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För att musik ska kunna användas som redskap för språkutveckling krävs det medvetna lärare som har 
kunskap om hur musiken kan integreras i undervisningen. Detta eftersom det framkommit att lärarens 
kunskap och attityd till estetiska uttryckssätt har påverkat hur musik används och till vilken avsikt. 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa om musik kan användas som ett språkutvecklande 
redskap för att stödja elevers tal- och skriftspråksutveckling i förskoleklassen och grundskolans 
årskurser 1-3. Utifrån studiens syfte har tre frågeställningar formulerats: 

• Hur kan musik främja språklig utveckling? 
• Hur kan lärare använda musik för att främja elevers språkutveckling? 
• På vilket sätt påverkar lärares kompetens och inställning användningen av musik i 

svenskundervisningen?  
För att framställa ett resultat till litteraturstudien har nationella och internationella publikationer 
analyserats utifrån valda kriterier för inklusion. Materialet har sedan sammanställts i en analysöversikt 
för vidare kategorisering. Resultatet av litteraturstudien visar att lärare i många fall saknar kunskaper 
om musik som språkutvecklande redskap, vilket är en förutsättning för att lärare ska kunna göra 
medvetna val i undervisningen. Neurologisk forskning visar på starka samband mellan språk och musik 
eftersom hjärnan aktiveras på liknande sätt vid språk- och musikaktiviteter. Litteraturstudien utgår från 
sociokulturellt perspektiv som belyser språkets utveckling i samverkan med andra människor och 
genom de redskap som miljön erbjuder. Resultatet av den neurologiska forskningen grundar sig inte i 
det sociokulturella perspektivet men utgör ändå en bas för att förstå elevers tillägnan av tal- och skrift. 
Utifrån det som framkommit i resultatet, drar vi slutsatsen att musik skulle kunna vara ett 
språkutvecklande redskap i svenskundervisningen men att lärare behöver mer kunskap och även stöd 
från skolan och styrdokumenten för att använda musik i undervisningen.  
 
Nyckelord: Estetiska uttryckssätt, estetiska lärprocesser, musik, språklig medvetenhet, 
språkutvecklande redskap, sång.  
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1. Inledning 

Språket beskrivs i läroplanen som ett redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det är med 
stöd av språket vi kan formulera våra tankar och forma vår personlighet (Skolverket, 2017b, s. 
252). Detta har starka kopplingar till sociokulturellt perspektiv där grundtanken är att språket är 
det viktigaste redskapet för vidare kunskapsutveckling (Säljö, 2000, s. 82). Vidare behöver även 
läraren anpassa undervisningen efter elevens tidigare erfarenheter och tänkande (Skolverket, 
2017b, s. 14). För att kunskap ska tillämpas och fördjupas hos en elev behöver därför uppgifterna 
i skolan vara inom närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000, s 120).   
 
Läroplanen för grundskolan belyser hur aktiviteter ska främja elevens språkutveckling genom att 
tillämpa estetiska uttryckssätt som drama, rytmik, dans, musik och bild (Skolverket, 2017b, s. 9-
10). Vidare i kursplanen för årskurserna 1-3 talas det om att använda sig av estetiska uttryckssätt 
(Skolverket, 2017b, s. 252) och kommentarmaterialet till kursplanen i svenska förtydligar att 
uttryckssätten ska vara olika medel för att uttrycka sig i undervisningen (Skolverket, 2017, s. 6). 
Det finns en tvetydighet om vad som ingår i de estetiska uttryckssätten och vad det kan tillföra 
menar Hansson Stenhammar (2015). För lärare kan det innebära en ovisshet och estetiska inslag 
kopplas därför främst till de estetiska ämnena och olika temadagar. Att använda estetiska 
uttryckssätt i undervisningen behöver dock inte enbart handla om att uttrycka sig utanför skriven 
text, utan skulle även kunna vara ett språkutvecklande redskap (Hansson Stenhammar, 2015, s. 
27). Det styrdokumenten belyser skulle kunna tillämpas om undervisningen kopplas till estetisk 
lärprocess vilket innebär att kunskap lärs in genom att flera estetiska uttryckssätt inkluderas i 
skolans ämnen (Boberg & Högberg, 2015). Att elever får möjlighet att uttrycka sina kunskaper 
med hjälp av exempelvis musik skulle kunna möjliggöra att kunskapen fördjupas ytterligare 
(Boberg & Högberg, 2015, s. 77-80). 
 
Talspråket och musik innehåller vissa gemensamma beståndsdelar som även är de första delarna 
som utvecklas i språket (Angelo & Sæther, 2014 s. 88). Trots detta finns det enligt Dahlbäck (2017) 
begränsat med forskning som belyser betydelsen av musik i kommunikation, lärande och 
språkutveckling. Den forskning som finns granskar mer hur text och bild används och samspelar 
(Dahlbäck, 2017, s. 19). Genom våra erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 
årskurserna 1-3 har vi upplevt att bild förekommer upprepade gånger som estetiskt uttryckssätt i 
svenskundervisningen. Däremot har vi erfarit att musik såsom sånger inte haft en didaktisk 
innebörd i lektioner utan mer varit ett roligt inslag. Vi ser därmed ett problem att lärare inte verkar 
ha kunskap om hur exempelvis musik kan användas för att främja elevers språkutveckling. 
Estetiska uttryckssätt beskrivs som ett komplement till skriftspråket men studier visar att det 
används mer som lustfyllt avbrott än som ett redskap för att bidra till kunskap (Dahlbäck, 2016, s. 
15). Vi har därför valt att avgränsa litteraturstudien till hur musik och framförallt hur sång kan 
användas för att vara ett språkutvecklande redskap i förskoleklass och grundskolans årskurser 1-3.  
  
Arbetet är en litteraturstudie som grundar sig på vetenskapliga publikationer som hittats i olika 
söktjänster och med författarsökningar och kedjesökningar. Urvalet av material har analyserats och 
inkluderats i litteraturstudien utifrån uppsatta kriterier (se kap. 4.1.1).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa om musik kan användas som ett språkutvecklande 
redskap för att stödja elevers tal- och skriftspråksutveckling i förskoleklassen och grundskolans 
årskurser 1-3. 
 
Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor:  
 

• Hur kan musik främja språklig utveckling? 
 

• Hur kan lärare använda musik för att främja elevers tal- och skriftspråksutveckling?  
 

• På vilket sätt påverkar lärares kompetens och inställning användningen av musik i 
svenskundervisningen? 
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3. Bakgrund  

Nedan presenteras den bakgrund och de begrepp som ger en grundläggande förståelse för vårt 
resultat. Inledningsvis kommer en redogörelse av musik och språk och vad begreppen innefattar 
(3.1), men även vilka likheter och skillnader som finns mellan ljudsystemen. Sedan lyfter vi fram 
språklig medvetenhet vilket är en nödvändig förmåga att utveckla för att tillägna sig tal- och 
skriftspråket (3.2). Därefter beskrivs styrdokumenten och vad begreppet estetiska uttryckssätt 
innebär (3.3). Avslutningsvis följer en kort redogörelse av varför uppsatsen utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv och hur perspektivet går att koppla till estetiska lärprocesser (3.4).  

3.1 Ljudsystemen musik och språk 

Språk innefattar både tal och skrift och beskrivs som olika sätt att kommunicera på (Wengelin & 
Nilholm, 2016). Tal- och skriftspråket används olika beroende av sammanhang och dessa likheter 
och skillnader är något barn måste lära sig för vidare utveckling av språket (Wengelin & Nilholm, 
2016, s. 17). Talet är något som sker mellan personer och är bundet till en fysisk kontext, vilket 
kan vara en plats eller en tidpunkt. Talet kan därför innehålla korta uttryck som exempelvis; mmm, 
a, nä. Skriften har däremot inte någon närvarande mottagare och måste därför vara mer 
innehållsrikt och förklarande än talet (Wengelin & Nilholm, 2016, s. 29-30). Svenska språket är ett 
alfabetiskt skriftsystem där grundidén är att varje skrifttecknen (grafem) motsvaras av ett språkljud 
(fonem). Att varje fonem skulle motsvaras av ett grafem är dock sällsynt i alfabetiska system. Att 
lära sig alfabetiskt skriftsystem innebär förmågan att kunna förflytta varje bokstav till ett ljud och 
sedan föra ljuden samman till ett ord (Wengelin & Nilholm, 2016, s. 15-17).  

Innan barn börjar använda verbalt uttalade ord kommunicerar de med stöd av det icke-verba 
språket (Angelo & Sæther, 2014). Musik uttrycks som ett exempel på ett icke-verbalt språk vilket 
också ligger till grund för senare talspråk. Icke-verbalt språk innebär i detta fall att musiken har 
potential att uttrycka känslor och tankar utan att behöva använda ord. Talspråket består av två 
utvecklingsnivåer, dessa kallas för den prosodiska- och segmentella nivån. Den prosodiska nivån 
innefattar musikaliska delar såsom intonation, rytm, betoning och fraslängder. Intonation innebär 
anpassning av rösten till olika tonhöjder (Angelo & Sæther, 2014 s. 88). Rytmen ger prosodin 
riktning och en takt med pauser som i sin tur ger långa och korta toner (Angelo & Sæther, 2014, 
s. 36). Betoning ger extra tryck på ljud och fraslängder vilket ger en känsla för början och slutet i 
meningar eller fraser. Den segmentella nivån är språkets ljud, det vill säga vokaler och konsonanter 
och deras sammansättning till ljudföljder och ord (Angelo & Sæther, 2014, s. 88). Den prosodiska 
nivån utvecklas först och ger sedan stöd till den segmentella utvecklingsnivån (Angelo & Sæther, 
2014, s. 88). För vidare språkutveckling är även språkets semantik och fonologi viktiga delar att 
utveckla. Att lära sig språk handlar därför inte bara om att kunna tala utan även att ha kunskap om 
hur språket ska användas (Angelo & Sæther, 2014, s. 90). 
 
Prosodi och musik styrs av höger hjärnhalva och det segmentella av vänster hjärnhalva (Jederlund, 
2011, s. 139). Talspråkets prosodi och musikens melodi, som båda innefattar tonhöjd och rytmisk 
variation, bearbetas av gemensamma nätverk i hjärnan (Jederlund, 2011, s. 67). "Den prosodiska 
utvecklingen, eller musiken i språket om man så vill, är grundläggande och viktig för att man skall 
kunna lyssna till, förstå och producera sammanhängande tal" (Jederlund, 2002, s. 86). I skolan ses 
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musik ofta som ett eget ämne men det kan även ses som ett bidrag till lärande i samband med 
språkets prosodi (Jederlund, 2011, s. 14-17). Musik benämns vanligtvis som ett estetiskt uttryck 
för att få utlopp för känslor och tankar men kan även vara ett medel för kommunikation. Musik 
kan ha kulturell koppling för att olika genrer av musik formas av olika miljöer och ursprung 
(Angelo & Sæther, 2014, s. 16-17).  
 
Vid vidare användning av begreppet musik i litteraturstudien har vi valt att fokusera på sång och 
begreppet språk, vilket omfattar både tal- och skriftspråk. Språk och musik ingår i två olika 
ljudsystem men språkets prosodiska nivå som även har samhörighet med några av musikens 
beståndsdelar möjliggör till första steget i tal- och skriftspråksutveckling. Men vilka likheter och 
skillnader som finns mellan ljudsystemen belyser vi i nästkommande avsnitt.  

3.1.1 Likheter och skillnader mellan musik och språk 
Musik och språk ingår i två olika ljudsystem men har vissa beståndsdelar gemensamt, vilket är 
klang, betoning, puls, rytm, tempo, tonhöjd och melodi (Nivbrant Wedin, 2013, s. 10). Alla 
människor föds in i de två ljudsystemen och lär sig att urskilja och dela in ljuden (Dahlbäck, 2017). 
Skillnaden mellan ljudsystemen är att musikens melodi har en regelbunden puls och tonhöjd 
medan språk har en oregelbunden tonhöjd och puls. En annan skillnad är att musik inte kan 
översättas som språk kan eftersom musikens språk kan bli förstått över andra kulturer och länder 
(Dahlbäck, 2017, s. 61). När det gäller likheter mellan språk och musik sänds ljud ut från båda 
ljudsystemen vilket omvandlas till vibrationer och ljudvågor (Jederlund, 2011). Ljud omvandlas i 
sin tur till toner när de når hjärnan vilket framkallar olika reaktioner beroende på vilken relation 
individen har till ljuden. Pulsen i musik och språk kan antingen vara hög eller låg beroende på 
tempo vilket i sin tur bildar en rytm (Jederlund, 2011, s. 14). Tonhöjderna i musik och språk kan 
vara antingen ljusa eller mörka och bildar på så sätt ljudets klang (Sæther, 2014). Tonhöjderna i 
kombination med rytm bildar därefter musiken eller språkets melodi och betoning framställs som 
ett extra tryck på det som ska framhävas i språket eller musiken (Angelo & Sæther, 2014, s. 29-39).  

3.2 Språklig medvetenhet 

Att vara språkligt medveten handlar om att förstå hur talat och skrivet språk används (Svensson, 
2009). Innan barnet utvecklar denna medvetenhet riktas uppmärksamheten till andras uttalanden 
istället för språket uppbyggnad. Barnet behöver därför bygga upp den kognitiva förmågan och 
träna på de olika formerna av språklig medvetenhet, för att kunna utveckla tal- och skriftspråket. 
Första formen av språklig medvetenhet är fonologisk medvetenhet, vilket innebär att varje 
språkljud motsvaras av en bokstav (Svensson, 2009, s. 87-89). För att stimulera barns fonologiska 
medvetenhet behöver barnen öva på att känna igen olika ljud, namnge bekanta föremål, hitta ord 
som rimmar, kunna byta ut fonem och kunna identifiera första och sista fonemet i olika ord 
(Svensson, 2009, s. 90-95).  
 
