detta ska en tydlig och 
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välformulerad frågeguide utformas. Om empirin samlas in för tidigt kan det resultera i att 
denna blir ofokuserad och oanvändbar (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). När vi kände oss 
tillräckligt säkra i den tidigare forskningen och med vårt syfte började vi formulera 
intervjufrågor. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar utformade vi ett relativt stort antal 
öppna intervjufrågor. Eftersom vår ambition var att intervjuerna skulle vara av ostrukturerad 
karaktär började vi skala av frågorna och försökte göra dem så omfattande och öppna som 
möjligt. Syftet var att bygga intervjuerna på respondenternas erfarenheter och tankar och 
ställa följdfrågor utifrån detta. Slutligen hade vi formulerat fyra huvudfrågor som skulle 
ställas till alla respondenter (Stukát, 2005). De fyra slutgiltiga huvudfrågorna blev: Hur 
använder du dig av musik i språkutvecklingen? Kan musik vara ett redskap för att hjälpa 
elever med tal-, läs- och skrivsvårigheter i deras utveckling? Kan musik vara ett redskap för 
att hjälpa elever med svenska som andraspråk i deras språkutveckling? Finns det elever som 
inte gynnas av musik som redskap till språkutveckling? (se även bilaga 2). Dessa frågor 
följdes alltid upp med följdfrågor som behandlade hur och varför utifrån respondenternas 
erfarenheter. För att vara säkra på att allt det som vi ville få reda på i intervjuerna skulle 
behandlas la vi till underpunkter till huvudfrågorna, en checklista (se bilaga 2), att stämma av 
med under intervjuernas gång (Stukát, 2005). Vi utförde en provintervju med en 
fritidspedagog för att kontrollera att våra intervjufrågor frågade det som vi avsåg. Materialet 
från denna intervju användes inte som underlag till studiens resultat. Detta på grund av att 
respondenten har en djup personlig relation till en av oss och därför skulle svaren kunna bli 
färgade. 

Vi har som skrivits ovan utfört tio öppna ostrukturerade intervjuer med elva respondenter. En 
av intervjuerna gjordes med två respondenter samtidigt. Detta berodde på att respondenten vi 
kontaktat hade önskemål om att få göra intervjun tillsammans med en kollega då hon trodde 
att detta skulle leda till mer utvecklade svar. Enligt Stukát (2005) finns det vid gruppintervjuer 
risk att respondenterna påverkar varandras svar och anpassar sig efter varandra så att det som 
uttalas inte stämmer överens med de verkliga åsikterna. Vi kan inte garantera att så inte är 
fallet men eftersom pedagogerna är kollegor tror vi att om deras åsikter har färgats av 
varandra, har detta förmodligen skett redan innan intervjun. För att få ut så mycket som 
möjligt av varje intervjun, har vi valt att vara två som intervjuar vid alla intervjuer utom en. 
Vi menar att genom att vara två som intervjuar får vi ut mer av intervjuerna än om vi skulle 
göra dem enskilt. Två personer som lyssnar till samma sak kan få olika funderingar och 
således ställa olika följdfrågor som kan göra intervjun mer innehållsrik (Stukát, 2005). 
Anledningen till att en intervju gjordes enskilt var att två intervjuer bokades in på samma dag 
och på grund av det geografiska avståndet dem emellan kunde vi inte vara två som intervjuade 
på båda. Denna intervju utfördes efter att några intervjuer redan gjorts och vi kände oss säkra 
på att frågetekniken skulle bli densamma trots att den utfördes enskilt.  

Under intervjuernas gång använde vi oss av ljudinspelningsapparater. Intervjuerna utfördes på 
de platser som respondenterna önskat. Under alla intervjuer satt vi i enskilda rum där risken 
för störningsmoment var liten. Detta medförde att det som sades under intervjuerna var 
relativt lätt att höra på inspelningarna, bara några små störningar kom med. Vid intervju nio 
ville respondenten inte bli inspelad och därför dokumenterades det som sades istället med 
penna och papper. För att vi inte skulle glömma viktiga delar av intervjun satte vi oss ner och 
skrev rent den snart efter att den utförts. Sedan skickades den till respondenten som fick läsa 
igenom det skrivna och kommentera eventuella missförstånd. I resultatdelen kan vi inte citera 
denna respondent ordagrant. Uttalandena sker därför i detta fall i stället i referat. 
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Etiskt perspektiv  
Vid en undersökning av något slag måste undersökningspersonen, i detta fall respondenten, 
informeras om att deltagandet är frivilligt samt att den som frivilligt deltar har rätt att dra sig 
ur när som helst under studien. Respondenten måste också informeras om syftet med 
undersökningen och undersökningens upplägg (Stukát, 2005). Detta gjorde vi tydligt för våra 
respondenter genom att i kontaktbrevet (se bilaga 1) informera om just syfte, upplägg och 
frivilligheten i studien. Detta förtydligade vi även i början av varje intervju. Respondenterna 
fick möjlighet att, både före och efter intervjun, fråga oss om sådant som de undrade över. Det 
är viktigt att respondenternas medverkan sker på deras villkor och att de själva får bestämma 
över om och hur de vill medverka (Stukát, 2005). En av våra respondenter ville, som nämnts 
ovan, inte bli inspelad. Detta tog vi hänsyn till och antecknade istället under intervjun. Vi har 
även fått önskemål från några av respondenterna att de skulle få läsa igenom vårt resultat 
innan vi skickar in den slutgiltiga versionen. Detta för att de ville försäkra sig om att det inte 
skett några missförstånd.  
 
En annan viktig del i forskning är konfidentialitet, vilket innebär att respondenterna är 
anonyma. Det ska inte gå att urskilja vem respondenten är genom att läsa den färdiga texten. I 
en kvalitativ undersökning är konfidentialitet särskilt viktig, då det är respondentens 
uttalanden som ligger till grund för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår studie har vi 
noggrant anonymiserat våra respondenter och deras uttalanden. Vi har anonymiserat namn på 
respondenterna, respondentens arbetsplats och orten där respondenten bor eller arbetar. Vi har 
även anonymiserat andra personers namn som respondenterna har nämnt. Detta har vi gjort 
för att omöjliggöra igenkännande av våra respondenter. Vi var också tydliga i kontaktbrevet 
med att anonymitet garanterades vid medverkan.  
 
Analysmetod  
I vår analys har vi framför allt utgått från ett fenomenografiskt sätt att analysera materialet. Vi 
har även blivit influerade av hermeneutikens sätt att se på förförståelse och tolkningar. Nedan 
beskriver vi vilka delar av fenomenografin respektive hermeneutiken som vi har använt oss av 
i vår analys.  
 
I en fenomenografisk studie är det, som vi nämnt tidigare, människors erfarande som är 
forskningsobjektet. Fokus ligger i att finna variation av erfarande av ett fenomen för att 
utifrån variationen finna strukturer och mening. Det insamlade materialet läses noggrant och 
sorteras vilket leder till att vissa mönster blir tydliga. Mönstren används sedan för att 
kategorisera de olika uppfattningar som respondenterna uttrycker. När kategorierna är 
klargjorda fokuserar forskaren på en åt gången och försöker, genom noggrann genomgång av 
materialet, finna variationen av tankesätt. De uttryckssätt som berör samma uppfattning 
sammanfogas till en helhet (Marton & Booth, 2000). Enligt ett fenomenografiskt sätt att 
analysera materialet får de kategoriserade uppfattningarna inte överlappas, utan de ska tydligt 
åtskiljas (Stukát, 2005). Eftersom vi har genomfört ostrukturerade intervjuer med öppna 
frågor är svaren ibland svåra att dela upp och tydligt åtskilja. Respondenterna börjar till 
exempel i en erfarenhet, byter fokus och återknyter sedan till det först sagda. Därför går deras 
tankar och resonemang ibland in i vartannat. Detta gör att ett resonemang kan ingå under flera 
kategorier och därför kan viss upprepning ske. Utifrån detta har vi strävat efter att följa 
fenomenografins krav om åtskillnad så långt det är möjligt. 
 
För att göra en fenomenografisk analys av materialet måste forskaren ta ett andra ordningens 
perspektiv. Forskaren försöker då bortse från sina egna erfarenheter av fenomenet. Denne gör 
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sig blank inför materialet och tar sig an det genom att uppleva fenomenet ur intervjupersonens 
perspektiv. Att ta ett andra ordningens perspektiv innebär att forskaren ser på ett påstående 
om ett fenomen som en spegling av en persons erfarande och sätt att förstå. Det är personens 
erfarande och förståelse av ett fenomen som står i fokus vid analysen. Tar forskaren däremot 
ett första ordningens perspektiv ser forskaren på påståendet som något som beskriver en 
fysisk företeelse eller situation, något som kan betraktas på rätt eller fel sätt. Påståendet 
betraktas utifrån forskarens tidigare erfarenheter och andra påstående och bedöms utifrån 
detta som rätt eller fel. (Marton & Booth, 2000). 
 
Inom hermeneutiken försöker forskaren tolka och förstå respondenters handlingar och deras 
tankar om handlingarna (Gilje & Grimen, 2007). Forskarens förförståelse spelar en viktig roll, 
särskilt när materialet ska analyseras. Forskaren bör vara medveten om att människor tolkar 
och förstår allt i vår omvärld i förhållande till sin förförståelse. Sättet en person tolkar 
någonting på, beror på vilka förutsättningar och vilken förförståelse den har. Detta gäller både 
respondenternas och forskarnas tolkningar. I förförståelsen finns dels språk och begrepp, 
trosuppfattningar och frågeställningar, samt de personliga erfarenheterna. Alla dessa 
komponenter är avgörande för hur en människas förförståelse ser ut. Utan förförståelsen finns 
inga möjligheter att nå förståelse av ett fenomen. För att förstå någonting behövs en riktning, 
något som det nya kan utgå ifrån. Finns det ingen förförståelse, finns det inget att rikta 
uppmärksamheten mot. Vid analysen är det även viktigt att vara medveten om att de 
uppfattningar som respondenterna har, är skapade utifrån deras tolkningar av världen. 
Forskaren förhåller sig till respondentens tankar och tolkningar och gör sina egna tolkningar 
utifrån det redan tolkade. Detta kallas för dubbel hermeneutik (Gilje & Grimen, 2007). 
 
Ett utdrag ur materialet betraktas och granskas ur två synvinklar i en fenomenografisk studie. 
Den ena är i relation till andra utdrag inom samma kategori ur andra intervjuer och det andra 
är i relation till den intervju som utdraget kommer ifrån. Genom att analysera på detta sätt blir 
resultatet att en variation av skilda sätt att erfara ett fenomen framkommer. Analysen 
resulterar även i att ett antal olika sätt att uttrycka erfarandet blir tydligt. En och samma 
uppfattning kan uttryckas på många olika sätt. Variationen av uttryckssätt om en och samma 
uppfattning är nödvändig för att vi ska kunna skilja på uttryckssätt och erfarande. De olika 
uttryckssätten ger en bred och samlad bild, en helhet, av uppfattningen och därigenom blir det 
lättare att skilja den från en annan (Marton & Booth, 2000). 
 
