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Sammanfattning 

 

Som blivande lärare i åk F-3 är metoder kring språkutveckling synnerligen relevant att 

behärska. Genom att ge eleverna varierande undervisning och behärska uttrycksformer som 

bild, dans, musik och drama bidrar vi till att ge dem en meningsfull skolgång. Dock kan 

lärarna uttrycka en viss oro inför en sådan undervisning eftersom de anser att de inte har 

tillräcklig kompetens. Det väckte ett intresse för språkutveckling och varierande 

uttrycksformer, varpå musik var ett alternativ att granska forskning kring. Genom djupgående 

granskning och analys av relevant litteratur ämnar denna studie att undersöker relationen 

mellan musik och språkutveckling i termer av möjligheter och begränsningar. Syftet 

resulterade i två frågeställningar: 

 Hur kan elevers språkutveckling, enligt forskning, gynnas av att integrera musik i 

undervisningen? 

 Vilken betydelse har lärarens kompetens, enligt forskning, för elevers möjligheter att 

få språkundervisning som integrerar med musik?  

Vår studie besvarar frågorna genom grundlig sammanställning och analys från ett stort urval 

av tidigare forskning. Sången lyfts upp som en förutsättning för elevernas språkutveckling, på 

grund av att språk och sång har liknande mönster i form av rytm, tonhöjder och klang. Sång är 

inte en metod eller undervisningssätt som kostar någonting, dock behövs kunskap från 

läraren. Lärarens betydelse leder oss in på vår andra frågeställning vilket berör elevernas 

språkutveckling som integreras med musik. Litteraturstudiens resultat visar att lärarens 

kompetens utifrån utbildning och tolkning av styrdokument är en viktig del för att möjliggöra 

att elevers språkutveckling integrerat med musik blir meningsfullt. En god skolgång medför 

engagemang från eleverna och automatiskt en vilja att lära samt eventuellt förbättra resultaten



Vår litteraturstudie visar att musik är en nyckelfaktor till stärkt undervisningssätt och 

elevengagemang - så sjung ut! 

Vidare forskning skulle kunna undersöka huruvida digitalisering av musik påverkar elevers 

språkutveckling och engagemang.



Förord 

Litteraturstudien har varit utmanande, men framförallt har den väckt ett intresse om hur en 

varierande undervisning kan se ut. Att kunna skräddarsy en undervisning som når samtliga 

elever i klassrummet, är bland den största uppgiften för läraren. 

Vi är väldigt stolta och glada över att vi har kommit i mål och därmed slutfört denna 

litteraturstudie. Vi vill också tacka våra fantastiska familjer som har uppmuntrat oss och stärkt 

vår skånska drivkraft! 

 

 

 

 

Sofie & Amanda 
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Inledning 

Undervisningen i skolan bör alltid sträva efter att skapa bättre förutsättningar och hitta 

lämpliga metoder för individens lärande. Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, LGR11 (Skolverket, 2016a) ska skolan arbeta med pedagogisk 

differentiering, det vill säga en undervisning som är till för alla. Dahlbäck (2013) påpekar att 

samverkan mellan språk och musik är ett sätt att uppnå pedagogisk differentiering, vilket 

bidrar till att elevernas lärprocesser utvecklas. Ett exempel är att barnen får ett större 

ordförråd speciellt i visor, exempelvis “tunga fjät” och “helgdagsrock” när musik integreras i 

deras språkundervisning (Jederlund 2011). Just språket är något som de svenska eleverna 

behöver hjälp med eftersom deras resultat i läsförståelse, generellt sätt, är relativt låg (PIRLS, 

2012). Enligt Skolverket (2016b) har elevers resultat i läsförståelse inte uppnått samma nivå 

som under 1990-talet.  

  

En nyckelfaktor som påverkar elevresultaten är att lärarna inte omsätter sina kunskaper om 

läs-och skrivinlärning i praktiken (ibid). Alatalo (2014) påpekar att lärarutbildningen har 

reformerats upprepade gånger och följden blev att läs- och skrivundervisning har fått mindre 

utrymme i utbildningen. Enligt Nivbrant Wedin (2013) krävs det att lärare ska vara medvetna 

om vilka strategier som kan användas för att gynna elevers läs- och skrivförmåga och 

samtidigt upptäcka språkets mönster. Konsekvensen påverkar hur förberedda, eller snarare 

oförberedda, de blivande lärarna är för att lära ut grundläggande skriv- och läsundervisning 

(Alatalo, 2014). Nivbrant Wedin (2013) framhåller att vid användning av musik, som ramsor, 

rim och vokalövningar, integrerat med läs- och skrivundervisningen stärker elevernas 

språkutveckling. 

  

Det uttrycks även i LGR 11 (Skolverket, 2016a) att skolan ska ge eleven möjligheter att 

uttrycka kunskaper med olika uttrycksformer, exempelvis i musik och rytmik. Enligt 

Skolverket (2016b) finns det gott om forskningsresultat kring området läs- och skrivinlärning, 

dock saknas det kunskap i att omsätta teori till praktik. Musik som integreras i 

språkutveckling anses som en tillbakahållen kunskap i skolorna (Dahlbäck, 2013). 

Exempelvis väljs musik bort och andra ämnen bland annat matematik, lyfts fram istället 

(Jederlund, 2011). 
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2. Problemområde 

 Språket är en viktig del i vårt vardagliga liv, det hjälper oss att kommunicera, skriva och läsa, 

vilket gör att vår omvärld blir större. Dock möter vi undersökningar från PIRLS (2012) som 

rapporterar att elevernas resultat i läsförståelse, generellt sätt, är relativt låg. Enligt Skolverket 

(2016b) finns det mycket forskningsresultat från området läs- och skrivinlärning, dock saknas 

det kunskap i att omsätta teori till praktik. Denna litteraturstudie kommer beskriva en annan 

metod, det vill säga musik som integreras i språkundervisningen, vilket är en tillbakahållen 

kunskap i skolorna (Dahlbäck, 2013). Detta upplevs problematiskt eftersom LGR 11 

(Skolverket, 2016a) redovisar bland annat ett av syftet i svenskämnet är att låta eleverna 

stimuleras och uttrycka sig med hjälp av estetiska uttrycksformer. 

  

2.1 Syfte 
 
Denna litteraturstudie undersöker relationen mellan musik och språkutveckling i termer av 

möjligheter och begränsningar. Syftet har mynnat ut i två frågeställningar, utifrån 

yrkesrelevans: 

 Hur kan elevers språkutveckling, enligt forskning, gynnas av att integrera musik i 

undervisningen? 

 Vilken betydelse har lärarens kompetens, enligt forskning, för elevers möjligheter att 

få språkundervisning som integrerar med musik?  
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2.2 Centrala begrepp 
  

I detta avsnitt presenteras de centrala begreppen: språkutveckling, musik, fonologisk 

medvetenhet och fonemisk medvetenhet. 

  

Språkutveckling kan ses utifrån olika perspektiv. Vi har tolkat Alatalos (2017) definition av 

språkutveckling kan bestå av flera infallsvinklar bland annat läs- och skrivinlärning, läs- och 

skrivutveckling, läs- och skrivförmåga, språkinlärning, fonologisk medvetenhet och fonemisk 

medvetenhet.     

 

Musik är ett av de centrala begreppen inom studien och begreppet kan definieras på olika sätt. 

Vår definition av musik grundar sig i Dahlbäcks (2017) beskrivning kring likheterna mellan 

musik och språk det vill säga höra ljudskillnader utifrån puls, rytm, betoning och melodi. 

Enligt Gillespie och Glider (2010) innehåller musik bland annat sång och instrumentell 

musik. I vår litteraturstudie kommer studier beröra musik utifrån sång, rytm, melodi och 

instrumentell musik.  

 

Fonologisk och fonemisk medvetenhet är viktiga begrepp inom språkutveckling. 

Fonologisk medvetenhet innebär en förmåga att sortera talat ljud och separera skillnader i 

frekvens och tid såsom att skilja stavelsen “ta” från “da”. Barnets auditiva förmåga har en 

avgörande roll hur ljudet uppfattas och avkodas, men även särskiljer talets frekvens 

(Dahlbäck, 2017).  

 

Fonemisk medvetenhet innebär en förmåga att höra var ett specifikt ljud i ett ord ligger: 

början, i mitten eller slutet av ordet, exempelvis var någonstans i ordet sol hörs ljudet “s”. 

Därmed berörs den auditiva förmågan inom fonemisk medvetenhet. Inom den fonemiska 

medvetenheten kan även personen ha kunskaper om att ord består av enskilda ljud, fonem och 

en hopslagning av dessa skapar förmågan att börja läsa, vilket senare är en byggsten till att 

utveckla skrivförmågan (Tierney och Kraus, 2013).  
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3. Bakgrund 

Syftet med detta kapitel är att försöka ge läsaren en grundlig förståelse av litteraturstudiens 

problemområde och belysa hur musik integreras i barns språkutveckling och lärares 

möjligheter att undervisa i ämnet. I första avsnittet redovisar vi bland annat styrdokument, 

litteratur och tidningsartiklar som vi valt efter relevans utifrån denna litteraturstudies 

problemområde, syfte och frågeställningar. Följt därefter redovisas ett annat avsnitt om 

tidigare forskning kring ämnet.  

  

Lärarens förhållningssätt till ämnet skapar en grund för hur hen genomför undervisningen 

(Skolverket, 2009). När läraren är aktiv och pådrivande, förmår hen att utforma 

undervisningen så att den fungerar för varje individ i klassrummet vilket påverkar resultatet i 

positiv riktning (ibid). Ett av skolans viktigaste uppdrag är att se till att elever fick en god läs-

och skrivutveckling (Skolinspektionen, 2011). För att det skulle kunna ske krävs det att 

lärarna har tillräckligt med kunskap samt kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov 

och förutsättningar, vilket ger eleverna möjligheter att skapa ett gynnsamt lärande (ibid). 

  

Jederlund (2011), Nivbrant Wedin (2013) och Riecken (2009) har gemensamma åsikter kring 

musikens påverkan och hur den främjar elevers språkutveckling, med hjälp av rytm och puls, 

vilket är viktiga komponenter inom språket. Jederlund (2011) uppmärksammade studier som 

redovisade att aktivt musikutövande förbättrade kommunikationen mellan höger och vänster 

hjärnhalva, vilket ökade den kognitiva kapaciteten i olika avseenden. Liknande argument kom 

från Nivbrant Wedin (2013) som beskrev att musiken kan vara hjärnans styrkepass, innan 

eleverna börjar med språkundervisningen. Förutsättningen för att musik ska vara en positiv 

inverkan på elevers språkutveckling var när hen uppfattade musikens mönster i form av rytm 

och verser samt användning av instrument (Riecken 2009). 

