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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur några musiklärare använder 

musikundervisningen som ett verktyg för språkutveckling i årskurs 1. Detta skedde utifrån tre 

aspekter: musikundervisning för att främja språkutveckling, språkutvecklande arbetsformer i 

musikundervisningen samt musikundervisningens möjligheter till språkutveckling hos 

andraspråkselever. Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och ett didaktiskt 

perspektiv. Datainsamlingen har skett genom intervjuer med åtta musiklärare verksamma i 

grundskolor i en mellanstor kommun i Mellansverige. Resultatet visade att samtliga musiklärare 

anser att elevernas språkutveckling främjas av musikundervisningen, även då dessa inte aktivt 

planerar för detta i första hand. Eleverna fick i musikundervisningen möta och öva på språkliga 

byggstenar, som exempelvis kopplingen mellan fonem och grafem, rimord, textriktningen, 

ordförståelse, nya begrepp, ordföljd, fantasi och inre bilder. Denna övning skedde genom sång, 

rörelser och ordlekar. Vidare menar musiklärarna att andraspråkselever övar på det svenska 

språkets ordföljd och betoningar genom sång samt på ordförståelse genom samtal kring sångtexter. 

Musiklärarna menar även att andraspråkselevers språkliga självförtroende främjas av deltagande i 

musikundervisningen. Elevernas språkutveckling, menade musiklärarna, påverkades av 

musiklärarnas didaktiska val och interaktionen i undervisningen. Studien kommer fram till att det 

finns många likheter mellan musikundervisningen och svenskämnets kursplan för årkurs F-3. Vi 

diskuterar musikämnets språkutvecklande möjligheter och om dessa är så stora som musiklärarnas 

uttalanden visar. Vidare diskuteras huruvida musikämnet bör få större utrymme i elevernas 

undervisning samt i lärarutbildningen. Vi ser även möjligheter för äldre åldersgrupper och 

nyanlända att ta del av språkutvecklande arbete via musikundervisning. 
 
 
 
Nyckelord: Didaktik, Grundskola, Språkutveckling, Musik, Musiklärare. 
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Inledning 

Vi är två lärarstudenter som båda håller musik varmt om hjärtat, men på två skilda sätt.  

Elin, är en aktiv musikutövare som spelar instrument och arrangerar musikuppdrag i olika 

orkestrar runt om i världen och har därmed musiken som en drivkraft och inspirationskälla i sitt 

liv. Frida, har musiken med sig genom hela sin uppväxt fram till genomförd yrkesutbildning i dans 

där musiken har varit en central del i den konstnärliga uttrycksformen.  

Idén och intresset till den här studien väcktes under grundlärarutbildningens sista 

verksamhetsförlagda utbildning, där Frida gavs möjlighet att under några lektionstillfällen undervisa 

elever i årskurs 1 i musik. Vid ett samtalstillfälle med musikläraren kom en studie gjord i en skola i 

England på tal. På denna skola visade det sig att 97 procent av eleverna var lässvaga eller inte kunde 

läsa alls. Man beslutade då att öka de estetiska uttrycksformerna till 8 timmar per vecka. Efter 3 till 

4 år hade andelen lässvaga minskat till 2 procent. 

Den internationella undersökningen, PISA (Programme for International Students 

Assessment), har visat att svenska elevers läs- och skrivförmåga under 1990 och början på 2000-

talet dalade drastiskt (Fridolfsson, 2015, ss. 15-18). En god läs- och skrivförmåga är ett viktigt 

inslag, både som en demokratisk rättighet men också för att kunna verka i dagens multimodala 

samhälle (Fridolfsson, 2015, s. 15). Sett utifrån svenska elevers bristfälliga läsförståelse de senaste 

åren och elevernas positiva läsutveckling i England med hjälp av estetiska ämnen, ökade frågorna 

och funderingarna om musikundervisningen eventuellt kan påverka språkutvecklingen hos yngre 

elever.  

Till slut möttes våra vägar och efter hårt arbetande veckor är vår studie genomförd där vi har 

undersökt om och i så fall hur några musiklärare använder musikundervisningen som ett verktyg 

för språkutveckling i årskurs 1.  

Vi vill tillägga att vi är medvetna om att en studie riskerar att påverkas negativt om man känner 

alltför starkt för ämnet eller området, men om man trots detta ser kritiskt på ämnet kan det vara 

en hjälp för att kunna dra djupare slutsatser (Dalen, 2015, s. 17). Vår inställning genom hela studien 

har varit att hålla ett neutralt förhållningssätt där vårt mål var att skapa en rättvis bild av 

forskningsområdet.  

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Helena Skogström, universitet och 

de lärare som medverkat i vår studie. Tack!  
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Bakgrund 

Människan har sedan urminnes tider använt musiken för att kommunicera tankar och känslor, 

känna sig som en del av kulturen och stärka sin identitet (Lgr 11, 2018, s. 157). Det finns sedan 

tidigt i barnets utveckling kopplingar mellan melodiigenkänning och språk. Spädbarnet utforskar 

världen och reagerar på sinnesstimuli som det upplever – ljud, synintryck och känsel. Sedan börjar 

barnet imitera de ljud som upplevs runtomkring - ljud som sedan formas till begrepp och ord 

(Uddén, 2004, s. 76). Didaktikforskaren Katharina Dahlbäck skriver i sin avhandling att nyfödda 

barn urskiljer språkljud och lär sig att kategorisera ljud (2011, ss. 41-43). Dahlbäck menar vidare att 

aspekter som rytm, melodi och syntax delas av såväl musik som språk (2011, ss. 41-43). 

Musikläraren, tillika lektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Eva Nivbrant Wedin menar 

att rytm, melodi och klangfärg är byggstenar inom det talade språket som barn får en tidig känsla 

för (2013, s. 44). Vidare menar Nivbrant Wedin (2013, s. 41) att vi genom århundraden har sjungit 

vaggvisor för att få barn att sova och slappna av, marschmusik har använts för soldater att gå i takt 

och även att musik i film påverkar på känslostämning. Nivbrant Wedin (2013, s. 120) menar att 

sång skänker glädje, minimerar stressnivån, förstärker immunförsvaret och ger energi, och att sång 

därför borde vara ett naturligt inslag i skolan och på fritiden. Lehmann och Seufert (2018, s. 4) visar 

på forskning där människor som har Alzheimer, Multipel Skolios och afasi (svårigheter med minnet 

och talet efter en hjärnskada) upplever att musik är ett hjälpmedel för att lättare kunna minnas. 

Musik är kulturell och social och något som växer fram i gemenskap och i ett samspel mellan 

människor. Musik och språk kan båda användas i kommunikativt syfte, och den kommunikativa 

sidan av musik är något som tas upp i den nuvarande kursplanen för musik (Lgr11, 2018, s. 157). 

Denna musikaliska kommunikation kan sättas i relation till att psykologen Lev Vygotskij anser att 

just kommunikation är den viktigaste delen i språket (Vygotskij, 1999, s. 38). Därmed finns en 

koppling mellan musik och språk i de bådas möjligheter att kunna användas för kommunikation 

och socialt samspel. En studie av lärarstudenten Madelene Stjernberg (2006, s. 16), om hur 

pedagoger ser på hur musik kan påverka barn, visar att musiken lär barnen språkets rytm, 

koordination, samarbete i grupp och att lyssna på andra, där musiken bidrar till ökad trygghet i en 

grupp. 

Synen på musikämnet i skolan ur ett historiskt perspektiv  

Musikämnets innehåll i den svenska läroplanen har varierat genom historien. I 1800-talets folkskola 

var den kyrkliga sången framträdande, menad att fostra eleverna till att vara delaktiga i gudstjänsten 

(Gustafsson, 2015, s. 310). Detta förändrades dock i slutet av 1800-talet då fosterländska 

strömningar kom in över Sverige, och repertoaren byttes successivt ut från kyrklig musik till 

folkmusik och fosterländska sånger. Elevens upplevelse av musiken kom också att stå alltmer i 

fokus i musikundervisningen under denna tid. Det var allt viktigare att musikundervisningen inte 
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bara fostrade utan också roade eleverna (Gustafsson, 2015, s. 310). Detta elevfokus är något som 

lever vidare än idag i musikundervisningen. 

Musiklärarnas Riksförening1 tar upp forskning kring hur musikutövande kan utveckla 

språkförmågan. De skriver om hur forskaren Nina Kraus studerat elever från fattiga områden i 

Chicago och Los Angeles som, om de fick utbildning i musik, tydligt förbättrade sin läsförmåga2. I 

tidningen Musikläraren, nummer 4 20173, finns en artikel4 om kopplingen mellan musikutbildning 

och språkutveckling. Där hävdas att barns hjärnor, däribland hjärnans språkliga del, utvecklas 

fortare om barnen utsätts för musikalisk träning i tidig ålder. Kopplingen mellan musikundervisning 

och språkutveckling lyfts därmed upp som något aktuellt för nuvarande musiklärare och i 

nuvarande musikundervisning. 

Musikämnets kursplan genom historien  

Kopplingen mellan musikundervisningen och språk har sett olika ut i läroplanerna genom historien. 

I Lgr62 kopplas musikämnet uttryckligen till andra ämnen, då emfas ligger på hur musiken kan 

berika kunskaper i andra ämnen: “I samverkan med geografi kan sång och musik skapa bättre 

förståelse för folk och miljöer i främmande länder” (Lgr62, s. 297). 1962 års läroplan visar därmed 

en koppling mellan musik och förståelsen av kulturer i andra länder. I Lgr62 talas det även om att 

musikundervisningen ska fokusera på exempelvis enkla betoningsövningar, språkets rytm, 

läsfärdighet och artikulation. 

  

Vid inlärning av att medvetet höra, känna igen och särskilja rytmer är ett gott hjälpmedel t.ex. rytmstavelserna 

ta, ta-te, ta-va-te-ve. Rytmiska mönster kan även hämtas ur språkets rim och ramsor. [...]Att från skrivtavlan, 

planscher eller notblad följa det rytmiska förloppet i förespelade musikstycken är i hög grad ägnat att befordra 

läsfärdigheten. (Lgr62, s. 299) 

  

“Vidare kan den [musikundervisningen, författarens anm.] väsentligt underlätta ljudinlärning och 

artikulation. Olika vokalers klang samt tonande och tonlösa ljud förtydligas och åtskiljs bäst vid 

sång.” (Lgr62, s. 302).  

 

Många av de språkliga elementen i musikämnet finns kvar även i 1980 års läroplan för grundskolan, 

där både texter, ord och språklig uttryckningsförmåga framhävs. Bland annat ska eleverna “leka 

med rytm och ord i meningar, talkörer och ramsor” (Lgr80, s. 109), “tillsammans göra melodier 

                                                 

 
1 http://www.mrmusik.nu/  
2 http://www.kulturellahjarnan.se/2015/11/02/musiktraning-utvecklar-sprakformagan/ 
3 http://www.mrmusik.nu/tidningen-37493047 
4 https://musiceducationworks.wordpress.com/2016/06/19/a-childs-brain-develops-faster-with-
exposure-to-music/ 
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och skriva texter för att träna musikalisk fantasi och språklig uttryckningsförmåga” (Lgr80, s. 110), 

att eleverna ska skapa “ljud till dikt och prosa” (Lgr80, s. 110) samt att eleverna ska “lyssna till 

kortare musikstycken av olika karaktär och från olika epoker och genrer och illustrera dem i ord 

och bild” (Lgr80, s. 111). 

Däremot förändrades innehållet i musikämnet i läroplanen för grundskolan för år 1994. Det 

finns inte längre några tydliga kopplingar mellan musik och språkutveckling. Eleven ska utveckla 

ett musikaliskt språk (Lpo94, s. 37) men detta kopplas inte till det talade eller skrivna språket, utan 

till elevens musikaliska kreativitet och förmåga att skapa, uttrycka och förmedla musikaliska tankar 

(Lpo94, s. 36). I 1994 års läroplan beskrivs i övergripande ordalag musiken snarare endast som 

kommunikation och estetik: “I det framväxande kunskaps- och informationssamhället bör 

kunskaper i musik betraktas i ett vidare perspektiv där de kommunikativa, kreativa och estetiska 

dimensionerna i musiken också ses som verktyg för att uttrycka sig och bättre förstå sin omvärld” 

(Lpo94, s. 37). I Lpo94 är alla kopplingar till språk och språkutveckling som funnits i tidigare 

läroplaner för musikämnet borttagna. 

Musik som kommunikation återkommer i läroplanen för grundskolan för år 2011. I denna 

läroplan menas att eleverna ska lära sig att uttrycka sig och kommunicera med hjälp av musik och 

musikaliska medel, och för att detta ska ske måste eleverna lära sig musik som ett hantverk 

(Skolverket, 2017, s. 6). Dock finns det som sagt inga direkta kopplingar till det talade eller skrivna 

språket, som i tidigare läroplaner. Vidare står det i Lgr11 att “Undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel” (Lgr11, 2018, 

s. 157) samt “...kommunicera egna musikaliska tankar och idéer...” (Lgr11, 2018, s. 157). Några 

enstaka kopplingar till språk finns dock i musikämnets kursplan i Lgr11, där text och berättelser 

nämns: “Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild” (Lgr11, 

2018, s. 158) samt “Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser” (Lgr11, 

2018, s. 158). 

Genom denna historiska överblick över läroplanen för grundskolan träder mönstret fram, att 

musikämnet befinner sig längre från konkret språkinnehåll i den senaste läroplanen än musikämnet 

gjort tidigare. Endast några få tendenser börjar återigen framkomma, som tyder på att musikämnet 

åter inkluderar kopplingar mellan musikundervisning och språkutveckling i lågstadiet.  