Genomförande av analys 
Transkriberingen av respektive intervju genomfördes så snart efter intervjutillfället som 
möjligt då intervjun fortfarande var färsk i minnet. Detta för att minska risken för felaktig 
transkribering. För att ytterligare minska denna risk utfördes de av någon av de två som hållit 
i intervjun. Transkriberingarna utfördes noggrant och inspelningarna lyssnades igenom flera 
gånger. Under transkriberingen skedde den första bearbetningen av materialet. Redan då 
sattes tankarna igång och vi fick kunskap om vad vårt material innehöll. Viss anteckning 
gjordes under tiden av sådant som vi fick tankar kring och såg som relevanta i relation till vårt 
syfte och vår frågeställning. När alla intervjuer var transkriberade skrev vi ut dem i 
pappersform. 
 
Med utgångspunkt i vår frågeställning, hur och varför pedagoger använder sig av musik som 
ett redskap i språkutveckling, gick vi ett antal gånger noggrant igenom materialet och 
fokuserade på att finna mönster i pedagogernas uttalanden. Vi gick alla tre igenom samtliga 
intervjuer och antecknade tankar i marginalen. Eftersom vi gjorde detta fick vi in flera olika 
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synvinklar och vi hittade mönster som vi antagligen inte hade fått fram om vi delat upp 
intervjuerna mellan oss. Efter flera försök och ett antal förslag på kategorier, fann vi till slut 
fem kategorier som beskriver hur pedagogerna arbetar med musik som ett redskap i 
språkutvecklingen. Kategorierna blev Skriva, Språkleka, Sjunga, Lyssna, och Framföra. 
 
Under hela vårt analyserande har vi försökt att ta ett andra ordningens perspektiv när vi 
analyserat vårt material. Detta har vi gjort för att försöka distansera oss till materialet. Vi har 
strävat efter att i detta skede se på materialet utifrån intervjupersonens perspektiv och bortse 
från våra egna erfarenheter, uppfattningar och värderingar. Vi är intresserade av vilka olika 
uppfattningar som pedagogerna har, snarare än att värdera om de är korrekta eller felaktiga. 
 
Utifrån en kategori i taget gick vi igenom materialet ytterligare och letade efter variation i hur 
pedagogerna arbetar med respektive kategori och varför de arbetar så. På detta sätt sorterade 
vi in de uppfattningar som framträdde under kategorierna. Under varje kategori fann vi ett 
antal underkategorier. När vi exempelvis fokuserade på kategorin Skriva, framkom 
underkategorierna Tydliggöra skriftspråkets syfte och Stärka självförtroendet.  De uttalanden 
som vi fann relevanta analyserade vi i relation till andra uttalanden. Vi betraktade även 
uttalandena i relation till den egna intervjun, i relation till andra uttalanden som respondenten 
gjort. Genom dessa två synvinklar blev det tydligt för oss vilka olika uppfattningar som fanns 
och vilka olika sätt det fanns att uttrycka en och samma uppfattning på. Genom att tolka 
uttalandena har vi satt samman dem som rör samma uppfattning till en beskrivning, en helhet. 
I resultatdelen visar vi på en sammansatt uppfattning, under varje kategori och underkategori, 
och styrker denna med ett eller flera citat från intervjuerna. 
 
I vårt resultat försöker vi tolka våra respondenters tankar och tolkningar för att klargöra 
fenomenet språkutveckling genom musik. Här spelar vår förförståelse en viktig roll. När vi 
har analyserat vårt material har vi genom hermeneutiken varit medvetna om att våra 
tolkningar är beroende av vår förförståelse och formas därför utifrån oss. 
 
Utifrån resultatet har vi sinsemellan diskuterat de konsekvenser som vi anser att 
uppfattningarna ger för undervisningen och elevernas tal-, läs- och skrivutveckling. Vi har 
tillsammans noggrant gått igenom först litteraturgenomgången och sedan resultatet och 
försökt att hitta intressanta kopplingar och tolkningar.  
 
Studiens tillförlitlighet 
För att komma fram till vårt resultat har vi valt att intervjua elva respondenter, spela in 
intervjuerna och transkribera ljudinspelningarna. Transkriberingarna har sedan analyserats till 
ett resultat. I den långa processen finns risk att delar av materialet har feltolkats. Vi anser 
dock att våra metoder är relativt säkra och att vi har varit noggranna genom hela processen. 
Därmed blir studiens resultat med stor sannolikhet tillförlitligt. Tillförlitligheten ökar genom 
att vi presenterar flera citat där vi styrker de kategorier vi presenterar i resultatet. Detta ger 
studien en genomskinlighet. 
 
Genom att spela in intervjuerna anser vi att det i våra transkriberingar finns få felaktigheter. 
Intervjuerna skedde utan större störningsmoment vilket gjorde ljudinspelningarna lätta att 
avlyssna och det var därmed enkelt att skriva ner vad som sades av respondenterna. Då vi vid 
ett av intervjutillfällena inte fick tillåtelse att spela in, fick vi istället anteckna det som sades. 
För att undvika feltolkningar skickade vi de skrivna anteckningarna till respondenten så att 
denna kunde justera eventuella fel. Hade vi enbart antecknat under intervjuerna hade risken 
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varit större att feltolkningar skett. Vid transkriberingen var vi noggranna i avlyssningen och 
nedskrivningen för att materialet skulle stämma med inspelningarna. De skrivna 
transkriberingarna granskades gentemot ljudinspelningarna flera gånger för att undvika 
eventuella felaktigheter.  
 
Vid analysen av materialet sökte vi mönster i respondenternas uttalanden och tolkade 
därigenom respondenternas svar. I tolkningar finns det alltid risk för feltolkningar. Vi har alla 
olika förförståelse som är avgörande för hur vi tolkar någonting. Genom att vi är tre som 
samtliga analyserat och tolkat materialet menar vi dock att risken är liten för att några större 
feltolkningar skett. Om ett uttalande från en respondent har feltolkats i vårt resultat, hade 
någon av oss med stor sannolikhet upptäckt detta. 
 
I en kvalitativ studie är syftet att tolka och förstå det resultat man genom den valda metoden 
fått fram (Stukát, 2005). Då vår studie är av kvalitativ karaktär är generaliserbarhet inte 
möjlig. Generaliserbarhet är dock inte syftet med en kvalitativ studie och därmed inte syftet i 
vår studie. Vi anser även att vi mäter det vi avsett att mäta. Vårt syfte med studien är att ta 
reda på hur och varför verksamma pedagoger arbetar med musik som ett redskap i 
språkutvecklingen. Detta är också vad vi har mätt. Genom att under studiens gång ständigt 
tänka kring och påminna oss om vårt syfte och vår frågeställning, menar vi att validiteten i vår 
studie är hög (Stukát, 2005). 
 
Vi anser att vår öppenhet och vår grundliga beskrivning av genomförandet bidrar till 
reproducerbarheten av studien. Eftersom våra intervjuer bygger på respondenternas 
erfarenheter och att vi utifrån dessa har ställt följdfrågor är det svårt för någon annan att utföra 
intervjuerna på samma sätt som vi har. Vi har dock varit så detaljerade som möjligt i 
redovisandet av frågorna, checklistan och hur vi har genomfört intervjuerna. Utifrån att vi har 
lagt upp vår materialinsamling på detta sätt ser vi att det är möjligt att resultatet blir ett annat 
om studien reproduceras. Däremot tror vi att variablerna i urvalet har täckt in en stor del av de 
uppfattningar som pedagoger som arbetar med musik som ett redskap i språkutvecklingen har.  
 
Metoddiskussion  
Vi anser att öppna ostrukturerade intervjuer har varit en användbar materialinsamlingsmetod 
att använda i denna studie, i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning. Genom att vi har 
gjort intervjufrågorna så öppna som möjligt har vi fått ta del av många intressanta 
uppfattningar och erfarenheter från respondenterna vilka har gett oss en variation. Vi tycker 
att vår materialinsamling har blivit mer fördjupad tack vare att vi var två som intervjuade.  Vi 
är dock medvetna om att tre av våra huvudfrågor är skrivna så att respondenterna kan svara ja 
eller nej. I de flesta fall har dessa frågor lett till att respondenterna spontant beskrivit en 
erfarenhet kring det frågade och därigenom kommit in på hur de arbetar och varför. I de fall 
som detta inte har kommit spontant har vi ställt följdfrågor som: Har du några erfarenheter 
av detta? Kan du ge något exempel? Varför tycker du så? Ja- eller nejfrågorna har därigenom 
inte påverkat materialinsamlingen negativt.  
 
Eftersom vi har byggt intervjuerna på respondenternas erfarenheter, är det material vi fått ut 
av intervjuerna beroende av vilka följdfrågor vi ställer och på vilket sätt vi ställer dem. Detta 
innebär att vad intervjun tillför vår studie i stort sätt är avhängigt av om vi som intervjuar är i 
god form eller inte. Även i detta avseende har det varit positivt att vi har varit två som 
intervjuat eftersom chansen då är större att väsentliga följdfrågor framkommer. För att hålla 
oss själva pigga och alerta har vi försökt att sprida ut intervjuerna så att vi haft en intervju per 
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dag. Som vi skrivit ovan har intervjuerna gett oss ett intressant material och därigenom kan vi 
dra slutsatsen att våra följdfrågor har varit väsentliga. 
 
Resultat  
Här presenterar vi svar på studiens frågeställning, det vill säga pedagogernas samlade 
uppfattningar om musik som ett redskap i elevers språkutveckling. Vi har i resultatet 
sammanfattat de samlade uppfattningarna och styrkt dessa med blockcitat från intervjuerna. 
Materialet som vi har använt från intervju nio (s. 27 och 32 i denna uppsats), det vill säga från 
den intervju som inte spelades in, har vi presenterat på samma sätt som övrigt material trots 
att detta är refererat och inte citerat. I vår analys har vi sökt efter mönster i materialet vi 
samlat in från våra respondenter. Vi har funnit fem kategorier i hur pedagogerna arbetar med 
musik som ett redskap i språkutvecklingen. Under dessa kategorier beskriver vi varför de 
arbetar som de gör och vad vi uppfattar att de menar att arbetet tillför elevernas 
språkutveckling. De fem kategorierna är Skriva, Språkleka, Sjunga, Lyssna, samt Framföra, 
vilka vi presenterar nedan. 
 
Skriva 
Ett användbart redskap i elevernas språkutveckling är att låta dem skriva egna texter och 
melodier. Antingen får de skriva både text och melodi själva eller skriva egna texter och 
sedan använda färdiga melodier eller få hjälp med detta av en pedagog. Utifrån ett tema 
skriver eleverna texter i grupp, i par eller självständigt. När de skriver i grupp börjar de med 
att ”brainstorma” i ämnet för att få fram en text som är redo att tonsättas. Sker låtskrivandet 
individuellt brukar eleven skriva en text eller rita en teckning som sedan tonsätts självständigt 
eller med hjälp av en pedagog. Med tiden brukar både texterna och melodierna bli mer och 
mer avancerade. I vissa fall stannar låtarna kvar i klassrummet, medan de i andra fall framförs 
eller spelas in på skiva.  
 