Morfologisk medvetenhet innebär att barnet lär sig urskilja morfem som varje ord är uppbyggt av 
och att förstå var ordet härstammar ifrån (Svensson, 2009). Vid avkodning av igenkända ord skapas 
ordbilder, vilket kan användas för att koda av andra ord som innehåller bekanta morfem. Ett ord 
kan vara uppbyggt av ett rotmorfem vilket inte kan delas in i mindre delar utan kan stå för sig själv. 
Förutom rotmorfem kan ett ord också bestå av en förstavelse (prefix) eller en ändelse (suffix) som 
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förändrar ordets betydelse. Morfologisk medvetenhet utvecklar förmågan att urskilja grundordet 
vilket underlättar stavning av ord som inte är ljudenliga. Aktiviteter för att träna morfologisk 
medvetenhet kan vara att identifiera ord i satser, hitta på egna ord, sätta ihop två ord till ett ord, 
vända på ord eller ta bort ett ord från ett sammansatt ord, dela upp ord i stavelser eller skapa nya 
ord med hjälp av stavelser (Svensson, 2009, s. 96-98).  
 
Syntaktiskt medveten innebär medvetenhet om reglerna i ett språk och hur det används i olika 
sammanhang (Svensson, 2009). För att träna syntaktisk medvetenhet kan barn få höra olika satser 
för att sedan fundera över om de är korrekta eller inte. Utelämning av vissa ord i en mening eller 
tillägg av felaktiga ordet i en mening är också en passande aktivitet för att träna språkets regler 
(Svensson, 2009, s. 98-99). Semantisk medvetenhet handlar om förmågan att kunna reflektera över 
språkets betydelse. Meningar kan ha samma innebörd trots att de ser olika ut eller så kan liknande 
ord ha olika betydelse i olika kontexter. Genom samtal om betydelsen av ord och användning av 
vanliga uttryck och ordspråk, kan eleven utveckla semantiska medvetenhet. Sista formen kallas 
pragmatisk medvetenhet och innebär en medvetenhet om hur språket används i förhållande till 
dess situation. Det kan handla om olika ordval och formuleringar anpassade till kontext. Genom 
språklekar, gåtor och ordvitsar kan förmågan att reflektera över språkets innebörd tränas upp 
(Svensson, 2009, s. 99).  

3.3 Styrdokument och estetiska uttryckssätt 

Syftet i kursplanen för svenskämnet belyser att eleverna ska stimuleras till att läsa och skriva och 
att de ska ges förutsättningar till att utveckla sitt tal- och skriftspråk genom olika medel (Skolverket, 
2017b s. 252). I det centrala innehållet för årskurserna 1-3, under rubriken Läsa och skriva, 
framkommer att eleverna bland annat ska lära sig att se samband mellan språkljud och bokstav 
(Skolverket, 2017b, s. 253). Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska förtydligar att språket 
utvecklas i gemenskap med andra och att det är viktigt att eleverna får chans att uttrycka sig på 
olika sätt och inte enbart genom skriven text (Skolverket, 2017a, s. 5-6).  
 
Skolans uppdrag är att skapa tillfällen för eleverna att tillägna sig kunskap genom olika 
uttrycksformer såsom drama, bild, rytmik, dans och musik (Skolverket, 2017b, s. 9–10). Att 
uttrycka sig på olika sätt stödjer även eleven till att utvecklas i språk och kommunikation utifrån 
sin förutsättning (Skolverket, 2017b, s. 14). Begreppet estetiska uttryckssätt finns med som ett 
förekommande begrepp i styrdokumenten (Hansson Stenhammar, 2015). Det är i många fall 
ihopkopplat med de estetiska ämnena men begreppet kan dock inom skolans värld ses som ett 
samlingsnamn för olika redskap. Dessa redskap innefattar dans, bild, sång, musik, drama och poesi 
(Hansson Stenhammar, 2015, s. 27). I övergripande mål och riktlinjer står det skrivet att läraren 
har till uppdrag att genomföra undervisning som ger eleven möjlighet att få arbeta överskridande 
inom olika ämnen (Skolverket, 2017b, s. 15). 

3.4 Sociokulturell perspektiv och estetiska lärprocesser 

Litteraturstudien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, eftersom Vygotskijs tankar om språk 
innebär en medfödd förmåga som små barn har med sig, i avsikt att skapa ett socialt sammanhang 
(Svensson, 2009). Det innefattar då både den icke-verbala och den verbala kommunikationen. 
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Utifrån sociokulturellt perspektiv lär sig barn språket i samspel med människor och formar därefter 
sin egen personlighet (Svensson, 2009, s. 32-35). Resultatdiskussionen (6.2) kommer att knytas an 
till sociokulturellt perspektiv kopplat till estetiska lärprocesser.  
 
I ett sociokulturellt perspektiv används begreppet redskap som ett språkligt eller fysiskt begrepp 
för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2000, s. 20). Det allra viktigaste redskap människan har 
är resurser inom språket vilket gör det möjligt att kommunicera (Säljö, 2000, s. 82). Språket är 
redskapet för att uttrycka tankar och tänkandet är individens sätt att kommunicera med sig själv 
för att forma sin personlighet (Svensson, 2009). Den språkliga och kognitiva utvecklingen är starkt 
knutet till den sociala, historiska och kulturella omgivningen barnet lever i. För att utveckla den 
språkliga förmågan behöver barn få många möjligheter till sociala aktiviteter som utmanar 
tankeförmågan (Svensson, 2009, s. 32-35). Människan är ständigt under utveckling och det är 
naturligt att vidareutveckling sker i samspel med andra och med stöd av redskap som individen 
har införskaffat sedan tidigare (Säljö, 2000). Ett sätt att uttrycka människans utveckling är genom 
begreppet, närmaste utvecklingszon (zone of proximal development), vilket är nivån mellan det en 
individ klara själv och det som går att prestera med stöttning från någon mer kunnig. Med 
kommunikativ stöttning (scaffolding) från en mer kompetent individ lärs nya förmågor in, som 
barnet så småningom kommer kunna använda, för att lösa olika uppgifter på egen hand (Säljö, 
2000, s. 120-123). Vygotskijs tankar om lärande genom erfarenheter liknar filosofen John Deweys 
syn på kunskapsutveckling (Säljö, 2005, s. 21). Inlärning av kunskaper är starkt knuten till 
erfarenheter och varje erfarenenhet är estetisk menar John Dewey (Hjertström Lappalainen, 2015). 
Med estetisk menas att kunskap inhämtas eller förnyas med stöd av pågående erfarenheter som på 
så sätt blir en lärande process. Den estetiska dimensionen är en viktig del för att moment i en 
erfarenhet ibland inte kan fångas upp av tänkandet utan är något som måste förstås genom våra 
sinnen (Hjertström Lappalainen, 2015, s. 32-38).  
 
I nationalencyklopedin förklaras estetiska som förnimmelsekunskap (Boberg & Högberg, 2015). 
Förnimmelse översätts till sinnenas varseblivning vilket innebär att använda alla sinnen för att nå 
kunskap (Boberg & Högberg, 2015, s. 80-81). Estetiska lärprocesser kan då beskrivas som att skapa 
undervisning där eleven lär genom alla sinnena. Processen handlar om att det finns en estetisk 
dimension i allt vi gör och lär, och inte enbart i traditionell estetik som bild, musik och slöjd 
(Burman, 2015). Tanken är att enskilt eller i gemenskap lära sig något nytt eller fördjupa kunskaper 
både i och utanför skolan (Burman, 2015, s. 7-9). För att lärare ska kunna genomföra estetisk 
lärprocess i undervisningen behöver lärarna skapa en atmosfär där eleverna upplever att det är okej 
att göra fel. Med stöd av estetiska uttryckssätt kan en elev uttrycka nya eller fördjupade kunskaper 
inom alla ämnen på olika sätt (Boberg & Högberg, 2015, s. 77-80). 
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4. Metod 

Arbetet är en litteraturstudie, där olika publikationer har lästs och analyserats. Enligt Bryman 
(2011) är textanalys en systematisk litteraturgenomgång med ett tydligt syfte jämfört med narrativ 
litteraturgenomgång som har ett flexibelt syfte. Metoden baseras på en övergripande förståelse i 
ett valt område och en analys av resultat. Syftet bör vara konkret och kriterier för urval måste 
formuleras. Granskning utförs av de sökträffar som ryms inom kriterierna där sökningen grundas 
i begrepp med relevans till syftet. En sammanfattning av den valda litteraturen med urval, 
datainsamling och resultat av sökningarna dokumenteras (Bryman, 2011, s. 102-112).  
 
Nedan följer en förklaring på hur vi fått fram relevant information till syftet och frågeställningarna 
genom informationssökning i olika söktjänster (4.1) och vilka kriterier och urval, som har använts. 
Avslutningsvis kommer en presentation av hur vi genomfört vår materialanalys och hur vi valt att 
kategorisera in materialet (4.2). 

4.1 Informationssökning   

Informationssökning innebär enligt Bryman (2011) ett sökande efter redan existerande kunskap, 
vilket sedan granskas och studeras. Forskningen blir till stöd för att kunna bilda sig en egen 
uppfattning och tolkning av området. För författaren gäller det att förhålla sig kritiskt till valda 
materialet för att det inte enbart ska bli en sammanfattning (Bryman, 2011, s. 97-98). För att hitta 
relevant forskning har informationssökningen genomförts i olika databaser. Educational 
Resources Information Center (ERIC) har internationell forskning inom det pedagogiska området, 
som innehåller bland annat artiklar, rapporter och konferensbidrag. Sökorden på engelska valdes i 
kombination med funktionen Thesaurus vilket gav förslag på närliggande termer. Music, language 
development, literacy development, music activities, beginning reading, elementary school, aesthetic, reading readiness 
och education var några av de engelska begreppen, som har använts. Genom att använda trunkering 
och kombinationssökningar fick vi fram olika sökresultat eftersom trunkering fångar upp olika 
ändelser av ett ord. Många databaser tar inte in hela meningar eller fraser, vilket gör 
kombinationssökning till ett alternativ där olika begrepp kombineras, genom att skriva 
AND/OCH och OR/ELLER. Ett exempel av de sökningar som genomfördes i ERIC var med 
orden beginning reading* AND music activities*, som hittades via Thesaurus och gav 6 träffar. Ett annat 
exempel på sökning var med orden music* AND reading readiness, vilket gav 16 träffar. Av de 16 
träffar fann vi forskning med intressant och betydelsefullt innehåll för vår litteraturstudie.Vid varje 
sökning i ERIC har funktionen peer reviewed använts för att träffarna ska vara granskade. 
 
För att även ta del av nationell forskning om ämnesområdet användes databasen SwePub, som 
även har vetenskapliga publiceringar på svenska. De svenska sökorden vi använt oss av, är bland 
annat multimodala verktyg, estetiska uttrycksformer, svenskämnet, musik, språk, didaktik, estetisk, estetiska 
uttryckssätt, och estetiska lärprocesser. Ett exempel på en sökning som genomfördes i SwePub var med 
orden multimodal* OCH svenskämne*, vilket gav 20 träffar. Ett annat exempel var med orden 
estetisk* OCH uttryck*, vilket gav 127 träffar. För att få fram mer relevanta sökträffar kombinerades 
även ordet didaktik*, vilket gav 34 träffar. Andra söktjänster som användes var bland annat Google 
Scholar, Primo och Libris. Sökningarna via Google Scholar gav väsentliga resultat till syftet, men 
sökandet var tidskrävande då innehållets relevans var varierande. Texterna, som inte gick att få 
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fram som fulltext i de ovanstående söktjänsterna, söktes via Jönköpings Universitys katalog, Primo. 
På samma sätt användes söktjänsten Libris för att få fram texter.  
  
I flertalet av sökningarna samt i olika referenslistor återkom namnet Katharina Dahlbäck. Av den 
anledningen gjordes författarsökning av Dahlbäcks litteratur för att hitta relevant material till 
studien. Mycket av materialet som Dahlbäck har författat är nyare studier, som belyser musik som 
ett språkutvecklande redskap. Hennes litteratur innehöll intressanta studier från andra forskare och 
därför gjordes även vidare kedjesökningar av Dahlbäcks referenser. Vi valde även att genomföra 
kedjesökningar av referenslista från en bok, Musik och språk (Jederlund, 2011), som innehöll 
relevant forskning inom vårt ämnesområde.  

4.1.1 Kriterier och urval 

 
Urvalet av materialet i litteraturstudien har inkluderats utifrån våra utskrivna kriterier. Första 
kriteriet för inklusion var om materialet förhöll sig till syftet och frågeställningarna. Materialet 
skulle behandlade forskning om hur musik kan främja språkutveckling, hur lärare kan använda 
musik och lärares kompetens och inställning. Avsikten med litteraturstudien var inte att fokusera 
på konstnärliga uttryckssätt och därför exkluderades texter som innehöll konst, poesi eller 
instrumentella musiklektioner. Andra kriteriet var att träffarna under informationssökningen skulle 
behandla relativt aktuell forskning inom området och därför valde vi att exkludera forskning äldre 
än år 2000. Tredje kriteriet har varit att forskningen ska fokusera på språkutvecklingen i 
förskoleklass och årskurserna 1-3, eller jämlika åldrar från andra länder. Undantag för forskning 
inom yngre och äldre åldrar utfördes, om materialet var relevant och behandlade språkutveckling. 
Avslutningsvis var fjärde kriteriet, att träffarna via informationssökningen skulle vara vetenskapliga 
och granskade. Granskningen genomfördes bland annat med funktionen peer reviewed och analys av 
texternas referenshantering. För litteraturstudiens ämnesområde har både internationell och 
nationell forskning inkluderats för att få en bredare uppfattning av ämnesområdet. 

  
Litteraturstudiens urval bestod totalt av fjorton referenser varav elva artiklar, en avhandling och 
två kapitel från en antologi. Urvalet redovisas i en sammanställning nedan i figur 1 och är ordnad 
efter författarens efternamn. 
 