Forskning kring likheter mellan musik och språk 

Forskning har bedrivits för att undersöka likheter mellan musik och språk, och på vilka sätt musik 

kan påverka språkutvecklingen. Forskare är eniga om att det finns positiva kopplingar mellan musik 

och språk. Doktor i kognitiv psykologi Wanda T. Wallace (1994) hävdar i en studie att enkla, 

repeterande melodier gör det lättare att lära sig en text. Vidare menar Lehmann och Seufert (2018), 

doktorand i psykologi respektive forskningsprofessor i psykologi på Ulm universitet, att musik och 

ord lagras i olika delar av hjärnan, som därför kan samverka när ett ord ska plockas fram ur minnet, 

förutsatt att ordet lärts in med hjälp av musik. Även läsförmågans eventuella samband med musik 
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har undersökts, där Walton, Canaday och Dixon (2010), professor i kognitiv psykologi och 

pedagogik respektive lärare samt lågstadielärare, i sin forskning funnit att det är lättare att lära sig 

att läsa om sång används som ett stöd i läsinlärningen. Slutligen menar Dahlbäck (2011, s. 58) att 

det är lättare att lära sig ord om de lärs ut genom en sång som har en tydlig puls. 

Det finns även tveksamheter till om musiken alltid är en frälsande kraft för språkutveckling. 

Lehmann och Seufert (2018, s. 1) kom i sin studie fram till att förståelsen av en text å ena sidan 

blev djupare om texten framfördes till en melodi, men å andra sidan mindes deltagarna mer av 

texten om de fått läsa den istället. Deltagarna hade dessutom svårare att komma ihåg texten om de 

lyssnade på musik efteråt, då musiken istället agerade störande. Resultatet av en studie av Racette 

och Peretz (2007, s. 242), forskare respektive psykologiprofessor på Montréal universitet, visade 

att deltagarna hade svårare att minnas texten om deltagarna skulle sjunga den än om de skulle tala 

den. Även en studie av doktoranderna och dataingenjören Aydin, Salehi, Semerci och Yalçin (20145, 

s. 1) hävdar att musik kan vara distraherande vid språkinlärning: “These results show that melody 

of a music can have a distracting effect on recall...”. 

Det finns ett samarbete i skolans värld kallat “Mattemusik” (Löfgren & Ebbelind, 2010), som 

även rapporteras om i UR Skola6, där musikläraren Bitten Löfgren har samarbetat med 

matematikläraren Andreas Ebbelind för att sammanföra ämnena matematik och musik, bland 

annat genom att arbeta med bråk och multiplikationstabeller under musikundervisningen. Även 

musikprojektet Sexton strängar7, en stråkkvartett bildad 2013, samarbetar med skolor i projektet 

“Smaka på språket” vilket innebär musikaliskt arbete med bland annat vokaler, alfabetet och andra 

grundläggande språkfärdigheter. Professor i musik på Wichita State University, Elaine Bernstorf 

(2013) menar att det finns en medvetenhet hos många lågstadielärare om kopplingen mellan musik 

och språk. Good, Russo och Sullivan (2015, s. 627), vilka arbetar på institutionen för psykologi på 

Ryerson University samt University of Western Ontario i Canada, påpekar att musik används av 

många pedagoger för att underlätta lärande. I denna studie undersöks specifikt om, och i så fall 

hur, musiklärare upplever en koppling mellan musikundervisning och språkutveckling. Anser 

musiklärarna att det finns en koppling mellan musik och språk? Anser musiklärarna att 

musikundervisningen som de ger kan vara språkutvecklande? 

  

Med detta som bakgrund ämnar denna studie att ta reda på hur några musiklärare i dagens svenska 

skola ser på användandet av musikundervisningen som ett medel för att främja språkutveckling. 

Detta undersöks genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer av åtta musiklärare som 

undervisar, eller har under de senaste fem åren undervisat, i årskurs 1 i musik i en mellanstor 

kommun i Mellansverige. 

                                                 

 
5 https://dilarasemerci.com/cognitive-science/ 
6 https://urskola.se/Produkter/179988-Lararrummet-Mattemusik 
7 http://www.16strangar.se/ 
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Forskningsöversikt 

Musik 

Musik är universellt och en informationskälla (Dahlbäck, 2011, s. 35; Rehnqvist & Svensson, 2012, 

s. 8; Fridolfsson, 2015, s. 185). Ordet musik härleder oss tillbaka till det antika Grekland och ordet 

mousiké, vilket betyder ”musernas konst” (Still, 2011, s. 3). I det antika Grekland var muserna nio 

gudinnor som skapade rörelser med kroppen till ljud som formades både med rösten och med 

instrument. Idag, menar Still (2011, s. 3), musik- samt barnpedagog och universitetslärare, att är 

musik är ett kulturellt inslag i människors liv och något som vi möter i många olika sammanhang. 

Musik kan beskrivas som en organiserad form med akustiska egenskaper och som ett verktyg för 

interaktion där alla kan delta och förstå omvärlden (Dahlbäck, 2011, s. 35; Ehrlin, 2012, s. 44; 

Fagius & Lagercrantz, 2007, s. 32). Eva Nivbrant Wedin (2013, s. 40) och Berit Uddén (2004, ss. 

69-71), fil. dr i musikpedagogik, beskriver musik som minnesbärande, som känslornas språk, något 

som ger stöd för språkutveckling och som inte kräver en intellektuell mognad för att tillägna sig.  

Språk  

För att kunna använda, förstå och tolka ett språk krävs det att man har tillägnat sig förståelse för 

språkets byggstenar; fonem, morfem, ord, fraser, satser, meningar och text (Rehnqvist & Svensson, 

2012, ss. 37-38). I dagens samhälle krävs det en hög språklig förmåga för att kunna delta och vara 

en medskapare (Dahlbäck, 2011, s. 50). 

Fonem betyder språkljud och är språkets minsta betydelseskiljande enhet, exempelvis 

språkljuden /b/ och /d/ (Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 36; Fridolfsson, 2015, s. 23). Vid läs- och 

skrivinlärning ska varje enskilt fonem kopplas till ett grafem (bokstav) och när man har den 

förmågan har man tillägnat sig en fonologisk medvetenhet (Fridolfsson, 2015, s. 23; Berg, 2011, s. 

24; Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 36). Weiner Ahlström (2013, s. 13) menar att för att kunna 

behärska ett språk krävs det även att man kan hantera stavelser. Stavelser är en språkenhet som 

består av endast en vokal, och som utgör rytmen i ett språk (ibid.). 

När fonem kombineras ihop bildas morfem, som är den minsta betydelsebärande enheten i ett 

språk (Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 36; Fridolfsson, 2015, s. 27). När man är medveten om ords 

betydelse och har kunskap om ords böjningar har man tillägnat sig en morfologisk medvetenhet 

(Berg, 2011, s. 24; Fridolfsson, 2015, s. 30). Dessa morfem ingår därefter i fraser som i sin tur 

bygger upp satser (Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 37). Satser är större kombinerade enheter som 

bygger upp en mening, där flera meningar slutligen bygger upp texter (ibid.). 

Vidare ses språkets nivåer utifrån fonetik, semantik, grammatik och pragmatik (Rehnqvist & 

Svensson, 2012, s. 36). Fonetik är läran om fonem och bygger på betoning, satsmelodi och prosodi, 

där prosodi är talets rytmik (Rehnqvist & Svensson, 2012, ss. 38-39; Fridolfsson, 2015, s. 23). Den 

semantiska nivån är ords, frasers och satsers innebörd, vilka är viktiga vid läs- och skrivinlärning 
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(Rehnqvist & Svensson, 2012, ss. 41-42). Den grammatiska nivån behandlar exempelvis 

språkregler, tempus och ordföljd, och slutligen innebär pragmatik hur språket används i olika 

situationer där man som språkanvändare måste vara medveten om språkreglerna i den befintliga 

kontexten (Rehnqvist & Svensson, 2012, ss. 43-44, 72; Fridolfsson, 2015, s. 28).  

Likheter mellan musik och språk 

Likheter 

Forskning tyder på att musik och språk är nära besläktade och Dahlbäck (2011, ss. 43, 127) menar 

att förmågan att kunna lyssna och urskilja olika ljud används både i musik och språk. De språkliga 

och musikaliska ljudsystemen är två traditionsförmedlare som har klang, betoning, puls, rytm, 

tempo, nyanser, tonhöjd, melodi och repetition gemensamt (Weiner Ahlström, 2013, ss. 10-11; 

Dahlbäck, 2011, ss. 26-28, 41). Michael Schlyter (2013, ss. 25, 26-27), musiker och högskoleadjunkt 

och Anna Ehrlin (2012, s. 43), fil. dr i musikvetenskap, hävdar att språk och musik är medfödda 

förmågor som verkar i närliggande områden i hjärnan. 

Ytterligare en likhet mellan musik och språk är att båda används för att kommunicera (Dahlbäck, 

2011, s. 126). Förmågan att kommunicera, menar Schlyter (2013, s. 25), handlar om att behärska 

prosodi, att kunna urskilja språkets rytm och melodi. Dahlbäck (2011, s. 123) och Ehrlin (2012, s. 

46) menar att rytmen i musiken kan agera som ett stöd för att arbeta med rytmen i språket och 

uppger att språklekar så som rim och ramsor uppmärksammar olika språkljud, vilket övar och 

utvecklar den fonologiska medvetenheten. Rehnqvist och Svensson (2012, s. 13), som undervisat i 

andraspråk och arbetat vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds Universitet, menar att musik 

och språk samspelar genom att musik har skapats utifrån vårt tänkande, där tänkandet styrs av 

språket. 

Skillnader 

En skillnad mellan musik och språk menar Dahlbäck (2011, ss. 41-42) är att musikens puls, rytm 

och tonhöjd är mer strikt formade än i språket. Dahlbäck (2011, ss. 41-42) menar vidare att musik 

inte direkt kan översättas till språk och tvärtom, utan att man i översättningsledet går miste om en 

viss innebörd eller betydelse. Vidare påpekar Dahlbäck (2011, s. 41) att språk är uppbyggt av 

grammatik på ett sätt som musik inte är, vilket således också är en skillnad. 

Musik och språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet handlar, enligt Elisabeth Berg (2011, s. 23), läromedelsförfattare och 

universitetslektor, och Inger Fridolfsson (2015, s. 28) fil.mag. i specialpedagogik, om att vara 

medveten om språkets form, innehåll och funktion. Språkets form behandlar fonem- och grafem 

där bokstäver, stavning och stavelser ingår och språkets innehåll behandlar ord och frasers 

betydelse och innebörd (Rehnqvist & Svensson 2012, ss. 36, 41-43; Weiner Ahlström, 2013, s. 13). 
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Språkets funktion handlar om hur språket används, om skillnaden mellan vad ett ord betyder 

(innehåll) och hur det låter eller skrivs (form) (Berg, 2011, s. 23). Dahlbäck (2011, ss. 122-124, 128) 

och Nivbrant Wedin (2013, ss. 121, 125) menar att sånger hjälper till att urskilja fonem, tydliggöra 

artikulation, strukturera upp språket genom att ge fraser en tydlig början och slut, öva stavelser, 

koppla ord till en rytm samt synliggöra pauseringar och betoningar. 

Weiner Ahlström (2013, s. 8) nämner forskning gjord vid University of Oxford och University 

of London, där de sett positiva effekter på barns språkutveckling på en förskola, genom 

användandet av musikaliska aktiviteter som att rimma, sjunga, uppmärksamma första ljud i ord, 

klappa stavelser och öva på att översätta språkljud till visuella symboler. Dahlbäck (2011, ss. 58, 66, 

125) hävdar att klappa pulsen till en sång hjälper till att lära sig ord samt övar upp förståelsen för 

nyanser och tempo, som i sin tur uppmärksammar kontraster och variationer i språket. 

Avslutningsvis kan sånger, bilder, ramsor och rörelselekar vara medierande verktyg för att lära sig 

samt repetera språkliga färdigheter (Dahlbäck, 2011, ss. 23, 124, 127; Ehrlin, 2012, s. 52). 

Musik kopplat till läs- och skrivförståelse 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013, ss. 26, 50) menar att svenskarna redan på 1600-

talet var ett läsande folk samt att skriva och läsa alltid varit en av skolans huvuduppgifter att lära 

ut. Det skrivna och talade språket hävdar Rehnqvist och Svensson (2012, s. 48) är människans 

största uppfinning. Det svenska skriftspråket är uppbyggt av 28 bokstäver (29 om w räknas med) 

vilka ingår i alfabetet (Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 39). Det svenska alfabetiska skriftspråket 

bygger på språkljuden och för att lära sig läsa är det av stor vikt att träna bokstavsinlärning 

(Fridolfsson, 2015, ss. 118-119; Dahlgren et al., 2013, ss. 11, 16).  Fridolfsson (2015, s. 36) menar 

att när ett barn ska börja läsa möts de av många svårigheter, som att grafem både står i versaler 

(stora bokstäver) och gemener (små bokstäver), vilket i praktiken dubblar antalet grafem att lära 

sig. Ytterligare en svårighet som barn möter är att kunna avgöra vad ett ord, en mening och en 

bokstav innebär (Fridolfsson, 2015, s. 36). När barn börjar läsa en text menar Fridolfsson (2015, s. 

35) också att läsriktningen inte är självklar, vilket således är något man behöver lära sig. Good, 

Russo och Sullivan (2015, s. 636) undersökte i sin studie hur elever reagerade på att lära sig en text 

med hjälp av sång eller utifrån en dikt som berättades muntligt. Resultatet visade att eleverna som 

lärde sig en text via sång utvecklade en bättre förmåga att både uttala och återberätta textinnehållet 

än de elever som fick lära sig texten utifrån en dikt som berättades muntligt (Good et al., 2015, s. 

636). Good et al. (2015, s. 636) hävdar att detta grundar sig på att melodin och rytmen i sången 

underlättar för att minnas en text. Vidare påpekar Good et al. (2015, s. 629) samt Lehmann och 

Seufert (2018, s. 3) att när man sjunger en sång, presenteras texten långsammare än när man berättar 

muntligt, vilket resulterar i mer tid för övning och avkodning för att lära sig en text till sång. 