  

Enligt LGR 11 (Skolverket, 2016a) ska de estetiska ämnena, musik, drama, bild och rytmik 

vara en del av helheten i elevens undervisning, på grund av att det öppnar upp möjligheter för 

eleven att utöva flera uttrycksformer under hens skolgång. Musik som integrerades i elevernas 

undervisning stärkte deras deltagande i form av högre samarbetsvilja, 

kommunikationsförmåga och reflektion (Riecken, 2009). Emellertid har det varit en del 

diskussioner kring de estetiska ämnena i skolan. Haldert (18 oktober, 2008) skrev artikeln 
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“Elever kan få rätt välja bort musik”, angående kritiken till förslaget att de estetiska ämnena 

inte längre skulle vara obligatoriska utan valfria. De förslagen kommer från Propositionen 

2009/10:89 som argumenterar för en ny lärarutbildning. Utbildningsutskottet (2010) tog ett 

beslut och strax därefter utformades en ny reform, därmed en ny lärarutbildning. 

  

Alatalo (2014) problematiserade att lärarutbildningen är föränderlig och att det kommer nya 

reformer vilket bidrar till att lärarna som examineras nu har inte fått samma version av 

utbildning som “den gamla stammens lärare”. I Proposition 2009/10:89 argumenterar de 

bland annat för att svenska, matematik, engelska, samhällsorientering, naturorientering och 

teknik ska vara tillgängliga i lärarutbildningen. De praktiska och estetiska ämnena bör få plats 

i utbildningen, men om det inte fungerar, kan de kompletteras med kurser till blivande lärare i 

åk F-3. Om de kompletterande kurserna inte kan genomföras, ska lärare som är behöriga i 

ämnet, till exempel musikpedagoger, undervisa klasserna (ibid). Dahlbäck (2013) ansåg att 

det var problematiskt om det endast var musikpedagoger som hade musiklektionerna eftersom 

risken ökade för att musik uppfattades som något ovanligt och integrerades inte i 

undervisningen på samma sätt. 

  

3.1 Tidigare forskning 
  

Litteraturstudiens tidigare forskning består av studier från år 2002-2012. Syftet med detta 

kapitel är att redovisa forskning som är relevant till denna litteraturstudies frågeställningar.  

  

3.1.1  Musikaktiviteter stärker barnens fonemiska medvetenhet 
  

Wiggins (2007) genomförde en studie i USA, utifrån en barngrupp med fyraåringar. 

Forskaren (Wiggins, 2007) observerade ett projekt vars syfte var att förbättra fyraåringars 

läsförmåga med hjälp av musikaktiviteter utifrån en bok med låttexter eller ramsor. 

Musikaktiviteterna som barnen fick arbeta med innehöll flera sinnen, bland annat de visuella, 

kinetiska, auditiva och verbala förmågorna (Wiggins, 2007). Resultatet synliggjorde att 

integrering av musik i läsutveckling främjade den auditiva och visuella förmågan, utökade 

ordförrådet, samt bidrog till ett bättre flyt i läsningen hos barnen (Wiggins, 2007). 
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Hansen och Milligan (2012) gjorde en amerikansk litteraturstudie där de jämförde tidigare 

forskning som granskat fyra olika forskningsområden och dess relation till musik och 

språkutveckling. Det första forskningsområdet, neurologisk forskning, redovisades med hjälp 

av magnetröntgen. Bilderna från magnetröntgen visade att hjärnan påverkades av ljud och 

musik. Det andra forskningsområdet framställdes med hjälp av hjärncellsforskning, då det har 

forskat om hur den auditiva processen påverkades av musik. Det tredje forskningsområdet, 

utbildningsforskning, visade att musik i klassrummet hade en stor del i elevernas fonologiska 

medvetenhet. Den fonologiska medvetenheten påverkades av ljud och gynnade elevernas 

läsförståelse. Det fjärde och slutliga forskningsområdet visade att musikkunskaper påverkade 

elevers fonologiska och fonemiska medvetenhet (ibid). Det övergripande resultatet grundar 

sig i en sammanställning av den tidigare forskningen (Hansen och Milligan, 2012) De fyra 

varierande forskningsområden var oberoende av varandra och att musik och sång var viktiga 

komponenter för barns språkutveckling, specifikt utifrån den fonologiska och fonemiska 

medvetenheten (ibid).  

 

Amerikanska forskaren Gromko (2005) testade en hypotes kring sambandet mellan 

musikinstruktioner och fonemisk medvetenhet. Gromkos (2005) fältstudie utgick från fyra 

förskoleklasser som arbetade med musik och språk. Studien möjliggjorde att barnen fick lära 

sig en ny sång från olika kulturer, därpå infördes rörelser som till slut blev en koreografi. 

Efter att ha sammanställt observationer från eleverna kunde Gromko fastställa sin hypotes om 

att barns fonemiska medvetenhet stärks av musik (ibid). Exempelvis möjliggjorde koreografin 

att barnen kunde kategorisera ljud utifrån rytm och rörelse, som därmed förbättrade deras 

läsförmåga (Gromko, 2005).   

  

De kanadensiska forskarna Anvari, Trainor, Woodside och Levy (2002) gjorde en kvalitativ 

studie på hundra barn i fyra- och femårsåldern. Med hjälp av olika tester, exempelvis 

fonemisk och musikaliska, skapades en regressionsanalys. Ett av de fonemiska testerna 

handlade om bokstavsljud, där barnen skulle få höra ett läte och sedan forma det till ett helt 

ord, exempelvis k-a-t-t skulle bli ordet katt (Anvari et al, 2002). Ett annat exempel som 

redovisade de musikaliska testerna var att barnet skulle urskilja melodi och rytm i olika ord 

(Anvari et al, 2002). Regressionsanalysen samlade data från de olika testerna och 

frågeställningarna för att verkställa ifall likheter synliggjordes (Anvari et al, 2002). Resultatet 
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visade ett samband mellan tolkning av musik och den fonemiska medvetenheten som innebar 

att frånskilja ljudet i form av tonhöjd, tempo och sammanhang (Anvari et al, 2002). 

  

3.1.2 Pedagogers möjligheter inom musik 
  

Gillespie och Glider (2010) genomförde en observationsstudie i USA som blev sponsrat av 

Head Start programmet. Gillespie och Glider (2010) observerade fyra verksamma lärare som 

arbetade på en förskola. Head Start programmet pågick i fyra månader och följde premisserna 

att lärarna skulle inkludera musik och rytmik i sitt dagliga schema á 10-15 minuter i form av 

cd-skivor med barnsånger där läraren ledde barnen i rörelser (2010). Lärarna sjöng även 

sånger med barnen om vädret, kalendern, siffror och bokstäver, men mindre tid gick åt 

rörelserna (2010). Resultatet synliggjorde att integreringen av musik stärkte förskoleelevernas 

lärande och sociala förmågor (ibid). 

  

I Kims och Kemples (2011) kvalitativa studie i USA, deltog det totalt 65 lärarstudenter under 

åldrarna 19 till 32 år varav majoriteten av lärarstudenterna var kvinnliga. Utifrån 65 deltagare 

gjorde Kim och Kemple (2011) ett urval och valde att intervjua tre stycken 21-åriga 

lärarstudenter. Två av lärarstudenterna hade genomfört sex månaders praktik på fyra olika 

skolor och den tredje studenten var på sin andra praktikperiod (ibid). Studien avsåg att ge 

lärarstudenterna resurser i hur musik kan användas i pedagogiskt syfte och som varierande 

undervisningssätt. Studiens resultat visade att lärarstudenterna hade förtroende för musik och 

musikens positiva inverkan på elevers språkutveckling (2011). Emellertid uttryckte 

lärarstudenterna en osäkerhet inför konstruktionen av lektioner med musikaktiviteter (ibid). 

  

3.2 Sammanfattning 
 
Ett flertal argument indikerade att musik och språk har gemensamma egenskaper exempelvis 

rytm och sång, vilket möjliggjorde att barn förbättrade sin fonologiska och fonemiska 

medvetenhet. Dock fanns det fler argument angående den fonemiska medvetenheten, då fler 

forskare beskrev att barns språkutveckling integrerat med musik stärktes deras förmåga att 

ljuda och särskilja ljud samt att den auditiva och visuella förmågan utvecklades. Vidare visade 

den tidigare forskningen att införandet av musik med inslag av rytm och rörelse integrerat 
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med språkundervisning, stärkte barnens sociala lärande. Kapitlet synliggjorde också forskning 

kring lärarens kompetens gällande integrering av musik i språkutvecklingen. Forskningen 

visade att det krävdes en hel del kunskaper och en välutvecklad lärarutbildning för att 

musiken skall få en rättvis plats i klassrumsundervisningen. En studie visade hur sponsring 

hjälpte läraren att arbeta med eleverna inom musik för språkutveckling, vilket vi bedömde 

som att läraren behövde stöttning och kompetens att undervisa i ämnet.  

 

Efter denna sammanställning av vad den tidigare forskningen och bakgrunden visat, vill vi 

veta mer vad nuvarande forskning säger om hur musik integreras i språkutvecklingen och på 

vilket sätt lärarens kompetens har för betydelse med musik i elevers språkutveckling. 

 

4. Metod 

 Litteraturstudien innehåller 13 artiklar. I analysen och resultatet används publikationer som 

är refereegranskade, svenskspråkiga och engelskspråkiga. Artiklarna är publicerade inom 

tidsspannet år 2007-2017 för att uppnå aktuella och relevanta resultat. Syftet med denna 

litteraturstudie undersöker relationen mellan musik och språkutveckling i termer av 

möjligheter och begränsningar. 

  

I detta kapitel redogörs metoden, PICOC, som används i denna litteraturstudie. Syftet med 

metoden är att samla in material av relevant forskning som berör vårt syfte och hjälper oss att 

besvara våra frågeställningar. Metoden är hämtad från Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013). PICOC står för: 

P- population (vem) 

I - intervention (vad) 

C- control (kontrollgrupp) 

O- outcome (resultat) 

C- context (sammanhang) 

Med hjälp av PICOC- metoden undersöks validiteten och reliabiliteten i artiklarna och deras 

innehåll. Validitet betyder att forskaren har rimliga frågeställningar och syfte i sin forskning 

och därmed utgår från vad som kommer forskas på (Eriksson Barajas et al, 2013). Reliabilitet 
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är ett slags mätinstrument som mäter hur något genomförs i en studie och får ett specifikt 

resultat upprepat ett antal gånger, per studie (ibid). 