Tydliggöra skriftspråkets syfte 
Låtskrivande är en bra metod för att skapa motivation till att börja läsa och skriva. När 
eleverna förstår att det finns ett syfte med skriftspråket blir det lättare för dem att komma 
igång med sitt läsande och skrivande. Genom låtskrivandet tydliggörs ett behov till att börja 
skriva och läsa.  
 

Respondent (R): Jo, i mitt arbete så gör det det eftersom jag skriver mycket låtar och så med barn. 
Då kommer det med som en… som ett behov, kan man säga. Det är det jag gillar själv med det 
arbetet, att det väcker ett behov av att befäst… Att skriva, det är att befästa någonting, så att man 
kommer ihåg det sen och sådär. Och då kan man ju börja med… Man kan ju börja med att rita eller 
skriva de ord man kan eller de bokstäver man kan. Så att man själv förstår vad det står på den här 
lappen. Och så, och då tycker jag… Då väcker det en lust att kommunicera, eller en lust att lära, att 
kunna det där, liksom sådär. (Intervju 7, s. 2) 

 
Låtskrivandet kan också skapa motivation i skriftspråket hos elever med svenska som 
andraspråk. Genom musiken kan syftet med att kunna läsa och skriva på svenska bli tydligare. 
Musik kan vara ett sätt att kommunicera med andra människor och då kan låtskrivandet vara 
ett redskap för detta. Låtskrivande kan väcka lust till att lära sig språk.  
 

R: Ja det är ju en rolig historia faktiskt för det var ett tvillingpar som inte var direkt mottaglig för 
att lära sig vårt symbolspråk och våra bokstäver utan dom ritade väldigt mycket och sen visade det 
sig också att dom var väldigt duktiga på att sjunga och via att dom blev så engagerade i vår 
svenska musik, melodifestival så lärde dom sig dom sångerna och uttryckte dom på scen när vi 
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hade skolavslutningar tillsammans med dans, med vår rytmiklärare då och det, och när dom hade 
upptäckt det här språkets funktion, hur man kan använda det svenska språket som kommunikation 
så tog de också till sig och insåg att, att skriva är ju faktiskt väldigt härligt, då kan ju vi skriva 
texter också och skapa egna, egna sånger. Och den vägen lärde dom sig faktiskt läsa och skriva på 
och dom, ja jag möter dom fortfarande och dom är duktiga, jätteduktiga och i en väldigt god 
tvåspråkighet idag med både sin modersmål och sin svenska. (Intervju 1, s. 3-4). 
 
R: Fast då får dom börja skriva med sitt hemspråk. Och sen så försöker vi… har vi försökt då 
liksom att översätta det på olika sätt. Med hjälp utav andra barn eller andra lärare, 
modersmålslärare och så. Och sen har det nästan alltid lett till att dom vill börja skriva på svenska. 
När dom väl förstår vad vi håller på med (Intervju 7, s. 6). 

 
När en elev lär sig att skriva ner en text till en låt behöver den inte komma ihåg texten utantill. 
Då eleven förstår det har den lättare att se ett syfte med att lära sig skriftspråk. Detta gäller 
även melodin i låten. I låtskrivning kan eleverna, förutom att förstå syftet med att kunna läsa 
och skriva, även få förståelse för musikens skriftspråk, notskrift. I dessa båda sätt att skriva 
ner något finns många likheter. Genom att jobba med låtskrivning kan eleverna få förståelse, 
både för notskrift och för alfabetiskt skriftspråk.  
 

R: Mmm, jaa, det var ju till exempel som den lilla slutsången som dom hade hittat på, att dom får 
hitta på egna sånger. Då är det ju liksom både skrivningen, och att dom förstår att jag kommer ju 
inte ihåg det här om jag inte skriver upp det. Sen har jag ju jobbat tidigare då med barn i trean, att 
dom har fått skriva dikter. Att vi har haft något tema, till exempel natur någonting, och så har dom 
skrivit dikter i klassen och sen har dom fått komma till mig och då har man läst den. ”Hur vill du 
att den ska gå? Fort eller långsamt?”, och så har vi hittat på en liten melodi och då förstår dom ju 
också att jag måste, för att komma ihåg den måste jag skriva upp den och då förstår dom det här 
med noter. Det är ju musikens skriftspråk. /…/En del barn vet ju redan, men att man pratar om det 
för att förstå – vad är det för vits med det här nu då? (Intervju 5, s. 4) 

 
Stärka självförtroendet 
Låtskrivande stärker eleverna genom bekräftelsen som de får när de har skrivit en låt. Det är 
viktigt att uppmuntra eleverna för det de skapar och för det de är duktiga på. Om en elev inte 
är bra på att läsa och skriva har eleven troligen inte särskilt högt självförtroende i 
skriftspråkliga aktiviteter. I de fallen kan musikskapandet istället vara en väg till stärkt 
självförtroende. Självförtroendet genom musikskapandet kan i sin tur hjälpa eleven i sin läs- 
och skrivutveckling då självsäkerhet skapar motivation och lust att lära. 
 

R: Det var en liten tjej /…/ Hon kunde ju inte läsa och skriva och gick väl i årskurs tre tror jag till 
och med. Och hon… Dom jobbar ofta två och två runt dom här texterna och så skulle hon skriva 
en text /…/jobbade tillsammans med en flicka som var väldigt duktig på att läsa och skriva, och 
dom skrev en jättefin text. /…/en vecka senare så skulle dom tonsätta den här texten, men den här 
lilla tjejen som var duktig då, hon var sjuk och då satt den där lilla flickan då ensam, och hon kom 
ju inte ihåg, hon kunde ju inte… För det första så fanns ju inte texten, hon kunde inte hitta texten 
och hade vi hittat den så hade hon inte kunnat läsa den ändå, så hon… Och då var hon jätteledsen, 
skrek och ville inte hålla på med dom här dumma noterna och den här fåniga texten och jättearg 
var hon. Men så lugnade hon ner sig och så satt hon och fingrade med det här klockspelet, och slog 
litegrann och så här. Sen efter ett tag så kom hon fram till mig och så sa hon: ”Pedagogen, jag har 
skrivit en visa”, säger hon till mig. ”Och den har inga ord”. /…/Och sen kom jag tillbaks till skolan 
och så berättade jag att jag hade varit på musikhögskolan och att vi hade sjungit den här lilla visan 
i kanon och då var ju den här tjejen inte där. /…/och så sjöng vi den i kanon tillsammans, det blev 
ju jättefräckt tyckte dom också. Och så kommer tjejen in genom dörren och då ropar liksom alla: 
”Eleven, eleven vi har gjort en kanon av din visa!”. Och den här tjejen liksom som var lite svag, 
dåligt självförtroende, alltså att inte hon slog huvudet i dörrkarmen där uppe. /…/Bara wooooooh! 
Hennes självförtroende liksom bara ramlade på henne. Och jätte jättelycklig var hon alltså. Och 
jag kan inte säga… Det kan jag inte säga att det var här det hände, men från och med den här 
dagen så började hon intressera sig och började ta den här läskoden. Så jag kan inte säga att det är 
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exakt så. Det är inte så vetenskapligt, men någonting hände ju alltså och jag tror alltså att bara dom 
får bekräftelse och känner att de duger på något område. (Intervju 6, s. 7) 

 
Ett syfte med låtskrivandet är att stärka eleverna. Här är tron på sig själv och välbefinnandet 
hos eleverna i fokus och då kommer den språkliga utvecklingen ibland i andra hand. 
 

R: En sak, det är väl att jag på något vis vill ha kontroll över det dom skriver, för jag gillar inte att 
dom skriver rim och sånt. Det blir så… Det blir så begränsat. Innehållet på texten blir så begränsat. 
I: Men det kanske kan vara bra för språkutvecklingen att jobba med rim? 
R: Det kan det vara, absolut, det kan det vara. Jag utesluter inte, men jag vill inte att dom ska börja 
med det. Jag tycker innehållet är viktigare än rimmen. Jag tycker liksom att det är en senare del i 
processen. Utifrån mitt perspektiv. För jag är inte ute efter språkutveckling egentligen, utan jag är 
mer ute efter att dom ska må bra och att dom ska känna sig lyssnade till och få ta plats i samhället 
och så. Tro på sig själva. (Intervju 7, s. 4) 

 
Språkleka 
Genom språklekarna kan ljuden i språket bli tydliga för den lärande. I språklekarna stimuleras 
elevernas talspråksutveckling genom att barnen bland annat får härma varandra. I rimmen och 
ramsorna kan stavelser i språket tydliggöras. Rim-, rams- och klapplekar gör det språkliga 
arbetet lustfyllt och kan vara ett komplement till traditionellt tragglande.  
 

R: Så rimmar vi och så är det mycket R-ljud till exempel, ja men då kan det vara… jag tror att man 
får öva sig på att… på ett annat sätt, eller jag vet inte, det blir mer lustfyllt, man upplever inte att 
det är det här tragglandet liksom. (Intervju 8, s. 5) 
 

Lekfullheten är en viktig del i språkutvecklingen. I rimmen, ramsorna och sången är eleven i 
ett lekfullt tillstånd. Då är det möjligt att experimentera med ord eftersom leken är en 
tillåtande arena. Musikaliska lekar bidrar till samspel och stärker elevernas 
kommunikationsförmåga. I språklekarna finns lust, vilket leder till ett lustfyllt lärande hos 
eleverna. Särskilt hos yngre elever är det viktigt att de får leka fram lärandet. Språklekarna 
bör ske kontinuerligt så att det blir ett naturligt inslag i skolan. 

 
R: Jag tror att i språkutvecklingen ingår ju det ju att man under i en viss period i sitt liv leker 
mycket. Leker och experimenterar mycket med ord. Och där har jag nog tagit fast mycket på 
liksom att… Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det, att man liksom håller på och leker 
och vänder ut och in på ord och lägger in andra betydelser i ord än vad dom har och så. Och det 
använder jag mig av mycket liksom i mitt sätt att… Både… Musik är ju en sån form kan man säga, 
att man håller på med ramsor och så. Men också det egna liksom, jag hittar på något och alla andra 
härmar, eller vi hittar på någonting tillsammans och sådär. Som kanske är nonsens, men ändå får 
betydelse. (Intervju 7, s. 2) 
 
R: /…/alltså speciellt med yngre barn tror jag. Alltså så är det, det här med rim och ramsor och 
sång och lek, det är ju… det är nästan, alltså det är ju nödvändigt. Det är nödvändigt längre upp 
också, alltså man borde ha det mer kanske, använda sig mer … ehh… och fortsätta att använda det, 
och fortsätta använda det mer hela tiden så att det blir naturligt. Men barnen är ju väldigt naturligt 
lek… lekiga, haha. Så det är ju ett bra sätt att använda. (Intervju 8, s. 5) 

 
Det är inte självklart att alla barn har användning av musiken som ett redskap i 
språkutvecklingen. De flesta barn får dock hjälp av språklekarnas tydliggörande av takt och 
rytm i sin språkutveckling.  
 