 
Författare Titel År Publikationstyp 
Arslan, D. First grader teachers 

teach reading with 
songs. 

2015 Vetenskaplig artikel 

Asplund Carlsson, M., 
Pramling, N., & 
Pramling Samuelsson, 
I. 

Från görande till 
lärande och förståelse. 
En studie av lärares 
lärande inom estetik. 

2008 Vetenskaplig artikel 

Catterall, J. S., & 
Rauscher, F. H.  

Unpacking the impact 
of music on 
intelligence 

2008 Kapitel från antologi 
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Dahlbäck, K. Musik och språk i 
samverkan. En 
Aktionsforsknings-
studie i årskurs 1.  

2011 Vetenskaplig artikel 

Dahlbäck, K. Lärares uppfattningar 
om betydelsen av 
estetiska 
uttrycksformer i 
svenskämnet.  

2016 Vetenskaplig artikel 

Dahlbäck, K. Estetiska dimensioner 
i svenskämnets 
kursplaner från Lgr 69 
till Lgr 11. 

2017 Vetenskaplig artikel 

Gruhn, W., & 
Rauscher, F. H. 

The neurobiology of 
learning: New 
approaches to music 
pedagogy conclusions 
and implications. 

2008 Kapitel från antologi 

Herrera, L., Lorenzo, 
O., Defior, S., 
Fernandez – Smith, 
G., & Costa – Giomi, 
E. 

Effects of 
phonological and 
musical training on 
the reading readiness 
of native- and foreign- 
Spanish speaking 
children. 

2011 Vetenskaplig artikel 

Iwasaki, B., Rasinski, 
T., Yildirim, K., & 
Zimmerman, B. 

Let’s bring back the 
magic of song for 
teaching reading. 

2013 Vetenskaplig artikel 

Kulset, N. Singing in the 
multicultural 
kindergarten 
leads to second 
language acquisition 
and social inclusion. 
Explained by the 
OPERA hypothesis 

2015 Vetenskaplig artikel 

Salmon, A. Using music to 
promote children’s 
thinking and enhance 
their literacy 
development. 

2009 Vetenskaplig artikel 

Standley, J. M.  

 

Does music 
instruction help 
children learn to read? 
 

2008 Vetenskaplig artikel 

Trollinger, V. The brain in Singing 
and language. 

2010 Vetenskaplig artikel 

Uddén, B. Musisk pedagogik för 
kunskapande barn. 

2001 Avhandling 
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Vad Fröbel visste om 
visan som tolkande 
medel i barndomens 
studiedialog. 

Figur 1 

 

4.2 Materialanalys  

Materialet har analyserats med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Vid första granskningen 
av materialet fördes källornas syfte, urval, teoretisk bakgrund och resultat in i analysöversikten (se 
bilaga 1). Vid senare närläsning gjordes en mer ingående textanalys för att skapa rätt tolkning av 
texten och för att synliggöra om de följde kriterierna (se kap. 4.1.1). Materialet som förhöll sig till 
kriterierna inkluderades och lästes igen. I analysöversikten skrevs sammanfattningar in av det mest 
relevanta från varje källa. Med stöd av sammanfattningarna kunde vi jämföra likheter och skillnader 
mellan källorna och på så sätt urskilja teman som förhöll sig till litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar. De teman som vi fann var utveckling av tal- och skriftförmågan, lärares användning av 
musik, neurologisk påverkan i relation till språk och musik, lärares inställning och kompetens.  Visst material 
innefattar flera teman och kommer därför att finnas med i flera delar av resultatet. Under analysen 
har våra teman förändrats eller justerats för att stämma bättre in med vad det valda materialet 
belyser. Utifrån analysen skapades tre huvudrubriker till resultatet som behandlar, Bakomliggande 
faktorer till varför musik kan främja elevers språkutveckling (5.1), Lärares användning av musik som redskap 
för språkutveckling (5.2), och Påverkande faktorer som avgör lärares användning av musik i undervisningen i 
avsikt att främja elevers tal- och skriftspråksutveckling (5.3). 
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5. Resultat  

I följande kapitel presenteras det resultat, som framkommit under litteraturstudien. Syftet med 
denna litteraturstudie är att belysa om musik kan användas som ett språkutvecklande redskap för 
att stödja elevers tal- och skriftspråksutveckling i förskoleklassen och grundskolans årskurser 1-3. 
Studiens första frågeställning, Hur kan musik främja språklig utveckling? besvaras under kapitel 
(5.1). Vidare besvaras den andra frågeställningen, Hur kan lärare använda musik för att främja 
elevers tal- och skriftspråksutveckling? i kapitel (5.2). Slutligen besvaras den tredje frågeställningen, 
På vilket sätt påverkar lärares kompetens och inställning användningen av musik i 
svenskundervisningen? i kapitel (5.3).  

5.1 Bakomliggande faktorer till varför musik kan främja elevers 
språkutveckling 

För att besvara den första frågeställningen kommer en beskrivning av hur musik kan vara 
språkutvecklande genom musikaktiviteter som aktiverar både höger- och vänster hjärnhalva. 
Kapitlet belyser även hur musikaktiviteter kan vara en faktor till att elevers tal- och skriftspråk 
utvecklas.  

5.1.1 Nervförbindelser mellan musik och språk  

Det finns starka samband mellan hur hjärnan uppfattar och bearbetar musik och språk (Trollinger, 
2010; Salmon, 2009). Sång kan ha en positiv effekt vid språkutveckling för att hjärnan aktiveras på 
liknande sätt när en person talar, läser eller sjunger. Sångaktiviteter engagerar hela hjärnan men 
vissa delar är mer aktiverade beroende på vilket innehåll i sången man fokuserar på. När 
sångtextens ord ska läras ut aktiveras den vänstra sidan av hjärnan medan den högra sidan av 
hjärnan aktiveras när sångens melodi ska läras in (Trollinger, 2010, s. 21). En kombination av språk 
och musik genererar därmed nervförbindelser mellan hjärnans nätverk eftersom bearbetning av 
språk sker i vänster hjärnhalva och bearbetningen av musik sker i den högra hjärnhalvan (Salmon, 
2009, s. 938). Att komplettera melodi till ord, som sedan repeteras, är en aktivitet vilket kommer 
engagera fler områden av hjärnan så att språket utvecklas menar Trollinger (2010, s. 20-21).  

Neurologisk forskning har kommit fram till att lärare bör ha kunskap om hur hjärnan fungerar för 
att kunna förbättra undervisningen (Gruhn & Rauscher, 2008). Större del av hjärnan aktiveras, när 
undervisning möjliggör upplevelser som eleven förknippar med positiva känslor. Erfarenheterna, 
som människor gör av olika upplevelser, förändrar i sin tur hjärnans organisation, så kallade 
neuroplasticiteten. Neurologiska forskare menar att det är viktigt att undervisning möjliggör 
upplevelser som kan påverka neuroplasticiteten och musikaktiviteter nämns som ett exempel. När 
upplevelserna inkluderar olika sinnesorgan, exempelvis när man ser och samtidigt hör eller känner 
något, ökar möjligheten för större aktivitet i hjärnan (Gruhn & Rauscher, 2008, s. 272). En hypotes 
som också lyfter upp inlärning i relation till hur hjärnan fungerar är Aniruddh D. Patels 
vetenskapliga hypotes OPERA (Kulset, 2015). OPERA, beskrivs som fem villkor (Overlap, 
Perception, Emotion, Repetition & Attention), vilket behöver vara uppfyllda för att musikaliska 
aktiviteter ska främja språkutveckling (Kulset, 2015, s. 6). Det som ingår som första villkor är 
överlappning (Overlap) av hjärnans nätverk, som bearbetar både musikaliska och språkliga ljud. 
Andra villkoret är uppfattningsförmåga (Precision), för att musik ställer högre krav på nätverken 
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än talat språk. Tredje villkoret är känslor (Emotion), eftersom musikaliska aktiviteter framkallar 
starka känslor, som kan ha en positiv effekt vid inlärning. Fjärde villkoret är repetition (Repetition), 
av den anledningen att musik ofta är upprepande, vilket förstärker banden mellan de gemensamma 
nätverken. Femte villkoret är uppmärksamhet (Attention), eftersom musikaliska aktiviteter 
engagerar nätverken och kräver fokus och uppmärksamhet (Kulset, 2015, s. 6). 

För att kunskap ska läras och även lagras i långtidsminnet, är repetition ett viktigt inslag i 
undervisningen (Gruhn & Rauscher, 2008, s. 272). Musik kan påverka förmågan att komma ihåg 
saker, eftersom musik ofta upprepas och återkopplar till det individen redan vet och stimulerar 
därmed nyfikenheten och främjar tänkandet (Salmon, 2009, s. 940). När eleverna ska avkoda ord, 
behöver orden lagras i långtidsminnet och för att underlätta processen kan en melodi vara ett 
användbart redskap (Trollinger, 2010). En tysk studie visade att pojkar som fick frekvent 
sångträning, hade ett övertag i språkuppfattning angående grammatik och förståelse (Trollinger, 
2010, s. 20). Dessutom påverkas det verbala minnet av musikaliska inslag (Catterall & Rauscher, 
2008). I en neurologisk studie i Kina jämfördes det verbala minnet hos elever från 6-15 år som 
under de tidigare fem åren fått undervisning med eller utan musikaktiviteter. I ett test fick eleverna 
upprepa så många tidigare nämnda ord de kunde under tidsbegränsning. Resultatet gav utslaget att 
eleverna, som använt sig av musikaktiviteter i undervisningen, klarade det verbala testet bättre än 
eleverna utan inflytande av musik i undervisningen. Därmed menar studien att musikaktiviteter 
förbättrade det verbala minnet och att det finns en växelverkan mellan musikalisk träning och det 
verbala minnet (Catterall & Rauscher, 2008, s. 180-181). 

Musikalisk stimulans påverkar både före och efter att barnet är fött då barnet lär sig att uppfatta 
ljud och kontrollera motoriken (Uddén, 2001). Genom att barnet uppfattar och urskiljer tonhöjder 
skapas den första relationen till språket som senare blir en central förmåga i tal- och 
skriftspråksinlärningen. Musikens och språkets gemensamma beståndsdelar blir ett första 
kommunikationsmedel för att spädbarn ska knyta an till omvärlden. Därmed blir det ett sätt att 
tillägna sig språket eftersom barnet till en början lär och utvecklas utan att kunna kommunicera 
verbalt (Uddén, 2001, s. 70-107). Barn lägger särskild uppmärksamhet till klangen i vokalljuden när 
de ska lära sig språk och identifierar personer genom rösters olika klang eller tonhöjd (Trollinger, 
2010, s. 21). 

5.1.2 Musikaktiviteters inverkan på språklig medvetenhet 

För att bli fonologisk medveten och lära sig språket behöver barnet lyssna efter språkets 
prosodiska och segmentella delar menar Catterall och Rauscher (2008, s. 180). Forskare i England 
utförde en studie med hypotesen att musikundervisning kan påverka fonologisk medvetenhet hos 
barn. I testet deltog 18 stycken 5-åringar och testet gick ut på att barnen skulle utföra olika 
uppgifter inom läsning, fonologi och musik. Det musikaliska testet innebar att barnen skulle 
urskilja tonhöjd. I resultatet framkommer att det finns en betydelsefull växelverkan mellan 
urskiljning av tonhöjd och fonologisk medvetenhet och läsning. Studien menar att musikalisk 
medvetenhet kan ge upphov till att fonologisk medvetenhet och läsning utvecklas 
(Catterall & Rauscher, 2008, s. 180).  
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Musikaktiviteter kan ses som ett redskap för att utveckla språklig medvetenhet menar flera forskare 
(Dahlbäck, 2011; Herrera, Lorenzo, Defior, Fernandez-Smith & Costa-Giomi, 2011; Uddén, 
2001). En spansk studie hade hypotesen att musik som redskap i undervisningen skulle vara ett 
effektivt sätt att utveckla fonologisk medvetenhet och avkodning (Herrera et al. 2011). I studien 
deltog barn i åldern 4½ år, som fick göra tre tester om avkodning och tre tester om fonologisk 
medvetenhet. Barnen delades in i 3 olika undervisningsgrupper, där grupp 1 inte tränade 
fonologisk medvetenhet alls. Däremot tränade grupp 2 och 3 fonologisk medvetenhet två gånger 
i veckan i en timme med samma innehåll i lektionerna. Det som skilde grupperna åt var att grupp 
2 tränade fonologi med hjälp av sång medan grupp 3 tränade fonologi utan någon form av musik. 
Av resultatet framkom att grupp 2 och 3 hade bättre resultat i de fonologiska testerna än grupp 1, 
som inte hade tränat fonologisk medvetenhet alls. Alla barnen hade förbättrat avkodning efter 
varje nytt test men återigen hade grupp 2 och 3 presterat bättre än grupp 1. Efter 
avkodningstesterna visade det sig att de barn som hade varit i grupp 2, som tränande fonologisk 
medvetenhet med musik, klarade av att avkoda på kortare tid än grupp 1. Av alla tre testerna som 
gjordes totalt visade det sig att den grupp som utvecklat fonologisk medvetenhet och avkodning 
mest var grupp 2, då de hade tränat på fonologisk medvetenhet genom sånger motsatt från grupp 
3 (Herrera et al. 2011, s. 68-78).   

Fonologisk medvetenhet och avkodning kan utvecklas oavsett användning av musik eller inte 
menar Herrera et al. (2011). Men samtidigt påpekar forskarna att musik kan vara ett effektivt 
redskap vid undervisning av fonologisk medvetenhet och avkodning eftersom 
forskningsprojektets resultat varit positivt (Herrera et al. 2011, s. 77). Även Uddén (2001) belyser 
att musik kan ha betydelse i barns språkutveckling, då det ger en medvetenhet av språkets struktur, 
vilket ses som en grund för vidare läsinlärning (Uddén, 2001, s. 246).  