 4.1 Datainsamling 
  

Datainsamlingen utförs både i systematiska och manuella sökningar. I de systematiska 

sökningarna används databaser och i manuella sökningar granskas forskarnas referenslistor. 

En utförligare beskrivning framgår under de nedanstående rubrikerna, systematiska sökningar 

och manuella sökningar. 

  

4.1.1 Systematiska sökningar 

 
De databaserna som används i litteraturstudien för att samla in vetenskapliga skrifter är 

OneSearch- megaindex, ERIC och Swepub. OneSearch är en databas som tillhör biblioteket 

på Högskolan i Halmstad. Databasen OneSearch är ett megaindex som innehåller flertal 

databaser vilket omfattar merparten av bibliotekets samlingar. ERIC- Educational Resource 

Information Center är en databas som innefattar pedagogik och psykologi. ERIC innehåller 

dokumenttyper som vetenskapliga, övriga tidskriftsartiklar, monografier, doktorsavhandlingar 

och konferensabstrakt. ERIC innehåller flerspråkiga texter, men i huvudsak engelska. SwePub 

är en databas som erbjuder bland annat artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera. 

SwePub innefattar texter på engelska och svenska. 

  

Enligt Eriksson Barajas (et al, 2013) är en systematisk litteraturstudie en metod att organisera 

sökningen samt att noga undersöka och sammanställa utvalda källors resultat. Utifrån våra 

frågeställningar och ämne väljs sökord. Användning av enstaka ord från frågeställningen och 

formulering av sökord är en första del i sökstrategi (Eriksson Barajas et al, 2013). De svenska 

sökorden är: “musik”, “läs- och skrivinlärning”, “avkodning”, “språkutveckling”. De engelska 

sökorden är: “reading and writing skills”, “primary school”,” music”, “music training”,” song 

in teaching”, “the words of music”, ”aestehetic learning process for pupils”, “music and 

reading and writing”, ”reading skills and music” och “music and language”. 

  

Sökorden består av enstaka ord, men ibland också sammanhängande fraser, exempelvis 

“reading skills and music”, “music training” och “songs* AND language development”. 
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Enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s.81) innebär trunkering att tillföra en asterisk i början 

eller slutet av ordet och därmed få träffar på flertal synonymer på ordet. Booleska operatorer 

innebär när AND, OR och NOT används i fältet av sökord (Eriksson Barajas et al, 2013). 

Exempel på hur en sådan sökning kan se ut är en av våra sökningar: “songs* AND language 

development”. Genom att sätta samman orden till en fras blev sökningen mer specifik och 

överensstämde med ämnet samt frågeställningarna i vår litteraturstudie. 

  

Avgränsningar görs genom att endast ta artiklar eller doktorsavhandlingar som är 

refereegranskat. Refereegranskade artiklar innebär att innehållet och standarden av texten är 

granskad av minst två objektiva experter (Eriksson Barajas et al, 2013). Refereegranskade 

artiklar säkerställer referensernas trovärdig och blir relevant underlag för vår litteraturstudie. 

En annan avgränsning är att välja övrigt vetenskapligt, tidskriftsartiklar, akademiska journaler 

för att både minska antalet träffar och hitta vetenskapliga texter. En ytterligare avgränsning 

berör antalet träffar sökordet uppnår. Om sökningen uppnår mer än 100 träffar omformuleras 

sökningen eftersom det inte går att genomföra ett systematiskt urval bland 100 publikationer. 

Tolkning av artikelns abstrakt är den sista avgränsningen i systematisk sökning (Eriksson 

Barajas et al, 2013). 

De systematiska sökningar som formuleras och används dokumenteras med hjälp av en tabell. 

Nedanför redovisas ett utklipp från sökordstabellen. För att se bilagan i sin helhet, se bilaga 

A. 

Databas Sökord Avgränsning Träffar Valda 

artiklar 

SwePub Läs-och 

skrivinlärning 

refereegranskat 3 1 

One search 

via megaindex 

Aesthetic learning 

processes for pupils 

full text, peer reviewed, 

academic journal & 

2017 

37 1 

ERIC Music and language refereegranskat & 

tidskriftsartikel, max 5 

år gammalt 

60 3 
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Den första sökning i sökordstabellen var från databasen SwePub där sökordet var “läs- och 

skrivinlärning”. Utifrån sökordet skapades en avgränsning “refereegranskat”, vilket 

resulterade till tre träffar där en artikel valdes. Andra sökningen gjordes i databasen One 

search megaindex och sökordet var “aesthetic learning processes for pupils”. I sökningen 

gjordes flera avgränsningar bland annat “full text”, “peer reviewed”, “academic journal” och 

begränsningen till året 2017. Totalt blev det 37 träffar och utifrån dem valdes en artikel. 

I den tredje sökningen från ERIC formulerades “music and language” och avgränsningarna 

var “refereegranskat”, “tidskriftsartikel” och begränsning på fem år. Det blev 60 träffar och 

tre artiklar valdes ut. 

  

4.1.2 Manuella sökningar 
 
Efter att ha läst en relevant artikel som rör problemområdet är ett bra tillvägagångssätt inom 

manuell sökning att granska referenslistan och på så sätt hitta nya artiklar (Eriksson Barajas et 

al, 2013). Efter att ha läst en artikel granskades referenslista, där flera artiklar kom fram. De 

manuella sökningarna har varit till stor hjälp för att finna flera intressanta artiklar.  

5. Analys 

De 13 artiklar som används i litteraturstudien, presenteras i form av en artikelpresentation (se 

bilagor C1-C6). En version av innehållsanalys från Eriksson Barajas et al (2013) har använts, 

materialet har vi läst grundligt för att sedan kunna analysera och med hjälp av kodning 

urskilja teman utifrån likheter och skillnader vilket fick fram två teman, se bilagor B1-B2. 

Gällande kodning utgår vi från studiernas resultat och vilka gemensamma faktorer de har 

behandlat, exempelvis fonologisk medvetenhet, sång, lärarens utbildning och läroplaner. Det 

första temat är ”Sång och språkutveckling”, det andra temat är ”lärares kompetens inom 

musik i språkutveckling”. Sista steget i innehållsanalysen är att tolka och diskutera resultatet. 

6. Resultat 

 I detta kapitel redovisas artiklarnas resultat via teman. Utifrån teman formuleras rubriker som 

besvarar våra frågeställningar: 



 11 

Hur kan elevers språkutveckling, enligt forskning, gynnas av att integrera musik i 

undervisningen? 

Vilken betydelse har lärarens kompetens, enligt forskning, för elevers möjligheter att få 

språkundervisning som integrerar med musik?  

 

Första temat “Sång och språkutveckling” presenteras genom rubriken: Sången stärker elevers 

språkutveckling. Det andra temat “lärares kompetens inom musik i språkutveckling” har 

rubriken: Läroplaner och utbildning påverkar elevers språkundervisning som integreras med 

musik.  

 6.1 Sången stärker elevers språkutveckling 
  

Arslan (2015) genomför en kvalitativ studie i Turkiet med syfte att undersöka hur lärarnas 

undervisning med musik förstärker elevernas fonologiska medvetenhet. Frågeformulär och 

intervjuer används som metod och tio lärare i åk 1 är forskningsobjekt. Arslans (2015) resultat 

är att lärarna som deltog i studien anser att sånger är betydelsefulla i läs- och skrivinlärning 

och en viktig fördel i den språkliga melodin. Fortsättningsvis påpekar lärarna att entusiasmen 

och glädjen ökar för eleverna när sången integreras med deras språkundervisning (Arslan, 

2015). Liknande resultat har Pitts (2016) i sin brittiska forskning. Pitts observerar ett projekt, 

Soundplay, som består av flera workshops vars syfte är att lära barnen bland annat ramsor, 

sånger och instrument för att stärka deras språkliga förmåga (2016). Barnen som deltar i 

projektet är 2-4 år gamla (Pitts, 2016). Projektets resultat är att elevernas erfarenhet kring 

musikens olika former (rytm, sång, ramsor) förbättras samt att deras språkliga och sociala 

utveckling stärks under projektets gång (Pitts, 2016). 

 

Iwasaki, Rasinski, Yildirim och Zimmerman (2013) gör en fältstudie i USA. Studien består av 

fyra författare, tre av författarna är professorer och den fjärde författaren är Iwasaki som är 

lärare i åk 1. Det är i Iwasakis klassrum, med elever i årskurs 1, som fältstudien genomförs. 

Iwasaki et al (2013) integrerar en ny sång varje vecka som bearbetas genom att exempelvis 

fråga eleverna vad titeln har för innebörd, vad som rimmar på orden i låttexten och så vidare. 

Studiens resultat visar att 17 elever av 18 möjliga i Iwasakis klass har förbättrat sin 

läsförmåga innan läsåret var slut (Iwasaki et al, 2013). Forskarnas förklaring av resultatet är 

att sången innehåller ett mönster och en repetition vilket är grundläggande verktyg inom läs- 

och skrivinlärning (ibid). 
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Det går i linje med Tierney och Kraus (2013) resultat av deras studie från USA. Studien är en 

kvalitativ metasyntes där forskarna sammanställer delprov och studier som undersöker vilken 

påverkan musik har utifrån fonologisk och fonemisk medvetenhet, rytmik, förbättring av 

arbetsminnet och kategorisering av mönster i ljud (ibid). Med delproven och studierna som 

underlag är Tierneys och Kraus (2013) resultat att läsutvecklingen förbättrades när musik 

integreras i undervisningen. 

  

Musiken stärker inte endast barnens läsförståelse, utan stimulerar även elevernas förmåga att 

lyssna och särskilja bokstavsljud, vilket synliggörs i resultatet av Bolducs (2008) 

litteraturöversikt. Bolduc genomför en litteraturöversikt i Kanada och har analyserat litteratur 

som undersökt vilken påverkan musik har på undervisningen, med frågeställningen om musik 

har en god inverkan på barns läsförståelse (ibid). Litteraturen som analyseras är publicerad 

från år 1988- 2008 och forskningsobjekten är barn i åldrarna 4-6 år (Bolduc, 2008). En del av 

Bolducs (2008) resultat visar att utvecklingen inom den fonologiska och fonemiska 

medvetenheten stärktes med hjälp av musik. Det går i linje med resultatet från studie 1 som 

bearbetas i Dahlbäcks avhandling från 2017. Avhandlingen är genomförd i Sverige och 

behandlar hennes aktionforskning (studie 1), kritisk närläsning och kritisk diskursanalys 

(studie 2) och en till kritisk diskursanalys (studie 3) vilket hon analyserar efter teman som är 

avhandlingens övergripande resultat (Dahlbäck, 2017). Samtliga studier är fokuserade på 

årskurs 1-3 i grundskolan. Utifrån studiernas resultat har ett övergripande resultat framställts i 

avhandlingen som har fokus på hinder och möjligheter kring arbete med estetiska 

uttrycksformer i svenskämnet (Dahlbäck, 2017).  