R: Mmm jag använder musik nästan varje dag /…/ som ett redskap, som att väcka lust, ramsor, 
takt, stavelser alltså, eee så, eee tycker det är jättebra. /…/ jag tror allt som har med lust att göra är 
bra och jag tror inte alla är, alla är inte likadana, en del kopplar till musik, en del tycker inte det 
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men jag tror en del är hjälpta av det och framförallt dehär med takt tror jag är bra, rytm liksom /…/ 
Men leka med ord är ju jätteviktigt. (Intervju 10, s. 1, 5)  

 
Det lekfulla tillståndet i musikaliska aktiviteter kan också vara en viktig del i 
språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk. 
 

I: Och sen undrar vi också hur musik kan var ett verktyg för språkutvecklingen hos barn och elever 
med svenska som andraspråk. Hur ser du på det? 
R: /…/Det är återigen det där med att få leka, alltså vara i ett lekfullt… Det kanske är det att man 
är i ett lekfullt tillstånd. Jag menar, man leker ju inte bara för att man har bestämt att man ska leka 
egentligen, utan det är ju först när man går in i leken som det blir en lek på riktigt. Och där tro jag 
att, eftersom… Om musiken kan hjälpa till med det, att man kommer in i ett sånt där tillstånd. Och 
det ska vara ett tillåtande tillstånd, där det är okej och där man är inställd på samspel och där man 
är inställd på att kommunicera, att titta på varandra, lyssna på varandra och så. Och de sakerna kan 
man öva upp via musikaliskt samspel, det här att lyssna och bli samspelta i grupp då. Och det tror 
jag bidrar till språkutvecklingen, eller kommunikationsförmågan (Intervju 7, s. 6) 

 
Fonologisk medvetenhet  
Ett syfte med rim- och ramslekarna är att eleverna ska bli fonologiskt medvetna och få 
språkkänsla. Den fonologiska medvetenheten hos eleverna tränas genom att de i språklekarna 
övar på att lyssna efter delarna i språket. Genom att klappa ordens stavelser tränas elevernas 
förmåga att dela upp ord i mindre delar. När ett ord går att dela upp är det mer överskådligt 
och kan lättare läsas eller skrivas. Därför är stavelselekar bra för läs- och skrivinlärningen. 
Stavelseövningarna är också bra då eleverna kan avgöra hur långt eller kort ett ord är. I 
stavelseklappandet blir det även tydligt att språket har takt och puls. 
 

I: Vi funderade på det med stavelser, att ni klappar till stavelser i orden. Varför är det viktigt? 
R: Ja, det är ju en del av den fonologiska medvetenheten då, att dels kunna se ord, om de är långa 
eller korta och sen är det ju också att kunna… För att, om du klappar stavelserna till orden, då kan 
du ju dela upp orden i mindre bitar. Och det är ju också om det är långa ord… LA-LA-LA [klappar 
till varje stavelse], att kunna höra: ”det var tre stavelser”, eller HÄST [en klapp], ”det var bara en”. 
Att kunna skilja långa och korta ord till exempel, att kunna dela upp dem i mindre bitar. Det är ju 
en del av att se den… formsidan hos orden (Intervju 5, s. 8).  

 
Den fonologiska medvetenheten kan tränas genom att klappa stavelser i exempelvis elevernas 
namn. Genom att klappa stavelser kan eleverna hitta pulsen och rytmen i språket och på så 
sätt få språkkänsla.   
 

R: vi klappar mycket namn /…/ där får du ju en språkkänsla eee för språket är ju så, språket är ju 
puls, rytmer (Intervju 4, s. 9) 

 
Det kan vara extra viktigt att lägga stor vikt vid arbetet med de fonologiska språklekarna för 
de elever som har språksvårigheter.  
 

R: Ja, alltså, man pratar ju om den här fonologiska medvetenheten och den jobbar vi ju egentligen 
väldigt mycket med. Att man lyssnar efter just stavelser, lyssnar efter fonem och det är ju dom 
bitarna som dom som inte kommit så långt kanske behöver extra tid på. (Intervju 5, s. 7) 
 

Fonologisk träning genom stavelselekar med ord och ramsor kan leda till bättre uttal hos 
eleverna. För elever som har svårt att uttala vissa ord och till exempel inte får med alla 
stavelser i orden, kan det vara ett stöd att klappa ordens stavelser. Detta är en bra metod för att 
tydliggöra språket för eleven. 
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R1: Barn som kan ha svårt att uttala ord till exempel, kanske inte får med alla stavelser i ett ord, då 
kan man ju använda rytm. Om man ska säga e-le-fant [klappar till varje stavelse] när det bara blir 
fant till exempel, att man knackar rytmen och får med strukturen i stavelser och ord /…/Och även 
meningar, det har jag använt någon gång, men det, det är som jag har använt den här, till exempel 
en förenklad variation av tigerjakten med raka enkla meningar, barn som har svårt med 
meningsuppbyggnad kanske /…/Vi-ska-gå-på-ti-ger-jakt, det blir ju liksom rytm och det blir 
samma typ av mening som återkommer, det blir ett sätt att få en rytm på den här strukturen. 
(Intervju 3, s. 3) 

 
Stavelselekar i bland annat sången kan även utveckla språket hos elever med svenska som 
andraspråk.  
 

R2: Sen kan man ju alltså, jag tänker det här med uttal och sånt, att det kan man säkert bli hjälpt av 
rytmen där och hitta alla stavelser i ord och /…/det tror jag absolut, att det kan bli tydligare i en… 
ibland… i sång kanske (Intervju 3, s. 7) 

 
Arbetet med den fonologiska medvetenheten genom musiken har lett till goda resultat. Genom 
språklekarna har eleverna utvecklats språkligt och i det diagnostiska testet läsutvecklings- 
trappan, LUS-trappan, klättrat flera steg i sin läsutveckling. 
 

R: Och den här klassen, dom tog ovanligt stora kliv framåt, en del tog liksom många steg fram i 
den här LUS-trappan, som är ovanligt då i en årskurs etta. Och då är det ju det att vi inte kan 
bevisa att det är för att vi har jobbat just med musik och språk. Det kan ha varit att det har varit 
strukturer, rutinen, eller kan det verkligen vara det här med musik och språk. Att man har… tagit 
till sig det på ett annat sätt. /…/Men det blev väldigt bra resultat i den klassen och det var ju också 
roligt för därför… Nu vill ju alla de här tre lärarna jobba väldigt… Dom jobbar ju mycket med det 
här. Och det är ju det som är med forskning och allting. Kan det visa resultat eller säga att det här 
händer, då blir det lättare att få igenom ett sätt att arbeta. (Intervju 5, s. 12) 

 
När elever klappar stavelser i ord upplever de stavelserna med hela kroppen. Även i arbetet 
med rim och ramsor kan kroppen aktiveras då man upplever pulsen i hela kroppen. 
Kunskapen om hur lyssnandet på orden går till hjälper eleverna i deras skrivutveckling. 
 

R: /…/det stimulerar ju både tal och underlättar ju också när dom ska lära sig ord och dom kan se, 
att dom kan klappa till stavelser och/…/ Varför jag tror att dom lär sig bra genom att kla… Det är 
för att åskådlig… För att man känner genom hela kroppen hur liksom språket... Man pratar ju inte 
så, men det finns ju i språket liksom så att… Vi har sett hur många barn, får en såhär aha-
upplevelse, liksom. Och verkligen knäcker… koden. Det behöver inte innebära att dom lärt sig 
skriva direkt. Men att dom vet liksom hur dom ska lyssna på orden (Intervju 2, s. 2) 
 
R: /…/det är ju därför som vi rimmar och ramsar med barnen, för att alla dom här ramsorna har ju 
en puls. Och vi låter dem ju få uppleva pulsen med hela kroppen, dom sitter i knät och man… 
”rida rida ranka” och så vidare /…/Språket kommer ju. Vi får det, fast vi kanske inte förstår det 
men en gång men det kommer ju. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man som lärare… Jag 
tycker det är så tråkigt att det… det blir en sådan utarmning utav musikämnet /.../För dom här små 
barnen är det faktiskt mycket mer än guldkant, det är faktiskt vägen in i deras kommande språk. 
(Intervju 6, s. 6) 

 
Sjunga 
Det finns olika anledningar att sjunga med eleverna. Dels används sången som ett 
kommunikationsredskap för eleverna, dels är det ett användbart sätt att lära dem nya ord. 
Sången kan också öka lusten hos eleverna att lära sig läsa.  
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R: /…/det kan vara alla möjliga låtar och då är det kanske ganska mycket text och då då blir dom 
intresserade av en låt ”åh kan jag få texten” ja då tar man med sig texten hem, man tittar på den, 
man lär sig den, eh, man får, man ser att det är text, man får lust även att läsa. (Intervju 4, s. 2) 
 

Sångerna kan också vara ett sätt för eleverna att minnas någonting, till exempel ordklasser. 
 
R: Ehhh… men alltså, jag tänker så här, förra året när jag hade femmor, då man mycket mer, det 
här med ordklasser till exempel eller så, så är sång, eh, sång och lek där man lär sig substantiv, 
adjektiv och verb till exempel. (Intervju 8, s. 10) 

 
En likhet mellan sång och språk är hur det lärs hos eleverna. Repetition är vanligt i både 
utvecklandet av språk och musik. 

 
Pedagogen menar att i läsutvecklingen finns likheter mellan att lära sig en sång och att lära sig 
läsa. Båda lärs genom repetition. Det finns många likheter mellan musik och språk tycker 
pedagogen, till exempel rytm, melodi, betoningar och röstläge. (Intervju 9, s. 1) 

 
Stärka elever med talsvårigheter  
Hos elever med talsvårigheter kan sången vara ett befriande uttrycksmedel. För elever med 
exempelvis stamning kan sången tack vare sin puls ge dem möjlighet att uttrycka sig utan sina 
stamningsbesvär. Många som stammar när de talar stammar inte när de sjunger. Sången tar 
inte bort stamningsbesvären men anammandet av pulsen kan göra det. Om den stammande 
precis som i sången lägger en tydlig puls i sitt talspråk kan stamningsbesvären minska.  