Dahlbäck (2011, s. 130) påpekar i sin tur att musiken i en sångtext hjälper till att skapa flyt i 

läsningen på grund av sångens bestämda rytm, betoning och pausering, vilket även möjliggör att 

rytmer och betoningar i språket kan undersökas (Dahlbäck, 2011, ss. 124, 130). 
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Vygotskij (1999, ss. 316, 318), Rehnqvist och Svensson (2012, s, 52) och Dahlgren et al., (2013, 

ss. 21-22) menar att det finns en skillnad mellan tal- och skriftspråket, där skriften kräver en högre 

abstraktionsnivå och saknar ljudets musikaliska, intonativa, expressiva möjligheter samt kan 

bevaras permanent, medan talet är ögonblickets språk och påverkas av den dynamiska situationen. 

För att lära sig läsa krävs det ett talspråk där man behärskar språkets struktur och regler och kan 

dela upp ord i enskilda ljud (Dahlbäck, 2011, s. 53; Vygotskij, 1999, ss. 316, 318). Talspråket och 

skriftspråket, menar Vygotskij (1999, s. 316) är däremot inte självständiga inom språkanvändningen 

utan när ett barn skall lära sig skriva har det hjälp av språkets ljud.  

Weiner Ahlström (2013, ss. 9-11) och Dahlbäck (2011, s. 123) hävdar att musik- och 

språkövningar, som rim, ramsor, stavelse-, klang- och betoningsövningar kan främja skriv- och 

läsprocessen. Däremot hävdar Weiner Ahlström (2013, s. 10) att det finns en utmaning i arbetet 

med översättningen mellan fonem och grafem då ett språkljud kan representeras av flera grafem. 

Weiner Ahlström (2013, s. 15) menar att fonemen i det talade språket inte är åtskilda på det sätt 

som grafem och ord är åtskilda i det skrivna språket – ett talat ord har en utsuddad ordgräns som 

upplevs som att språket sitter ihop, vilket gör att barn som påbörjat att urskilja språkets byggstenar 

får svårt att avgöra var talade ord börjar och slutar. 

Uddén (2004, s. 137), Walton, Canaday och Dixon (2010) och Nivbrant Wedin (2013, ss. 121, 

125) påpekar att barn kan utveckla sitt tal genom att imitera sång samt att sånger även är ett effektivt 

verktyg för att tillägna sig färdigheter som krävs för att börja lära sig läsa. Vidare menar Dahlbäck 

(2011, s. 38) att barn som är goda läsare också är bra på rytmer, där en medvetenhet om puls verkar 

underlätta förmågan att urskilja språkliga mönster, som i sin tur kan påverka förmågan att läsa och 

skriva. Att upprepa språkliga och visuella mönster är av stor vikt för att knäcka läskoden och 

automatisera läsningen (Weiner Ahlström, 2013, s.10). Vidare menar Dahlbäck (2011, ss. 124-126) 

att elevers språkliga lärande och deltagande gynnas av repetition. Enligt några studier (McPhilips, 

Hepper & Mulhern, 2000; Konicarova & Bob 2012; Goddard Blythe, 2010) har det visat sig att 

grovmotoriken är sammankopplad med läs- och skrivkunnighet på så sätt att när ett barn utför 

grovmotoriska rörelser samt lär sig läsa och skriva, används samma nervbanor i hjärnan. Därför 

menar McPhilips, Hepper och Mulhern, (2000) och Konicarova och Bob (2012) samt Goddard 

Blythe (2010) att barn med läs- och skrivsvårigheter bör träna upp sin grovmotorik. 

Schlyter (2013, s. 36) hävdar däremot att all aktivt musicerande inte är främjande för 

språkutveckling, men att musik är ett bra hjälpmedel för barn med språksvårigheter eller dyslexi. 

Musik, språk och hjärnan  

Dahlbäck (2011, s. 55) hävdar att en förutsättning för att språkutveckling ska ske är att hjärnan 

tidigt får arbeta med olika språkliga funktioner. 

Uddén (2004, ss. 54-56) tar upp att hjärnstammen, mellanhjärnan och hjärnbarken är tre av 

hjärnans delar som varje individ utvecklar i kommunikation med andra människor. I denna 

kommunikation då de tre delarna i hjärnan samverkar, utvecklas ett tänkande och en språklig 
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förmåga (Uddén, 2004, s. 55). Dahlbäck (2011, s. 56), Fagius och Lagercrantz (2007, ss. 35-36) och 

Uddén (2004, s. 58) nämner att melodiska och rytmiska helheter tas emot av den högra 

hjärnhemisfären medan snabba språkljuden och utövande av musik tas in i den vänstra 

hjärnhemisfären. Uddén (2004, s. 58) menar att, trots hemisfärernas olika specialiseringar, är båda 

hemisfärerna lika viktiga och alltid beroende av varandra för att skapa en helhet. Hjärnbalken är 

den del i hjärnan som förbinder de båda hjärnhemisfärerna och ju fler nervbanor som finns 

etablerade mellan dessa hemisfärer desto bättre blir hjärnfunktionens totala kapacitet (Dahlbäck, 

2011, s. 56; Uddén, 2004, s. 58). För att utveckla en bättre samverkan mellan hjärnhemisfärerna 

menar Uddén (2004, s. 58) att sång och rytmisk rörelse är viktiga faktorer. Vid sångutövning växlar 

kopplingen mellan hjärnhemisfärerna, för att en förståelse ska bildas mellan de melodiska 

helheterna och de snabba språkljuden (ibid.). Anna Linge (2017, s. 5), doktorand i pedagogik och 

musiklärare, menar att antalet neuroner ökar och att nervbanorna därmed stärks, genom medvetet 

övande av musik och motorik.  

Lehmann och Seufert (2018) menar att text och musik sparas på olika sätt i minnet, med en viss 

överlappning, vilket kallas för att minnet kodas dubbelt. Detta innebär att det musikaliska minnet 

och det verbala minnet kan hjälpas åt att plocka fram ett minne av ett ord, där resultatet blir att ord 

som lärs in till musik är lättare komma ihåg (ibid.). Vidare hävdar Dahlbäck (2011, s. 59) att en 

tydlig struktur hjälper människor att minnas bättre. En tydlig struktur är något som musik även 

visat sig vara uppbyggt av utifrån de musikaliska byggstenarna rytm, ton och melodi (Good, Russo 

& Sullivan, 2015, s. 628; Lehmann & Seufert, 2018, s. 3; Still, 2011, s. 39). Schlyter (2013, ss. 30, 

32-33) hävdar i sin tur att rörelser till text och upprepningar är viktiga aspekter för att lära sig, vilka 

även främjar vårt minne. Forskning gjord av Racette och Peretz (2007) menar däremot att musik 

inte alltid underlättar minnet. 

Texter som har hörts i form av sång med upprepande melodi, snarare än blivit upplästa, visade 

sig vara lättare att minnas, (Wallace, 1994; Tamminen, Rastle, Darby, Lucas & Williamson, 2017; 

Uddén, 2004, s. 46). Dahlbäck (2011, ss. 123, 127) och Still (2011, s. 38) hävdar att musik och sång, 

med sin melodi som liknar språkets prosodi samt med sin förmåga till interaktion, således kan 

fungera som ett medierande verktyg för att utveckla språkkunskaper. Lehmann och Seufert (2018, 

s. 8) menar att en tilltalande melodi kan öka elevers motivation. 

Däremot menar Good, Russo och Sullivan (2015, s. 629) att melodin kan även minska 

motivationen, då melodin kan upplevas som distraherande vid inlärning av både melodi och text. 

I en studie av Konantz (2012) där kombinationer av musik och tystnad användes under 

studeringsperioder och testperioder, framkom bäst resultat hos försökspersonerna när musik 

varken användes under studeringsperioden eller testperioden. Konantz (2012) menar att orsaken 

till detta troligtvis var att tystnaden främjade koncentrationsförmågan vid båda tillfällena. Även en 

studie av Tamminen, Rastle, Darby, Lucas och Williamson (2017) menar att musik inte underlättar 

minnet av ord om inte melodin är rytmisk.  
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Musik och andraspråkselever  

Definitionen av andraspråkselever är i Sverige elever som har annat modersmål än svenska 

(Rosander, 2016, s. 13). Dahlbäck (2011, s. 38) menar att alla barn föds med förmågan att kunna 

lära sig alla ljud i alla språk, men för att lära sig ett språk krävs det att man lär sig att urskilja ljuden 

i sitt modersmål. Den största svårigheten att tillägna sig i det svenska språket är ordföljden; SVO - 

subjekt, verb, objekt (Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 153). Vidare kan även svårigheter med uttal 

av ords rytm, prosodi och betoning finnas hos andraspråkselever (Dahlbäck, 2011, s. 123; 

Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 38). För att öva upp denna förmåga menar Dahlbäck (2011, s. 123) 

att man inledningsvis enbart tränar rytmen i ett ord och därefter uttalar ordet till rytmen för att på 

så sätt hitta svenskans prosodi. Good, Russo och Sullivan (2015, s. 630) menar att ordförståelse är 

en central del vid inlärning av främmande språk och något som kan främjas via musik. Gibbons 

(2016, ss. 67, 196, 240), biträdande professor vid University of Technology i Sydney med erfarenhet 

av andraspråksundervisning, menar att för andraspråkselever är lyssnande och att få interagera i 

grupparbeten, nyckeln till att lära sig ett nytt språk. Dessutom menar Gibbons (2016, ss. 42-43) att 

samtal om ord och bilder är centralt för att främja språkutvecklingen för andraspråkselever. Utöver 

detta hävdar Gibbons (2016, s. 211) att jazzramsor och rapp är något som väcker intresse hos 

eleverna samtidigt som kontexten uppmärksammar rytm, betoning, intonation samt ordföljd. I en 

undersökning av Good et al. (2015, s. 627) testades spanska barns förmåga att lära sig en engelsk 

novell på två veckor. I studien ingick två testgrupper där den ena testgruppen skulle lära sig novellen 

genom sång och den andra testgruppen skulle läsa den som en dikt. Undersökningen gällde hur väl 

barnen kunde återge verb, engelskt uttalade vokalljud och översätta ord och termer från engelska 

till spanska (ibid.). Studien visade att barnen som hade fått sjunga novellen fick bättre resultat än 

de barn som hade läst novellen som en dikt (ibid.). Sammanfattningsvis menar Good et al. (2015, 

ss. 637-638) användandet av sång och melodi är verktyg för att lära sig främmande språk. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter utgår från ett sociokulturellt perspektiv och ett didaktiskt 

perspektiv. 

Sociokulturellt perspektiv  

Interaktion och kommunikation är två nyckelord som präglar det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2014, s. 307; Still, 2011, s. 52). Det sociokulturella perspektivet betonar att kunskap och 

lärande växer fram i ett samspel och i samvaro med andra, där språket utgör grunden för vad vi lär 

oss (Säljö, 2014, s. 308; Dahlbäck, 2011, s. 18). Mars (2016, s. 25) menar att ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande sker i kommunikation med andra, där kommunikationen styrs av verktyg, 

varav språket är ett. Dessa verktyg menar den ryske psykologen Lev Vygotskij (1999, ss. 7, 13) att 

människan har skapat som ett hjälpmedel för att tolka vår omvärld och för att i dialog med andra 

kunna skapa förståelse. 

Det sociokulturella perspektivet utvecklades på 1920-talet men försvann efter en tid och började 

ta fart igen på 1980- och 1990-talet (Säljö, 2014, s. 306). Orsaken till varför traditionen ökade igen 

tros ha varit på grund av det växandet mångkulturella samhället (Säljö, 2014, ss. 306-307). 

Sammanfattningsvis är det sociokulturella perspektivet en social teori som lägger vikt på det sociala 

samspelet och delaktighet (Säljö, 2014, s. 307). 

  

Inom det sociokulturella perspektivet används följande centrala begrepp vilka beskrivs i detalj 

nedan: deltagande, samtal och kommunikation, mediering, scaffolding och den proximala utvecklingszonen.  

Deltagande 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker inlärning i en social process där deltagandet är centralt 

(Vygotskij, 1999, ss. 15-16; Still, 2011, s. 33). Uddén (2004, s. 32) och Els-Mari Törnquist (2006, s. 

32), lärare på Malmö musikhögskola, nämner båda utifrån Vygotskij, att leken är en viktig faktor i 

barns utveckling, då leken medför ett deltagande som hjälper barnen att bearbeta upplevelser och 

skapa förståelse av sin omgivning. Avslutningsvis nämner Dahlbäck (2011, s. 133) att elever som 

deltar i musiksamlingar betraktas som delaktiga i ett gemensamt lärande, där de integreras och 

kommunicerar både språkligt och musikaliskt. 

Samtal och kommunikation 

Barn föds som sociala varelser där språket är det viktigaste verktyget för att kunna kommunicera 

och anses som nyckeln till det sociala sammanhanget (Vygotskij, 1999, ss. 9, 10-11, 38). Vygotskij 

(1999, ss. 15, 174, 195, 222) nämner att tänkandet är grunden för språkutveckling och att barn 

tillägnar sig sitt språk på grund av den talande omgivningen, och menar att det krävs en dialog för 

att ett lärande ska ske.  
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Still (2011, s. 52) och Uddén (2004, s. 30) lyfter att i sociala samtalsmiljöer lär sig barnet att utveckla 

sina färdigheter, lär sig att bidra, lär sig att uppfatta olika budskap samt får chans att möta sin kultur. 

Vygotskij (1999, s. 10) hävdar att om den sociala kommunikationen uteblir, sker heller ingen 

utveckling av språket eller tänkandet. 

Mediering 

Mediering är en kunskapsprocess som utvecklats av Vygotskij (Vygotskij, 1999, s. 7). Säljö (2014, 

s. 298) och Törnquist (2006, s. 47) påpekar att mediering är ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet, som innebär att vi människor använder verktyg som hjälpmedel för 

att kunna tolka vår omvärld och för att veta hur vi ska agera i olika situationer. Dahlbäck (2011, s. 

23) beskriver att vi upplever världen så som den medieras till oss genom de redskap vi använder. 