5.2 Lärares användning av musik som redskap för 
språkutveckling 

För att besvara den andra frågeställningen belyser följande kapitel hur lärare som använt musik i 
undervisning kunnat främja elevers språkutveckling.  

5.2.1 Användning av musik för utveckling av elevers tal- och skriftspråk 
 

En etnografisk studie från Norge undersökte om musik kunde underlätta inlärningen av norska 
för elever med ett annat modersmål (Kulset, 2015).   Studien utgick från Patels Hypotes OPERA, 
där fem olika villkor ska vara uppfyllda för att musikaliska aktiviteter ska vara språkutvecklande. I 
studien deltog 38 barn mellan 3-6 år där hälften av dem hade annat modersmål än norska. 
Utgångspunkten att tillämpa OPERA resulterade i att barnen kunde delta vid sångaktiviteter redan 
innan de hade lärt sig att tala norska. Barnen med annat modersmål kunde kommunicera med de 
norsktalande barnen för att de använde delar av sångers text som kommunikationsredskap (Kulset, 
2015, s. 1-6). Läraren uppmärksammade att en flicka kom till förskolan och sjöng en hälsningsfras, 
"Hej, hej, goddag på dig", vilket åskådliggjorde att hon lärt sig ordens betydelse, men inte lärt sig 
att använda orden utan musik än. Resultatet visar att flickans språkutvecklande framgång var 
genom de norska sångerna som repeterades. Eleverna uppskattade de återkommande sångerna för 
att de visste vad de skulle innehålla och för att eleverna lärde sig känna igen melodin och texten 
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(Kulset, 2015, s. 8-9). Via litteraturanalysen framkom att repetition och struktur har varit två 
betydelsefulla faktorer när sånger inkluderats i språkundervisningen (Dahlbäck, 
2011; Iwasaki, Rasinski, Yildirim, & Zimmerman, 2013; Kulset, 2015; Uddén, 2001). Barn 
uppskattar att upprepa och repetera sånger för att innehållet blir igenkänt för dem, vilket inger 
trygghet (Dahlbäck, 2017; Uddén, 2001). Förutom att det blir igenkänt för eleverna, har 
regelbundna repetitioner av sånger och läsning av sångtexter även motverkat lässvårigheter 
enligt Iwasaki et al. (2013).  

Musik kan vara en ingång till språk för att sång kan behandla ords betydelser och språklig 
medvetenhet såsom rimord, stavelser och fonem menar Dahlbäck (2011, s. 118).  Melodi och rytm 
medför att sånger blir lätta att lära och att komma ihåg vilket Iwasaki et al. (2013) menar kan vara 
en fördel i samband med träning av språklig medvetenhet.  I deras studie valde en lärare från USA 
att använda sånger under ett helt år i årskurs 1 med hypotesen att sången kunde ge stöd till 
läsningen. Varje vecka valde läraren ut en ny sång, som skulle vara lättlärd och uppskattad av 
eleverna. Under veckan planerade läraren in olika aktiviteter utifrån sången med utgångspunkten 
att det skulle vara språkutvecklande. Sångtexterna visades på en interaktiv tavla för att läraren 
lättare skulle få eleverna att uppmärksamma orden de sjöng. Läraren gick igenom ordens form och 
uppbyggelse vilket främjar den morfologiska medvetenheten. Ett sätt var att uppmärksamma hur 
ord avslutade. Eleverna fick sedan fundera ut andra ord som kunde avslutas på liknande sätt men 
med annan början. Läraren uppmuntrade även eleverna att lyssna och leta i texten efter bekanta 
och obekanta ord för att på så sätt bygga vidare på deras ordförråd. Läraren valde att sjunga sången 
upprepade gånger varje dag men varierade med att exempelvis ändra tonhöjd och tempo. Efter att 
de hade sjungit sången hela veckan bad läraren eleverna att göra tolkning av sångens text. Barnen 
var villiga att sjunga sångerna och att upprepa läsningen av sångerna varje vecka för att de märkte 
att de kunde texten flytande mot slutet av veckan. Trots att många av eleverna i klassen hade svårt 
att läsa i början, blev läsningen genom sånger ett roligt och underlättande sätt för dem att träna. 
Läraren använde sångtexterna till störst del för att studera olika ord med eleverna och för att främja 
ett rikare ordförråd (Iwasaki et al. 2013, s. 137-140). En annan studie belyste hur lärare i en Turkisk 
skola valt att använda musik i språkundervisningen (Arslan, 2015). Lärarna uttryckte att sångerna, 
som valdes, hade skiftande utformning beroende på om målet var att det skulle vara 
språkutvecklande eller lustfyllt för eleverna. Lärarna gav exempel på olika aktiviteter, som kunde 
genomföras i samband med en sångtext. Det kunde handla om att identifiera olika ord, urskilja 
ljud, rimma, ge texten en mening genom samtal eller bild och att hitta specifika bokstäver. Lärarna 
uttryckte även att de upplevde eleverna som glada, entusiastiska och villiga att lära under 
musikaktiviteterna (Arslan, 2015, s. 2261-2263).  

För personer med språksvårigheter kan det upplevas svårt att uttala ord prosodiskt rätt menar 
Dahlbäck (2011). Att först träna rytmen i ord eller i meningar kan vara en bidragande faktor för 
att uppmärksamma språkets prosodi och underlätta inlärningsprocessen. Precis som ord används 
för att ge musikens rytm stöd, skulle rytmen kunna användas mycket mer i undervisningen för att 
träna på prosodin i språket. Eleverna kan med sånger träna på uttal och artikulation för att lättare 
urskilja fonem och genom stavelser och rytm uppmärksamma hur ord kan förändras beroende av 
betoning.  För att uppmärksamma språkets strukturer och mönster kan eleven träna på detta 
genom att exempelvis klappa eller gå till rytmen i ord och meningar. Resultat från Dahlbäcks (2011) 
ettåriga studie visade att sökandet av rytmmönster genom laboration och lek både varit lustfyllt 
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och kunskapsberikande för eleverna. Genom sång lärde sig eleverna att urskilja sångtextens rytm, 
betoning och pauser vilket de sedan kunde utantill när sångtexten lästes utan melodi. På så sätt 
hade läsningen av sångtexterna bidragit till att eleverna fått flyt i sitt tal och i sin läsning (Dahlbäck, 
2011, s. 121-124). Föräldrarna uppmärksammade att deras barn sjöng mer än tidigare på fritiden 
och att läsningen, som de uttryckte det, "tagit raketfart" under vårterminen av studien. Resultatet 
i språkligt lärande visar att arbetssättet med repeterande inslag bidragit till utveckling av läs- och 
skrivförmågan (Dahlbäck, 2011, s. 108-110). Även Iwasaki et al.:s (2013) studie fick liknande 
resultat om språkutveckling. Repetitioner av sånger visade att eleverna lärde sig avkoda orden i 
sångtexter automatiskt utan att behöva höra melodin. I årsresultatet för läsutveckling hade 17 av 
18 elever fått flyt i läsningen (Iwasaki et al. 2013, s. 139-140). 
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5.3 Påverkande faktorer som avgör lärares användning av musik i avsikt att 
främja elevers tal- och skriftspråksutveckling 

För att besvara tredje frågeställningen beskriver detta kapitel, hur svenska lärares inställning och 
kompetens kan påverka hur de väljer att använda musik i svenskundervisningen. 

5.3.1 Lärares inställning till att använda musik i svenskundervisningen 

 
Utveckling av språk kräver flera ingångar och det räcker inte att enbart använda skriftspråket menar 
Dahlbäck (2016). Däremot ska skriftspråkets relevans inte undervärderas, då det har stor betydelse 
för elevernas språkutveckling. Genom Dahlbäcks (2016) studie framkommer att estetiska 
uttryckssätt som språkutvecklande redskap i svenskämnet har en varierande betydelse beroende 
på lärarens inställning. I studien medverkade sex olika lärare från tre olika skolor och avsikten var, 
att genom intervjuer undersöka hur lärarna såg på svenskämnet och estetiska uttryckssätt i relation 
till varandra (Dahlbäck, 2016, s. 6, 16-17). Lärarnas uttalande visar på två olika diskurser om 
svenskämnet. Ena gruppen uttrycker att svenskämnet är ett färdighetsämne, vilket ska förhålla sig 
till de kunskapskrav som finns. De uppfattar skrift- och talspråket som högre ställt i förhållande 
till de estetiska uttryckssätten och använder bland annat musik främst för att skapa gemenskap i 
klassen och få ett lustfyllt avbrott. Den andra gruppen uppfattar att svenskämnet är ett 
erfarenhetsbaserat ämne, där estetiska uttryckssätt kan ses som ett pedagogiskt redskap för att 
utveckla språket och tillägna sig kunskaper (Dahlbäck, 2016, s. 14-15). Även Asplund 
Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) menar att lärare ser estetiska aktiviteter som 
ett lustfyllt avbrott där lärandet i sig inte är det viktiga även om det uttrycks i läroplanen. I 
forskningsprojektet deltog nio arbetslag som fick kompetensutbildning i det estetiska uttryckssättet 
musik. Lärarna skulle lära sig att praktisk kunna använda musik som en del i lärandet. I början av 
projektet var det ett av de nio arbetslagen som uttryckte att musik kan utveckla förmågan att 
urskilja takt, puls, tempo och tonhöjder. Resterande arbetslag ansåg att musik kan vara ett lustfyllt 
avbrott från undervisningen (Asplund Carlsson et al. 2008, s. 45-46).  
  
Flertalet lärare vill kunna använda sig av estetiska uttryckssätt i svenskämnet men upplever att de 
saknar kunskaper om hur det skulle kunna gå till. En av de 6 lärarna i Dahlbäcks (2016) studie 
uppfattar sig själv som icke begåvad inom musikområdet och ser därmed svårigheter med 
användandet av musik i undervisningen (Dahlbäck, 2016, s. 16-17). Liknande osäkerhet visades i 
Asplunds Carlssons et al.:s (2008) forskningsprojekt där de intervjuade lärarna antydde att de var 
estetiskt okunniga och inte vågade utföra estetiska aktiviteter med eleverna. Bristen på eget intresse 
menade lärare kunde inte spegla den entusiasm som eleverna behövde för att bli aktiverade.  Istället 
lämnades ofta de estetiska uppgifterna över till andra kollegor. Lärarna menar att det problematiska 
med läroplanen, är att lärande ska ske med stöd av estetiska uttryckssätt men att det inte 
framkommer vad lärarna ska lära ut och hur lärandet ska gå till (Asplund Carlsson et al. 2008, s. 45-
47).  
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5.3.2 Lärarens kompetens för att använda musik i svenskundervisningen  

 
Musik har traditionellt sätt haft målet att utveckla musikaliska färdigheter och 
därför underskattas musik som ett redskap för språkutveckling i den svenska 
läroplanen menar Uddén (2011, s. 253-254). Dahlbäck och Lyngfelt (2017) menar att estetiska 
uttryckssätt inkluderat i svenskämnet skulle kunna tillföra både glädje och flera ingångar till lärande, 
eftersom det ger eleven varierade möjligheter att förstå och bearbeta kunskap. Ett sådant arbetssätt 
kräver kunniga och medvetna lärare inom språk, musik, bild och rörelse. Lärarutbildning för 
förskoleklassen och grundskolans årskurser 1-3 förstärker bilden av att estetiska uttryckssätt inte 
bör ta för stor plats, då det läggs liten vikt vid detta i utbildningen (Dahlbäck & Lyngfelt, 2017, 
s. 163-178). Uddén (2001) menar däremot att det vore bra om musiken kunde integreras mer i 
verksamhetens första skolår och att det även vore önskvärt om musiken användes som ett redskap 
till lärande i högre skolåldrar. Om lärare inte får mer stöd av läroplanen om användningen av 
musik kommer det inte heller ses som något betydelsefullt för undervisningen (Uddén, 2001, 
s. 251-254).   
 
För att eleverna ska utvecklas behöver lärare göra olika sorters kunskapsformer tillgängliga och 
Uddén (2001) ifrågasätter om de estetiska kunskapsformerna kan överlåtas enbart till de lärare som 
undervisar i de estetiska ämnena, då det enligt styrdokumenten ska innefatta allt lärande (Uddén, 
2001, s. 115-116). Avsikten med att använda musikaktiviteter varierar beroende på lärarens 
profession. Ämneslärare i musik ser främst musikaktiviteter som en grund för vidare 
musikutveckling medan lärare i svenskämnet kan se det som ett redskap för att utveckla tal- och 
skriftspråket hos eleverna (Uddén, 2001, s. 60-61). Det som avgör om lärare använder musik eller 
inte tycks bero på deras kompetens (Dahlbäck, 2016, s. 16-17). Vid musikaktiviteter ställs krav på 
inlevelseförmåga, engagemang och didaktisk medvetenhet och inte en avancerad musikalisk 
förmåga, som nås genom speciell utbildning menar Uddén (2001). Lärarna behöver ha en didaktisk 
kunskap om hur musik kan vara ett redskap för att kunna göra medvetna val i undervisningen. 
Förstår läraren avsikten med musikaktiviteter så kan det gynna elevernas utveckling (Uddén, 2001, 
s. 252-253). Däremot har musikterapeuten Janey Standley (2008) en annan åsikt angående 
utbildningskompetensen. Resultatet av Standleys (2008) analys av 30 studier belyser hur musik kan 
användas som ett redskap för att utveckla tal- och skriftspråk men att aktiviteterna bör utformas 
av lärare som har utbildning inom musik. Anledningen, menar Standley (2008), är för att 
klasslärare inte fått den utbildning som krävs för att veta hur musikaktiviteterna kan utformas för 
att vara språkutvecklande (Standley, 2008, s. 29).   
 