 
R: /…/för att kunna läsa flytande, då behöver man ju ha en puls i språket och jag har ju jobbat på 
gymnasiesärskola till exempel, en pojke som stammade. Men han kunde ju sjunga med flyt va, så 
det är den här… Alltså just för språkkänslan att flytet kommer ju automatiskt när du sjunger och då 
när man har en sångtext och sjunger den, då om man följer med i texten va så blir det ju att man 
ser att det flyter på lättare för en del barn kanske. /…/Men det är som Sonnevi [lyriker] som läser 
dikter. När han läser sina dikter så har han en grundpuls och då läser han ut, annars så stammar han 
när han pratar /…/han lägger en puls under sitt vanliga talspråk också till och börja med kanske. 
Sen beror det väl på hur grov stamning det är eller så, hur man kan jobba med det. Det är ju ändå 
det med pulsen som är… Vi har ju en puls i talspråket också, vi pratar fort eller vi pratar långsamt. 
(Intervju 5, s. 2, 8) 

 
R1: Jag vet ju till exempel att många som har stamningsproblem, dom stammar ju inte när de 
sjunger. 
I: Men tror ni att det kan, hur tror ni att det kan påverka? När dom känner att dom, när de kan 
sjunga utan att dom stammar, hur kan det påverka talet och… språket…? 
R2: Det är nog jätteskönt /…/ 
R1: Det måste ju vara underbart, men det verkar ju inte finnas, sen stammar dom ju ändå. (Intervju 
3, s. 10) 

 
I arbetet med sång är pedagogernas förhållningssätt till elevernas musicerande avgörande för 
deras utveckling. Det är viktigt att skapa ett uppmuntrande klimat i klassen där alla elever får 
vara med utifrån sina förutsättningar och där allas prestationer respekteras. Är klimatet dåligt 
finns det risk att ingen utveckling sker, varken i musiken eller i språket. Dessutom kan 
elevernas självförtroende sänkas. 
  

R1: /…/man skulle kunna tänka sig i så fall, att barn skulle bli utsatta för att dom inte får vara med 
på grund av att dom till exempelvis låter illa, för att dom har ett så fruktansvärt dåligt uttal eller 
bara mumlar fram. Det är ju sånt som skulle kunna hända barn som vi träffar. Bara det här att man 
får veta att man inte kan (Intervju 3, s. 9) 
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Lära ord och uttal 
När eleverna sjunger möter de hela tiden nya ord. Även om eleverna inte förstår ordens 
innebörd direkt, kan det faktum att de har mött orden göra att de förstår dem senare i livet och 
då kan lägga till dem i sitt ordförråd. Förståelsen kan komma till eleven när en situation 
uppstår där ordets innebörd blir synlig.  
  

R: Ja, alltså om man ska jobba med musik när det gäller små barn, alltså före dom går i årskurs två, 
så är det ju bara att sjunga för att sången ger ju massa ord som barnen inte förstår. ”En liten båt blir 
ofta våt om magen när det stänker, En liten båt blir ofta våt, jag undrar vad den tänker. Den tänker 
att i böljan blå, där simmar många fiskar…” [sjunger], alltså det är ju massor av jättekonstiga ord, 
eller hur? Och barnen lär sig ju det här /…/så kanske dom inte fattar vad dom sjunger. Men dom 
sjunger det ändå för att, det är ju lätt att lära sig något när man har en puls och när man har en rytm 
så lär man sig ju det här. Och sen plötsligt så kommer dom i situationer i livet där dom här orden 
faller på plats. Och då kan dom helt plötsligt sätta in dom i ett sammanhang. /…/ det var 
femåringar som skulle iväg på en båttur i hamnen där i Staden. Och helt plötsligt när dom står där 
och båten kommer in när det skummar om stäven på den så säger en pojke: ” Oj, är det det som är 
böljan blå!”. (Intervju 6, s. 5)  

 
Sånger med svåra ord och komplicerat uttal kan bli ett problem för vissa barn. Om eleverna 
inte kan delta i sången på samma sätt som sina klasskamrater finns risk att deras 
självförtroende sänks. 
 

R1: Till exempel vanliga sånger som Bäbä vita lamm som är en otroligt svår sång, egentligen 
/…/vad är det dom säger, vad är det för ord som ingår och kan man förstå det här? /…/rent 
semantiskt, liksom, rent att förstå /…/ 
R2: Uttalet också, är viktigt, vissa sånger är komplicerade rent uttalsmässigt. Långa krångliga ord, 
det finns även barnsånger som är det. 
R1: Ja. Då har ju vi, vi kan ju stöta på såna barn där man ser att dom hänger ju inte med i den 
vanliga verksamheten, för att dom kan kanske nynna melodin, men dom har inte en chans att hinna 
med /…/för det är mycket text och mycket ord som ska komma, kommas ihåg för våra språkstörda 
barn /…/ 
R2: och blir barnen lite äldre så tycker jag att man märker att barnen att då vill dom inte sjunga 
längre utan dom tystnar, för dom kan inte komma ihåg orden, det tycker jag att man ser ibland. 
/…/ om man inte kan sjunga tror jag att självförtroendet sjunker jättemycket. (Intervju 3, s. 4- 5) 

 
Det är viktigt att orden i sången förklaras för att eleverna ska kunna använda dem på rätt sätt. 
För elever med svenska som andraspråk kan sångtexten missförstås så att de använder en hel 
fras, till exempel ”blinka lilla stjärna” i stället för ett ord när de ska benämna en stjärna.     
 

R1: /…/man kan lära sig ord och haka upp dom på olika sätt genom en sång, men då gäller det ju 
också att man får begreppen förklarade, för ibland har man ju, i alla fall när jag har träffat 
tvåspråkiga barn som kan sjunga, men dom vet ju inte vad dom sjunger /…/dom har ju inte 
förstått. Nä eller också att dom ser också som vi sa, att man, att man liksom ser det som en helhet, 
när dom ser en stjärna så säger dom ”blinka lilla stjärna” /…/alltså som det är ett ord. Då har dom 
lärt sig sången, men… (Intervju 3, s. 7) 
 

För det mesta gynnas dock elever med svenska som andraspråk i sin språkutveckling av att 
sjunga. Genom sången får eleverna med sig ordens semantik, uttal och språkmelodi.   
 

Pedagogen tror absolut att musik kan vara ett verktyg för att hjälpa elever med svenska som 
andraspråk i språkutvecklingen. När man lär sig sånger lär man sig ord. Då barnen härmar får de 
med sig uttal och satsmelodi gratis. Detta leder så småningom till att allt ”faller på plats”. För att 
barnen ska förstå orden är det också viktigt att få innebörden förklarad av lärarna. (Intervju 9, s. 2) 
 
R: Mm, det vet man ju själv, om man skulle läsa franska eller engelska eller vad som helst, att det 
är lätt att få det genom musiken. För man får ju ett helt språk, på något sätt /…/Så man får väldigt 
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mycket bara genom en liten sång, och du får språkets… Språkmelodin och så automatiskt. Det kan 
vara lättare att lära sig sjunga en sång på ett annat språk än att lära sig tala. Det kan vara en bra 
ingång. (Intervju 5, s. 9) 
 
R: Men genom sång kan dom givetvis lära sig texter som dom egentligen inte vet vad det betyder 
och plötsligt så inser dom att dom förstår vad de sjunger. När det gäller barn som kommer från 
andra länder och har svenska som andraspråk. Och då blir det ju en form av effekt på det. (Intervju 
2, s. 4) 

 
En väg in i den svenska kulturen 
I svenska sånger finns ord som beskriver den svenska kulturen och miljön. Genom sångernas 
texter kan eleverna få förståelse för sin omgivning. Den gemensamma sången blir också ett 
sätt att kommunicera med omgivningen.  
 

R: /…/så är det ju… ett snabbt sätt att komma in i ett språk. Och man kommer ju också in i 
kulturen genom det, att ”hur låter sångerna här, i från Sverige?”. Det är många bitar. Och om man 
tar äldre sånger, det är ju en del av vår tradition och kultur och sådana här sånger som alla kan, då 
kommer man ju in i också… snabbare in i gemenskapen om man kan dom sångerna och kan vara 
med och sjunga. Så det är ju både ett sätt att komma in i språket och kulturen, tänker jag /…/Ja, 
och då kan man ju kommunicera liksom, genom att man kan sjunga samma sång. Delta på det 
sättet… (Intervju 5, s. 9) 

 
Svenska visor kan hjälpa elever med svenska som andraspråk att utöka sitt ordförråd. Genom 
Evert Taubes visor får elever med svenska som andraspråk förståelse för ord som bland annat 
beskriver samhället och miljön.  
 

R: /…/när vi hade vårt Taube-projekt då med Evert Taube. /…/då hade vi barn från precis hela 
världen och då hade vi en ambition om att vi skulle, att vi skulle introducera svenska, svenska 
musik och via Evert Taubes underbara poesi och och tonspråk så skulle barnen lära känna 
västkusten då. Och det var ett sånthär riktigt lyckat projekt. /…/där var det väldigt tydligt hur 
dikten och tonspråket gick rakt in i barnens hjärta. Dom lärde sig Taubes repertoar rakt av, och då 
vi var ju mycket vid havet så vi levandegjorde ju alla, alla texter genom att resa till havet och titta 
på alla fåglarna och alla bergen och känna på dom och det är, det är ju liksom en helt ny värld för 
dom här barnen dom är ju inte, dom var ju inte uppväxta vid havet, vattnet var helt okänt för dom 
/…/De var en fantastisk upplevelse, hela det projektet när vi skapade med med, ja vi hämtade 
saker från havet och vi skapade och gjorde gjorde vad ska jag säga symboliserade sångerna via 
material som vi hämtade vid havet. Vi hade utställningar, vi sjöng, kören höll jag igång 
tillsammans med musiklärarna spelade och vi övade och vi hade en stor soaré. (Intervju 1, s. 10) 

 
Lyssna 
Musiklyssnande är ett arbetssätt som används för att utveckla elevernas språk. Musik- 
lyssnandet används även som avslappningsredskap och i samband med rörelse för att öva upp 
elevernas motorik. 
 
Avslappning 
Lyssnandet på lugn musik under avslappningstillfällen gör att eleverna lättare kan ligga still 
och slappna av. Det är viktigt att ha vilostunder under dagen där eleverna kan få möjlighet att 
koppla bort skolarbetet och varva ned. Detta medför att det blir ett bättre klassrumsklimat och 
att eleverna orkar med hela skoldagen. Genom avslappningen får eleverna ork att koncentrera 
sig i sitt skolarbete. 
 

R: Vi har avslappning varje dag till lite lugn musik, det är också ett sätt att liksom få ett bättre 
klimat också att orka vara här en hel dag, kunna vila en stund. (Intervju 10, s. 3) 
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Arbetsro 
Lugn bakgrundsmusik under vissa arbetspass är positivt för klassrumsklimatet. Den lugna 
musiken symboliserar då att det är lugn arbetstid som gäller. Musiken får eleverna att varva 
ner och bli lugna. När eleverna ska samtala med varandra i klassrummet kan musiken hjälpa 
till att reglera talnivån så att de håller den på en för öronen behaglig nivå. Detta genom att de 
inte får prata högre än att de fortfarande hör musiken. Det är dock viktigt att känna av 
situation och elevgrupp för att se om det är lämpligt eller ej att ha på musiken. 