  

De tre delstudierna berör följande huvudsakliga områden: organisation av svenskundervisning 

i klassrum och skola, synsätt på svenskämnet och ett multimodalt svenskämne. Delstudie 1 

pekar på att de hinder som finns kring arbetet med estetiska uttrycksformer i svenskämnet är 

möjliga att övervinna. Delstudie 2 visar att hinder och möjligheter kring arbete med estetiska 

uttrycksformer i svenskämnet som påverkas av skolans styrdokument. Den tredje delstudiens 

resultat belyser de hinder och möjligheter som finns är bunden till lärarens kompetens, deras 

tolkningar av kursplaner 
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och styrdokument, olika skoldiskurser samt utbildning. Det övergripliga resultatet i 

avhandlingen är att det finns en stor variation av möjligheter och svårigheter för att arbeta 

med estetiska uttrycksformer i svenskämnet (ibid).  

 

I Dahlbäcks (2017) studie 1, aktionsforskningsstudie, använder hon en kvalitativ metod för att 

samla in empiri. Empirin är observationer och intervjuer med tre lärare i åk 1. I studien 

observeras en sånggrupp med barn som deltar på olika nivåer (2017). Resultatet är att barnen 

som medverkar aktivt i sången förbättrar sin språkutveckling i snabbare takt, än de barn som 

inte deltar, eftersom när sång och tal integrerar med varandra utvecklas språket fortare (ibid). 

Det ligger i linje med resultatet som redovisas i en studie av Schön, Boyer, Moreno, Besson, 

Peretz och Kolinskys (2008). 

  

Schön et al (2008) genomför en kvantitativ studie i Frankrike med hjälp av undersökningar i 

tre grupper á tjugosex personer varav medelåldern var tjugotre år. Studierna som presenteras 

undersöker inlärning av ett nytt språk med och utan musik i form av sång (ibid). Deltagarna 

får lyssna på stavelser genom sång eller tal med hjälp av varsin dator, för att försöka känna 

igen och urskilja ord i förhållande till sammansatta ord (Schön et al, 2008). Resultatet i deras 

studie visar att förmågan att lyssna och särskilja ljud från enkla ord tillsammans med 

sammansatta ord är en stor del i språkutvecklingen (Schön et al, 2008). Denna del av 

språkutveckling inkluderar den fonologiska och fonemiska medvetenheten, vilket förbättras 

på grund av det ökade engagemanget som musiken bidrar till. Studiens övergripande resultat 

är att språkinlärningen, speciellt främmande språk, förbättrades på grund av sången då den 

gav tydliga direktiv och orden blev uppdelade (ibid).  

 

En annan forskare, Engh (2013), har liknande resultat, men i form av en litteraturöversikt. 

Hans litteraturöversikt behandlar brittisk forskning som berör frågeställningen hur musiken 

bidrar till språkutveckling utifrån språkinlärning, andraspråksutveckling, kognitiv förmåga, 

sociala sammanhang och praktiska resurser (Engh, 2013). Kategorierna har underkategorier 

som belyser på vilket sätt musiken har varit delaktig och resultat från olika studier (se bilaga 

C4). Exempelvis har kategori ”andraspråksinlärning” en underkategori “specifika 

språkförmågor” där flera studier resultat visar att sång gynnar andraspråkselevers 

språkutveckling utifrån bland annat motivation och känslomässigt engagemang (Engh, 2013). 

Efter en sammanslagning av varje kategoris resultat, formas litteraturöversiktens översiktliga 
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resultat som visar att musik i form av sång i klassrummet stärker språkutvecklingen (Engh, 

2013).   

  

Ovannämnda studier visar att elevernas språkutveckling förbättras när musik integreras i 

undervisningen, speciellt sång. De som inte är lika övertygade är två forskare vid namn Sala 

och Gobet (2016). De genomför en meta-analys av brittiska studier vars syfte är att jämföra 

utifrån fyra frågeställningar som berör ifall musiken har en god inverkan på barns utveckling i 

bland annat matematik, läsning, minneskunskaper och fonologisk medvetenhet (2016). 

Forskningsobjekten är 38 studier som publicerades under åren 1986-2016 (ibid). Studierna 

ska uppnå nio kriterier (se bilaga C3) och forskningsobjekten är barn i åldrarna 3-16 år. Salas 

och Gobets (2016) resultat är att musiken inte är en pålitlig metod utifrån frågeställningarna. 

Samtidigt är forskarna kritiska till resultatet eftersom majoriteten av deras studier inte följer 

deras kriterier (se bilaga C3). 

 

Sammanfattningsvis, visar flera studier att språket förbättras genom integrering av musik, 

speciellt sång. Genom att integrera sång med språkutveckling ökar förståelsen kring 

bokstavsljuden och ordförståelsen, likväl engagemanget hos eleverna (Iwasaki et al 2013; 

Dahlbäck 2017; Schön et al 2008). Flera forskare redovisar resultat som visar att den 

fonologiska och fonemiska medvetenheten stärks med hjälp av sång, vilket bidrar till att 

läsutveckling förbättras fortare (Arslan 2015; Pitts 2016; Iwasaki et al 2013; Dahlbäck, 2017; 

Schön et al 2008; Engh 2013; Bolduc 2008; Tierney och Kraus; 2013 ). Motargument 

kommer från Sala och Gobet (2016), eftersom de redovisar att den tidigare forskningen, det 

vill säga deras underlag, inte var trovärdig enligt deras kriterier. 

  

6.2 Läroplaner och utbildning påverkar elevers 
språkundervisning som integreras med musik 
  

Lärarens kunskaper inom musik i språkutveckling är en viktig pusselbit för vilken påverkan 

eleverna får, om ämnet integreras i språkutvecklingen, vilket visas i bland annat Bolducs 

(2008) och Pitts (2016) resultat. Bolduc (2008) redovisar en ytterligare del av sin 

litteraturöversikts resultat, vilket fokuserar på lärarens ansvar och engagemang, eftersom det 

påverkar hur musik integreras som undervisningsmetod. Pitts (2016) andra resultat visar att 

det är på grund av musikpedagogernas kompetens och hens självförtroende som möjliggör 
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barns utveckling i språket. Vikten av kompetens är något som Asplund Carlsson, Pramling 

och Pramling Samuelsson (2008) lyfter i deras studie. Forskarna genomför en intervjustudie i 

Sverige, inom ramen för ett forskningsprojekt. I projektet deltar nio arbetslag som är 

intresserade av musik, rörelse och poesi, men speciellt för musik. Projektets syfte är att 

synliggöra ett varierande arbetssätt att reflektera och diskutera om barns lärande kring musik, 

rörelse och poesi. Under projektet deltar lärarna i kompetensutveckling, ungefär en gång per 

månad. Kompetensutvecklingen består av inspirationsföreläsningar, kreativa workshops och 

läsning av litteratur (ibid). Efter två års kompetensutveckling och medverkan i 

forskningsprojektet redovisas studiens resultat, som är att lärarna går från osäkerhet till 

medvetenhet kring de estetiska ämnena och dess utveckling i elevernas lärande (Asplund 

Carlsson et al, 2008). 

  

En annan studie som också intervjuar lärare, som deltar i ett kompetensprojekt, är i Alatalos 

(2017) studie. Alatalo genomför en kvalitativ studie där hon intervjuar sju förskollärare från 

tre olika skolor i Sverige (ibid). Lärarna deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt vars syfte är 

att synliggöra lärarnas egna erfarenheter för att belysa deras ämneskunskaper inom skriftspråk 

(Alatalo, 2017). Studiens syfte är att synliggöra vilket meningsskapande som, enligt 

förskollärarna, sker i samband med bedömningsaktiviteten (ibid). Intervjuerna fokuserar på 

lärarnas erfarenheter utifrån det praktiska uppdraget med att bedöma elevers språkutveckling 

(Alatalo, 2017). Analys av intervjuerna visar att lärarna anser att eleverna måste känna 

meningsfullhet samt ett visst intresse i sitt lärande för att uppnå en ultimat skolgång (Alatalo, 

2017). 

  

Parallellt med Asplund Carlssons et al (2008) och Alatalos (2017) fokus på lärares utbildning 

har Dahlbäck (2017) som syfte i studie 3 att belysa lärares åsikter samt diskussioner om 

lärarens inflytande kring hur mycket utrymme de estetiska uttrycksformerna får inom 

svenskämnet (ibid). Studien är en kritisk diskursanalys och Dahlbäck intervjuar sex lärare 

från fyra skolor (Dahlbäck, 2017). Dahlbäck använder sig av associationsintervjuer där 

lärarna får i uppgift att förklara hur de associerar till begreppen kreativitet, literacy i och 

utanför skolan, critical literacy, processer, multimodalitet, genrer, LGR 11, samt färdigheter 

och förmågor (ibid). Resultat visar att läraren värdesätter estetiska uttrycksformer, men de har 

olika förutsättningar att använda dem som didaktiska verktyg, både beroende på egen 

kompetens och skolornas organisation (Dahlbäck, 2017).  Fortsättningsvis visar studiens 
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resultat att den senaste lärarutbildningen (2011) bidrar till att en segregerad syn på 

språkundervisningen, eftersom lärare (F – 3) inte utbildas i musik och bild (ibid).   

  

Styrdokument har en bidragande roll i hur musik integreras i elevers språkutveckling, detta 

synliggör Dahlbäck (2017) i hennes studie 2. Dahlbäck (2017) tillsammans med en annan 

forskare Lyngfelt, gör en kritisk närläsning och kritisk diskursanalys och studerar 

kursplanerna inom svenskämnet från LGR64 till LGR11 och kursplaner inom SVA från 

LGR80 till LGR11 för årskurs 1-3 (ibid). Syftet är att synliggöra hur olika begrepp och 

synsätt på språk framträder i kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk (Dahlbäck, 

2017). Studiens resultat är att läroplaner från LGR64 till LGR11 har skilda beskrivningar 

rörande kursplanerna för svenskämnet och SVA där estetiska uttrycksformer skildras i form 

av begrepp, synsätt på språk, estetik, fritt skapande och lärande (Dahlbäck, 2017). 