Säljö (2014, s. 302) menar att språk är ett medierande verktyg som möjliggör delaktighet i kulturer 

och samhällens. 

Scaffolding 

Scaffolding innebär att en kunnig person ger någon annan mycket stöd i början av en aktivitet, men 

att stödet efterhand avtar tills dess att den andra personen klarar av det själv (Säljö, 2014, s. 306; 

Nivbrant Wedin, 2013, s. 6). Säljö (2014, ss. 305-306) beskriver scaffolding som en aspekt av hur 

kommunikation kan leda ett lärande vidare. Säljö (2014, s. 306) menar att för att man ska utvecklas 

måste man ställas inför rimliga utmaningar och därefter successivt ges ett större ansvar tills dess att 

personen klarar av det på egen hand. 

Den proximala utvecklingszonen 

Den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZDP) 

menar Vygotskij (1999, s. 333) innebär att det som barnet kan utföra med lite hjälp i den nuvarande 

utvecklingsnivån kan det göra självständigt nästa dag. Barn befinner sig i sin egen utvecklingszon, 

men med stimulering och handledning av miljö, lärare och kamrater kan man arbeta inom den 

proximala utvecklingszonen för att på så sätt uppnå nästa nivå av lärande (Vygotskij, 1999, ss. 259, 

333, 350; Dahlbäck, 2011, s. 22; Mars, 2016, s. 61). 

För att närma sig ett lärande i sin nuvarande utvecklingszon är imitation en viktig beståndsdel 

och har en betydande roll för språkutveckling (Vygotskij, 1999, s. 333). Ehrlin (2012, s. 51) och 

Still (2011, s. 46) hävdar att ett barn visar vad hen har förstått genom att använda sig av imitation, 

vilket således behöver ske i ett socialt samspel för att kunna utövas. 

Didaktiskt perspektiv  

Didaktiska kunskaper innebär hjälpmedel för läraren att lära ut särskilda kunskaper på ett sätt så 

att eleverna kan tillägna sig dessa kunskaper (Almqvist, Hamza & Olin, 2017, s. 19). Enlig Almqvist 
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et al. (2017. s. 19) utmärks didaktiska kunskaper av 1) relationen mellan elev och innehåll, 2) lärare 

och innehåll samt 3) mellan elev och lärare. Dessa relationer kallas för den didaktiska triangeln. 

 

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln 

 

Denna studie om musik och språkinlärning fokuserar på relationen mellan lärare och innehåll 

(se figur 1), vilket innebär lärarens egen uppfattning om hur läraren väljer ut, planerar och 

presenterar sin undervisning för eleverna (Almqvist, Hamza & Olin, 2017, s. 19). Almqvist et al. 

(2017, s. 20) menar vidare att didaktisk kunskap skapas i en kollektiv miljö, vilket kopplar detta 

teoretiska perspektiv till det sociokulturella perspektivet. En lärares urval av innehållet i 

undervisningen är resultatet av lärarens tolkning av ett otal faktorer, exempelvis elevernas bakgrund 

och tidigare erfarenheter, skolmiljön och kollegors undervisning (Almqvist et al. 2017, s. 20; Ferm, 

2004, s. 78).  

Almqvist, Hamza och Olin (2017, s. 21) talar om att en didaktisk modell kan utgå från de 

didaktiska frågorna, exempelvis vad, hur, för vem och varför, vilket grundar sig i det didaktiska 

perspektivet. Liberg (2014, ss. 336, 352) nämner också när som en av de didaktiska frågorna. Dessa 

didaktiska frågor måste lärare förhålla sig till i sin undervisning (Liberg, 2014, s. 352). Cecilia Ferm 

(2004, s. 119), gästprofessor och ämnesföreträdare på Luleå universitet, talar om en del av den 

musikdidaktiska processen där de symboler som läraren använder kan delas upp i fyra grupperingar; 

ljudande symboler, grafiska symboler, verbala symboler och kroppsliga symboler. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur några musiklärare använder 

musikundervisningen som ett verktyg för språkutveckling i årskurs 1. 

 

Frågeställningar:  

1. Vad i den egna musikundervisningen anser musiklärare kan främja språkutveckling? 

2. Upplever musiklärare, och i så fall hur, att språkutvecklande arbetsformer används under 

de egna musiklektionerna?  

3. Vad i den egna musikundervisningen upplever musiklärare kan vara en möjlighet till 

språkutvecklingen hos andraspråkselever i årskurs 1? 

 

Didaktisk relevans 

Då studien syftar på musikundervisning, vilket är ett skolämne, samt elevers språkutveckling, vilket 

är en central aspekt i alla skolämnen, har studien didaktisk relevans för dig som är, eller ska bli, 

lärare. 

Fördelning av arbetet 

Samtliga intervjuer har genomförts av båda författarna, Elin och Frida, tillsammans och vi har 

transkriberat hälften av intervjuerna var. Förarbetet med att inhämta information om forskning 

och teoretiska aspekter delades upp, där Frida var ansvarig för det sociokulturella perspektivet, 

inledningen och en stor del av den tidigare forskningen, och Elin var ansvarig för bakgrunden, det 

didaktiska perspektivet och forskningen som sade emot det vi ville undersöka. Elin har även gjort 

en översikt över informationen i transkriptionerna, i tabellformat, utifrån de didaktiska frågorna. 

Vi har gemensamt utfört analysarbetet av transkriptionerna. Därefter har vi gemensamt formulerat 

metod, analys, diskussion och sammanfattning. Vidare har vi även därefter arbetat tillsammans med 

att strukturera de övriga delarna av uppsatsen. 

 



 

 21 

Metod 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur några musiklärare använder 

musikundervisningen som ett verktyg för språkutveckling i årskurs 1. Då studiens frågeställningar 

(se sida 20) utgår från vad musiklärarna anser, valdes intervju som metod. 

Metod för datainsamling  

Datainsamlingsmetoden i studien grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att vi som intervjuare hade förutbestämda frågor och ämnen att utgå från (Dalen, 2015. ss. 

34-35; Trost 2010, ss. 43-44). Med kvalitativ intervju menas en metod för att få reda på människors 

erfarenhet och hur de tänker och känner, där man får komplexa och innehållsrika svar samt att 

tankar kan diskuteras, vilket medför flexibilitet i intervjuarbetet (Trost, 2010, ss. 43-44; Bell & 

Waters, 2016 ss. 189-190). En semistrukturerad intervju innebär att vi som intervjuare hade en 

intervjuguide att utgå från (se bilaga 4). Intervjuguiden som användes för denna studie utgår från 

studiens syfte, frågor och teman. För att respondenten ska känna sig bekväm är de första frågorna 

utformade som konkreta informationsfrågor, och de senare frågorna mer djupgående och öppna 

(Dalen, 2015, s. 35). De öppnare frågorna är baserade på hur musiklärarna upplever sin egen 

musikundervisning kopplat till språkutveckling, vilka arbetsformer eleverna möter under en 

musiklektion, om musiklärarna upplever att musikundervisningen främjar andraspråkelevers 

språkutveckling och om musiklärarna tänker aktivt på språkutveckling i sin utformning av 

undervisningen. Vi valde att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer då vi ville undersöka 

vad musiklärarna själva upplever och få utvecklade svar. 

Urval  

Ett bekvämlighetsurval gjordes, gällande geografisk närhet. Ytterligare ett urval är att studien är 

gjord i en mellanstor kommun i Mellansverige. Då studiens syfte gäller musiklärare som undervisar, 

eller under de senaste fem åren har undervisat i årskurs 1, kontaktades endast musiklärare i aktuella 

skolår.  

Ett informationsbrev (se bilaga 3) komponerades och skickades till rektorer för tio grundskolor, 

vilket genererade tre svar där två var positiva till att delta och en tackade nej. Därefter valde vi att 

göra ett ytterligare utskick till 25 andra rektorer, för att utöka antalet respondenter och på så sätt 

kunna komma fram till hållbara slutsatser (Bell & Waters, 2016, s. 146). Detta andra utskick 

genererade ett positivt svar och fem tackade nej. Trots det skrala antalet svar kunde vi ändå utöka 

antalet respondenter med hjälp av så kallade “gate keepers” (Dalen, 2015, s. 41) där tidigare 

respondenter lotsade oss vidare till ytterligare möjliga intervjupersoner, vilka vi kontaktade via e-

post. Två av respondenterna som deltog i studien hade vi tidigare kontakt med under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Dessa musiklärare kontaktades med ett informationsbrev riktat 
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direkt till läraren (se bilaga 2). När musiklärarna godkänt sitt deltagande informerades även rektor 

på skolan i dessa fall. Sammantaget resulterade det i åtta intervjuade musiklärare. 

Genomförande  

Utifrån det syfte och de frågeställningar som vi tillsammans formulerade, utformade vi en 

intervjuguide (se bilaga 4). Frågorna i intervjuguiden utarbetade vi tillsammans genom att diskutera 

på vilket sätt vi kunde närma oss svar på våra frågeställningar. Efter det skickades intervjuguiden 

på remiss till vår handledare som gav vidare feedback, vilket resulterade i en viss omarbetning och 

justering. Innan vi påbörjade intervjuer med de respondenter vi kontaktat, gjordes två 

pilotintervjuer som resulterade i mindre justeringar av intervjuguiden, vilket Bell och Waters 

rekommenderar (2016, s. 192). Varje intervju tog ca 30 minuter och varje respondent fick välja 

datum, tid och plats som passade hen (Bell & Waters, 2016, s. 201).  

Vi valde att göra alla åtta intervjuer tillsammans och delade upp intervjufrågorna i intervjuguiden 

(se bilaga 4) mellan oss. Den ena intervjuaren ägde fråga 1-3 samt 6-8 och den andra intervjuaren 

ägde den inledande informationen om studiens syfte och medgivande samt frågorna 4-5. 

Intervjuaren hade i första hand ansvar för att följa upp de frågor som hen ägde, men båda 

intervjuarna kunde flika in med frågor. I och med denna på förhand bestämda struktur hade 

samtliga intervjuer i möjligaste mån samma format. Detta tillvägagångssätt, att båda forskare var 

aktiva under intervjuerna, baseras på vikten av att det är forskaren själv som har utfört samtliga 

intervjuer som sedan ska analyseras (Trost, 2010, s. 150). Vid varje intervjutillfälle användes en 

intervjuguide (se bilaga 4), en medgivarblankett (se bilaga 1) samt ett informationsbrev (se bilaga 3) 

med övergripande information om studien. Varje intervju spelades in ljudmässigt för att därefter 

transkriberas. 

Deltagare  

De intervjuade är åtta musiklärare; Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D, Lärare E, Lärare F, 

Lärare G samt Lärare H. Samtliga musiklärare har undervisat i musik i årskurs 1 de senaste fem 

åren och undervisar generellt inte i ämnet svenska. Undantagen är Lärare A som förut undervisat i 

svenska som obehörig lärare, Lärare D som arbetar med lästräning i årskurs 3-4 samt Lärare G som 

är behörig i svenska, men som endast har läxhjälp.  

Musiklärarnas utbildning 

Lärare A har varit musiklärare sedan 2012.  

Lärare B har utbildning som GG-lärare, ett-ämneslärare i musik för grundskola och gymnasium 

samt utbildad i rytmik, musikterapi och musikpsykologi.  

Lärare C har en lärarutbildning för årskurs 1-7 med inriktning matematik och musik.  

Lärare D har en lärarutbildning för årskurs 1-7 och blev där behörig i musik för årskurs 1-3.  
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Lärare E har behörighet i musik för årskurs 1 upp till och med gymnasiet samt utbildad i 

specialpedagogik och musikterapi.  

Lärare F har gått på musikhögskola, inriktning grundskola och gymnasium där även 

förskolepedagogik ingick.  

Lärare G är utbildad inom tre ämnen: matematik, svenska och musik för årskurs 1 till 6 samt är 

utbildad inom förskola och fritidshem.  

Lärare H har utbildning via musikhögskola, kombination grundskola och ensemble-spel. 

Databearbetning och analysmetod  

Efter varje intervju transkriberades ljudinspelningen. Vi kom överens om vilka symboler och tecken 

som vi skulle använda för vissa uttalanden, exempelvis “-” vid oavslutad fras och “...” vid längre 

paus. När alla intervjuer transkriberats skrevs samtliga ut i pappersformat som underlag för 

analysarbetet. Vi utgick från studiens tre frågeställningar (se sida 20) och gjorde en didaktisk analys 

utifrån de didaktiska frågorna (hur, vad samt för vem) (Almqvist, Hamza & Olin, 2017, s. 21). Varje 

frågeställning översattes till en didaktisk fråga. Frågeställning ett översattes till den didaktiska 

frågan: Vad anser lärarna påverkar…? Frågeställning två översattes till den didaktiska frågan: Hur 

anser lärarna att den egna musikundervisningen kan påverka…? Frågeställning tre översattes till 

den didaktiska frågan: Vad och För vem, kopplat till andraspråkselevers möjlighet till 

språkutveckling. Vi letade därefter individuellt efter mönster och svar på dessa didaktiska frågor i 

de utskrivna transkriptionerna. Utifrån dessa markerade områden i transkriptionerna utformade vi 

tillsammans underteman till varje frågeställning. På detta sätt tematiserades analysmaterialet och 

analysen fick en övergripande struktur. I analyskapitlet (se sida 25-37) finns dessa teman under 

respektive frågeställning, där studiens frågeställning har omformulerats till en rubrik. Parallellt 

noterade vi även kopplingar till tidigare forskning samt teoretiska aspekter i analysmaterialet. Vi har 

lyssnat på det inspelade analysmaterialet och läst igenom transkriptionerna ett flertal gånger, något 

som Trost (2010, s. 149) rekommenderar.  

I analysarbetet har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till lärarnas uttalanden och vår tolkning av 

dessa. När det har uppstått oenighet om lärarnas uttalanden och deras betydelse i analysen har vi 

gått tillbaka och läst transkriptionen igen samt i vilket sammanhang uttalandet gjordes. På detta sätt 

har vi analyserat vissa delar av transkriptionerna ytterligare gånger för att komma fram till en analys 

som korresponderar på rätt sätt med temat och studiens frågor. 