Resultatet från Asplunds Carlssons, Pramlings & Pramlings Samuelssons (2008) studie visar att 
klasslärare som fått kompetensutbildning om estetiska uttryckssätt har utvecklat en fördjupad 
kunskap, vilket vidare kunnat tillämpas i praktiken. Vid forskningsprojektet diskuterades lärande 
situationer genom estetiska uttryckssätt utifrån läroplanen och den teoretiska delen omvandlades 
till praktiska aktiviteter, som innehöll sång och dans. Efter projektet upplevde lärarna större 
intresse och självförtroende till att använda sång och dans mer i undervisningen, för att de 
visste vad de skulle lära ut och hur lärandet skulle ske. Lärarna kunde även aktivera eleverna på ett 
helt nytt sätt vilket resulterade i att eleverna själva ville delta och ta egna initiativ i de estetiska 
aktiviteterna (Asplund Carlsson et al. 2008, s. 47-49). 
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6. Diskussion 

I kapitlet diskuterar vi hur informationssökningen, kriterier för inklusion och materialanalysen har 
påverkat litteraturstudiens resultat (6.1). Vidare diskuteras det resultat som har framkommit i hur 
användningen av musik beror på bakomliggande faktorer som inställning och kompetens (6.2). 
Diskussionen lyfter även fram hur neurologiska aspekter har en påverkande effekt vid 
språkutveckling och hur detta kan kopplas samman till sociokulturellt perspektiv och estetiska 
lärprocesser. Vi diskuterar även hur detta kan länkas samman med läraryrket, styrdokumenten och 
våra egna erfarenheter. 

 
6.1 Metoddiskussion  

Under informationssökningen har fjorton publikationer analyserats varav elva vetenskapliga 
artiklar, en avhandling och två kapitel ur en antologi. Analysen har gett ett överskådligt resultat 
kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Det är framförallt i databaserna ERIC och SwePub, 
som de flesta sökningarna genomförts, men sedan har komplettering gjorts genom söktjänsterna 
Google Scholar, Primo och Libris. För litteraturstudien har det gynnat att inkludera internationell 
forskning, för att få en bredare insyn i hur musik kan främja språkutveckling och hur lärares 
användning av musik förhåller sig i andra länder. Kedjesökningar och författarsökningar har även 
gjorts för att söka i studier efter relevant material när vi själva haft svårt att hitta källor. Det var 
intressant material som hittades men mycket var tyvärr inte tillgängligt att ta del av. De sökord 
som har använts har valts utifrån vårt syfte och våra frågeställningar vilket har avgjort vilka träffar 
vi fått fram. Vi hade ett begränsat antal sökord i början på grund av att vi inte hade någon 
förkunskap inom området vilket har varit en svaghet med arbetet. Men med tiden fick vi fram 
effektiva sökord från material med stöd av författarsökningar och kedjesökningar. Syfte och 
frågeställningar har under litteraturstudiens gång ändrats för att bättre stämma överens med den 
forskningen som har analyserats. Syftet har omformulerats för att vara mer inriktat mot hur musik 
kan användas i förskoleklassen och årskurserna 1-3. Vi har varit tvungna att ändra 
frågeställningarna några gånger och även lägga till en tredje frågeställning. Detta för att materialet 
som framkommit i analysen ska kunna ingå i resultatet.  
  
Vid informationssökningen var det svårt att omformulera sökord till engelska i databasen ERIC 
och därför var Thesaurus en viktig funktion, för att få fram rätt sökord. Ett sökord som användes 
var aesthetic eftersom vi gjorde en direktöversättning av svenska ordet estetisk. Men detta ord 
resulterade i forskning som behandlade konst och poesi istället för musik. Sökordet svenskämne gav 
resultat via SwePub och därför översattes ordet till Swedish subject i ERIC, men träffarna behandlade 
forskning om svenskämnet generellt och inte språkutveckling. Det blev svårt att komma vidare i 
sökningarna och därför valde vi att göra kedjesökningar av referenser från boken Musik och språk 
(Jederlund, 2011), som innehöll relevant internationell forskning, som vi inte hade hittat på egen 
hand. Utifrån forskningen genom författarsökningarna fann vi nya sökord, som knöt an till 
språkutveckling. Nya sökord, som kunde användas var reading ability, reading readiness och decode, som 
gav oss träffar inom språklig utveckling. I kombination med ordet music behandlade träffarna musik 
i samband med språkutveckling, som blev användbart material till litteraturstudien. I de engelska 
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artiklarna återkom det nya begrepp som var svåra att översätta, vilket kan ha bidragit till en viss 
feltolkning. Ett exempel var begreppet naming speed, som i direkt översättning tolkades att säga ord 
snabbt, men i sammanhanget med resterande text kom vi fram till att budskapet handlade om 
avkodning. 
 
Vid sökningarna på databasen SwePub fann vi en studie av Katharina Dahlbäck (2011), som var 
en aktionsforskning med avsikten att undersöka musikens inverkan i språkutveckling. Eftersom 
forskningen och läroplanen uttrycker musik som ett estetiskt uttryckssätt valde vi därför att göra 
vidare sökningar med begreppet estetiska uttryckssätt istället för multimodalt verktyg. Det visade sig 
dock att sökordet estetiska uttryckssätt gav träffar som främst behandlade konst, drama och poesi 
istället för musik i undervisningen, även när ordet kombinerades med exempelvis svenskämnet eller 
pedagogik. I litteraturstudien valde vi att använda oss av tre olika studier från Dahlbäck vilket var en 
fördel för arbetet eftersom dessa var både innehållsrika och relevanta. Däremot kan det ha påverkat 
resultatet för att Dahlbäcks studier innehöll samma grundtankar, vilket inte gav oss andra 
infallsvinklar för studien. För en bredare syn av ämnesområdet hade det gynnat att få in flera 
forskares synvinklar för att lättare analysera likheter och skillnader mellan olika studier. Det som 
blev tydligt för oss var att forskningen vi hittade inte belyste några nackdelar med att använda 
musik som ett språkutvecklande redskap. Däremot fann vi heller inga starka bevis på att det kunde 
fungera, eftersom ingen av studierna hade använt sig enbart av musik som språkutvecklande 
redskap. Vi gick in i litteraturstudien med en positiv inställning till musik och var därför omedvetet 
mindre kritiska vid de första sökningarna. Det kan ha påverkat valet av källorna och vår tolkning, 
men vi menar att även med en mer kritisk syn på materialet var det svårt och hitta forskning, som 
talade emot användning av musik som språkutvecklande redskap. 
 
Utifrån analysen drar vi slutsatsen att kriterierna för inklusion underlättat urvalsprocessen. Vi valde 
att beröra neurologisk forskning trots att det inte helt förhåller sig till det sociokulturella 
perspektivet som litteraturstudien följer. Valet för inklusion av forskning om hjärnans 
nervförbindelser mellan musik och språk gjordes eftersom vi ansåg det vara viktiga aspekter att ta 
hänsyn till. I resultatet lyfts hypotesen OPERA fram i en studie eftersom vi ansåg den vara 
betydelsefull för vår litteraturstudie. Hypotesens relevans för litteraturstudien var inget vi hade 
kunnat förutspå innan materialanalysen och därför framkommer ingen beskrivning av hypotesen i 
bakgrunden. Att exkludera estetiska uttryckssätt som konst, poesi och drama visade sig vara viktigt, 
eftersom vi annars hade fått material utanför syftet och frågeställningarna. Kriteriet om att rikta in 
sig på förskoleklassen och grundskolans årskurser 1-3 gjordes utifrån vår blivande yrkesinriktning. 
Vi anser dock att inkluderingen av forskning i yngre och äldre åldrar varit nödvändig, för att 
musikens inverkan på språkutveckling i andra åldrar, även kan tillämpas i förskoleklass och 
årskurserna 1-3. Ett annat ämne som framkom av sökträffarna var forskning om 
andraspråksinlärning, som även det var inom yngre åldrar men relevant till litteraturstudien. 
Studierna har varit tillförlitliga eftersom de varit vetenskapligt granskade genom funktionen Peer 
reviewed och även genom granskning av god referenshantering. Forskningen som har analyserats 
har varit från år 2001-2017 vilket har varit en styrka för litteraturstudien då det gett en uppdaterad 
bild av ämnesområdet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras utifrån den forskning som framkommit 
hur musik kan främja språkutvecklingen. Vi diskuterar även hur lärare använder musik utifrån 
kompetens och inställning samt hur lärare kan använda musik som redskap i 
svenskundervisningen. Diskussionen utgår från sociokulturellt perspektiv kopplat till estetiska 
lärprocesser. Avslutningsvis sammanfattas vår diskussion i vidare forskning av ämnesområdet.  
 

6.2.1 Utformning av musikaktiviteter för tal- och skriftspråksutveckling 

 
Första frågan som vi ställde oss inför litteraturstudien var om forskning belyser att musik kan vara 
ett redskap för att främja språkutveckling. Litteraturanalysen visade att ingen forskning hade en 
negativ syn på musik som redskap, men det framkom olika resultat av vad det kan åstadkomma 
för språkutvecklingen. Från neurologiforskare framkommer betydelsen av att lärare är medvetna 
om hur hjärnan fungerar när de planerar undervisning (Gruhn & Rauscher, 2008, s. 272). Denna 
litteraturstudie följer genomgående ett sociokulturellt perspektiv men den neurologiska 
forskningen belyser dock musik på helt andra grunder och frångår aspekter som social kontext och 
miljöns påverkan. Säljö (2005) menar att ett sociokulturellt perspektiv i första hand inte intresserar 
sig av hur hjärnan fungerar men att det likväl är viktig kunskap att visa medvetenhet om, för att 
förstå hur människan lär och tillägnar sig kunskaper. De biologiska förutsättningarna och 
begränsningarna blir däremot inte det avgörande i det sociokulturella perspektivet eftersom 
interaktionen med omgivningen anses vara en viktig bit för att tänka, kommunicera och utvecklas 
(Säljö, 2005, s. 40-41).  
 
Vikten av att utgå från hur hjärnan fungerar framkommer i A. D. Patels vetenskapliga hypotes 
OPERA, som är villkor för att musikaliska aktiviteter ska vara språkutvecklande (Kulset, 2015). 
Utifrån villkoren i OPERA har vi formulerat vår diskussion om hur musik kan främja elevernas 
språkutveckling. Hypotesen OPERAs första villkor är att en överlappning (Overlap) sker mellan 
nätverken, som bearbetar både språkliga och musikaliska ljud (Kulset, 2015, s. 6). Forskning 
framhåller att det uppstår nervförbindelser mellan nätverken genom musikaliska aktiviteter 
(Trollinger, 2010; Salmon, 2009). Studier i resultatet framhåller hur musikaktiviteter gynnat 
språkliga medvetenheten och läsningen (Dahlbäck, 2011; Iwasaki et al. 2013; Herrera et al. 2011). 
Vidare visade en studie om andraspråksinlärning, att barnen med annat modersmål hade möjlighet 
att lära sig språket genom de sånger som användes i undervisningen (Kulset, 2015, s. 6). Utifrån 
vad forskningen framhåller, drar vi slutsatsen att musikaktiviteter kan vara ett redskap för 
språkinlärning som lärare kan använda för att möta elevers behov.  
 
För att musik ska vara språkutvecklande enligt Hypotesen OPERA, måste även uppgifterna träna 
på uppfattningsförmågan (Percision) (Kulset, 2015, s. 6). Talspråket innefattar både prosodiska 
och segmentella delar och resultatet visar att elever lärt sig urskilja rytmen och betoningen i 
meningar och ord, med hjälp av sånger. Vokal- och konsonantljud har tränats genom att lärare 
använt sig av specifika ord från sångtexter och gått igenom ords uppbyggnad (Dahlbäck, 2011; 
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Iwasaki et al. 2013; Herrera et al. 2011). Vi drar slutsatsen att förmågan att uppfatta både den 
prosodiska nivån (rytm, betoning och fraslängder) och den segmentella nivån (vokalljud och 
konsonantljud), kan utvecklas med stöd av sånger. Detta styrker argumentet för att den prosodiska 
nivån kan vara ett stöd för den segmentella nivån eftersom prosodin utvecklas först i språket 
(Angelo & Sæther, 2014; Kulset, 2015). 
 
Av både Dahlbäcks studie (2011), Kulsets studie (2015) och Iwasakis et al.:s (2013) studie framkom 
ett resultat som medger att sångerna varit uppskattade moment av eleverna. Arslan (2015) uttrycker 
även att lärare, som har använt musik som språkutvecklande redskap, upplever eleverna som glada 
och villiga att lära under lektionerna där musik kombinerats med språkundervisning. Utifrån egna 
erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning kan vi konstatera att eleverna deltagit mer 
entusiastiskt i aktiviteter, som de själva har uppskattat. På så sätt kan vi koppla det till OPERAs 
faktor, där Kulset (2015, s. 7-8) beskriver att positiva känslor måste vara uppfyllda för att 
undervisning ska gynna språkutvecklingen. Syftestexten i kursplanen för svenska framhåller att 
elever ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk genom att använda olika redskap (Skolverket, 
2017b, s. 252). Vi ser därmed att musik kan vara ett av dessa redskap, vilket kommer gynna eleverna 
olika mycket beroende på om elever uppskattar sånger eller inte.  
 