   

Barns läsförståelse och den gynnsamma kopplingen till musik är något en annan forskare 

Telesco (2010) granskar. I Telescos rapport redovisas två typer av underlag kring 

forskningsobjekt, provresultat och tidigare forskning. Det första provresultatet kommer från 

NAEP (National Assessment of Educational Progress) som undersöker elevers läsförståelse i 

årskurs 4 och 8 (Telesco, 2010). Andra provresultatet är ifrån SAT (Scholastic Aptitude Test) 

som utgörs av högskolestudenters och deras läsförståelse (2010). Eleverna som medverkar i 

proven från SAT har musik i sin läroplan och i undervisningen (ibid). Resultaten visar att 

majoriteten av elever som deltar i proven från NAEP presterar under den grundläggande 

nivån i läsförståelse (Telesco, 2010). Men att elevernas resultat i SAT uppnår en god 

läsförståelse (2010).  

Den andra delen av Telescos (2010) underlag det vill säga den tidigare forskningen visar att 

elever som får integrera med musik i deras språkutveckling, kommer prestera bättre och få 

bättre resultat. Efter en sammanställning av underlagen är Telescos (2010) övergripande 

resultat att elevers språkutveckling har gynnats av att musik integreras i undervisningen 

genom exempelvis en mer allsidig läroplan och där klasslärarna samarbetar med musiklärare 

för att delge ny kunskap. 

Sammanfattningsvis visar avsnittet att lärarens resurser i form av utbildning och läroplaner är 

väsentlig för att elevernas språkutveckling inom musik, blir meningsfullt och lärorikt (Pitts 
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2016; Asplund Carlsson et al 2008; Bolduc 2008; Alatalo 2017; Dahlbäck 2017; Tierney & 

Kraus 2013; Telesco 2010).  

7. Diskussion 

 Detta kapitel redovisar diskussionen kring litteraturstudiens metod (se kapitel 4), 

metoddiskussion och litteraturstudiens resultat (se kapitel 3 och 6), resultatdiskussion.  

  

7.1 Metoddiskussion 
 

Detta avsnitt i kapitlet ämnar diskutera och reflektera kring vår litteraturstudies styrkor och 

svagheter, rörande metoden. Exempelvis val av sökord, val av studier, om deras 

ursprungsland kan vara överförbart till svenska förhållanden med mera. 

  

Litteraturstudien innehåller tio stycken vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling som 

innehåller tre stycken delstudier. Det blir ett bra underlag, men det finns skäl till att utöka 

materialet. Litteraturstudien skulle kunna behandla flera kritiska skrifter kring musik som 

integreras i språkutveckling så att det blir ett mer neutralt resultat. En lösning är att försöka få 

fram fler definitioner av musik och språk. 

 

7.1.1 Begreppsförståelse 
 
Begreppet “språkutveckling” har en ytterst relevant komponent i litteraturstudien och är en 

del av de centrala begreppen. Dock bör det reflekteras kring språkutveckling och hur detta 

begrepp tolkas. Vi bedömer att översättningen från svenska till engelska kan bidra till 

variation av sökorden, dels på grund av att språkutveckling och musik har flera definitioner 

(se 2.2). Forskarna tolkar språkutveckling på olika sätt, bland annat läsförmåga, läsförståelse 

och läs- och skrivinlärning. Definitionen av musik är också varierande, men en tydlig 

majoritet av att forskarna studerar musik som sång. Det gör att litteraturstudiens syfte blir 

smalare än förutspått. En eventuell anledning till att studierna definierar musik som sång kan 

vara hur väl översättningen från “musik” till “music” fungerar i databaserna, möjligen har 

sång och språk tydliga likheter och därför finns det mer forskning kring dessa samband.  
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7.1.2 Länder och ålder 
 
Eftersom sökningen görs både med svenska och engelska sökord synliggörs internationella 

studier som är relevanta, därför kan slutsatsen tas att vår litteraturstudies problemområde är 

ett omfattande problem. Studierna i kapitel 6 presenterar att flera länder reflekterar kring 

problematiken om elevers låga resultat i läsförståelse och menar att musik kan vara ett 

verktyg för att stärka deras språkutveckling. I litteraturstudien finns det studier från andra 

länder än Sverige vilka är Storbritannien, USA, Kanada, Belgien, Frankrike och Turkiet. Det 

finns både för- och nackdelar kring att litteraturstudien har studier från fler länder. Nackdelen 

är att skolor ser olika ut runt om i världen, alltifrån läroplaner, undervisningssätt och 

skolpolitik i respektive land, vilket kan bilda uppfattningen att resultatet bli irrelevant för oss 

eftersom vi troligtvis inte kommer arbete i till exempel Frankrike. Fördelen är att 

litteraturstudien synliggör hur lärare runt om i världen integrerar musik i undervisningen med 

syfte att gynna elevers språkutveckling, vilket kan inspirera lärare i deras fortsatta arbete. Vi 

bedömer att de internationella studier som används i denna litteraturstudie är överförbart till 

den svenska skolans förhållningssätt.  

 

Forskningsobjekten har varierande ålder. Den åldern som förekommer mest är elever som går 

i årskurs 1, ungefär 5-7 år. Den största åldersskillnaden är från Pitts (2016) fältstudie och 

Schöns et al (2008) intervjustudie. Pitts (2016) forskningsobjekt är barn i åldrarna 2-4 år 

jämfört med Schön et al (2008), där gruppens medelålder är 23 år. En eventuell orsak till att 

åldern på forskningsobjekten är relativt varierande, kan bero på valet av sökord, exempelvis 

“primary school” där fler synonymer borde ha använts. Dock är det desto fler sökord som inte 

pekar på någon speciell åldersgrupp till exempel “music and language”. Det finns både för- 

och nackdelar med åldersvariationen. Nackdelen är att på grund av att studierna forskar kring 

äldre och yngre barn, blir det mindre meningsfullt resultat, i perspektiv till vår 

yrkesprofession, som är lågstadielärare där eleverna är mellan 6- 10 år. Fördelen är att 

resultatet ger oss en medvetenhet kring hur språkutveckling som integrerar musik påverkar 

människor från ungefär 2- 23 år. Vi bedömer att det är relevant för oss då det skapar en 

medvetenhet för språkutvecklingen i både yngre och äldre åldrar eftersom det kan ge ett viss 

underlag vart eleverna befinner sig i deras utveckling beroende på åldern. På grund av att 

litteraturstudien innehåller varierande åldrar och länder framställs vårt resultat utifrån ett 

samhällsperspektiv. 
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7.1.3 Etiska principer 
 
En etisk granskning av källorna berör endast artiklarna i kapitel 6 och efter en 

sammanställning av dem visar det sig att sju av tretton studier har följt vetenskapsrådets 

anvisningar. Vetenskapsrådet (2011 s. 40) anger fyra krav på forskning för att skydda 

individer som deltar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet: 

Informationskravet innebär att forskaren som ansvarar för forskningen har en skyldighet att 

informera deltagarna om forskningens syfte och att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet betyder att forskaren måste ha ett samtycke från deltagarna och eventuellt 

vårdnadshavare, till exempel måste forskaren informera vårdnadshavaren till barnet som 

deltar i projektet och få ett skriftligt godkännande. 

Vidare innehåller konfidentialitetskravet ett slags identitetsskydd, där uppgifter som bevaras 

och redovisas kring deltagaren i forskningsprojektet inte ska kunna identifieras av 

utomstående. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att den information forskaren har fått från deltagaren endast 

får användas i syfte till forskningsprojektet (ibid). 

  

I artiklarna där de etiskt ställningstagande saknas, kan artikelns bärande studie följa etiska 

riktlinjer, även om det inte redovisas explicit i artikeln.  
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7.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras resultaten från kapitel 3 och 6 utifrån relevans ur denna 

litteraturstudies problemområde, syfte och frågeställningar. Avsnittet ämnar att redovisa 

likheter och skillnader mellan dessa kapitel, vilket mynnar ut i en diskussion kring eventuella 

bakomliggande orsaker.  

  

7.2.1 Sång gynnar elevernas läsförmåga och upplevelse av 
meningsfullhet  
 

Flera forskare redovisar sång som ett svar på hur elevers språkutveckling gynnas av att 

integrera musik i undervisningen. I kapitel 3 synliggörs resultat från tidigare forskning som 

framställt sången, rytmen, rörelsen och ordförrådet som viktiga komponenter i barns 

språkutveckling, eftersom det gjorde att deras fonemiska medvetenhet utvecklades i högre 

takt än det hade gjort utan inslag av musik (Anvari et al, 2002; Gromko 2005; Wiggins 2007). 

Den stora skillnaden från kapitel 3 till kapitel 6, gällande den första frågeställningen, är att 

den nuvarande forskningen fick fram ett mer nyanserat resultat. Resultatet visar att sång inte 

endast stärker den fonemiska medvetenheten utan även den fonologiska medvetenheten, 

läsförmåga, meningsfullheten och det sociala engagemanget (Arslan 2015; Bolduc 2008; 

Dahlbäck 2017; Iwasaki et al 2013; Pitts 2016; Schön et al 2008).  

 

Det bör diskuteras om betydelsen kring forskningsobjektens åldrar i ovan studier eftersom det 

kan påverka studiernas resultat. I kapitel 3 hade forskningsobjekten lägre åldrar (4-6 år) än i 

kapitel 6 där åldrarna är mer varierande. Exempelvis granskar Schön et al (2008) tre grupper 

där medelåldern är 23 år, Dahlbäcks (2017) empiri i studie 1, 2, 3 berör på ett eller annat sätt 

elever i årskurs 1-3, Iwasaki et al (2013) gör en fältstudie i en årskurs 1 och Arslan (2015) 

samlar intervjuer från lärare som är verksamma i liknande årskurs. Detta kan vara en orsak till 

att läsförmågan och utvecklingen av den fonologiska medvetenheten visas i resultatet av 

kapitel 6 eftersom, generellt sätt, har äldre barn kommit längre i sin läs- och språkinlärning än 

yngre barn.  

 

Ett annat resultat som kommer fram i kapitel 6 är att andraspråkselever gynnas av musik, 

speciellt sång, i deras språkutveckling. De forskare som belyser detta är Engh (2013) 

Dahlbäck (2017) och Schön et al (2008) som på olika sätt hanterar andraspråkselever i deras 
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studier. Engh (2013) granskar litteratur som han kategoriserar utifrån rubriker bland annat 

andraspråksinlärning och vilken påverkan musik har på deras språkutveckling. Efter en 

sammanslagning av varje kategoris resultat, bildas litteraturöversiktens övergripliga resultat 

som visar att musik i form av sång i klassrummet stärker språkutvecklingen. Dahlbäck 

granskar styrdokument och kursplaner inom SVA från LGR64 till LGR11 för årskurs 1-3. 