Metoddiskussion  

På grund av tidsbegränsning (ca 10 veckor) har vi valt att använda oss av endast en metod, något 

Bell och Waters (2016, ss. 131-132) rekommenderar. Eftersom studiens frågeställningar handlar 

om att undersöka hur musiklärare upplever att deras musikundervisning främjar språkutveckling, 

var kvalitativ intervju med öppna frågor en relevant metod (Trost, 2010, s. 32). Däremot menar 
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både Dalen (2015, s. 34) och Bell och Waters (2016, s. 194) att sådant intervjuarbete kan ge ett mer 

krävande analysarbete. Värt att notera är också att de data som samlats in under intervjuer är vad 

respondenterna själva upplever, vilket inte nödvändigtvis är det som verkligen händer i 

undervisningen. För att ta reda på vad som i själva verket händer i undervisningen skulle 

observationer behövt göras, vilket inte fanns tid till i arbetet med denna studie. Vidare finns risken 

att vi som intervjuare har påverkat respondenternas svar på grund av de ingående förväntningar vi 

tagit med oss till intervjusituationen, då alla frågor har behandlat språkutveckling i 

musikundervisningen, och att intervjusituationen kan upplevas som personlig. Även det faktum att 

musiklärarna har rekommenderat kollegor som respondenter i studien kan ha medfört att urvalet 

blivit något styrt. Denna styrning kan ha påverkat svarens innehåll. För att underlätta 

intervjusituationen så mycket som möjligt har vi tänkt på att låta respondenten välja tid och plats 

samt placering i rummet. 

Eftersom vi har använt intervju som datainsamlingsmetod är vi medvetna om att andra forskare 

skulle kunna göra en annan tolkning av musiklärarnas uttalanden i analysen, men vi har haft 

intentionen att arbeta systematiskt utifrån musiklärarnas uttalanden och koppla dessa till de 

didaktiska frågorna. 

Etiska hänsynstaganden  

Vi har utformat ett informationsbrev (se bilaga 3) med förfrågan om ett deltagande i studien som 

skickades ut till berörda musiklärare via rektorer, i egenskap av skolornas huvudmän. 

Informationsbrevet innehöll studiens syfte, metoden för datainsamlingen (intervjuer), de 

medverkandes rättigheter till konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40), som innebär att 

deltagaren inte kan identifieras i studien och att hen när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Detta är något som Bell och Waters (2016, ss. 61, 67, 73, 190) menar är av stor vikt. 

Vid intervjutillfället medtogs en medgivarblankett (se bilaga 1) som respondenten fick tid att 

läsa igenom samt skriva under med sitt samtycke. På medgivarblanketten fanns även information 

om den medverkades rättigheter. Vi hade även med oss ett utskrivet exemplar av 

informationsbrevet. Innan intervjun påbörjades läste vi upp syftet med studien, den medverkandes 

rättigheter, att det inspelade materialet kommer raderas efter att kursen som denna studie ingår i är 

avslutad, och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Trost (2010, s. 66) menar att det finns en risk att den intervjuade känner sig i underläge om den 

intervjuas av två personer. Trots detta valde vi båda att vara med på samtliga intervjuer eftersom 

vi skulle ha användning av det under analysarbetet samt för att ha samma struktur på alla intervjuer. 

Dock kan det inte uteslutas att detta i viss mån har påverkat respondenterna. 
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Analys och resultat 

Analysen utgår från studiens tre frågeställningar:  

1. Vad i den egna musikundervisningen anser musiklärare kan främja språkutveckling? 

2. Upplever musiklärare, och i så fall hur, att språkutvecklande arbetsformer används under 

de egna musiklektionerna?  

3. Vad i den egna musikundervisningen upplever musiklärare kan vara en möjlighet till 

språkutvecklingen hos andraspråkselever i årskurs 1? 

 

Med formuleringarna samtliga musiklärare samt musiklärarna, menas alla åtta intervjuade musiklärare 

i denna studie. Slutligen följer en sammanfattning av analys och resultat. 

Musikundervisning för att främja språkutveckling  

Musikundervisningen och språklig medvetenhet 

Musiklärarna anser att sångtexter främjar språklig medvetenhet, eftersom sångtexterna innehåller 

grafem (bokstäver) och ord, där stavning och ordföljd synliggörs. Vidare anser musiklärarna att 

eleverna uppmärksammas på kopplingen mellan grafem (bokstäver) och fonem (språkljud) när 

eleverna ser sångtexten samtidigt som de sjunger den. Musiklärarna anser även att 

meningsuppbyggnad och läsriktning uppmärksammas i sångtexterna när musiklärarna pekar var i 

texten eleverna befinner sig när de sjunger. I sångtexterna synliggörs också stor bokstav och punkt, 

något som är ett centralt innehåll i svenskämnets läroplan (Lgr11, 2018, s. 258). Musiklärarna anser 

vidare att det är positivt att visa sångtexter för elever redan i årskurs 1, trots att vissa elever ännu 

inte kan läsa, då eleverna ändå får med sig språkliga pusselbitar när de ser texten. Rehnqvist och 

Svensson (2012, s. 36) menar att kopplingen mellan fonem och grafem är en viktigt språklig 

medvetenhet som man bör tillägna sig, likaså är läsriktningen inte självklar för barn utan måste läras 

in (Fridolfsson, 2015, s. 35).  

  

“Jag tycker det är bra att de får se bokstäverna och träna på det…“ - Lärare E 

  

“[...] de som inte är så snabba på att läsa, får ju ändå liksom p- de här pusselbitarna, lite lugnt 

presenterade för sig [...] även om de kanske inte hinner avkoda texten liksom. Rent språkmäss- eller 

läsmässigt, menar jag.” - Lärare F 

  

  

Några musiklärare i studien anser att arbete med rimord gynnar språklig medvetenhet, då detta 

tillåter eleverna att lära sig mer om språkets byggstenar. Eleverna blir medvetna om vilka språkliga 

byggstenar som avgör om ord rimmar eller inte. 
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“[...] Jag vet en hund som heter Hugo som kan räkna upp till... eh en sång jag brukar sjunga och då 

brukar jag sjunga före och då fyller de i med tjugo. [...] Och en gris som heter Krister som har trynet 

fullt med... och så får de bara fylla i klister.” - Lärare D 

  

“[...] Eh bolla med rim och eh o eh ordförståelse förstås. Eh och och alltså… ord som kanske är 

lite ovanliga för barnen som kommer fram när det ska hitta ett rimord. Katt och hatt, istället för 

mössa liksom, det blir liksom konstigt” - Lärare A 

  

  

Musiklärarna menar även att arbete med att låta eleverna omformulera befintliga sångtexter främjar 

språklig medvetenhet. Detta är särskilt tydligt i Lärare G’s arbete med “Tvärtomlåten”, där eleverna 

tränar på att vända meningar till deras motsatta betydelse. Denna typ av uppgift utvecklar elevernas 

språkliga medvetenhet, då den kräver att eleverna har förståelse för ordens betydelse i sångtexten 

och att de kan hantera språkets ordföljd. 

  

Tvärtom. [Berättar texten] När andra går i skolan sitter de vid bänken och tittar på fröken, men det gör inte jag 

för jag sitter på fröken och tittar på bänken. [...] Aa okej man kan ta och spela piano säger de kanske. Då ska 

man sitta på pallen och spela på pianot. Aa okej hur blir det då då- om vi ska byta plats. Ja då får man sitta på 

pianot och spela på pallen- aa men det blir bra - Lärare G 

  

  

Slutligen anser musiklärarna att melodin och rytmen i sångerna agerar som hjälp för att få 

betoningar att falla på rätt plats i ord och fraser, något som Dahlbäck (2011, ss. 122-123, 128) och 

Nivbrant Wedin (2013, ss. 121, 125) hävdar är en del av språklig medvetenhet. Å andra sidan hävdar 

musiklärarna att det kan finnas skillnader i hur orden betonas i en sång och hur orden betonas i det 

vardagliga språket, vilket kan förvirra eleverna. 

Musikundervisningen och modaliteters påverkan på språkutveckling 

Musiklärarna i studien anser att arbete med olika modaliteter och att göra ett modalitetsskifte 

främjar elevernas språkutveckling. Exempelvis skiftar musiklärarna mellan modaliteterna bild och 

text. Detta sker genom att inledningsvis använda bilder som stöd för eleverna att minnas sångtexten 

och stegvis byta ut bilderna till ord, för att sedan enbart använda ord i sångtexten. Denna stegvisa 

hjälp att lära sig en sångtext kan liknas vid det arbetssätt som Vygotskij kallar scaffolding, att eleven 

initialt får mycket stöd av en lärare – ett stöd som gradvis avtar (Säljö, 2014, s. 306). Denna 

scaffolding sker i elevens proximala utvecklingszon, vilket innebär att eleven med hjälp av en 

kunnig person gradvis lär sig att klara av uppgifter självständigt, (Vygotskij, 1999, ss. 259, 333, 350; 

Dahlbäck, 2011, s. 22). 
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Eh så först jobbar vi med bilderna och lägger upp dem och sjunger vers för vers. Och sen har jag som nästa 

steg att jag har orden med, med versaler, så att då lägger vi både bilden och ordet och det är jättesvåra ord. Det 

är stickkontakt och det är elgitarr och asså men ...men då ser de ordbilden och de kan se- koppla det till en bild 

och å eh så just i ettan det- det tror jag är språkutvecklande - Lärare B 

  

  

Musiklärarna anser även att eleverna utvecklar sitt språk genom att skapa bilder till musik. 

När eleverna uttrycker sin uppfattning av musiken i en bild och sedan återberättar och lyssnar på 

sina kamraters berättande kring bilderna, menar musiklärarna att elevernas språkkunskaper 

utvecklas. I Dahlbäcks studie (2011, s. 23) framhävs musik och bild som naturliga sätt att tillägna 

sig kunskap på. 

  

[...] så lyssnar vi på fyra olika musikstycken, eh, och så eh får de måla till och det är nåt lugnt stycke och nåt 

som är lite mer rörigt, rörligt och nåt som kan låta lite sorgligt och nåt som, ja, lite olika. Eh och så brukar vi 

ofta prata om de dära, bilderna sen”. [...] Eh, den där tyckte jag kändes sorgligt och den tyckt- den tyckte jag 

kändes bara lugn, för den brukar jag alltid lyssna på när jag, eller min pappa sätter på den när jag ska sova, eller 

sådär. Eh. Så där blir ju ett tillfälle att prata lite mer om upplevelser och känslor - Lärare D 

  

Men musiklyssnande och fantasi asså att skapa bilder i huvudet å att kanske sen kunna uttrycka det i bild eller 

text eller bara att berätta för någon annan vad man har [...] Vad man har upplevt kan ju också [...] Då får man 

som hjälp av musiken tänker jag [...] Att… ja att beskriva det man- det man upplever - Lärare C 

Musik, kroppen och språkutveckling 

Samtliga musiklärare anser att rörelser kopplade till ord hjälper eleverna att minnas orden och 

utökar förståelsen för sångtexten. Rörelserna som musiklärarna använder, och som de anser är 

språkutvecklande, är svenskt teckenspråk samt rörelser som eleverna eller lärarna själva har hittat 

på. 

  

“Vi tecknar en del, förskoleklasser är bra på att använda teckenstöd till sångerna. På den Majas 

sånger och sånt där så att de har som tecken… eh-rörelser till sångerna [...] Ja, en del är riktiga 

liksom tecken för- alltså teckenspråkstecken.” - Lärare A 

  

“Nu ska vi göra stora kakor- då gör vi riktigt stora [visar rörelser] Han bakar stora- så ska vi göra 

små- han bakar små- så man ger små instruktioner liksom till texten”- Lärare G 
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Rörelser kopplar muskelminnet till det kognitiva minnet, vilket stärker nervbanorna och hjälper till 

att befästa ordet i minnet (Linge, 2017, s. 5). En musiklärare tog även upp att hen anser att 

grovmotorik och läs- och skrivkunnighet är sammankopplade genom att de kräver samma 

nervbanor i hjärnan. Barns utveckling av grovmotorik och deras läs-och skrivkunnighet har visat 

sig vara sammankopplade (McPhilips, Hepper & Mulhern, 2000; Konicarova & Bob 2012; 

Goddard Blythe, 2010). 

  

“[...] Det går ju inte att separera det är liksom hela kroppen hänger ju liksom ihop på nått sätt. Och 

det man tränar med kroppen, det liksom, det kommer ju hjärnan till gagn” - Lärare F 

  

  

Vissa musiklärare i studien anser att klappa rytmer och ramsor med kroppen övar elevernas 

förståelse för stavelser i ord. Eleverna använder kroppen genom att klappa en gång på varje 

stavelse, alltså vid varje vokal, och hör och känner därmed hur många stavelser ordet innehåller. 

 

“A-pel-sin [klappar puls och stavelser]. Att man klappar sitt ord eller sitt namn, så att man får en 

känsla för … för att det faktiskt finns en logik liksom i rytmen och i språket” - Lärare C 

  

  

Å andra sidan anser några musiklärare att rörelser med kroppen kan distrahera elever från att 

fokusera på sången där ord och andra språkliga aspekter ingår. 

  

“[...] de får ju fullt upp med att göra rörelsen, så då är de inte med och sjunger kanske [...] en del 

har svårt att göra liksom både och samtidigt [...] Oftast hjälper det ju. Sen kan det ju ibland så- vara 

så att det liksom tar över.” - Lärare D 

Musik för att bygga broar 

Musik bygger broar mellan människor genom att den social tryggheten och viljan att våga delta 

ökar i gemenskapen som musikundervisningen medför. Musiklärarna anser att ett sätt att öka den 

sociala tryggheten i musikundervisningen är att ha samma start- och slutsång varje lektion. Eleverna 

känner trygghet när de vet vilken sång som startar och avslutar varje lektion, vilket resulterar i att 

eleverna efter ett tag också vet vad de ska sjunga. Denna trygghet, menar musiklärarna, ökar 

elevernas vilja att delta vokalt i sångerna som i sin tur främjar språkutvecklingen. Dahlbäck (2011, 

ss. 124-126) hävdar att lektioner som innehåller repeterande arbetsformer gör att fler elever kan 

delta, som i sin tur påverkar språk- och kunskapsutvecklingen. 