 
R: /…/ vi… öööö… har ju ganska ofta musik på i klassrummet, alltså att vi har lugn musik när 
dom kommer in till exempel /…/alltså bara instrumentalt och så här lugn musik, klassisk musik 
eller så här havsbrus eller ja ni vet, alltså så här lugnt… ehhh, och ganska ofta när dom jobbar, 
beroende på vad dom gör, för det har jag försökt känna av /…/ dom kommer ner mer i varv, det 
blir lugnare och så sen så har vi satt, eller vi, det är jag som har bestämt att musiken ska vara på en 
särskild nivå och då ska det vara liksom, om vi behöver, ibland behöver man ju prata, ibland 
behöver det vara tyst, det beror ju på vad man jobbar med liksom… ehh… men att, om vi ska 
prata, nu får vi försöka hålla så att vi alltid hör musiken, för då kommer vi aldrig att komma upp i 
en jättejobbig nivå som är liksom jobbig för öronen, utan då får vi hålla det ganska lugnt och tyst. 
(Intervju 8, s. 7) 
 

Att lyssna på musik under lektionstid är ett aktivt val av pedagogen och inte något som 
eleverna valt själva. Även om musiken är ett lugnande medel för de flesta elever finns det de 
som inte gynnas av den. För de eleverna blir den mer som ett störande moment som medför 
att deras koncentration störs. 
 

R: /…/vi är ju 23 stycken i den gruppen jag har, det är ju klart att dom inte är lika… och en del kan 
ju bli väldigt störda, alltså man kan ju bli störd bara av att komma in i klassrummet där andra 
människor är /…/ och allting blir ett extra påläggsmoment som jag måste irritera mig på.  
I:/…/ vilka barn, vad är det för barn som kan tycka att det är jobbigt?  
R: Dom barn som har stora koncentrationssvårigheter /…/dom barn som tycker att det är jobbigt 
att vara, det är ju liksom för mycket bara att vara i en stor grupp och att sitta lugnt och stilla, hela 
situationen är pressad och då kan det bli jobbigt såhär också att höra musiken. (Intervju 8, s. 7) 

 
Vissa elever med koncentrationssvårigheter behöver musiken för att stänga ute störande 
moment i klassrummet. 
 

R: Men det är ju en del barn, vi har ju barn som sitter alltid med lurar för dom har sådana 
koncentrationssvårigheter så dom måste ha lugn musik i huvudet /…/Dom har svårt att lugna sig 
annars, dom måste få den störningen liksom, för att fokusera på något annat. Man klarar inte det 
när ungar springer runt och kompisar och det här va, då stänger dom in sig med det här ljudet. 
(Intervju 10, s. 5) 
 

Öva upp lyssnandet 
För att lära sig läsa och skriva måste eleverna kunna urskilja fonem och andra ljud i språket. 
Både i språket och musiken kan olika ljud fokuseras och urskiljas genom specifikt lyssnande. 
Genom att öva upp sitt lyssnande på olika sätt, till exempel genom att lyssna på musik, kan 
eleverna öva upp sin förmåga att lyssna och urskilja ljud i språket.  
 

R: Så, ja så att, det är väl dom bitarna just att få rytm och puls och sen är det det att lyssna. Om 
man ska bli bra på att skriva och läsa, då behöver man ju kunna höra dom här små fonemen och 
ljuden i språket. Och då behöver man ju träna upp sitt lyssnande så det är också ett sätt att träna 
lyssnandet, att lyssna efter olika saker. För lyssnandet är ju grundläggande, och det är ju också 
både i musik och språk/…/ att över huvudtaget lyssna efter olika saker så tränar man ju upp sin… 
förmågan då, och sen att vi lyssnar ju i ord också ibland, tar man ett ord och tittar på, ”hur låter 
det?”. Lyssnandet är ju viktigt där. (Intervju 5, s. 3) 
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Urskiljandet av melodins tonhöjd kan hjälpa elever i deras språkutveckling. 
 
R: Men det finns ju mycket forskning om musik och mycket forskning om språk, och så finns 
det ju experiment där man har gjort det här att… Barn som har lätt för att urskilja tonhöjd till 
exempel, att dom har lättare att lära sig läsa. Det finns ju vissa forskningsresultat som man kan 
luta sig mot då. Om man ska tala om att det har effekt och så. (Intervju 5, s. 4) 

 
Utveckla motoriken 
Skrivdans är en arbetsmetod där eleverna får öva de finmotoriska delarna som är viktiga vid 
skrivning. Eleverna får lyssna till musik eller ramsor och samtidigt göra rörelser till utifrån 
hur musiken låter eller vad ramsan handlar om. Därefter får de göra rörelserna med penna på 
ett papper. Detta kan vara ett arbetssätt för de elever som är försiktiga och inte har tilltro till 
sin egen förmåga.  

 
R: Ja, träna upp motoriken, liksom finmotorik och det kan vara små rörelser och stora rörelser och 
just att man gör det till musik så man hinner liksom inte titta, ”vad gör du?”, utan man bara jobbar 
liksom. Stort. För det är så mycket smått, pilligt, bokstäver ska vara så noga så, men här är det 
dom här stora: fyrkant och tåget som tuffar och robot, då är det ju fyrkantigt och raka linjer såhär 
var. (Intervju 5, s. 2) 

 
Framföra 
Musikaliska framföranden kan vara ett sätt att utveckla språket hos elever. Dessa 
framföranden kan vara i både liten och stor skala. Framförandena har bland annat bestått av 
egna melodifestivaler, kabaréer och skivinspelningar, men även mindre uppträdanden i 
klassrummet. Det är viktigt att skapa flera forum där eleverna kan uttrycka sig. Genom 
uppträdandet sker musikspråkandet i meningsfulla sammanhang. Låtarna som framförs är 
både egentillverkade av eleverna, samt färdiga låtar.  
 

R: Jag tycker att det är viktigt att man försöker hitta många små plattformar, så att det inte bara 
liksom är… Nämen, så att man tänker i det stora perspektivet, annars så blir det så… Ja, men vi 
spelade ju in en skiva ju i våras till exempel /…/Jättefin, med bara massa Stadsdelsbarns låtar. Och 
den skivan, den skulle ju liksom inte vara värd så mycket om det inte var så att det fanns ett 
spektrum ända ner till att vi stått och sjungit dom här i klassrummet liksom. (Intervju 7, s. 7) 

 
Framföranden kan vara ett bra sätt att integrera musik med språk. Även om musiken är i fokus 
vid de olika framträdandena kommer tal-, läs- och skrivutvecklingen mer eller mindre 
automatiskt eftersom eleverna arbetar med texter och sånger.  

 
R: Inte så att vi känner att ooo nu ska vi utvecklar just dehär i språket utan det bara det bara 
kommer med automatiskt i och med att du jobbar med texter och lär dig att tala inte minst, att stå, 
sjunga, framföra nånting för andra (Intervju 4, s. 5) 

 
Musikaliska framträdanden kan även vara bra tillfällen att integrera skolans samtliga ämnen. 
 

R: Och sen hade vi skrivit en musikal om Christoffer Columbus, på deras egna begäran. Vi ägnade 
en hel termin åt bara detta i alla ämnen. Kan ni tänka er? Matte, svenska, historia. Alla ämnen, 
bara Columbus och vi fick med oss hela kursplanen på bara Columbus. Och det var ju lite fysik 
och det var Oä, alltså, det var helt… Och det var slöjd och bild och allt. (Intervju 6, s. 8) 

 
Stärka självförtroendet 
En viktig orsak till att arbeta med olika typer av framföranden är att stärka elevernas 
självförtroende. I sången kan alla visa att de kan och detta leder till ökat självförtroende. 
Självförtroendet leder i sin tur till fortsatt lärande i bland annat elevernas språk.  
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R: Alltså, och alla kan sjunga, alla får lov att sjunga. Det är också ett sätt för mig att få barn att 
våga sjunga och att känna sig liksom duktiga /…/Om dom vill så får dom sjunga alldeles själva, 
ibland så gör dom en trio, ibland är dom två, ibland är det en liten grupp. Ibland då, /…/att man 
övar in ett nummer till och med, att dom står och uppträder. Att stärka deras självbild på det viset. 
Och då tror jag, genom det så tror jag även att man stärks i sin språkliga utveckling. (Intervju 2, s. 
3) 
 

Framförandena kan särskilt stärka elever med olika former av språksvårigheter och hjälpa 
dem i sin tal-, läs- och skrivutveckling. 
 

R: Jag hade en pojke för, han går nu i åttan tror jag, han ha, han hade mycket mycket mycket 
mycket mycket mycket allvarlig dyslexi /…/Han var jätteallmänbildad han kunde bara inte lära sig 
bokstäverna /…/Men att se honom lämna oss efter tre år stolt med rak rygg och sjöng då på, vi har 
nämligen kabaréer /…/När han står där i, vi har fruktkabaré och han står i sin, han sjunger /…/och 
han är stolt och han är så, han har vuxit alltså /…/det hade han inte gjort om vi hade, om vi bara 
hade tragglat svenska traditionellt. Så jag tror att, ja jag ser ju musiken som ett sätt för barnen att 
växa sen sen kan jag inte precis eee eee specificera att dehär utvecklar dom i svenskan o det o det 
men eee mer för mig handlar det om ett sätt att växa /…/Och växer du och får ett gott 
självförtroende så lär du dig också annat. (Intervju 4, s. 1) 
 
R: Och den här killen hade haft vätska innanför trumhinnorna så han hade skapat sig ett eget språk, 
så det lät ju förfärligt, det gick ju inte att höra vad han sa. /…/Och sen hade vi skrivit en musikal 
om Christoffer Columbus /…/Sen när den var klar så skulle vi ju lotta ut rollerna och då var ju alla 
som var intresserade av att få huvudrollen lägga sitt namn i en hatt. /…/Och då lägger den här 
killen som inte kan prata, då lägger han sitt namn i den hatten. Och han drar vinsten. /…/ Och han 
tar det här på högsta allvar, den här killen. Och jag kan berätta att mamman satt och grät på första 
bänkraden när vi hade premiär. Det var ingen som inte hörde vad han sa. /…/Så att den här rollen 
som han fick, den gjorde att han blev så jädra motiverad att han gav sig tusan på det här på något 
vis. /…/Han bara bestämde sig för att han skulle fixa det här och det gjorde han. /…/Jag tror att det 
stärker självförtroendet jättemycket. Musik finns ju hos alla och någonstans tycker vi det är roligt. 
Det skapar glädje och glädje skapar motivation, det är bara så. (Intervju 6, s. 8) 

 
Öka kommunikationsförmågan 
Med små barn kommunicerar vi genom musiken. Innan det talade språket tar över 
karakteriseras kommunikationen av olika ljud och melodier. Detta sätt att samspela med det 
lilla barnet kommer automatiskt och är nedärvt. Språket växte fram genom musiken. Innan 
språket hade tagit form använde sig människor av olika musikaliska sätt att uttrycka sig på, 
precis som det lilla barnet gör.   
 