Studiens resultat visar att styrdokument från LGR64 till LGR11 har skilda åsikter gällande 

kursplanerna för svenskämnet och SVA där estetiska uttrycksformer skildras i form av 

ämneskonceptioner, synsätt på språk, estetik, fritt skapande och lärande. Schöns et al (2008) 

syfte med studien är att undersöka inlärning av ett nytt språk med och utan musik i form av 

sång (ibid). Utifrån dessa forskare, är det endast Schön et al (2008) som påpekar vikten av 

sång i andraspråksinlärning i resultatet. En bakomliggande orsak till att Dahlbäck (2017) och 

Engh (2013) inte synliggör sångens påverkan på andraspråksinlärning i resultatet kan vara att 

de generaliserar slutsatsen och vill framhäva vilken påverkan musik har på språkutveckling, 

oavsett bakgrund. Därmed kan det antas att Dahlbäck (2017) och Engh (2013) indirekt stödjer 

Schöns et al (2008) slutsatser. 

 

Det finns två studier i kapitel 6 som har liknande syfte och metod, nämligen Sala och Gobets 

(2016) och Tierney och Kraus (2013). Sala och Gobets (2016) syfte är att granska hur 

musikfärdigheter påverkar barns akademiska och kognitiva förmågor. Det är likt Tierney och 

Kraus (2013) syfte där de granskar hur barns musikfärdigheter påverkar deras läsförmåga. 

Sala och Gobet (2016) gör en metasyntes där de samlar 38 brittiska studier vars syfte är att 

jämföra utifrån fyra frågeställningar som berör ifall musiken har en god inverkan på barns 

utveckling i bland annat matematik, läsning, minneskunskaper och fonologisk medvetenhet. 

Studierna skulle också följa kriterier som Sala och Gobet (2016) ansåg var relevanta (se 

bilaga C3). Tierney och Kraus (2013) gör också en metasyntes och granskar delprov och 

studier som undersökt vilken påverkan musik har utifrån fonologisk medvetenhet, rytmik, 

förbättra förmågan att urskilja olika ljud, förhöja arbetsminnet och åtskilja ljudmönster. Så 

både syfte och metod har likheter, men resultatet skiljer sig. Tierney och Kraus (2013) resultat 

visar att läsutvecklingen förbättras med hjälp av musik. Parallellt med Sala och Gobet (2016) 

vars resultat indikerar att musik inte är en pålitlig metod att använda för barns utveckling i 

bland annat läsning. En eventuell orsak för de två forskarparens skilda resultat kan vara deras 

källor i form av delprov, litteratur och studier som de bygger deras metasyntes på. Tierney 

och Kraus (2013) samlar material utifrån deras syfte, medan Sala och Gobet (2016) gör det 

också, men lade till egna kriterier som de menar är viktiga. Slutligen, det faktum att Tierney 



 22 

och Kraus (2013) är publicerad tre år före Sala och Gobet (2016) har en inverkan på resultaten 

eftersom det påverkar vilket material som låg tillgänglig för Sala och Gobet (2016) vilket 

Tierney och Kraus (2013) inte kunnat använda eftersom de publicerade sin studie först. 

 

7.2.2 Lärarens osäkerhet och tolkning av läroplanen påverkar hur musik 
integreras i elevers språkundervisning 
 
En del av resultatet i kapitel 6 synliggör lärarens engagemang och meningsfullhet vilket berör 

en del av lärarens kompetens som ger eleverna möjligheter att integrera med musik i 

språkundervisningen (Alatalo 2017; Asplund Carlsson et al 2008; Bolduc 2008). Dessa två 

komponenter belystes inte i kapitel 3, där fokus låg på vilka möjligheter läraren kan få 

(Gillespie och Glider 2010; Kim och Kemple 2011). Att resultaten skiljer sig åt kan bero på 

vad studierna har för syfte och frågeställningar, vilket påverkar resultatet, möjligtvis kan 

forskarna i kapitel 3 sett att lärarens engagemang ökat, men det var inte relevant för deras 

studie och därför beskrevs det inte i resultatet. 

 

En annan del av resultatet i kapitel 6 gällande andra frågeställningen var 

kompetensutbildning, vilket lärarna i Asplund Carlsson et al (2008) studie och Dahlbäcks 

(2017) studie 3 var positiva gentemot. Det finns vissa likheter med resultatet i kapitel 3. 

Likheterna är exempelvis med resultatet av Asplund Carlsson et al (2008) i kapitel 6 och 

resultatet i kapitel 3 av Gillespie och Glider (2010). Båda studierna har lärare som 

forskningsobjekt och får kompetensutbildning eller en slags sponsring, i syfte att utveckla 

kunskap kring hur man kan integrera musik i språkutveckling. Dahlbäck (2017) har samma 

forskningsobjekt, men lärarna får ingen kompetensutbildning, utan uttrycker en vilja att få det 

eftersom de vill ha mer kunskap att inkludera estetiska uttrycksformer i undervisningen. 

Forskningsobjekten i studien av Kim och Kemple (2011) var lärarstudenter som fick se vilka 

resurser som fanns tillgängliga i undervisningssyfte i deras praktik. Det forskarna har 

gemensamt är att lärarna eller lärarstudenterna uttrycker en vilja att få mer kompetens i hur 

man integrerar musik i språkutveckling.  

 

Resultatet i Asplund Carlsson et al (2008) studie är att lärarna går från osäker till säker efter 

kompetensutbildningen, medan lärarstudenterna i Kims och Kemples (2011) resultat var 

fortfarande osäkra på att ha språkundervisning integrerat med musik. En eventuell orsak till 

skillnaden på deras resultat kan vara att lärarna i Asplund Carlsson et al (2008) studie får en 
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kompetensutbildning under två år, medan lärarstudenterna Kims och Kemples (2011) studie 

fick en överblick i hur musik kan integreras i språkundervisningen, utifrån vad de såg på 

fältet. En annan orsak kan vara att lärarna är utbildade i studien av Asplund Carlsson et al 

(2008) jämfört med lärarstudenterna i Kims och Kemples (2011) studie. En reflektion utifrån 

skillnaden på resultaten är att lärarna i studien av Asplund Carlsson et al (2008) eventuellt 

känner sig mer trygga i sin yrkesroll.  

 

Ovan visar exempel på hur kompetensutbildning för läraren kan se ut, men om de inte får 

utbildning i exempelvis hur man integrerar musik i undervisningen, så finns alternativet att 

samarbeta med en musikpedagog (Propositionen 2009/10:8). Det finns delade meningar från 

detta förslag. Å ena sidan visar Pitts (2016) resultat att musikpedagoger har full kompetens 

vilket bidrar till positiv inverkan på barnens språkutveckling. Å andra sidan, problematiserar 

Dahlbäck (2013) i studie 3, musikpedagogens roll eftersom ämnet då kan uppfattas som något 

ovanligt för eleverna. Dahlbäck (2017) problematiserar att lärarutbildningen (2011) inte ger 

lärarstudenterna kunskap om musik och bild i undervisningen. 

 

Flera forskare i kapitel 6 beskriver att läroplanen är betydelsefull för läraren eftersom det 

påverkar elevernas möjligheter att få språkundervisning integrerat med musik. Telesco (2010) 

menar att om musik hade integrerats mer i andra ämnen genom läroplanen, så hade elevers 

läsförståelse förbättras. Det har en viss likhet med resultatet av Kims och Kemples (2011) 

studie där lärarstudenterna uttryckte en vilja att inkludera musik mer i läroplanen. Dahlbäck 

(2017) kontrar med ett av sitt resultat från avhandlingen där hon redovisar att läraren har ett 

visst tolkningsföreträde gällande styrdokument, vilket synliggör hinder och möjligheter kring 

arbetet med estetiska uttrycksformer i svenskämnet. En del av Pitts (2016) resultat synliggör 

att det är på grund av musikpedagogernas kunskap och självförtroende som möjliggör att 

barnens språkutveckling blir bättre. Därmed kan en reflektion göras att beroende på hur säker 

läraren känner sig i att undervisa i språk och musik kan det påverka elevernas möjligheter att 

få en språkundervisning som integrerar musik. 

8. Konklusion och implikation 

Problemområdet i litteraturstudien är att elevers resultat i läsförmåga är fortfarande relativt 

lågt jämfört med tidigare resultat (PIRLS, 2012). I samband med hänvisningar från LGR11 

(Skolverket, 2016a) som uttrycker att undervisningen ska innehålla flera uttrycksformer, 
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formades syftet därefter, det vill säga, att undersöka relationen mellan musik och 

språkutveckling i termer av möjligheter och begränsningar. Vår första frågeställning är: hur 

kan elevers språkutveckling, enligt forskning, gynnas av att integrera musik i undervisningen? 

Vårt övergripande resultat gentemot denna frågeställning är att sång gynnar elevers 

språkutveckling eftersom den fonologiska och fonemiska medvetenheten stärks. Följden blir 

att elevernas läsförmåga utvecklas i högre grad samtidigt som de upplever ett större 

engagemang och meningsfullhet. Den slutsats vi tar av detta resultat är att sannolikheten att 

läsförmågan stärks är stor, vilket indikerar att sång bör integreras i språkutvecklingen.  

 

Problematiken till litteraturstudien var att det ursprungliga syftet ämnade undersöka relationen 

mellan musik och språk och hur det gynnar elevers språkutveckling. Dock blev vårt resultat 

en aning smalare eftersom majoriteten av studier i resultatet beskriver sång och inte 

övergripande musik och dess beståndsdelar. En förklaring kan vara att, av de estetiska 

uttrycksformer, är musik ett väldigt brett ämne, vilket gjorde det svårt att samla material som 

innefattar alla delar, till exempel instrumentell musik. En eventuell orsak till detta kan vara 

hur väl översättningen av sökorden fungerar i databaserna, möjligtvis att sång och språk har 

tydliga likheter och därför finns det mer forskning kring detta. Ifall flera artiklar använts i 

litteraturstudien hade ett mer neutralt resultat eventuellt kunnat framställas. 