Även repetitioner av sånger gav upphov till positiva känslor hos eleverna och enligt 
neurologiforskare bidrar även repetition till förbättrad lagring av information i långtidsminnet och 
i det verbala minnet (Catterall & Rauscher, 2008; Gruhn & Rauscher, 2008).  I både Dahlbäcks 
(2011) och Kulsets (2015) studier framkom det att de musikaliska aktiviteter som eleverna 
uppskattat mest, varit sångerna som återkom varje dag. Det ska även noteras att lärarna från 
Dahlbäcks studie (2011, s. 126), var oroliga för att de upprepande sångerna skulle trötta ut eleverna 
vilket visade sig vara en felaktig hypotes. Genom erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning 
känner vi igen oron av att upprepade moment skulle uppfattas som uttråkande för eleverna. Men 
Dahlbäck (2011), Catterall och Rauscher (2008), Gruhn och Rauscher (2008) och Uddén (2001) 
menar att repetition tvärtemot skulle ha en betydande funktion för språkutvecklingen, vilket även 
är en faktor som ingår i hypotesen OPERA (Kulset, 2015, s. 6). För verksamma lärare innebär det 
att repetition av sånger är en förutsättning, som ska tillämpas om musik ska ha avsikten att utveckla 
tal- och skriftspråket. Utifrån resultatet drar vi även slutsatsen att elever som har svårt och hänga 
med på olika aktiviteter, behöver få tid att repetera momenten för att ha möjlighet att delta. 
Slutsatsen görs eftersom en elev från Dahlbäcks studie (2011) visade mindre deltagande vid 
musikaktiviteter under höstterminen, men blev mer och mer aktiv under vårterminen, för att 
eleven fick tid att lära sig sångerna som återkom varje dag (Dahlbäck, 2011, s. 92-93).  
 
För att musikaktiviteter ska vara språkutvecklande enligt OPERA, behöver eleven även visa 
uppmärksamhet (Attention) under lektionen (Kulset, 2015, s. 6). Enligt Iwasakis et al.:s (2013, s. 
139) studie blev en interaktiv tavla ett sätt för eleverna att uppmärksamma sångtexternas ord 
samtidigt som de sjöng. En annan studie fick eleverna att uppmärksamma språkets mönster och 
struktur genom att klappa och röra sig till rytmen i ord och meningar (Dahlbäck, 2011). Även lekar 
trycks enligt Dahlbäck (2011, s. 121-124) vara ett sätt att fånga elevernas uppmärksamhet. Brist på 
uppmärksamhet kan dock förekomma om eleven har svårt att koncentrera sig eller om 
svårighetsgraden på uppgiften är inom eller utanför elevens utvecklingszon framhåller Dahlbäck 
(2011, s. 93-96). Säljö (2000, s. 120-123) beskriver att elevens närmaste utvecklingszon är det stadie 
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där det finns möjlighet att tillägna sig ny kunskap och när uppgiften är på en rimlig nivå. Vi drar 
slutsatsen, att om musik ska vara utvecklande för eleverna behöver läraren se till att uppgifterna 
befinner sig inom elevernas utvecklingszon, för att fånga deras uppmärksamhet. Dessutom 
behöver läraren anpassa tiden för elever, som behöver få utföra aktiviteter i en annan takt än sina 
klasskamrater. För att en estetisk lärprocess ska vara möjlig behöver lärare skapa en atmosfär i 
klassrummet där eleverna upplever att alla är olika och lär på olika sätt. De fem villkoren som 
belyser hur musikaktiviteter bör utformas för att vara språkutvecklande kan på olika sätt kopplas 
samman med det resultat som framkommit. Aktiviteter som berört olika sinnen har även fått 
eleverna att uppleva positiva känslor i samband med inlärning. Estetiska lärprocesser fokuserar på 
sinnenas betydelse i samband med lärande och neurologisk forskning framhåller sinnenas betydelse 
för större aktivitet i hjärnan. Vidare framkommer från resultatet att repetition varit något som 
eleverna uppskattat för att de känner ingen innehållet och kunnat lära sig orden i sångerna genom 
repetitioner. Erfarenheter skapar lärande och genom estetiska lärprocesser är det meningen att 
kunskaper ska fördjupas, vilket gör sånger till ett alternativt redskap eftersom de ofta är 
upprepande. För verksamma lärare innebär det att stor vikt bör läggas på klassrumsklimatet och 
på alla elevers olika förutsättningar. Först då kan estetiska läroprocesser gynna eleven och 
hypotesen OPERA kan tillämpas.   
 
Utöver det som går att koppla till hypotesen OPERA framkom även att musik kan användas som 
ett språkutvecklande redskap, för att stärka elevens medvetenhet om språket och utveckla 
automatisk avkodning samt flyt i läsningen (Dahlbäck, 2011; Herrera et al. 2011; Iwasaki et al. 
2013; Uddén, 2001). Aktiviteter med sång kan bidra till att eleven stärker förmågan att kunna 
urskilja ljud, rim, stavelser och ord, vilket främjar den fonologiska medvetenheten som är en viktig 
resurs för att kunna utveckla språket (Dahlbäck, 2011; Herrera et al. 2011; Iwasaki et al. 2013; 
Uddén, 2001). Det stämmer väl överens med Svenssons (2009) förklaring av fonologisk 
medvetenhet, eftersom det kräver kännedom om ljud och uttal. Vidare beskrivs den morfologiska 
medvetenheten som betydelsefull för elevens avkodning, eftersom morfologisk medvetenhet 
bidrar till att eleven lättare kan urskilja ord, utan att behöva ljuda sig fram eller läsa hela ordet 
(Svensson, 2009, s. 18-19, 96). Även den morfologiska förmågan går att utveckla med musik menar 
Herrera et al. (2011), Iwasaki et al. (2013) och Trollinger (2010), eftersom de ger exempel på hur 
morfologisk medvetenhet kan tränas med stöd av sångtexter. Läraren och eleverna kan 
tillsammans fokusera på olika ord i sångtexter och på ordens grundform, för att främja den 
morfologiska medvetenheten. Repetition av sånger kan vara en väg till automatisk avkodning 
eftersom sångtexten bidrar till att skapa ordbilder (Herrera et al. 2011; Iwasaki et al. 2013; 
Trollinger, 2010).  
 
Semantisk medvetenhet kan utvecklas om elever tillsammans med lärare reflekterar och samtalar 
om sångtextens betydelse och pragmatisk medvetenhet utvecklas med samtal om textens innebörd 
och hur den är anpassad till ett sammanhang. När eleven följer med i sångtexten kan även den 
syntaktiska medvetenheten tränas. En förutsättning är då att läraren uppmärksammar för eleven 
hur språket fungerar och vilka regler det följer (Dahlbäck, 2011; Iwasaki et al. 2013; Kulset, 2015). 
Vår slutsats är att musik i sig själv inte främjar elevens språkutveckling men att musikaktiviteter 
som genomförs i en social kontext kan vara språkutvecklande. Den sociala kontexten går att koppla 
ihop med sociokulturellt perspektiv eftersom kunskap utvecklas i gemenskap med andra och med 
stöd av redskap som i detta fall är musik (Säljö, 2000, s. 20).  
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Forskningsstudier med musik som språkutvecklande redskap i relation till Svenssons (2009) 
skildring av språklig medvetenhet visar att musik skulle kunna vara ett redskap för att nå både 
fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk- och pragmatisk medvetenhet. Däremot bevittnar 
egna erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning att dessa kopplingar även går att göra till andra 
aktiviteter som främjar den språkliga medvetenheten, exempelvis genom högläsning. Både Iwasaki 
et al. (2013) och Dahlbäck (2011) uppger att de har använt sig av flera språkutvecklande redskap i 
undervisningen och inte enbart av musik, vilket skapar tvetydighet om det är musiken som har 
främjat språkutvecklingen. Herrera et al. (2011) uttrycker att eleven utvecklar språket med eller 
utan musik, men att musik kan fungera som ett effektivt redskap för språkutvecklingen. I studien 
tränade grupp 1 inte fonologisk medvetenhet alls vilket vi anser vara en bidragande faktor till att 
de andra två grupperna visade bättre resultat. Därmed drar vi slutsatsen att fonologisk 
medvetenhet är något som lärare bör lägga stor vikt vid, för att främja elevers vidare tal- och 
skriftspråksutveckling. Dessutom framkommer det av studiens resultat att tid i schemat bör läggas 
specifikt för att träna fonologisk medvetenhet. Forskning av Dahlbäck (2011), Herrera et al. (2013) 
och Uddén (2001) har haft utgångspunkten att belysa hur musik och språk samverkar i 
undervisningen. Därmed ser vi att studierna har varit styrda till hur musik kan fungera som 
språkutvecklande redskap i undervisningen, vilket har exkluderat analys av alternativa redskap. 
Från egna erfarenheter vet vi att språklig medvetenhet går att utveckla på olika sätt, men utifrån 
resultatet konstaterar vi att musik kan vara ett alternativt språkutvecklande redskap. 

Sammanfattningsvis belyser analysen att musik kan ses som ett ytterligare redskap som möjliggör 
elevers tal- och skriftspråksutveckling. Vår uppgift som blivande lärare ska vara att stå i framkanten 
när det gäller vad forskning lyfter fram som utvecklande möjligheter för undervisningen och 
elevernas läs- och skrivutveckling. Att genomföra undervisning, som samverkar med musik skulle 
kunna vara gynnsamt för elevers språkutveckling, eftersom det finns forskning som talar för 
hjärnans förbättrade aktivitet när musikaliska ljud tillförs. Läraren behöver även se över vilken 
atmosfär som råder i klassrummet så att eleverna upplever en känsla av samhörighet och acceptans. 
I resultatet framkom väl beprövade fältstudier där lärare menar att deras musikaktiviteter är möjliga 
att genomföra i andra skolor i förskoleklass och årskurserna 1-3, vilket kan vara till inspiration för 
verksamma lärare. 

6.2.2 Påverkande faktorer för användning av musik i undervisningen 

 
Syftet i kursplanen för svenskämnet beskriver att eleverna ska stimuleras till att läsa och skriva 
samt att de ska ges förutsättningar för att utveckla tal- och skriftspråket genom olika medel 
(Skolverket, 2017b s. 252). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att barn får delta i 
olika sociala aktiviteter som utmanar tänkandet och främjar språkutvecklingen (Svensson, 2009, s. 
32-33). Vi tolkar att styrdokumenten ger exempel på estetiska uttryckssätt, som ska användas i 
samband med tal- och skrivutveckling men inte hur de ska användas. Lärare behöver därför ha 
kunskap om hur estetiska uttryckssätt används för att veta hur exempelvis musik, kan användas 
för att fungera som ett språkutvecklande redskap. 
 
I litteraturstudiens resultat framkom att ett flertal lärare valt att avstå från estetiska uttryckssätt i 
undervisningen, för att de upplevt sig vara obegåvade och inte haft kunskap om hur och varför 
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det ska användas (Asplund Carlsson et al. 2008; Dahlbäck, 2016). Däremot står det i läroplanen 
att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda olika estetiska uttryckssätt såsom drama, 
bild, rytmik, dans och musik (Skolverket, 2017b, s. 9-10). Det står även i kommentarmaterialet för 
kursplanen i svenska att eleverna ska använda sig av estetiska uttryckssätt utöver skriven text i 
undervisningen (Skolverket, 2017a, s. 5-6). För att läraren ska ha möjlighet att ge det stöd 
(scaffolding), som eleverna behöver för att komma vidare i sitt tänkande, krävs det att lärare är 
medvetna om vilka redskap och resurser det finns (Säljö, 2000, s. 123). Läroplanen belyser att 
elever ska ha tillgång till estetiska uttryckssätt i undervisningen. Vi tolkar att Deweys tankar 
stämmer väl överens med läroplanen, för att estetiska uttryckssätt kan bidra till 
ämnesöverskridande lärande och tillgodose fortsatt lärprocess. Det som forskning och skolverket 
framhåller är en situation där lärare har riktlinjer för vad undervisningen bör innehålla, men som 
upplevs svårt för lärare att uppnå. Om vi utgår från sociokulturellt perspektiv ska undervisningen 
erbjuda stöd som skulle kunna vara olika redskap för att utveckla tal- och skriftförmågan. Men om 
lärarna inte upplever sig ha kunskap om vilka olika redskap de kan använda för att erbjuda rätt 
stöd till varje elev, hur kan det då genomföras i praktiken? 
 
Efter kompetensutvecklingen i Asplund Carlsson et al. (2008, s. 47) forskningsprojektet uttryckte 
lärarna större intresse och engagemang att använda musik på egen hand, för att de hade fått 
kunskap om hur sång kunde samverka med lärande i undervisningen. Vi menar att precis som 
lärare fortbildar sig inom andra ämnen som matematik, kan det vara gynnsamt att erbjuda 
fortbildning inom estetiska uttryckssätt. Vi förhåller oss ändå kritiskt till forskningsprojekten om 
lärarnas attityder till estetiska uttryckssätt eftersom dessa studier är baserade på relativt få lärare. 
Därmed drar vi inga slutsatser men vi har ändå observerat genom erfarenheter av 
verksamhetsförlagd utbildning att den här osäkerheten i viss del förekommer hos verksamma 
lärare. Kontentan blir att lärare väljer att konstruera undervisningen utifrån läroböcker.   
 
Skolans diskurs har enligt Dahlbäck (2016) betydelse för vilken plats de estetiska uttryckssätten får 
i undervisningen, då en del lärare väljer att förhålla sig till det arbetssätt som skolan har, medan 
andra lärare snarare präglar skolan. Lärarna uttrycker att skolorna som de arbetar på är starkt 
ämnesinramade eller svagt ämnesinramade. Det skiljde sig mellan om skolan hade lärare med 
specifik ämneskunskap inom de estetiska ämnena eller om klasslärarna själva fick hålla i dessa 
moment. Undervisar lärarna själva i musik har de möjlighet att integrera musik med övrig 
undervisning, medan ämneslärare i musik främst ser att eleverna sjunger och spelar instrument 
under musiklektionerna (Dahlbäck, 2016, s. 12-13). Det Dahlbäck lyfter upp, visar att klasslärare 
med kunskap om språkutveckling kan tillämpa exempelvis musik i undervisningen för 
språkutvecklande syfte. 
 