R: Alltså… Musik är ju språk och språk är musik, det går inte att skilja åt liksom. Dom är ju så 
tight sammansvetsade, och jag hörde en föreläsning nu i Staden där en arkeolog faktiskt föreläste 
om, en professor i arkeologi föreläste om människans språkutveckling och han hävdade ganska 
säkert att man har kommit fram till att språket börjar i musiken, alltså det var om var musiken 
började. Och sen för 70 000 år sedan så förgrenade det sig så att det blev ett renodlat tal och 
musikspråk då, för 70 000 år sedan. Så att innan den tiden så hade människan inget språk utan då 
hade människan bara olika musikaliska sätt att uttrycka sig på. /…/Och på något sätt så har man 
känt på sig det, så det vi kommunicerar med små barn, det är ju genom sång. Som vuxen gör vi 
det. Och det gör vi ju inte för att vi har läst oss till det, utan det är ju för att det finns någonstans 
nedärvt i oss, att vi vet att det fungerar, så att vi… Så när vi pratar med barnen så är det ju på ett 
musikaliskt… Mer på ett musikaliskt sätt än på ett talspråk, det är det faktiskt med småbarn. 
(Intervju 6, s. 1) 

 
Förmedla och uttrycka 
Ett tydligt samband mellan musik och språk är hur de båda förmedlar. En sång kan precis som 
exempelvis en saga beskriva någonting för eleven. I både musiken och språket skapas 
någonting för att uttrycka.  
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R: /…/musik och språk hänger ju nära ihop, alltså all mus, alltså det här att skapa, att bygga ihop 
någonting, att man kan skriva någonting som är en mening, som är en berättelse i en saga, eller det 
är en faktatext, eller det är en dikt eller det kan vara en sång eller det… (Intervju 8, s. 8) 

 
R: Jag har tänkt på det också att sånger är ju så pass korta, man tänker en berättelse, en saga, den 
är ju ganska lång. Men i en sång, där har du ju väldigt kort koncentrerad form så har du en liten 
berättelse. Med början och slut, tydlig början och slut och som handlar om någonting, och kanske 
uttrycker en känsla. Så man får väldigt mycket bara genom en liten sång. (Intervju 5, s. 9) 

 
I både musik och språk finns närheten till känslolivet. Det är lätt att både uttrycka och avläsa 
känslor i musiken och i språket. För att kunna urskilja känslouttrycken i språket behövs 
musikaliteten. 
 

R: Man har ju gjort experiment just på musik, så hör ju folk ifrån vilken del av världen som helst 
om musiken låter glad eller sorgsen, dom känslorna, dom är ju gemensamma även om vi har helt 
olika sorters musik och du hör ju på en människa som pratar entonigt och låter deprimerad eller 
så… och en som är glad och pigg i rösten och så. Så att det där, det är ju också en sak som är 
väldigt mycket gemensamt med språket och musiken, med känslouttryck och så. (Intervju 5, s. 8) 
 
R: Jag tror att man behöver vara musikalisk för att lära sig ett språk. Eftersom vi använder ju ton… 
Alltså musik… Språket är ju inte bara såhär, en enda ton [pratar entonigt] utan vi använder oss 
utav olika toner när vi pratar [pratar mångtonigt] och olika språk har olika melodier, olika rytmer 
och fraseringar och så. Det är ju nära kopplat till känslolivet, eller liksom till hur vi lägger på våra 
känslor när vi använder språket, annars blir språket på något vis så dött. Och där kommer 
musikaliteten in tänker jag. Man behöver vara musikalisk. (Intervju 7, s. 8) 

 

Diskussion 
Här diskuterar vi våra resultat i relation till vårt syfte, vår frågeställning och den litteratur vi 
presenterat i litteraturgenomgången.  
 
Det är viktigt att pedagogen låter eleverna skriva om något som intresserar dem då detta leder 
till att de inspireras att skriva mer. Då utvecklas eleverna skriftspråkligt. Skrivandet måste 
vara meningsfullt för eleven (Vygotskij, 1995). Genom att skriva låtar finns ett givet syfte 
med skrivandet. Det medierande redskapet låtskrivande leder till att eleverna motiveras att 
uttrycka sig i skrift. I låtskrivandet får eleverna även utrymme att skriva om det som 
intresserar dem. Låtarna kan uttrycka känslor eller ämnen som eleverna är engagerade i. 
Genom att låta eleverna skriva om olika ämnen kan flera skolämnen integreras i 
undervisningen. Förutom att musik och språk integreras i låtskrivandet kan även andra 
skolämnen blandas in, till exempel historia eller geografi. Ämnesintegrering leder till att 
eleverna får en vidgad helhetsbild (KIL-gruppen, 2002). Eftersom låtskrivandet ofta mynnar 
ut i olika typer av framträdanden menar vi att elevens skrift får en tydlig mottagare eftersom 
de egna låtarna framförs inför publik.  
 
Pedagogerna menar att det är viktigt att skapa forum för elevernas musikaliska och språkliga 
uttryck. I Barnkonventionen står det att alla elever ska ges möjlighet att uttrycka sig genom de 
uttrycksmedel som de känner sig trygga i (FN, 1989, artikel 13). När kabaréer, 
melodifestivaler och andra typer av föreställningar sätts upp, ges eleverna möjlighet att välja 
från ett spektra av olika uttrycksformer, bland annat sång, instrument, tal och dans. Detta 
bidrar till att eleverna får uttrycka sig utifrån sina förutsättningar och genom detta främjas 
deras rätt till yttrandefrihet. För att eleverna ska kunna bruka sin yttrandefrihet anser vi att de 
måste få uppmuntran och forum att yttra sig i. Elever lär på olika sätt på grund av att deras 
intelligenser är olika utvecklade (Gardner, 1994). Olika lärostilar främjas i framföranden 
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eftersom flera ämnen och arbetssätt kan integreras. Om exempelvis en elevs främsta lärostil 
eller uttryckssätt förbises och inte får utrymme, kan detta leda till att eleven inte når de 
kunskaper som den har möjlighet att nå. Detta misslyckande kan medföra att eleven förlorar 
motivation och självförtroende och börjar undvika situationer där misslyckande kan ske 
(Kadesjö, 2008). Det samma anser vi även gälla elevernas uttryck. Om en elev känner sig 
misslyckad i sin kommunikation för att den använda uttrycksformen inte är gynnsam, kan det 
alltså medföra att eleven undviker situationer som innebär att uttrycka sig. Därigenom tas 
även yttrandefriheten från eleven. Ett möjligt motargument mot detta kan vara att en elev som 
har svårigheter i att exempelvis uttrycka sig i tal ytterligare borde öva sig i talet och inte lägga 
fokus på att använda ett uttrycksmedel som den redan behärskar. Jederlund (2002) menar 
dock att alla former av uttryck befruktar varandra vilket innebär att uttryck i musik främjar det 
tal-, läs- och skrivspråkliga uttrycket. 
 
Vid framföranden för publik finns en mottagare till elevernas språkliga uttryck. Vygotskij 
(1995) menar att det är viktigt att skapa behov av skriftspråk för att eleven ska utvecklas. Vi 
anser att detta gäller all form av språkligt uttryck. Om det inte finns någon mottagare till 
exempelvis elevernas sånger och texter, finns inte heller något tydligt syfte att skriva dem. I 
just framträdanden finns en tydlig mottagare, publiken, vilket gör att syftet med det språkliga 
framträdandet blir tydigt för eleverna. I framförandena sker det språkliga lärandet i en 
meningsfull kontext. Lärande är situerat och vi menar att framförandena är ett gynnsamt 
sammanhang för det språkliga lärandet. Lärande är i huvudsak socialt och i arbetet med 
framträdandena får eleverna möjlighet att ingå i en meningsfull social kontext (Dysthe, 2003). 
Musikalisk verksamhet är i stor utsträckning social, till exempel i sången och i låtskrivandet. I 
arbetet med framträdandena får eleverna möjlighet att bidra med sina kunskaper till det 
gemensamma lärandet. Lärande är distribuerat. Alla bidrar med sina kunskaper och den 
samlade kunskapen blir en helhet (Dysthe, 2003). 
 
I det språkliga arbetet med elever med ett annat förstaspråk än svenska, är det viktigt att mötas 
i en konkret aktiv handling, till exempel genom musik (Vesterlund, 2003). Denna aktiva 
handling kan vara låtskrivandet, där eleverna får möjlighet att genom musiken uttrycka sig. Vi 
tror även att låtskrivande gynnar elever med språksvårigheter. En elev med till exempel läs- 
och skrivsvårigheter kan i låtskrivandet se ett syfte med skriftspråket. Hos en elev med svag 
lingvistisk intelligens, men med starkare musikalisk intelligens, kan låtskrivandet vara en väg 
in i skriftspråket. För den eleven skulle även notskrift, som är en annan typ av skriftspråk, 
kunna vara en väg mot att lära sig skriva. I detta fall utgår man från den musikaliska 
intelligensen för att lära eleven att läsa och skriva (Gardner, 1994). I Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 2006) står det att pedagoger bör anpassa verksamheten efter elevernas 
intressen, egenskaper och färdigheter. Här kan låtskrivandet vara ett sätt att anpassa 
skriftspråkandet efter elevernas intresse eller färdighet. Låtskrivandet är också ett sätt att göra 
skriftspråkandet lustfyllt. Musicerande skapar glädje som i sin tur stimulerar den språkliga 
processen (Vesterlund, 2003). En elev som får uppmuntran har lättare att lära (Kadesjö, 
2008). Om eleven uppmuntras att genom musiken använda skriftspråket, ökar motivationen 
att utvecklas skriftspråkligt. 
 
Fonologisk medvetenhet tränas genom olika typer av språklekar (Lundberg & Herrlin, 2005; 
Liberg, 2006). Detta synsätt är tydligt hos pedagogerna som anser att språklekar som rim, 
ramsor, stavelseövningar och sånger främjar den fonologiska medvetenheten. Genom lekarna 
tydliggörs ljuden, fonologin, i språket. Lekarna gör, till skillnad från traditionellt tragglande, 
språkundervisningen rolig vilket är en god förutsättning för att lärande ska ske. I språklekarna 
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kommer rörelsen ofta automatiskt. Eleverna får i språklekarna då uppleva pulsen, rytmen och 
melodin i både musiken och språket. Här blir då språkets prosodi tydlig. Puls, rytm och 
melodi är viktiga beståndsdelar i både musiken och språket och genom känsla för dessa kan 
språkutvecklingen gynnas (Jederlund, 2002).  
 
Musik är en form av språk där vi kan kommunicera med varandra (Vesterlund, 2003). Elever 
med olika typer av talsvårigheter kan genom sången få en chans att uttrycka sig. En elev som 
stammar när den talar, stammar oftast inte när den sjunger. Vi tror att sången kan vara ett 
befriande kommunikationsmedel eftersom stamningen då inte blir ett hinder i 
kommunikationen. Att kunna kommunicera är grundläggande för att lärande ska ske (Dysthe, 
2003). I sången stimuleras hela hjärnan (Trollinger, 2010). Då en elev hittar pulsen i sången 
utvecklas ofta även talspråket. De delar i hjärnan som hanterar de förspråkliga processerna, 
till exempel känsla, minnen och associationer, stimuleras oavsett vilken form av språk som 
utgjort de första signalerna (Jederlund, 2002). Eftersom all form av språkliga uttryck befruktar 
varandra borde detta innebära att sången utvecklar talet hos elever.  
 