 

Den andra frågeställningen berör läraren och vilken betydelse hens kompetens har för att 

möjliggöra integrationen mellan elevers språkutveckling och musik. Ett övergripande resultat 

är att lärarens utbildning och tolkning av läroplanen avgör hur mycket musik integreras i 

elevers språkutveckling. En slutsats är att ifall läraren inte får utbildning, finns en risk att 

musik tolkas som ett ovanligt ämne. Anledningen till detta kan vara lärarens kunskaper 

eftersom det påverkar hur naturlig musik implementeras i undervisningen av läraren själv 

eller om en musikpedagog anlitas. Det finns både för- och nackdelar med detta. Nackdelen är 

att musik då kan anses som ett ovanligt ämne eftersom läraren “byts ut” och eleverna kan 

eventuellt få byta miljö i form av klassrum. Fördelen är att eleverna får en språkundervisning 

som integrerar musik eftersom musikpedagogen har stor kompetens i ämnet. Problemet med 

resultatet för denna frågeställning är att den problematiserar lärarutbildningen och läroplaner, 

som givetvis ser olika ut i världen.  
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Sammanfattningsvis pekade vår studie på att läraren behöver mer utbildning för att kunna 

införa fler uttrycksformer, exempelvis musik, i undervisningen. Detta kommer i sin tur gynna 

elevens språkutveckling eftersom det påverkar elevernas engagemang. Det är högst relevant 

för vår yrkesprofession eftersom LGR11 (Skolverket, 2016a) redovisar att vårt uppdrag är att 

ge eleverna en meningsfull skolgång med varierande undervisning som integrerar olika 

uttrycksformer. 

 

I examensarbete II skulle vidare forskning kunna ha syftet att undersöka huruvida 

digitalisering av musik påverkar elevers språkutveckling och engagemang. Elevernas intresse 

är en viktig del i vår kommande yrkesprofession. Musik är något barn brukar tycka om och 

möjligtvis kan de uppleva det ännu roligare i samband med digitala verktyg. Genom att 

inkludera en digital aspekt med musik, kan möjligtvis det bli en fördel för fortsatt användning 

i elevers språkutveckling. Eventuellt blir musik mer lättillgänglig eftersom det inte kommer 

bero på lärarens resurser i form av utbildning eller antal sånghäften. En eventuell 

frågeställning hade kunnat vara vilka fördelar det finns med att digitalisera musik i 

språkundervisning? I utvecklingsarbetet i kommande kurs, UVK 6, kan empiri samlas genom 

praktiskt utförande under VFU. Exempel på praktiskt arbete utifrån syftet hade kunnat vara att 

eleverna får i uppgift att använda ett digitalt verktyg, exempelvis Makey makey, i syfte att 

skapa en ramsa gällande grammatiska regler i svenska.  
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10. Bilagor  

10. 1 Bilaga A- Sökordstabell 

  
 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas  Sökord  Avgränsning  Träffar  Valda 
artiklar  

SwePub  Läs-och skrivinlärning  Refereegranskat  3 1 

SwePub  Läs-och skrivinlärning  Övrigt vetenskapligt  12 1 

SwePub  Song in teaching  Refereegranskat & tidskriftsartikel  8 1 

One search via 
megaindex  

Läs- och skrivinlärning  One search, full text, peer reviewed & academic journal  3 1 

One search via 
megaindex  

  

Aesthetic learning processes in primary pupils  Full text, peer reviewed, academic journal & 2017  37 1 

One search via 
megaindex  

Language development and music *  Full text, peer reviewed, academic journal  47  

One search via 
megaindex  

Songs* AND language development  Peer reviewed, academic journal, 2009-

2011, subject: early childhood education  
78 2 

ERIC  Music and reading and writing  Full text, peer reviewed, academic journal  13 2 

ERIC  Music and language  Refereegranskat & tidskriftsartikel, max 5 år gammalt  60 3 

ERIC  Reading fluency and music  Refereegranskat, 10 år  32 - 

ERIC  Reading fluency and music  refereegranskat & tidskriftsartikel, full text,  3 - 
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10. 2 Bilaga B1- Kategoriöversikt 
 

Titel, Författare  Sång och 
språkutveckling 

Lärares kompetens 
inom musik i 
språkutveckling  

Antal 
kategorier  

"Svenskämnets estetiska dimensioner – i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar"  

Katharina Dahlbäck (2017)  
X X 2 

 “Från görande till lärande och förståelse” Maj Asplund 

Carlsson, Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson (2008)  
 X 

 
1 

“’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklass elevers skriftspråksutveckling”  

Tarja Alatalo (2017)  
 
 

X 1 

 “The Effects of Music Instruction on Emergent Literacy Capacities among Preschool Children: 

A Literature Review” Jonathan Bolduc (2008) 
X X 2 

“Music, Language and Learning: Investigating the Impact of a Music Workshop Project 

in Four English Early Years Settings” 

 Stephanie E. Pitts (2016)  

X X 2 

 "Songs as an aid for language acquisitiony"  

Daniele Schön, Maud Boyer, Sylvain Moreno, Mireille Besson, Isabelle Peretz, Régine Kolinsk (2008)  

X  1 
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”Music training for the development of reading skills” Adam Tierney & Nina Kraus (2013)  X  1 

10.3 Bilaga B2- Kategoriöversikt   
Titel, Författare  Sång, ramsor 

och rytm  
Lärares kompetens inom musik 
i språkutveckling  

Antal 
kategorier  

 "Why Use Music in English Language Learning? A Survey of the Literature"   

Dwayne Engh (2013)  

  

X  
 

 
 

1 

”Music and early literacy”  

Paula J. Telesco (2010) 

X  1 

 “First grade teachers teach reading with songs”  

Derya Arslan (2014) 

X X 2 

 ”Let's bring back the magic of song for teaching reading”  

Becky Iwasaki, Timothy Rasinski, Kasim  

Yildirm och Belinda S. Zimmerman (2013)   

X  1 
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"When the music's over. Does music skill transfer 

to children's and young adolescents' cognitive and academic skills?" 

 Giovanni Sala och Fernand Gobet (2016)  

 

X  1 

10.4 Bilaga C1- Artikelpresentation   
 

Titel, 
författare 

Syfte  Metod  Urval  Etiska 
reflektione
r  

Resultat  Argument  

Svenskämnets 

estetiska 

dimensioner - i 

klassrum, 

kursplaner och 

lärares 

uppfattningar 

Katharina 

Dahlbäck  

(2017).  

  

    

Avhandlingens 

övergripande 

syfte är att 

synliggöra hinder 

och möjligheter 

för  

arbete med 

estetiska 

uttrycksformer i 

svenskämnet. 

Studie 1: Att 

bidra med 

kunskaper om 

hur barn deltar 

och lär i en 

kontext där 

musik och språk 

ingår och 

samverkar.  

Studie 2: Att 

synliggöra hur 

Avhandlingen granskar de tre studierna utifrån 

frågeställning och syfte.  

 

Studie 1: Aktionsforskningen använde sig av 

Observation.  

videoinspelning  

 och skriftlig reflektion. 

 

Studie 2: Kritisk närläsning  

 

Studie 3: Kritisk diskursanalys.  

Intervjuer med sex lärare.   

 

  

  

Studie 1: 

Tre klasslärare  

i årskurs 1.   

Studie 2: 

Svenskämnets 

kursplaner från 

Lgr 69 till Lgr 

11  

för årskurs ett 

till tre 

Studie 3: Sex 

lärare ifrån tre 

skolor 

intervjuades.   

  

Etiska 

principer 

uttrycks.   

Studie 1: Resultatet 

är att barnen som 

medverkar aktivt i 

sången förbättrar 

sin språkutveckling 

i snabbare takt, än 

de barn som inte 

deltar, eftersom när 

sång och tal 

integrerar med 

varandra utvecklas 

språket fortare 

. Studie 2:  

läroplaner från 

LGR64 till LGR11 

har skilda 

beskrivningar 

rörande 

kursplanerna för 

svenskämnet och 

SVA där estetiska 

Studie 1: Musiken gav ett 

flyt i läsningen av  

sångtexter och utrymme 

 för att experimentera med rytmer 

och betoningar i språket.   

 

Studie 2: framkom hur synsätt på 

svenskämnet varierat i 

styrdokumenten. Särskilt intresse 

ägnades estetiska uttrycksformer 

(lyrik, dramatik, prosa, musik, 

bild och form, film, dans och 

rörelse) i svenskämnet. Studien 

visade att utrymmet för de 

estetiska uttrycksformerna i 

svenskämnets styrdokument har 

varierat.  

 

Studie 3: Lärares argument 

för användning av estetiska 

uttrycksformer: att kommunicera 
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olika 

ämneskonception

er och synsätt på 

språk 

manifesteras i 

kursplanerna i 

svenska och 

svenska som 

andraspråk.  

 Studie 3: Att 

belysa lärares 

uppfattningar och 

synliggöra 

diskurser som 

styr utrymmet för 

estetiska 

uttrycksformer 

inom ramarna för 

svenskämnet.  

 

 

 

 

uttrycksformer 

skildras i form av 

ämneskonceptioner

, synsätt på språk, 

estetik, fritt 

skapande och 

lärande 

 

Studie 3: Läraren 

värdesätter 

estetiska 

uttrycksformer, 

men de har olika 

förutsättningar att 

använda dem som 

didaktiska verktyg, 

både beroende på 

egen kompetens 

och skolornas 

organisation. 

Fortsättningsvis 

visar studiens 

resultat att den 

senaste 

lärarutbildningen 

(2011) bidrar till att 

en segregerad syn 

på 

språkundervisninge

n, eftersom lärare 

(F – 3) inte utbildas 

i musik och bild 

(ibid).   

 

Avhandlingens 

och uttrycka sig, för flerspråkiga 

elever och lärande i en 

mångkulturell skola. Bearbeta 

och förstå, för att skapa 

gemenskap och inkludering. 

Vilket blir lustfyllda aktiviteter, 

som ett avbrott i skolarbetet 

även för 

språkutveckling, identitetsutveckl

ing och som didaktiska  

verktyg.   

 

Avhandlingen: Genom att 

använda estetiska uttrycksformer 

är att kompensera för elevers 

olikheter och som medium för 

elever som ännu inte är läs- och 

skrivkunniga  

 

 

 

 

 



 35 

resultat utifrån 

delstudierna: Det 

övergripliga 

resultatet i 

avhandlingen är att 

det finns en stor 

variation av 

möjligheter och 

svårigheter för att 

arbeta med 

estetiska 

uttrycksformer i 

svenskämnet (ibid).  

 

 

Music 

and early  

literacy  

Paula, J. 

Telesco (2010).

   

  

Syftet är att 

påvisa vilken 

effekt musik har 

på 

språkutveckling.  