Till skillnad från Dahlbäck (2016), har musikterapeuten Standley (2008) en annan syn utifrån sin 
meta-analys av 30 studier, som inkluderade musik i språkundervisningen. Musik kan vara ett 
språkutvecklande redskap menar Standley (2008), men för att uppgifterna ska knyta an till 
språkutveckling är en musikterapeut lämplig till att utforma och genomföra undervisningen. Men 
om klasslärare och musikterapeut samarbetade skulle de utifrån sina olika professioner kunna 
utforma betydelsefulla musikuppgifter, som främjade språkutveckling (Standley, 2008, s. 29). 
Åsikterna mellan Standley (2008) och Dahlbäck (2016) skiljer sig när det kommer till vilken 
kompetens i musik klasslärare och musikterapeuter bör ha i samband med språkutveckling. Frågan 



 

25 
 

är om denna skillnad kan bero på deras olika professionalitet och bakgrund, eftersom Dahlbäck 
har erfarenhet som lärare inom svenska, musik och filosofi medan Standley i grunden är 
musikterapeut. Deras olika syn på klasslärarens kompetens är en intressant synvinkel, för att 
Standley (2008) är mer inne på att influens av musik i undervisningen kräver en annan utbildning 
än vad Dahlbäck (2016) framhåller.   
 
Enligt egna erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning förekom musik ytterst sällan i 
undervisningen som ett språkutvecklande redskap. Vad det beror på vet vi inte men lärarens 
okunskap och inställning, som nämns ovan, kan vara en anledning. Även utformningen av 
lärarutbildningen kan spela in, eftersom de estetiska uttryckssätten inte har samma plats i 
utbildningen längre för lärare i förskoleklass och årskurserna 1-3 menar Dahlbäck (2016); Uddén 
(2001); Asplund Carlsson et al. (2008); Standley, (2008); Iwasaki et al. (2013). Att lärare inte får 
tillräckligt med kunskap om hur musik kan integreras i svenskundervisningen ser vi som en 
påverkande faktor till att lärare upplever osäkerhet. Vi drar slutsatsen att det inte ska krävas en 
annan utbildning än den som redan finns för grundskolelärare. Frågan är om utbildningen redogör 
för olika redskap som lärarna sedan kan använda i samband med tal- och skriftutveckling.  
 
Kursplanen speglar lärarutbildningens utformning och påverkar därmed även lärarnas synsätt.  
Nuvarande läroplan, Lgr 11, formulerar svenskämnet som ett färdighetsämne, där kunskaper i och 
om språket är i fokus (Dahlbäck & Lyngfelt, 2017). Begreppet språk förklaras aldrig och det är 
oklart om det även innefattar det estetiska språket. Det tolkas dock genom kunskapskraven, där 
inga krav ställs på att eleven ska kunna använda estetiska uttryckssätt mer än att kunna kombinera 
text med bild. Kunskapskraven har en central roll i Lgr 11, vilket tyder på att begreppet språk syftar 
på skriftspråket. Därmed upplevs estetiska uttryckssätt som ett tillägg snarare än en kunskapsväg 
(Dahlbäck & Lyngfelt, 2017, s. 165-169). Språk beskrivs som ett sätt att kommunicera och 
innefattar både tal och skrift menar Wengelin och Nilholm (2016). Även musiken ses som ett språk 
och ett sätt att kommunicera, uttrycka känslor och tankar (Angelo & Sæther, 2014). Därmed 
upplever vi att musik kan ses som ett av många sätt att kommunicera på och skulle därför kunna 
vara mer jämställt med det språk som kursplanen syftar på.  
 
Sammanfattningsvis har det framkommit att användning av musik som språkutvecklande redskap 
påverkas av skolans diskurs, lärarutbildningens utformning och lärarens inställning. Även om 
estetiska uttryckssätt finns med som begrepp i styrdokumenten, så är det otydligt vad det belyser, 
hur det ska användas och vad det kan tillföra. Med stöd av forskningen kommer vi i framtida 
profession som lärare kunna använda musik, som ett redskap för språkutveckling. Alla elever är 
olika med olika förutsättning till lärande och med olika behov som ska tillfredsställas (Skolverket, 
2017b, s. 8). Därför är en anpassning och variation av redskap till undervisningen viktigt för att 
kunna nå alla elevers utvecklingsnivå eftersom alla lär olika. Verksamma lärare behöver kunskap 
om musik som språkutvecklande redskap för att kunna göra medvetna val i svenskundervisningen. 
Säljö (2000) anser att språket enligt sociokulturellt perspektiv är människans viktigaste redskap för 
att kunna kommunicera. Därmed krävs både stöttning, tillgängliga redskap, socialt samspel och 
nivåanpassning för att främja språkutvecklingen (Säljö, 2000, s. 82, 120-123). Avslutningsvis 
framhåller vi att musik enligt forskning, läroplanen och sociokulturellt perspektiv kopplat till 
estetiska lärprocesser, är ett redskap som med medveten användning och anpassning kan användas 
för att främja elevers tal- och skriftspråksutveckling. 
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6.2.3 Vidare forskning 

 
Under litteraturanalysen uppmärksammades bristen på kritiska aspekter om musik som ett 
språkutvecklande redskap. Flera av forskningsprojekten som vi har analyserat visar på osäkerhet 
om det är musiken eller andra redskap som har främjat språkutveckling. Därmed återkommer 
begreppet "kan" relativt frekvent, eftersom forskarna uttrycker att musik kan vara ett 
språkutvecklande redskap. Flera av forskningsprojekten som har analyserats har även studerat 
estetiska uttryckssätt generellt och vi har inte funnit lika mycket forskning som riktar in sig enbart 
på musik. Därmed anser vi att det behövs mer forskning på musikens inverkan och hur det 
påverkar språkutvecklingen. Vid en av studierna belyser forskning andraspråksinlärning och 
hypotesen OPERA. Det framkommer att fem olika villkor behöver tillämpas för att musikaliska 
aktiviteter ska vara språkutvecklande och det vore lärorikt att ta del av mer forskning som rör 
hypotesen. Andraspråksinlärning är även ett aktuellt ämne att fundera över, eftersom många 
människor från andra länder kommer till vårt land och ska integreras i samhället. Studien som 
använde hypotesen OPERA kom från vårt grannland Norge och till vidare forskning skulle dels 
musikens inverkan vid andraspråksinlärning i Sverige vara intressant och dels att själv pröva 
OPERA i en studie. Det framkom inte många studier som belyser hur lärare använder musik på 
ett medvetet sätt i undervisningen. Därför vore det intressant att vid fortsatt forskning undersöka 
hur lärare i Sverige använder musik på ett medvetet sätt vid utformandet av lektioner i 
svenskundervisningen. 
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8. Bilaga  

Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Teoretisk bakgrund Resultat Lägg till spalter utifrån 
era egna intressen! 

1.Arslan, D. 
 
2.First grader teacher 
teach reading with 
songs. 
 
3.Vetenskaplig 
artikel 
 
4.2015 
 
5.Turkiet 
 
6.Kedjesökning 

Syftet med studien är att 
undersöka hur 
förstaklasslärare i Turkiet 
undervisar läsning med 
stöd av musik.   

Beskrivande analys.  
Tio lärare är med varav 
6 av dem är kvinnor och 
4 män. Alla lärarna är 
relativt nyexaminerade 
och har arbetat i 1-5 år 
men ingen av dem har 
tidigare undervisat i en 
årskurs 1. 
Fältstudien är 
kombinerad med 
intervjuer.  

Arslan forskar i 
utbildningsvetenskap 
inom förskola.  
 
 
Vetenskaplig 
bakgrund: 
Vi tolkar det som 
sociokulturellt 
perspektiv eftersom de 
talar om att utgå från 
tidigare erfarenheter och 
att använda musiken i 
gemenskap med andra. 

Resultatet visar att lärare 
har varierade avsikt med 
musiken och väljer 
musik beroende på vad 
den ska användas till. 
Resultatet visar även 
vad lärarna gör inför, 
under och efter 
musikaktiviteterna. 
Lärarna ger exempel på 
vad de gör under 
undervisningen och vad 
musiken kan bidra till.  

Teman: 
 
Utveckling av tal- och 
skriftförmågan.  
 
Lärarens användning av 
musik 

1.Asplund C. M., 
Pramling, N., & 
Pramling, S. I. 

2.Från görande till 
lärande och 
förståelse. 

3.Vetenskaplig 
artikel 

4.2008 

5.Sverige  

6.SwePub   

Syftet med studien är att 
beskriva och diskutera 
olika lärares sätt att tänka 
och tala om barns lärande 
av estetik. De behandlar 
musik, poesi och rörelse i 
studien.  

Lärarna i intervjuerna 
antyder att musik inte hör 
samman med lärande utan 
är ett sätt att koppla av 
eller sätt att utveckla sin 
personlighet.  

Det var bara ett arbetslag 
av nio i första intervjun 

En empirisk studie  

Nio arbetslag 

Intervjuer 

Asplund C, M. är 
forskare inom området 
samhällsvetenskap, 
utbildningsvetenskap.  

 

Pramling N. är 
professor inom 
pedagogik, 
kommunikation och 
lärande.  

 

Pramling S, I. är 
professor inom 
pedagogik. 

Först uttryckte lärarna i 
intervjuerna att de var 
osäkra vid estetiska 
aktiviteter. Känslan 
grundade sig i okunskap 
eller rädsla att göra bort 
sig. Efter projektet 
tyckte lärarna att det 
inte var lika ”flum” att 
använda sig av estetiska 
ämnesdimensioner. De 
vet vad de vill lära ut 
och inte bara göra med 
eleverna. Eleverna tar 
egna initiativ om 
estetiska aktiviteter. 
Lärarna har lärt sig att 

Teman: 

 

Lärares inställning och 
kompetens. 

 

Lärares användning av 
musik.  
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innan projektet som ansåg 
att barn lär sig takt och 
rytm genom musik, rörelse 
och poesi.  

 

Vetenskaplig 
bakgrund: En 
utvecklingpedagogisk 
teori och variationsteori. 

 

lyssna mer på eleverna 
och låta dem få uttrycka 
sig på sitt sätt. 

 

1.Catterall, , J. S. & 
Rauscher, F. H.  
 
2.Unpacking the 
impact of music on 
intelligence. 
 
3.Kaptiel från 
antologi. 
 
4.2008 
 
5.USA 
 
6.Kedjesökning 

Två Studier är tagna från 
detta kapitel.  
Studie 1, syfte var att 
undersöka om förmågan 
att urskilja tonhöjd kan ha 
en koppling med 
fonologisk medvetenhet 
och läsförmågan.  
Studie 2, syftet var att 
undersöka om musikaliska 
aktiviteter kunde påverka 
det verbala minnet.  

I studien 1, deltog 18 5-
åringar. De fick utföra 
olika uppgifter som 
behandlade läsning, 
fonologi och musik. 
Musikaliska testet gick ut 
på att urskilja tonhöjd 
och klang. Man tog inte 
upp vad de andra 
uppgifterna behandlade 
mer konkret.  
Studie 2 berättar inte hur 
många som var med 
men att eleverna var 
mellan 6-15 år gamla 
som antingen hade haft 
musikträning eller inte 
alls innan studien.  

Studien 1 var gjord av 
Lamb, S. J. & Gregory, 
A. H. (1993).   
Studie 2 var gjord av 
Chan, Ho, & Cheung, 
1998; Ho, Cheung, & 
Chan, (2003). Men det 
är Catterall och 
Rauscher som har gjort 
sin tolkning av studierna 
utifrån sin erfarenhet. 
Catterall, J. S. är 
doktorand inom musik 
och Rauscher, F. H. är 
psykolog.  
 
Vetenskapliga 
bakgrund: att musiken 
samverkar med hjärnan 
så att den kognitiva 
förmågan kan utvecklas.  

Resultatet av studie 1 
belyser att förmågan att 
urskilja tonhöjd 
växelverkar med den 
fonologiska 
medvetenheten och 
med läsning. De menar 
att genom resultatet 
finns det motiv för att 
musikaktiviteter kan 
vara en positiv influens 
för att utveckla fonologi 
och även läsning.  
Resultatet av studie 2 
belyser att eleverna som 
fick musikalisk träning 
hade bättre resultat än 
eleverna utan musikalisk 
träning när ett verbalt 
test genomfördes. 

Teman: 
 
Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 
 
Neurologisk påverkan i 
relation till språk och 
musik. 

1.Dahlbäck, K. 
 
2.Musik och språk i 
samverkan. 
 
3.Licentiat-
avhandling 
 
4.2011 
 
5.Sverige 
 
6.SwePub 
 

Vill genom studie med en 
språk- och musikmodell 
undersöka elevers 
deltagande och språkets 
respektive musikens 
kommunikativa betydelse 
och gemensamma 
beståndsdelar som rytm, 
melodi och syntax. I 
studien följer hon en väg, 
där också musik finns med 
och blir en betydelsefull 
följeslagare till 
språkutvecklingen.  

 

En aktionsforskning 
under ett år. Det innebär 
att man studerar den 
egna praktiken med en 
intention att 
åstadkomma en 
pedagogisk förändring.  

26 elever deltog i årskurs 
1. Arbetssättet var i en 
klassrumskontext.  

Empirisk insamling, 
observation och 
intervjuer. 

 

Dahlbäck är forskare 
vid Göteborgs 
universitet inom skola, 
literacy och estetiska 
uttrycksformer. Hon har 
även lång erfarenhet 
som lärare i svenska, 
musik och filosofi.  

 

Vetenskaplig 
bakgrund: 
Sociokulturellt 
perspektiv. 

De lärde sig många 
sånger och ramsor på 
grund av den dagliga 
repetitionen. Genom 
repetitionen och 
variationen av aktiviteter 
med musik fick eleverna 
flyt i sin läsning. 

 

Teman:  

 

Utveckling av tal- och 
skriftspråk.  
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1.Dahlbäck, K.  

2. Lärares 
uppfattningar om 
betydelsen av 
estetiska 
uttrycksformer i 
svenskämnet.  

3.Vetenskaplig 
artikel  

4. 2016 

5. Sverige 

6. SwePub  

Belysa och problematisera 
lärares syn på estetiska 
uttryckssätt i svenskämnet. 
Och hur de uppfattar 
estetiska uttrycksformer i 
styrdokumenten.  