För en elev med annat förstaspråk än svenska kan sången vara ett stöd i talutvecklingen. I 
sången kan helfraser läras som sedan kan brytas ner i mindre delar (Jederlund, 2002). Vi 
menar att sångens helfraser kan hjälpa alla elever med talsvårigheter. Det kan dock finnas 
svårigheter med sångens helfraser i talutvecklingen. Det är enligt några av pedagogerna inte 
självklart att eleverna senare kan bryta ner helfraserna i ord. Vi tror däremot att eleverna som 
har svårigheter med att bryta ner helfraserna, så småningom kommer att kunna göra detta 
eftersom orden i helfraserna sannolikt kommer att stötas på i många olika sammanhang och 
då klargöras.  
 
I sången möter elever många nya ord. Det är inte självklart att eleven förstår ordens semantik 
omedelbart. När eleven stöter på ordet i en begriplig kontext kan semantiken förstås (Dysthe, 
2003). Många gånger kommer förståelsen av semantiken i ordet långt senare, men genom att 
presentera ordet genom sången är ordet bekant för eleven. Andersson (2010) menar att sången 
är ett bra sätt att lära språk, eftersom både ordens semantik och uttal kan läras. Detta blir 
tydligt i Taube-projektet. I projektet fick eleverna genom sånger möta begrepp som beskriver 
deras närmiljö. Här hamnade de nya orden i en relevant kontext vilket gjorde det lättare för 
eleverna att förstå de nya orden.  
 
Genom att lyssna på lugn musik kommer många elever ner i varv. Detta leder i sin tur till en 
ökad koncentration som gynnar lärandet. Lugn musik kan bidra till ett lugnare klassrums- 
klimat. Klassrumsklimatet är avgörande för elevernas lärande. Om klassrumsklimatet inte är 
gott, påverkas elevens lärande negativt (Dysthe, 2003). Vesterlund (2003) menar att musiken 
kan vara en bidragande effekt till ett positivt klassrumsklimat. Eftersom klassrumsklimatet är 
avgörande för lärandet menar vi att avslappningsmusiken även bidrar till det språkliga 
lärandet. Aktivt musiklyssnande kan öva upp elevernas hörselkänslighet. En välutvecklad 
hörselkänslighet leder till både musikalisk utveckling samt tal- och skriftspråksutveckling 
eftersom ljudkällor och ljudegenskaper i både musiken och språket lättare kan uppfattas 
(Antal-Lundström, 1997). De som förespråkar Mozarteffekten menar att musiklyssning 
automatiskt leder till ökat lärande i bland annat språk (Jederlund, 2002). Vi tror inte att 
musiklyssnande direkt leder till ökad språkutveckling hos elever. Däremot menar vi att 
musiklyssning indirekt bidrar till språkligt lärande. Då musiken leder till ökad koncentration 
kan lärande ske vilket även gäller det språkliga lärandet. Genom att aktivt lyssna på musik 
kan elevernas lyssnande utvecklas vilket i sin tur leder till ökad förståelse för ljuden i språket. 
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I samband med att musik varit en del av undervisningen, har tal-, läs och skriftspråket 
utvecklats hos eleverna med goda resultat. Det råder viss osäkerhet i om denna goda 
utveckling beror på musiken eller andra faktorer, exempelvis pedagogens engagemang, ett 
tydligt innehåll eller mycket repetition. De två sistnämnda faktorerna spelar självklart en 
viktig roll i elevernas utveckling. Med utgångspunkt i resultaten i Blanks (Hansson, 2010) 
studie tror vi dock att integreringen med sången och musiklekarna är det som främst bidrar till 
de goda resultaten. Vår studie behandlar flera olika delar av musikarbetet som ger positiva 
effekter för språkutvecklingen på olika sätt. Detta blir tydligt i sammanställningen av 
pedagogernas erfarande då det framgår att musiken har varit ett gott medierade redskap i 
språkutvecklingen.  
 
Studiens relevans för utbildningsvetenskap 
Esaiasson m.fl. (2007) menar att forskning är kumulativ. Detta innebär att all forskning 
bygger vidare på tidigare forskning. Det gäller även vår studie, som grundar sig på tidigare 
forskning inom musik och språkutveckling i skolan. I vår litteraturgenomgång har vi tagit upp 
vad som tidigare skrivits om musik och språk och genom det fått ett underlag att utgå ifrån. 
Vårt bidrag är en påbyggnad på det som redan har skrivits i ämnet och vi anser att vi bidrar till 
ytterligare tankar kring hur och varför musik används som ett redskap i elevers 
språkutveckling.  
 
Vi anser att vi genom vår studie kan ge läsaren en uppfattning om hur och varför verksamma 
pedagoger arbetar med musik och språkutveckling i skolan. Detta tycker vi är relevant för 
utbildningsvetenskapen, eftersom vi anser att musik och språk integrerat i skolan är en god idé 
som verksamma inom pedagogiken kan få möjlighet att ta del av. I studien får läsaren inblick 
i olika sätt att arbeta med musik och språk integrerat. Genom att ta del av de skilda 
arbetssätten kan pedagogiskt verksamma få tips om hur de på varierade sätt kan arbeta med 
musik och språk. Studien ger även goda argument för varför det kan vara till fördel att 
använda musik som redskap i elevers språkutveckling. Bland pedagogerna vi intervjuade 
fanns många argument för att arbeta med musik och språk integrerat. Dessa argument kan 
leda till att pedagoger ser en anledning till att arbeta med musik som redskap i 
språkutvecklingen. 
 
Genom studien är det även möjligt att vi under intervjuerna väckt en del nya tankar hos de 
pedagoger vi träffat angående musik som redskap i språkutveckling. Det kan hända att 
pedagogerna genom att samtala om ämnet fått ny lust till arbetssättet. En av respondenterna 
uttryckte att han tyckte att det var utvecklande att få sätta ord på sina tankar och arbetssätt och 
vi hoppas att dessa tankar har funnits hos fler av pedagogerna. 
 
Sist vill vi också påpeka hur studien har varit relevant för oss skribenter i vårt kommande 
yrkesliv. I arbetet har vi lärt oss mycket om språkutveckling och musik genom den tidigare 
forskningen. Vi har fått sätta oss in i det som tidigare skrivits för att få en god bild om musik 
och språk i skolan, vilket har lett till att vi är väl insatta i ämnet. I och med intervjuerna har vi 
fått nytt perspektiv på hur pedagoger kan arbeta med musik och språk, samt varför detta bör 
göras. Vi har även fått träning i att skriva en akademisk text och i att samarbeta kring texten. 
Att samarbeta, ge varandra stöd och bidra till varandras lärande har varit viktiga delar i 
processen och vi tror att detta är betydelsefulla erfarenheter inför det kommande arbetet som 
pedagog.  
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Framåtblick 
Genom våra intervjuer och studerandet av den tidigare forskningen har vi hittat tre möjliga 
vägar att gå vidare utifrån vår studie.  
 
Observationsstudie i musik och språkutveckling 
För att göra en djupare studie i hur pedagoger arbetar med musik och språkutveckling hade 
det varit intressant att, genom klassrumsobservationer, ta reda på hur pedagogerna arbetar 
med det som de berättar om under intervjuerna. Vid observationer ges även möjlighet att se 
hur väl musiken utvecklar språket hos elever. 
 
Musik och matematik 
I den här studien har vi tagit reda på hur och varför lärare arbetar med musik som ett redskap i 
barns språkutveckling. Vi anser att det skulle vara intressant att ta reda på hur lärare kan 
arbeta ämnesintegrerat med andra ämnen, till exempel musik och matematik. Enligt Howard 
Gardner är den matematiska intelligens den intelligens som har flest likheter med den 
musikaliska. En människa måste till exempel ha en matematisk baskapacitet för att kunna 
förstå rytmiskt uppbyggda mönster i musiken. Andra gemensamma delar i matematik och 
musik är förhållande mellan del och helhet, upprepning och regelbundenheter (Gardner, 
1994).  
 
Kulturskolors påverkan  
Under intervjuerna har ett flertal pedagoger berättat att de har haft samarbeten med 
kulturskolan. Ett par av pedagogerna har, tillsammans med samtliga pedagoger i kommunen, 
fått fortbildning i hur de kan arbeta med de estetiska läroprocesserna i matematik och svenska. 
I en framtida studie hade det varit intressant att ta reda på om pedagogerna i kommunen 
använder detta arbetssätt i sin undervisning. En annan intressant inriktning skulle vara att 
särskilt fokusera på det projekt som genomförs i Hammarkullen, El Sistema, där skolorna 
samarbetar med kulturskolan och Göteborgs Symfoniker. Här kan vi undersöka hur musiken i 
detta projekt bidrar till elevers språkutveckling. 
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Bilaga 1: Kontaktbrev 
 
Hej 
 
Vi är tre studenter, Emma Thomée, Malin Andersson och Olga Nordberg, från Göteborgs 
Universitet, som läser till lärare för tidigare åldrar. Vi läser nu vår sista termin och ska 
tillsammans skriva examensarbete. Examensarbetet kommer att handla om musik som ett 
redskap för tal-, läs- och skrivutveckling i de tidiga skolåren, förskoleklass till och med skolår 
två.  
 
Genom intervjuer med verksamma lärare vill vi få en ökad förståelse för hur lärare, som 
undervisar i musik eller svenska, tänker kring musik som ett redskap för elevers tal-, läs och 
skrivutveckling. Du som lärare kommer att garanteras anonymitet och ditt deltagande är 
naturligtvis helt frivilligt. 
 
Vi tycker att det skulle vara mycket intressant att intervjua dig och hoppas på att du vill ställa 
upp. Intervjun kommer att ta ungefär 30-60 min beroende på hur mycket tid du har möjlighet 
att avvara. Vi har planerat att genomföra intervjuerna främst under vecka 46 och 47 (15-19 
och 22- 26 november) och vi är tillgängliga när som helst under dagarna. Om datumen inte 
passar, får ni gärna komma med förslag om annat datum. 
 
Kontakta oss på: 
E-postadress:  
tel.nr: 
Tack på förhand! 
Vänliga hälsningar 
Emma, Malin och Olga 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
• Vad har du för pedagogisk utbildning? 

Vilka ämnen har du läst? 

Musik?  

Språkutveckling? 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Vilka åldrar undervisar du i? 

• Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

1. Hur använder du dig av musik i språkutvecklingen?  

Konkreta exempel? 

Extra relevanta tillfällen?  

Talutvecklingen? 

Läsutvecklingen? 

Skrivutvecklingen? 

Varför? 

Arbetat tidigare? 

Vill arbeta i framtiden? 

Metoder/ läroböcker/ annan litteratur?   

 

2. Kan musik vara ett redskap för att hjälpa elever med tal-, läs- och 

skrivsvårigheter i deras utveckling?  

Hur? 

Har du några konkreta exempel? 

 

3. Kan musik vara ett redskap för att hjälpa elever med svenska som andraspråk i 

deras språkutveckling?  

Hur? 

Har du några konkreta exempel? 

 

4. Finns det elever som inte gynnas av musik som redskap till språkutveckling? 

Varför? 

Konkreta exempel? 