  

[...] det finns en färdig form på nått sätt. I en sång tillexempel eller i en ramsa eller i en rytm som man gör eller 

nånting- man vet vad som förväntas på nått sätt. Å det blir inte så stora krav också av den anledningen. [...] Så 
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jag tror att den tryggheten också är nånting som är väldigt bra för barnen. [...] man blir mer fri att våga om det 

är nånting man känner sig bekväm med. [...] en början och ett slut som alltid är lika tillexempel. - Lärare C 

  

  

Musiklärarna anser att musikundervisningen är användbar för att lära in andra ämneskunskaper, 

och på så sätt bygga broar mellan skolämnen. Musiklärarna menar att elever genom ämnesintegrerat 

arbete tar till sig samma ämnesord i flera olika sammanhang, vilket kan fördjupa deras ordförståelse. 

  

[...] det tror jag är jättebra för språkförståelsen. Att man möter orden på olika ställen. [...] jag har jobbat med eh 

årskurs ett som ska träffa en orkester på fredag som heter Sexton Strängar, som har gjort ett eh så att säga eh 

Fem myror-projekt med Smaka på språket när man går igenom alfabetet, pratar om vokaler, och och jobbar 

med ord och ordförståelse - Lärare A 

  

Det finns ett jättebra nytt… eller ganska nytt material från UR med matte och musik. Eh det är- där det är 

begrepp å det är ehm… det är inte bara- det är väldigt lite- räkning men det är tiotal å tiokompisar å mycket 

sånt, men det är väldigt mycket begrepp å det hör ju till språkutvecklingen tänker jag. - Lärare B  

Hinder för språkutveckling i musikundervisningen 

Flera musiklärare i studien, anser att det finns delar av musikundervisningen som kan vara ett hinder 

för språkutvecklingen. Ett hinder kan vara att exponera eleverna för alltför mycket text i 

musikundervisningen, så att eleverna väljer att inte delta. Om eleverna inte deltar så anser 

musiklärarna att de inte heller har chans att utveckla språket. 

  

[...] Det kan ju bli ett hinder. Jag hade nån elev till exempel som går i årskurs tre nu… som har haft väldigt svårt 

att fokusera å som det kan bli att han kryper på golvet eller gör nånting helt annat å man har försökt på olika 

sätt å liksom okej- nu ska vi försöka vara med, sitta på stolen å. Eh jag insåg i princip först i början på årskurs 

tre att det här är att han inte fixar att läsa texterna. Så att så fort det kommer upp en text så ba- jag checkar ut- 

det här är för mycket- pallar inte liksom. - Lärare G 

  

  

Ytterligare ett hinder, menar några musiklärare i studien, är att alltför mycket upprepning riskerar 

att stöta bort de elever som inte finner musikundervisningen tillräckligt utmanande. I sin vilja att 

använda sig av många enkla och upprepande sånger, för att inkludera så många elever som möjligt, 

menar musiklärarna att de samtidigt riskerar att tappa de elever som behöver mer utmaning. 

 

Slutligen anser några musiklärare att musik kan agera störande om den används som bakgrundsljud 

till en arbetsuppgift. Musiklärarna menar å ena sidan att vissa elever upplever att bakgrundsmusik 

i samband med en uppgift är avslappnande och rogivande, medan andra elever å andra sidan kan 
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uppleva bakgrundsmusik som distraherande. Denna slutsats drog även Emily Konantz (2012) i sin 

studie om påverkan av bakgrundsmusik på arbetsförmåga. 

  

“[...] en del kopplar ju av lättare om man har lite ljud omkring sig. [...] och andra tycker att det är 

jättejobbigt” - Lärare C 

Språkutvecklande arbetsformer i musikundervisningen  

Inre bilder och symboler 

Musiklärarna anser att när de låter eleverna använda sin fantasi för att skapa inre bilder i 

musikundervisningen främjar det språkutvecklingen. Musiklärarna använder sig av arbetet med inre 

bilder på två olika sätt. Ett sätt är att läraren förklarar sångtextens innehåll, i form av ord eller 

metaforer, för att ge eleverna fördjupad förståelse. Musiklärarna uppmuntrar eleverna att använda 

sin fantasi för att befästa textens innehåll. 

  

Här landar vi liksom hundra år tillbaka i tiden, vi åkte släde och så här, hur såg det ut då? Då fanns det ju inga 

eh tutor på- då måste man ha bjällror på, jaha, okej. Så att då åkte man där till- för att höras så att att man inte 

körde på någon eller att man kunde väja undan. Så att bara liksom visualisera hur det kunde se ut på landet- 

Lärare F 

  

Det andra sättet är att musiklärarna låter eleverna berätta om hur de själva uppfattar sångtextens 

innehåll. Vidare menar musiklärarna att arbetet med inre bilder får elever att utforska språkets 

semantik, ordens betydelse. Semantiken har en avgörande betydelse för läs- och skrivinlärning 

(Rehnqvist & Svensson, 2012, ss. 41-42). 

  

“För jag tänker att man kan få prova å skapa sig lite egna bilder å man ser ju att barnen engagerar 

sig. Spontant förra veckan så gick de runt och när- när de sim- när det var nån anka som simmade 

å de rörde sig- de fick… de fick ju bilder i huvudet” - Lärare C 

  

  

Musiklärarna anser även att användandet av symboler i musikundervisning främjar språkutveckling. 

En musiklärare berättade att när eleverna möter repristecknet (:||) får de öva på att orientera sig i 

sångtexten, eftersom repristecknet berättar att det är dags att gå tillbaka till textens början. 

Musikläraren berättade att symbolen skapade en inre bild hos eleverna, vilket hjälpte dem att 

orientera sig i sångtexten. Eleverna likställde repristecknet med en portal. 

  

“[...] En del brukar beskriva det som en portal- att man åker in här och så kommer man ut här 

uppe.“ - Lärare G  
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Samtal och diskussioner - musikundervisningen som ett meningsutbyte 

Samtliga musiklärare anser att samtal och diskussion är centrala inslag i deras undervisning. 

Musiklärarna menar att samtalet hjälper eleverna framåt i språkutvecklingen genom att 

uppmärksamma enstaka ord, begrepp, metaforer och innebörden av en text. 

  

“[...] när man sjunger så går man alltid igenom text [...] man inte ska vara rädd att stanna upp å och 

verkligen säkerställa att barnen förstår vad de g- s-både säger och eh s- ord spe-specifika ord men 

också att- att gå igenom innehåll” - Lärare H 

  

“[...] vi pratar om ord och uttryck å allt möjligt. Sånna saker så att de förstår vad de sjunger för 

nånting.”- Lärare E 

  

“Vi stannar ofta, ganska ofta upp i sånger och förklarar, vad är det som händer vad 

är var är det vi pratar om.” - Lärare A. 

  

  

Musiklärarna anser att samtalet synliggör elevernas språkkunskaper, när missförstånd kring ords 

betydelse uppdagas. Elevers felhörningar och missförstånd används för att prata om vad ordet 

egentligen betyder och på så sätt utökas elevens ordförråd. I samtal med andra ökar vår förståelse 

och vår kunskap (Vygotskij, 1999, ss. 15-16). 

  

“Eh... och Staffan var en stallegren, trodde de häromsistens också att det var. Inte stalledräng. [...] 

Då får man prata om, vad är en dräng? Jo, det är en som jobbar i stallet och tar hand om hästarna.” 

- Lärare D 

  

  

Musiklärarna arbetar med samtal på olika sätt. Antingen genom att samtala om ordens och textens 

betydelse först och sedan sjunga, eller genom att sjunga först och därefter samtala kring texten. Det 

andra sättet att arbeta låter eleverna öva på uttalet och släpper kravet på att förstå texten eller ordet 

just där och då. 

  

“Ja, det är därför vi går igenom texten och pratar om enskilda ord och frågar de vad det vad… vad 

betyder det här eller om de säger såhär vad vill det säga [...] Så då tänker jag att det är viktigt att de 

vet vad det är de faktiskt sjunger” - Lärare E 

  

“Mm men så upptäcker man ibland att ordförståelsen kan vara svajig och att man inte riktigt vet 

vad man sjunger för nånting. Men det kommer i efterhand tror jag. [...] att man får släppa det ibland, 

och liksom bara göra ljuden” - Lärare A 
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Imitera och härma 

Samtliga musiklärare använder imitation i sin musikundervisning. Musiklärarna anser att imitation 

är språkutvecklande eftersom eleverna får härma de ord och uttryck som finns i sångerna som de 

sjunger tillsammans. Vygotskij (1999, s. 333) menar att imitation är en central del i 

språkutvecklingen, då imitation ger möjlighet att öva och lära sig exempelvis uttal och andra 

språkliga aspekter. 

  

“Utan till i början försöker jag väl köra liksom mycket som är tillräckligt enkelt för att man ska 

kunna härma [...] Precis, liksom lyssna härma[...] Ehm men då ger jag en liten ledtråd för varje- 

varannan rad ungefär brukar man få plats med. ’Å född är herren’- ’Å född är herren’” - Lärare G 

  

“Men jag kan tänka mig att många saker som man gör tillexempel med växelsång där man härmar 

till exempel“ - Lärare C 

  

“Och att jag är noga med texterna så att jag läser ju texterna och då läser de efter och då får de in 

de här olika orden och hur de låter [...] men det är också mycket härmsånger i ettan, såhär ekosånger 

att man sjunger och de härmar. Jag sjunger de härmar. Det finns ju jättemånga sånna. För då lärde 

sig fort.” - Lärare B 

Svenskämnets kursplan i musikundervisningen 

I analysen av intervjuerna framgår det att musiklärarna använder många språkutvecklande 

arbetsformer som också återfinns i det centrala innehållet för svenskämnet för årskurs F-3. Av 

totalt 24 punkter i det centrala innehållet i svenska, återfinns minst sex punkter i musiklärarnas 

uttalanden i intervjumaterialet. I Lgr11 (2018, s. 258) framgår det att eleverna bland annat ska lära 

sig “Alfabetet och alfabetisk ordning”, “Språkets struktur med stor och liten bokstav”, samt 

“Sambandet mellan ljud och bokstav.” Dessa centrala innehåll lyfts fram i intervjuerna av 

musiklärarna, då de menar att de i sin undervisning använder sångtexter som synliggör grafem 

(bokstäver), ord samt stor bokstav och punkt. När eleverna sjunger och följer med i sångtexten 

övar de sig samtidigt på läsriktningen, att avkoda texten och att koppla grafem till fonem 

(språkljud). 

  

“Mycket texter. [...] Ja, det projicerar jag på white boarden” - Lärare A 

  

“Så är det också att man har kanske en linjal där man pekar precis eh var man är i texten å hur man 

rytmiserar det hela” - Lärare H 
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Ytterligare centralt innehåll från svenskämnets kursplan som återfinns i musiklärarnas uttalanden 

är “Skillnader mellan tal- och skriftspråk” (Lgr11, 2018, s. 258). Dessa skillnader uppmärksammas 

bland annat när eleverna skapar egen text och upptäcker stavningsskillnader mellan talat språk och 

skriven text. Vygotskij (1999, s. 316) menar att tal- och skriftspråket skiljer sig åt, på så sätt att 

skriftspråket kräver en högre abstraktionsnivå. 

  

Eh och då är det en del som får liksom upp ögonen, ja just ja. Om när man sjunger att man ‘hitta’ nånting. Vi 

säger ju ofta ‘hitta’. Och så skriver jag ‘hitta’. Men det heter ju ‘hittade’, säger ju de då. Ja, men det får ju inte 

plats. [...] Men då kan man prata om att ‘hittade’ är ju liksom trestavigt. [...] Men ‘hitta’ är ju, som vi ofta pratar, 

men det är ju bara två stavelser. - Lärare D 

  

  

Även ”Texter i form av rim, ramsor, sånger [...]” (Lgr11, 2018, s. 258), återfinns i musiklärarnas 

uttalanden om sin undervisning. Dessa texter, särskilt ramsor, verkar vara enkla för eleverna att 

minnas och hantera, och därför fördelaktiga att använda i musikundervisningen. Dock är 

musiklärarna inte alltid medvetna om att rim, ramsor och sånger kan vara språkutvecklande. 

  

“[...] när man rabblar in och ramsar in så- så sätter sig texterna jättebra och sen kan de ju dem 

antagligen för resten av livet sen” - Lärare B 

  

“[...] eh jag kan ju inte säga att jag medvetet använder det för att påverka språkutvecklingen, men 

sånger och sånglekar, klappramsor... eh och rytminstrument är sånt som... som funkar väldigt bra 

att jobba med, med årskurs ett.” - Lärare D 

  

  

Slutligen ingår “Några skönlitterära barnboksförfattare” i svenskämnets kursplan för årskurs F-3 

(Lgr11, 2018, s. 259), något som några musiklärare berättade att de nyligen arbetat med genom ett 

Astrid Lindgren-tema. Genom ett sådant temaarbete kan eleverna lära sig mer om den svenska 

litteraturen och dess författare. 