Kritisk diskursanalys. 

Associationsintervjuer 
med sex lärare från tre 
olika skolor.  

 

 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig 
bakgrund: 
Sociokulturellt 
perspektiv och 
multimodal 
teoribildning 

Vissa lärare ser 
svenskämnet som ett 
färdighetsämne och 
andra som 
erfarenhetsbaserat 
ämne, där estetiska 
uttrycksformer ses som 
ett didaktiskt verktyg.  

Teman: 

 

Lärarens användning av 
musik.  

 

Lärarens inställning och 
kompetens. 

 

1.Dahlbäck, K. & 
Lyngfelt, A. 

2. Estetiska 
dimensioner i 
svenskämnets 
kursplaner från Lgr 
69 till Lgr 11 

3.Vetenskaplig 
artikel 

4. 2017 

5. Sverige 

6. Författarsökning 

Syftet är att synliggöra hur 
estetiska uttryckssätt i 
ämnen svenska och 
svenska som andraspråk 
har varierat genom att 
granska kursplaner från Lgr 
69 till Lgr 11. Vilken 
betydelse har 
uttrycksformerna för 
elevers möjligheter att 
utvecklas? 

Kritisk textanalys och 
kritisk diskursanalys 

 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig 
bakgrund: 
Sociokulturellt 
perspektiv och 
socialsemiotiskt 
multimodalt perspektiv.  

I kursplanerna för 
svenska utgör 
verbalspråket en central 
roll och estetiska 
uttrycksformer som 
tillägg till skriftspråket. 
Det är endast Lgr 80 (av 
de granskade 
kursplanerna) som 
jämställer de estetiska 
uttryckssätten med 
verbalspråk. 

Teman: 

 

Lärarens användning av 
musik. 

 

Utveckling av tal- och 
skriftförmågan.  

1.Gruhn, W., & 
Rauscher, F. H. 
2.The neurobiology 
of learning: New 
approaches to music 
pedagogy 
conclusions and 
implications. 
2.Kapitel från 
Antologi  
4.2008 

Neurologiforskning har 
kommit framför didaktiska 
synpunkter som de menar 
att lärare bör ha med i 
åtanke i sin planering för 
att få med aktiviteter som 
främjar den kognitiva 
utvecklingen hos eleverna.  

Ingen studie som de 
framhåller utan 
slutsatser från deras 
neurologiforskning.  

Gruhn, W. är professor 
i musikpedagogik och 
Rauscher, F. H. är 
psykolog.  

 

Vetenskapliga 
bakgrund: Vi tolkar att 
de utgår ifrån 
neurologisk forskning, 

Deras slutsats är att hur 
hjärnan påverkas 
genererar även hur den 
kognitiva förmgan 
utvecklas. Därför 
behöver lärare tänka på 
hur de utformar sin 
undervisning. 
Forskningen framhåller 
att hjärnan aktiveras när 

Teman:  

 

Utveckling av tal- och 
skriftförmågan.  
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5.USA 

6.Kedjesökning 

hur musik och språk 
samverkar med hjärnans 
aktivitet.  

uppgifter inger positiva 
känslor hos eleverna. 
Repeterande uppgifter 
är viktigt för att de ska 
lagras i långtidsminnet.  

Neurologisk påverkan i 
relation till språk och 
musik.  

 

1.Herrera, Lucia., 
Lorenzo, Oswaldo., 
Defior, Sylvia., 
Fernandes-Smith, 
Gerard, & Costa-
Giomi, Eugenia.  

2.Effects of 
phonological and 
musical traning on 
the reading readiness 
of native- and 
foreign-spanish-
speaking children. 

3.Vetenskaplig 
artikel 

4.2011 

5.Usa och Spanien 

6. ERIC 

Studien ville forska fram 
barns tillägnan av fonolgisk 
medvetenhet på olika sätt. 
97 barn deltog vara 53 
pojkar och 44 flickor i två 
spanska skolor. Projektet 
varade i två år. De delades 
in i tre grupper där en 
grupp lärde ut med hjälp av 
musik, en utan och en helt 
utan fonologisk 
behandling. 

97 barn som var 4,5 år 
deltog i 3 olika grupper.  

3 olika tester kring 
fonologi och avkodning 
genomfördes för att 
observera skillnad i 
resultatet.   

 

Herrera är professor 
inom utveckling- och 
utbildningspsykologi.  

 

Lorenzo är doktor i 
filosofi. 

Defior är professor 
inom psykologi. 

Fernandes-Smith är 
professor inom 
språkutveckling. 

Costa-Giomi är 
professor inom musik. 

 

Vetenskaplig 
bakgrund: 

Framkommer inte i 
texten. 

Resultatet visade att de 
tre grupperna inte var 
olika varandra vad 
gällde ordförrådet, 
intelligens, förförståelse 
eller minnesorsak i 
början av projektet.  

Resultatet visar att 
träningen förbättrade 
fonologisk medvetenhet 
och namngivning av 
olika objekt och att 
träningen var effektiv 
oavsett om den innehöll 
musik eller inte. De 
menar att fonologisk 
medvetenhet förbättras 
med hjälp av 
instruktioner.  

Att använda sig av 
musik eller inte har visat 
sig förbättra två olika 
delar i barn läsförståelse, 
fonologisk medvetenhet 
och namngivning. 

 

Teman: 

 

Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 

 

Lärares användning av 
musik. 

1.Iwasaki, B., 
Rasinski, T., 
Yildirim, K., & 
Zimmerman., B.  

2.Let’s bring back 
the magic of song 
for teaching reading. 

Vill genom forskning och 
egen beprövad erfarenhet 
belysa musikens framgång i 
språkundervisningen. 

Forskning och beprövad 
erfarenhet 

Ett års observation. 

18 barn från årskurs 1 
deltog 

Iwasaki är verksam 
lärare. 

Rasinski och Yildirim är 
professorer i 
läsutveckling 

Zimmerman är 
assisterande professor i 
läsutveckling  

Resultatet visar att lärare 
som använder sig av 
sånger i sin klass varje 
vecka lär eleverna 
sångens text genom 
repetitioner och genom 
att fördjupa sig i 
texternas ord. Genom 
att använda sångerna 
tränar eleverna även på 

Teman:  

 

Lärares användning av 
musik. 

 

Lärares inställning och 
kompetens. 
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3.Vetenskaplig 
artikel 

4. 2013 

5. Usa och Turkiet 

6. ERIC 

 

Vetenskaplig 
bakgrund: Vår tolkning 
är att studien utgått från 
ett sociokulturellt 
perspektiv för att de 
belyser vikten av att 
utföra aktiviteter 
tillsammans och att 
elevernas erfarenheter 
spelar roll. 

att läsa eftersom de 
följer med i 
sångtexterna. 

 

Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 

 

1.Kulset, N. 

2. Singing in the 
multicultural 
kindergarten leads to 
second language 
acquisition and 
social inclusion. 

3.Vetenskaplig 
artikel 

4.2015 

5.Norge 

6.Författarsökning 

Syftet var att undersöka om 
elever med annat 
modersmål kunde 
integreras med norska barn 
genom sång. 

Etnografisk studie av 38 
förskolebarn där hälften 
av barnen har annat 
modersmål.  

Kulset är postdoktor 
inom musikvetenskap 
och har även 
erfarenheter som 
musiklärare.   

 

Vetenskaplig 
bakgrund: Utgår från 
Patel's OPERA (2011) 
neurolgiska hypotes om 
fem villkor för att musik 
ska kunna vara lärande 
redskap.  

 

Resultatet visade att 
barnen engagerade sig 
under sångerna trots 
språksvårigheter. 
Ingången till språket 
visade gå via 
sångtexterna som 
eleverna lärde sig förstå 
först. 

Teman: 

  

 

Lärares använding av 
musik. 

 

Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 

 

Neurologisk påverkan I 
relation till språk och 
musik. 

1.Salmon, A. 
 
2.Using music to 
promote children's 
thinking and 
enhance their literacy 
development. 
 
3.Vetenskaplig 
artikel 
 
4.2009 
 
5.USA 

6.Google Scholar 

Syftet är att undersöka hur 
musik främjar barns 
tänkande och hur barn 
använder sitt inre tänkande 
för att läsa och skriva. 

Forskningsprojekt. 

Förskola till 
förskoleklass i en Reggio 
Emilia-inspirerad skola 
och en sommarskola för 
lågstadiet. 

Salmon är professor på 
Florida International 
University inom 
avdelningen för 
läroplaner.  

 

Vetenskaplig 
bakgrund: 

Sociokulturellt 
perspektiv. 

Resultatet visar att 
musik som redskap 
engagerar barns tankar 
och utvecklar literacy. 
Musik är en del av 
människan och 
ihopkopplat med social 
och kognitiv utveckling. 
Musik har möjlighet att 
utveckla det barnen 
redan vet och fungerar 
som ett naturligt 
redskap. 

Teman: 
 
Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 
 
Neurologisk påverkan i 
relation till språk och 
musik.  
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1.Standley, Jayne M. 

2.Does music 
instruction help 
children learn to 
read? 

3.Vetenskaplig 
artikel 

4. 2008 

5. USA 

6. ERIC 

 

Litteraturstudien vill 
analysera olika studier om 
musikinstruktioner kan 
vara ett hjälpmedel för att 
lära sig läsa.  

Studierna behandlar 
förskolan upp till 
mellanstadiet.  

Enligt de olika studierna 
användes musik ibland som 
instruktionsredskap för att 
läsa, under musikaktiviteter 
lärde eleverna verbal 
läsning och ibland 
användes musik som en 
förstärkning till läsningen. 

Meta – analys av 30 
studier om hur inslag av 
musik påverkat läsning. 

Musikterapeut och 
forskare inom musik 
och medicin.  

 

Vetenskaplig 
bakgrund: Studien 
utgår från teorier som 
på olika sätt använder 
musik i undervisningen 
för att undersöka hur 
det kan påverka 
läsutvecklingen. 

Generellt har musik en 
positiv betydelsefull 
effekt på lärandet av 
läsförmågor.  

 

För att undervisningen 
ska vara 
språkutvecklande bör 
lärare med utbildning 
inom musik utforma 
undervisningen för att 
klasslärare inte vet hur 
musiken kan vara 
språkutvecklande.  

 

Teman: 

 

Lärares användning av 
musik 

 

Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 

1.Trollinger, V. L.  
 
2.The brain in 
Singing and 
language.  
 
3. Tidsskrift  
 
4.2010  
 
5. England  
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Syftet är att visa på 
forskning kring hur hjärnan 
arbetar när sång och språk 
bearbetas och framställs. 
Resultatet kan användas till 
musikundervisning. 

Sammanställning av 
neurologisk forskning i 
relation till musik och 
språk. 

Trollinger är doktorand 
i musikpedagogik.  
 
Vetenskaplig 
bakgrund:  

Utgår från andra 
neurologiforskare som 
A. D. Patel (2008), S. 
Mithen (2006) studier 
som påvisar hur hjärnan 
bearbetar musik och 
språk. 

Resultatet visar på 
starka och positiva 
interaktioner i 
förhållandet mellan 
språkutveckling, 
tonkänslighet och 
sångutveckling. Hjärnan 
aktiveras på samma sätt 
vid språkliga och 
musikaliska aktiviteter. 
Forskning visar att 
språk skulle kunna 
utvecklas med hjälp av 
musikaktiviteter. 

Teman: 
 
Neurologisk påverkan i 
relation till språk och 
musik. 
 

Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 

1.Uddén, B. 
 
2. Musisk pedagogik 
med kunskapande 
barn. Vad Fröbel 
visste om visan som 
tolkande medel i 
barndomens 
studiedialog. 
 
3. Avhandling 

Syftet är att öka kunskapen 
om sång, lek och musik 
som ett 
kunskapsutvecklande 
verktyg i förskola och 
grundskola. Uddén har 
undersökt vilken betydelse 
musiken har haft ur ett 
historiskt och pedagogiskt 
perspektiv. Hur små barn 
lär sig språk och om det 

Granskning av musiskt 
perspektiv i 
styrdokumenten för 
förskola och grundskola. 
Undersökning av 
Fröbels pedagogik från 
1840-talet, filosofisk 
grund och 
undervisningspraktik. 
Behandlar ej 
grundskolans 

Uddén är forskare för 
musikpedagogik vid 
kungliga 
musikhögskolan i 
Stockholm men har 
även tidigare erfarenhet 
som yrkespedagog och 
lärarutbildare i musik 
 
 
 

Musik, dans och teater 
kan ses som ett 
didaktiskt förspråk som 
kan vara ett alternativt 
verktyg för lärande i 
förskola och 
grundskola. Det kräver 
ingen musikalisk 
utbildning av lärare men 
inlevelseförmåga och 
medvetenhet kring 

Teman: 
 
Utveckling av tal- och 
skriftförmågan. 
 
Lärarens användning av 
musik. 
 
Lärares inställning och 
kompetens. 
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finns samband mellan lek, 
sång, rytm, språk och 
tanke. Vilken funktion sång 
och lek hade i Fröbels 
pedagogik och vilka krav 
som ställs på lärare vid 
musikaktiviteter. 

kursplaneämne eller 
musikaliska 
innehållsfrågor. 
Kvalitativ forskning med 
reflexiva metoder. 
Hermeneutik 

Vetenskaplig 
bakgrund: 
Antropologiskt 
perspektiv som 
betraktar människan 
som en hel individ. 
Tolkas som 
sociokulturellt 
perspektiv. 
 

musik som verktyg. 
Efter granskning av 
läroplanen tolkar Uddén 
vagt intresse för musik 
och upplever det 
därmed som oviktigt. 
Däremot ser hon det 
som ett effektivt verktyg 
då musik är en medfödd 
förmåga som påverkar 
barns utveckling. 
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