  

Vi hade ett Astrid Lindgren-tema för hela skolan nu under hösten eh så då sjöng vi lite Pippi sånger å lite Emil 

sånger. Å det kopplar ju ihop i och för sig då med- med liksom deras upplevelser av litteratur [...] Så det tror 

jag hjälpte att skapa det väldigt lustfyllt liksom… sammanhang [...] Som kan boosta att vilja å läsa vidare liksom 

- Lärare G 

  

Några punkter ur det centrala innehållet i svenskämnet som musiklärarna inte berättade att de 

arbetar kring är till exempel ”Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet” samt 

”Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på 
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internet” (Lgr11, 2018, s. 259). Vidare är det centralt i svenskämnets kursplan att skriva och 

bearbeta olika texter, ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag [...]”, ”Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand 

gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden” (Lgr11, 2018, s. 258). Dessa 

centrala innehåll menar musiklärarna att de inte arbetar med i musikundervisningen, då fokus i 

musikundervisningen är musiken och att lära sig sångtexten. När musiklärarna utformar sin 

undervisning så utgår de från de didaktiska frågorna som är kopplade till musikämnets kursplan, 

vilket påverkar innehållet och utformningen på undervisningen (Almqvist, Hamza & Olin, 2017, s. 

21; Liberg, 2014, s. 352). Då elever i årskurs 1 inte skriver egna sångtexter görs ingen 

textbearbetning på en djupare nivå. 

Musikundervisningens påverkan på språkutveckling hos andraspråkselever 

Musik för självförtroende 

Musiklärarna upplever att musikundervisningen stärker språkutvecklingen hos andraspråkselever 

på grund av att undervisningen fokuserar på den sociala gemenskapen och ett aktivt deltagande. 

Musiklärarna anser att när andraspråkselever är en del av en gemenskap där de själva kan bidra, 

trots en begränsad kunskap om det svenska språket, växer elevernas självförtroende och de vågar 

bidra vokalt på svenska. För att underlätta för andraspråkselever att delta, använder musiklärarna 

korta, enkla och upprepande sånger. 

  

“[...] jag ser ju i förskolan där jag har jobbat att väldigt språksvaga elever och som inte pratar och 

som inte vill kommunicera med tal på nått sätt, blir väldigt kommunikativa i samlingsstunder när 

man sitter å spelar tillsammans, sjunger tillsammans”- Lärare C 

  

  

Musiklärarna anser vidare att andraspråkselever stärks av att arbeta i grupper med elever som har 

större kunskaper i det svenska språket än de själva, vilket åter är en form av scaffolding (Säljö, 2014, 

ss. 305-306). Genom detta utbyte i gruppen integreras andraspråkselever i ett språkligt 

sammanhang, hör hur språket används och breddar därigenom sitt ordförråd, vilket Gibbons 

(2016, ss. 67, 196, 240) menar är språkutvecklande. Vidare hävdar Vygotskij (1999, ss. 10-11) att 

ett socialt sammanhang främjar utvecklingen av språket då man lär sig genom andra människor. 

  

“[...] Så jag tänker att de som är språksvaga elever, som ni pratade om liksom, de lär sig oerhört 

mycket av sina klasskamrater. [...] för att man ska få interagera med svenska elever, eller med språket 

liksom, det- för det är ju där lärdomen sker, liksom.”- Lärare F 
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Några musiklärare menar även att andraspråkselever känner sig trygga i en grupp när musikläraren 

uppmärksammar elevernas olika språk, genom att till exempel sjunga sånger från elevernas 

hemländer. När eleverna får sjunga sånger på sitt första språk upplever musiklärarna att elevernas 

självförtroende stärks, genom att eleven vågar delta i musikundervisningen. Musiklärarna menar att 

all form av verbalisering främjar språkutvecklingen, vilket ökar elevernas självförtroende att våga 

vara en del av ett sammanhang. Musiklärarna menar att sångglädje ökar deltagandet hos 

andraspråkselever, där deltagandet åter igen är en förutsättning för språkutveckling (Vygotskij, 

1999, s. 10). 

  

“[...] men på det sättet fick jag dem då att vara delaktiga, och det här är ju en sångglädje som också 

tror jag är språk... utvecklande” - Lärare A 

 

Musik för att tillgodose sig språkets beståndsdelar 

Några musiklärare i studien anser att elever med svenska som andraspråk utvecklar sitt språk genom 

att sjunga på svenska på musiklektionerna. En språkutvecklande effekt av att sjunga svenska sånger, 

menar musiklärarna, är att eleverna exponeras för det svenska språkets ordföljd. Ju fler gånger 

elever med annat modersmål än svenska får höra och framförallt själva sjunga svenska sånger, desto 

mer etsar sig ordföljden (subjekt, verb, objekt) fast. Däremot menar några musiklärare att det också 

finns svårigheter med detta arbetssätt eftersom den svenska ordföljden inte efterlevs i alla sånger. 

En textförfattare kan ibland vända på ordföljden om den vill lägga vikt på ett rim eller annan 

språklig egenskap. 

  

[...] särskilt om man pratar med barn som inte har svenska som modersmål, då kan man, då kan man... man lär 

sig en fras på hur man brukar säga. Då får man välja sånger där, där ordningen är liksom i den rä-, att ibland är 

ju sångtexter, är ju omändrade lite för att den ska passa. [...] Nej, för man vill ju få till rytm eller rim eller sådär 

- Lärare D 

  

  

Vidare påpekar musiklärarna att samtalet kring ord och texter är viktigt för att främja 

språkutvecklingen hos andraspråkselever. Några musiklärare menar att man inte ska vara rädd för 

att stanna upp och samtala kring vissa ord, då samtalet i sig är språkutvecklande. Elever som 

kommer från exempelvis förberedelseklass, menar vissa musiklärare, måste få chans att samtala 

kring språk och ord för att dessa elever inte ska “tappa” språket eller aldrig komma in i det. 

  

“jag tänker nog extra mycket på att... vara noga med att liksom prata om vad texten innehåller, om 

jag vet att jag har barn som som, som, som behöver extra hjälp med det. [...] Men det är ofta när 

man vet att man har språksvaga, eh som man är extra noga med att gå igenom”- Lärare D 
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Sammanfattningsvis visar analysen av intervjuerna att musiklärarna på olika sätt tar hänsyn till 

andraspråkselever. Vissa musiklärare gör få eller inga anpassningar i sin undervisning, utan låter 

andraspråkseleverna ingå i den vanliga undervisningen. Andra musiklärare tänker särskilt på vilka 

texter de använder och samtalar ofta kring orden och innehållet i sångtexterna. Good, Russo och 

Sullivan (2015, ss. 637-638) hävdar att sång underlättar inlärningen av ett främmande språk, 

eftersom melodin fungerar som en minnesstrategi, då melodin och orden kopplas samman. 

Sammanfattning av analys och resultat 

Samtliga musiklärare i studien anser att musikundervisningen främjar elevers språkutveckling. 

Däremot har det framkommit i intervjuerna att musiklärarna inte planerar musikundervisningen 

med fokus på språkutveckling, då de i första hand fokuserar på den musikaliska undervisningen 

eftersom musik är deras huvudämne.  

  

Sammanfattningsvis menar musiklärarna att musikundervisningen främjar språkutvecklingen 

genom att elever och lärare tillsammans sjunger sånger, samtalar om ord och texters innehåll och 

arbetar med rimord. Musiklärarna menar att när eleverna sjunger och ser texter tränar de på 

kopplingen mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstav), vänjer sig vid bokstävers och texters 

utseende, övar på läsriktning, stor bokstav och punkt samt tränar på ordförståelse och utökar sitt 

ordförråd. Vidare menar musiklärarna att imitation och härmande av språkljud tränar eleverna på 

uttal och ljudigenkänning. 

  

Musiklärarna anser att bildstöd till text underlättar språkutvecklingen. Genom att ord och bild 

samspelar, menar musiklärarna, att eleverna möter två modaliteter som tillsammans fördjupar 

förståelsen för ordet samt hjälper ordet att befästas i minnet. Bilder kan här fungera som ett 

medierande verktyg och en naturlig kunskapsform för att stärka språket (Vygotskij, 1999, s. 7; 

Dahlbäck, 2011, s. 23; Nivbrant Wedin, 2013, s. 131). 

  

I analysen av intervjumaterialet framkommer det att musiklärarna använder kroppen på olika sätt i 

sin musikundervisning. Musiklärarna menar att elevernas språkutveckling främjas av att öva upp 

fin- och grovmotorik. När eleverna använder kroppen stärks de nervbanor som används vid både 

läs- och skrivkunnighet och för motorik. Genom att använda kroppen som ett verktyg för att arbeta 

med exempelvis stavelser, anser musiklärarna att elevernas känsel- och muskelminne aktiveras, 

vilket gör att eleverna associerar rörelserna med kunskap (Weiner Ahlström, 2013, s. 11). Schlyter 

(2013, ss. 30, 32-33) hävdar också att rörelse till musik och ord underlättar minnet. 

  

Gällande andraspråkselever, menar musiklärarna sammanfattningsvis att musikundervisningen är 

språkutvecklande. Genom gemensamma, inkluderande musikaktiviteter där eleverna leker med 

språket har andraspråkselever möjlighet att vara med på samma premisser som elever med svenska 
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som modersmål. Gemenskapen och att sjunga tillsammans, menar musiklärarna, främjar 

självförtroendet och ökar deltagandet hos andraspråkselever. Det aktiva deltagandet, att sjunga och 

använda språket är en förutsättning för att språkutveckling ska ske. 

  

Avslutningsvis menar musiklärarna att musikundervisningen ofta används i ämnesöverskridande 

temaarbeten. Eleverna sjunger sånger som är kopplade till det temat som skolan arbetar med, och 

i sångtexterna möter eleverna ämnesspecifika ord. I musikämnet, liksom i de andra ämnena, möter 

eleverna ämnesorden i olika sammanhang, vilket musiklärarna menar främjar elevernas 

övergripande förståelse av orden. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om och i så fall hur några musiklärare använder 

musikundervisningen som ett verktyg för språkutveckling i årskurs 1. Detta har undersökts utifrån 

tre forskningsfrågor (se sida 20), som tillsammans med analysen utgör grunden för vår diskussion. 

Musikämnets språkutvecklande egenskaper för musikämnets legitimitet i 

skolan  

I analysen har det framkommit att många delar av den undervisning som de intervjuade 

musiklärarna berättar om, återfinns i svenskämnets nuvarande kursplan, vilket tyder på ett 

språkutvecklande arbete inom musikundervisningen. Denna gemensamma faktor innebär att det är 

mycket möjligt att förhållandet är detsamma i flera skolor runt om i landet, trots denna geografiskt 

snäva undersökning. Om likheterna mellan musikundervisningen och svenskämnets kursplan 

stämmer, så innebär det att det finns språkutvecklande möjligheter i och med musikämnet. Om 

eleverna exponeras för så mycket visuella sångtexter där bokstävernas utseende och läsriktning 

klargörs, där samtal kring äldre och ovanliga ord sker och diskussioner kring sångtexternas 

innebörd förs, så är musikundervisningen starkt allierad med svenskämnet. I tidigare kursplaner i 

musik framgår en tydligare koppling mellan det svenska språket och musikundervisningen. 

Elevernas läsfärdighet främjas exempelvis av att följa med i noterna när de lyssnar på ett 

musikstycke (Lgr62, s. 299), och eleverna övar på de olika tonande och tonlösa fonemen i språket, 

vilka skiljs åt bäst när de sjungs (Lgr62, s. 302). Detta förändrades dock i senare kursplaner där 

musikalisk kommunikation och kreativitet står i fokus (Lpo94, ss. 36-37; Lgr11, 2018, s. 157). Den 

didaktiska frågan vad läraren ska undervisa rent språkligt är inte lika starkt kopplad till dagens 

kursplan i musik som den varit historiskt. 

De flesta av musiklärarna som intervjuades uppgav att de själva inte tänker aktivt på att utforma 

musikundervisningen på ett språkutvecklande sätt, medan intervjuerna tyder på att ett sådant 

språkutvecklande arbete ändå sker i musikundervisningen. Almqvist, Hamza och Olin (2017, s. 19) 

menar att didaktiska kunskaper är ett hjälpmedel för läraren att planera innehållet sin undervisning, 

vilket är grunden för vad som ska läras ut. Ur ett didaktiskt perspektiv skulle det vara gynnande att 

medvetandegöra musiklärarna för det språkliga innehåll som finns i musikundervisningen, för att 

ta tillvara de språkliga byggstenar som främjar språkutvecklingen. Med de kopplingar mellan 

svenskämnet och musikundervisningen som påvisats i denna studie bör musikämnet få mer 

uppmärksamhet i skolan, för det språkligt betydelsefulla innehållet. Det finns en uppfattning att de 

estetiska ämnena i skolans värld är “lite mindre värda”. Detta syns exempelvis i timfördelningen 

mellan musikämnet i lågstadiet och kärnämnena, där musikämnet totalt har 70 timmar, matematik 
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har 420 timmar och svenska har 680 timmar8. Givet att musikundervisningen innehåller de 

språkliga byggstenar som upptäckts i denna studie kan man argumentera för att musikämnet borde 

få en ökad legitimitet i skolan. 

Musik för språkutveckling i alla åldrar  

I analyskapitlet framkom att samtliga intervjuade musiklärare anser att musikundervisningen kan 

stötta elever i årskurs 1 med deras språkutveckling. I dagens samhälle har antalet nyanlända ökat, 

inte minst de senaste åren9. Dessa människor behöver hjälp med att komma in i det svenska 

samhället, och som ett steg mot detta behöver de lära sig det svenska språket. I och med att 

musikundervisningen i årskurs 1 har visat sig innehålla många grundläggande språkliga byggstenar 

som kan gagna andraspråkselever i denna ålder, är det logiskt att anta att musik även borde kunna 

användas för språkutveckling i de högre åldrarna. Genom att sjunga, klappa rytmer och samtala om 

texter och ord kan språkutvecklingen främjas (Weiner Ahlström, 2013, s. 8; Dahlbäck, 2011, s. 123; 

Vygotskij, 1999, ss. 15, 174). Dahlbäck (2011, s. 133) menar i sin forskning att deltagande i 

musiksamlingar genererar ett gemensamt lärande, både språkligt och musikaliskt. Att interagera och 

därmed kommunicera, är förutsättningar för språkutveckling, och centrala aspekter i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014, s. 307; Still, 2011, s. 52). Stora svårigheter för 

andraspråkselever har visat sig vara uttal, betoningar, prosodi, språkrytm och ordförståelse 

(Dahlbäck, 2011, s. 123; Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 38; Good, Russo & Sullivan, 2015, s. 630). 

Dessa är aspekter av det svenska språket som musiklärarna i denna studie menar att de använder 

sig av i sin undervisning, i form av rim, ramsor och sånger, och som musiklärarna anser främjar 

andraspråkselevernas språkutveckling. Musik skulle därför kunna vara en möjlighet i SFI-

undervisningen (svenska för invandrare) eller för andraspråkselever eller nyanlända i högstadiet och 

gymnasiet, genom att låta eleverna exempelvis sjunga mer, använda kroppen för att klappa ramsor 

och stavelser, samtala om ord och ämnesbegrepp samt skriva egna sångtexter eller ge sångtexter i 

läs-läxa. 

En likvärdig skolgång?  

Skolan ska enligt Lgr11 bistå med “En likvärdig utbildning” där “Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr11, 2018, s. 6). Detta upplever dock musiklärarna inte 

alltid är möjligt i den dagliga musikundervisningen för elever i årskurs 1. I analyskapitlet framgår 

det att det ingår flera språkutvecklande moment i musikundervisningen. Lektionerna präglas av 

                                                 

 
8 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-

for-grundskolan [2018-12-27] 
9 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/asylsokande-i-sverige/ [2018-12-

27] 
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mycket sång, texter, samtal kring ord och språkligt engagemang. Eleverna förväntas därmed att 

delta i den språkliga kontexten som existerar i musikundervisningen. För elever med läs- och 

skrivsvårigheter som deltar i musikens sociala samhörighet, finns risker att problematik uppstår. 

Problematiken kan bestå av att alltför mycket text exponeras för eleverna, och att elever som inte 

ännu har knäckt läskoden uppfattar detta som avskräckande och då inte deltar i lektionen. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är deltagandet centralt för att ta till sig kunskap och för att vara en del av 

det kulturella sammanhanget (Vygotskij, 1999, ss. 15-16; Still, 2011, s. 33). Glappet mellan 

Skolverkets syfte, att alla elever ska ha en likvärdig skolgång, och ett bristande deltagande i 

musikundervisningen hos elever med läs- och skrivsvårigheter, riskerar att försvåra en likvärdig 

skolgång. Ur ett didaktiskt perspektiv, så ska musiklärarna planera för 20-40 minuter 

musikundervisning i veckan, för varje klass. Musiklärarna upplever att det ligger en obalans mellan 

lektionstiden som finns tillgänglig och den anpassning som bör göras för varje elevs individuella 

behov. Att anpassa undervisningen efter elevernas erfarenheter är en central aspekt i lärarnas arbete 

(Almqvist, Hamza & Olin, 2017, s. 20; Ferm, 2004, s. 78). Musiklärarna upplever att det kan vara 

en utmaning att utforma en undervisning på en nivå där alla elever kan vara deltagande. 

Musiklärarna framhåller att det finns elever med läs- och skrivsvårigheter, som kan ha svårt att delta 

i undervisningen. Musiklärarna menar vidare att deras huvudsakliga uppgift är att lära ut och 

undervisa i musik, inte i svenska, vilket gör att musiklärarna inte i första hand fokuserar på att hjälpa 

eleverna att hänga med i språket under musiklektionerna. I grundskolans tidiga år ingår musik som 

ett obligatoriskt ämne. Om det i detta ämne finns elever vars behov inte kan tas hänsyn till, om de 

språkliga utmaningarna blir för stora eller för små, uppkommer frågan om skolan är likvärdig för 

alla elever. Möjligheter för att underlätta deltagandet hos läs- och skrivsvaga elever i 

musikundervisningen kan vara att exempelvis musikläraren minimerar textmassan som visas för 

eleverna, och förslagsvis arbetar mer med bildstöd för memorering av sångtexter. Dessa bildstöd 

kan övergå till ord och text så småningom, vilket kan kopplas till scaffolding (Säljö, 2014, s. 306). 

Vidare har tidigare studier i Los Angeles och Chicago10 visat att elever som fick mer 

musikundervisning förbättrade sin läs- och skrivförmåga. 

Musikämnet i grundlärarutbildningen  

Den 4-åriga grundlärarutbildningen för årskurs F-3 som författarna till denna studie går, inkluderar 

7,5 högskolepoäng (ca 6 veckor) musikutbildning. Denna korta musikutbildning kan sättas i relation 

till hur musikämnet i skolan, enligt denna studie, har möjlighet att påverka språkutvecklingen hos 

elever. Förmågan att hantera språk på en hög nivå är en grundläggande kunskap för att kunna ingå 

som en aktiv och förstående medborgare i dagens samhälle (Lgr11, 2018, s. 257; Dahlbäck, 2011, 

s. 50). Hela vårt samhälle är uppbyggt av texter och språk i olika former, dels på myndighetsnivå 

                                                 

 
10 http://www.kulturellahjarnan.se/2015/11/02/musiktraning-utvecklar-sprakformagan/  
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och dels på en medmänsklig nivå. Vi lever i ett informationssamhälle där vi dagligen får språkliga 

intryck att ta ställning till. Ur ett didaktiskt perspektiv är det viktigt att lärare ger elever alla 

möjligheter att tillägna sig språket och att lära sig hantera det. Då är det viktigt att lärarna också är 

medvetna om för vem de undervisar (Almqvist, Hamza & Olin, 2017, s. 21), vilka medborgare dessa 

elever kommer växa upp till att bli och vilket samhälle de kommer att leva i. Om elever inte får 

arbeta med och utveckla sitt språk redan i de lägre åldrarna, riskerar de att senare i livet inte ha 

möjlighet att delta i samhället på ett tillfredsställande sätt. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket 

en förutsättning för att kunna tolka omvärlden och därmed kunna vara delaktig i samhället 

(Vygotskij, 1999, ss. 9, 38). Även om musikundervisningen inte är det enda sättet för elever att ta 

in språklig kunskap, så har denna studie visat att musikundervisningen bidrar med språkutvecklande 

kunskaper, som kan hjälpa eleverna i sin språkutveckling och som man inte bör bortse från. 

Kombinationen av att dels kunna uttrycka sig och hantera språket i samhället, dels 

musikundervisningens positiva påverkan på språkutveckling samt lärarutbildningens låga andel av 

musikutbildning, medför en risk att dagens nyexaminerade grundlärare inte använder sig av 

språkstärkande möjligheter som visat sig finnas i musikundervisningen. De intervjuade 

musiklärarna i denna studie har alla uttryckt, att om de skulle vara klasslärare och därmed ansvariga 

för fler ämnen, så skulle de integrera musiken i dessa ämnen. Många blivande klasslärare riskerar 

dock att känna en osäkerhet inför att undervisa i musik, då de inte känner att de har tillräcklig 

musikutbildning för att vara bekväma med att använda musik i sin undervisning. Ett sätt att 

motverka denna osäkerhet skulle kunna vara att lärarstudenter får öva mer på ämnesövergripande 

arbete i lärarutbildningen, där musik ingår. På detta sätt kan man som lärare använda sig av de 

språkliga byggstenar som denna studie visat finns inom musik, utan att undervisa en hel 

musiklektion. Ett sådant integrerande arbetssätt kan exempelvis vara Mattemusik11.  Om 

lärarstudenterna känner osäkerhet inför att undervisa i musik kan det innebära att många framtida 

elever riskerar att gå miste om flera språkutvecklande arbetssätt med hjälp av musik. Sett ur detta 

perspektiv, uppkommer frågan om det finns det en anledning till att se över andelen 

musikutbildning i grundlärarutbildningen. 

Framtida forskning  

För att gå vidare med ytterligare forskning inom detta ämnesområde, föreslås exempelvis en 

longitudinell studie på hur musikundervisning påverkar elevgrupper och deras språkutveckling i en 

större skala. Man kan göra en undersökning med en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen 

får ökat antal timmar musikundervisning per veckan där de ser mycket sångtext, klappar stavelser 

och diskuterar ord och uttryck i sångtexterna, medan kontrollgruppen har fortsatt få timmar 

musikundervisning per vecka. Grupperna gör både för- och eftertest som jämför om en 

                                                 

 
11 https://urskola.se/Produkter/179988-Lararrummet-Mattemusik  
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språkutveckling har skett. Ett annat alternativ är att undersöka om mängden musikinslag i 

svenskämnets undervisning kan påverka språkutvecklingen i positiv riktning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Medgivarblankett 

Till Musiklärare i kommun X  

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om musikundervisning och språkutveckling, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Frida Vartiainen och Elin Jakobsson som går 

6:e terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas, 

att ljudupptagning och anteckningar kommer ske under intervjun och materialet kommer att 

analyseras. Jag har förstått vad studien innebär och jag vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Musiklärarens namn: ………………………………………………  

Adress: ……………………………………………………………………………..  

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

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

Ort och datum 

 

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

Underskrift 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet Box 2136, 750 02 Uppsala 
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Bilaga 2. Informationsbrev till musiklärare 

Till musiklärare i kommun X 

 

Information om en studie om musikundervisning och språkutveckling 

 

Vi är två lärarstudenter som går 6:e terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Vi planerar att genomföra en studie där vi vill höra musiklärarnas egna tankar kring 

musikundervisning och språkutveckling. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig under ca 30 minuter på en plats och 

tid som passar dig. Vi kommer att använda en ljudinspelare för att kunna dokumentera vad som 

sägs på intervjun och även föra anteckningar. 

 

Vi planerar att genomföra intervjuerna i vecka 47. Materialet kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. Efter avslutad 

kurs kommer ljudinspelningarna att raderas. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier 

och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Svara på detta e-postmeddelande till adressen: 

frida.vartiainen.9586@student.uu.se senast onsdag 21 november. Om du har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Helena Skogström, universitetsadjunkt/licentiand i didaktik inriktning 

svenska, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) 

tel. 018 471 7984, e-post: helena.skogstrom@edu.uu.se  

 

Uppsala 12 november 2018 

Frida Vartiainen, frida.vartiainen.9586@student.uu.se  

Elin Jakobsson, elin.jakobsson.2430@student.uu.se  

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 2136, 750 02 Uppsala 

mailto:frida.vartiainen.9586@student.uu.se
mailto:helena.skogstrom@edu.uu.se
mailto:frida.vartiainen.9586@student.uu.se
mailto:elin.jakobsson.2430@student.uu.se
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Bilaga 3. Informationsbrev till rektorer 

Till rektorer i kommun X 

 

Information om en studie av musikundervisning och språkutveckling 

 

Vi är två lärarstudenter som går 6:e terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vi planerar att genomföra en studie där vi vill höra musiklärarnas egna tankar kring 

musikundervisning och språkutveckling. Vi söker därför efter musiklärare i Uppsala kommun som 

under de senaste fem åren har undervisat i musik för årskurs 1. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua musiklärare individuellt under ca 30 

minuter på en plats och tid som passar hen. Vi kommer att använda en ljudinspelare för att kunna 

dokumentera vad som sägs på intervjun och även föra anteckningar. 

 

Vi planerar att genomföra intervjuerna i vecka 47. Materialet kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. Efter avslutad 

kurs kommer ljudinspelningarna att raderas. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier 

och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du som rektor positiv till att låta musiklärare på din skola delta i denna studie? Om ja, svara på 

detta e-postmeddelande till adressen: frida.vartiainen.9586@student.uu.se senast fredag 16 

november. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Helena Skogström, universitetsadjunkt/licentiand i didaktik inriktning 

svenska, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) 

tel. 018 471 7984, e-post: helena.skogstrom@edu.uu.se  

 

Uppsala 12 november 2018 

Frida Vartiainen, frida.vartiainen.9586@student.uu.se  

Elin Jakobsson, elin.jakobsson.2430@student.uu.se  

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 2136, 750 02 Uppsala 

mailto:frida.vartiainen.9586@student.uu.se
mailto:helena.skogstrom@edu.uu.se
mailto:frida.vartiainen.9586@student.uu.se
mailto:elin.jakobsson.2430@student.uu.se
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Bilaga 4. Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

Innan vi börjar 

● Sätt mobil på ljudlöst eller flygplansläge. 

 

Informera respondent om: 

● Intervjun beräknas pågå i ca 30 minuter. 

● Studiens syfte 

”Vi vill höra om och i så fall hur några musiklärare använder musikundervisningen som ett 

verktyg för språkutveckling i årskurs 1”. 

● Intervjun spelas in ljudmässigt.  

● Anonymitetsskydd 

- Den intervjuade kommer inte att kännas igen i studien.  

  (Geografiskt område kommer ej att nämnas) 

- Det är endast vi två intervjuare som kommer att lyssna på det inspelade ljudet.  

 

Skriva under samtycke till deltagande av studien 

 

*Ljudinspelning slås på* 

 

………………………………………………………………………………………………….  

 

1. Vilken lärarutbildning och musikutbildning har du? 

 

2. Har du arbetat i årskurs 1 de senaste fem åren? 

 

3. Har du undervisat eller undervisar du nu i svenska? 

 

4. Upplever du, och i så fall hur, att musikundervisningen kan påverka språkutveckling 

hos elever i årskurs 1?  

”Om och i så fall hur några musiklärare använder 

musikundervisningen som ett verktyg för språkutveckling i 

årskurs 1.” 
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5. Använder du sånger, rytm- och rörelselekar och instrument i din undervisning för att 

påverka språkutveckling? I så fall, hur? 

 

6. Upplever du att musikundervisningen kan stödja språkutvecklingen hos språksvaga 

elever?  

 

7. Några studier visar att rytmiska, enkla och upprepande sånger underlättar för personer 

att minnas ord. Vad tänker du kring det? 

 

8. Finns det andra arbetsformer än de vi nämnt, som ni använder under musiklektionerna 

som du upplever kan påverka språkutvecklingen hos eleverna?  

 

 

Tack för att du tog dig tid att bidra till vår studie med den här intervjun! 

 