Metod  

Undersökning, NAEP-

läsning (National Assessment of Educational Pro

gress – reading)   

Valde att 

undersöka result

at i läsförmåga 

från elever i åk 

4 och åk 8.  

Etiska 

principer 

uttrycks ej   

Elevers 

språkutveckling 

gynnats av att 

musik integreras i 

undervisningen en 

mer allsidig 

läroplan och där 

klasslärarna 

samarbetar med 

musiklärare, för att 

delge ny kunskap 

 

De senaste två årtiondena har det 

skett en explosion av forskning 

om effekterna av musikalisk 

träning på hjärnans utveckling, 

vilket gör musik till ett bra 

redskap att använda i skolan.    
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10.5 Bilaga C2- Artikelpresentation   
Titel, författare Syfte  Metod  Urval  Etiska 

reflektioner  
Resultat  Argument  

First grade teachers teach reading with songs, 

Derya Arslan(2014).   

    

Undersöka hur 

lärare i första 

klass lär sig läsa 

med låtar.  

Kvalitativ 

forskningsmetod  

Intervjuer  

Frågeformulär  

  

Tio klasslärare 

under 

utbildningsåret 

2012-2013  

Etiska principer 

uttrycks ej  

Lärarnas generella 

åsikt var att sånger 

var en viktig del i 

läs-och 

skrivinlärning, även 

uttalet.   

  

Avslutningsvis uttryckte 

lärarna en åsikt angående 

deras utbildning och menade 

att de önskade vägledning 

kring musikaktiviteter inom 

läs- och skrivinlärning.  
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Let's bring back 

the magic of song for teaching reading, 

Becky Iwasaki, Timothy Rasinski,  

Kasim Yildirm och Belinda 

S. Zimmerman(2013).    

Under skolåret 

2011-2012 

bestämde Becky 

(första författare) 

att sätta tillbaka 

sången i 

sitt klassrum (i en 

åk 1) genom 

att undervisa sina 

elever en eller två 

nya låtar 

varje vecka.   

Fallstudie med 

observationer och 

reflektioner.   

En förstaklass på 

arton elever.  

  

Etiska principer 

uttrycktes ej.   

Sjutton elever av 

arton möjliga kunde 

läsa och skriva när 

läsåret var slut.   

  

 

  

Arbeta med sång under nio 

veckor blev elevernas 

läsutveckling betydligt 

bättre. Forskarna är 

övertygad om att det är på 

grund av sångens inverkan 

eftersom sången inför ett 

mönster och en repetition 

som är ett väsentligt verktyg 

när inlärning av språk sker.   

 

10.6 Bilaga C3- Artikelpresentation   
Titel, författare Syfte  Metod  Urval  Etiska 

reflektioner
  

Resultat  Argument  

When the music's over. Does music skill transfer 

to children's and young adolescents' cognitive and academic skill

s? 

Giovanni Sala och Fernand Gobet (2016).  

    

Sala 

och Gobet undersökt

e tidigare studier 

som granskat 

musikträningens 

inverkan på barns 

kognitiva och 

akademiska 

färdigheter. 

 

Meta-analys. 

trettioåtta studier 

som låg under 

tidsspannet 1986-

2016 som 

uppnådde nio 

kriterier framställts 

av Sala och Gobet  

1. Studien måste 

innehålla någon 

form av 

Trettioåtta 

studier 

som låg 

under 

tidsspanne

t 1986-

2016 som 

uppnådde 

nio 

kriterier.  

Etiska 

principer 

uttrycks ej  

Resultatet är att 

musiken inte är 

en pålitlig metod 

utifrån 

frågeställningarna

: ifall musiken 

har en god 

inverkan på barns 

utveckling i bland 

annat matematik, 

läsning, 

minneskunskaper 

På grund 

av bristen på 

välarbetade 

studier är frågan 

huruvida 

musikutbildning 

ökar barns och 

ungdomars 

utveckling (bland 

annat reflektion 

och 

minnesförmåga) 
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musikutbildning  

2. Studierna får 

inte ha integrerade 

läroplaner (t ex 

lektioner av musik 

och läsning) 

3. Studien 

presenterade en 

jämförelse mellan 

en 

musikbehandlad 

grupp och minst en 

kontrollgrupp 

4. Musikutbildning 

var inte bara 

bakgrundsmusik 

och musikvideor 

5. Under studien 

undersöks samma 

frågeställning utan 

inslag av musik; 

6. Deltagarna i 

studien var elever i 

åldern 3-16 år 

7. Deltagarna i 

studien var elever 

utan någon 

tidigare musikalisk 

och fonologisk 

medvetenhet  

 

 

färdigheter 

fortfarande 

obesvarad.  

 

Musikträning är e

n osäker metod att 

arbeta med i syfte 

att utveckla barns 

utveckling på 

kognitiva och 

akademiska 

färdigheter 

eftersom 

studierna inte 

uppnådde alla 

kriterier.  
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erfarenhet 

8. Deltagarna i 

studien var elever 

utan någon 

särskild 

inlärningssvårighet

. 

9. Data som 

presenterades i 

studien var 

tillräckliga för att 

beräkna en effekt 

 

 

"Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare 

synliggör förskoleklasselevers  

skriftspråksutveckling 

Tarja Alatalo (2017). 

 

Syfte med studien 

var att undersöka 

vilket menings -

skapande arbete som 

sker, enligt lärarna, 

i samband med 

bedömnings-

aktiviteter.  

 

Kvalitativstudie  

Intervjustudie 

 

7 stycken 

lärare från 

tre olika 

förskolor 

 

Etiska 

principer 

uttryckts.   

Eleverna måste 

känna 

meningsfullhet 

samt ett visst 

intresse i sitt 

lärande för att 

uppnå en ultimat 

skolgång 

 

  

Med hjälp av 

bedömning 

utifrån elevernas 

lärande har lärare 

också möjlighet 

att ta tillvara 

elevers tidigare 

erfarenheter och 

förmågor och 

stimulera dem 

vidare. 
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10.7 Bilaga C4- Artikelpresentation   
Titel, författare Syfte  Metod  Urval  Etiska 

reflektio
ner  

Resultat  Argument  

The Effects of Music Instruction on Emergent Literacy Capacities a

mong Preschool Children: A Literature Review 

Jonathan Bolduc (2008). 

    

Redogör för 

olika studier 

som visar på 

vilket sätt 

musik påverkar 

yngre barns 

språkförmåga 

 

Litteraturöversik

t av relevant 

forskning som 

har behandlat 

relationerna 

mellan 

musikutbildning 

och framväxande 

läskunnighet i 

förskolan under 

de senaste 20 

åren. 

 

Totalt 

sammanfatt

ades 13 

korrelation

s- och 

kvasi-

 experimen

tella studier 

och 

jämfördes.  

 

Etiska 
principer 
uttrycks ej  

Lärare som arbetar 

med små barn, 

fördjupar sig i 

forskarnas projekt 

och stödjer 

musikutbildningen, 

så kommer barnens 

möjlighet att 

förbättra sin 

förmåga inom 

musikens arena och 

läsförståelse 

 

Flera av forskare och 

författare anser att 

aktiviteter inom musik 

främjar utvecklingen 

av tre centrala 

beståndsdelar som 

är en förbättring inom 

språkliga förmågor: 

hörseluppfattning, 

fonologiskt 

minnesförmåga och 

metakognitiv kunskap. 

Studier visar att musik 

främjar språkinlärning 

och att metoden ska 

användas till ett flertal 

elever med läs- 

och skrivsvårigheter. 

 
Why Use Music in English Language Learning? A 

Survey of the Literature 

 Dwayne Engh (2013). 

  

Syftet är 

att undersöka ti

digare 

forskningar 

kring empirisk, 

teoretisk och 

pedagogisk 

grund att 

överväga att 

använda musik 

som ett 

Litteraturstudie 

behandlar 

brittisk forskning 

som berör 

frågeställningen 

hur musiken 

bidrog till 

språkutveckling 

utifrån 

språkinlärning, 

andraspråksutve

Urvalet är 

olika 

artiklar me

d olika 

forskare.  

 

Etiska 
principer 
uttryckts.   

Musik och sång i 

klassrummet för 

språkutveckling 

är en odiskutabelt. 

Det stöds av teori 

och ger 

fördelar till utökad 

kunskap 

kring den språkliga 

förmågan. 

 

Pedagogiska glasögon 

kan musik och språk 

inte bara, men borde 

studeras i gemenskap. 
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hjälpmedel 

i språkutveckli

ng 

ckling, kognitiv 

förmåga, sociala 

sammanhang 

och praktiska 

resurser. Två 

kategorier, 

sociala 

sammanhang 

och 

andraspråksutve

ckling har 

underkategorier: 

Språkutvecking 

har kategorierna 

”Läran om 

människans 

historia”, 

”Gemenskaphet”

, ”Bryta vanor”, 

”Kultur”. 

Andraspråksutve

ckling har 

kategorierna: 

”Mottaglighet”, 

”Motivation”, 

”Lärprocesser”, 

Studier om 

andraspråksutve

ckling”  
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10.8 Bilaga C5- Artikelpresentation   
Titel, författare Syfte  Metod  Urval  Etiska 

reflektion
er  

Resultat  Argument  

Från görande till lärande 

och förståelse 

Maj Asplund Carlsson, 

Niklas Pramling och 

Ingrid Pramling Samuelsson  

(2008).  

 

Syftet med 

studien är 

att sätta 

fingret på 

varierande 

sätt att 

reflektera 

och 

diskutera 

om barns 

lärande av 

musik, 

rörelse och 

poesi. 

 

Metod  

Kvalitativ 

studie 

(intervjuer 

med öppna 

frågor) 

 

Nio arbetslag som alla uttryckte ett 

intresse för i första hand musik.  

 

Etiska 

principer 

uttrycks  

Lärare lyfter fram 

begreppet lärandets objekt och 

har blivit tydligare för dem. 

Begreppet 

har fått en innebörd som är gru

ndad i deras eget arbete med 

estetik i form av musik, dans 

och poesi.  

 

Läraren behöver veta var

t de ska, dvs. vad de 

skall rikta 

barns koncentration i 

form av agerande 

och utveckling av barns 

kunskap och förståelse 

inom olika uttryck av 

estetik. 

De måste lämna en 

stor plats för barns 

eget agerande 

och tänkande, 

vilket kräver att läraren l

ever i en form 

av osäkerhet och 

ovisshet om vad som 

skall hända. 
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Music, Language and 

Learning: Investigating the Impac

t of a Music Workshop Project 

in Four English Early Years Setti

ngs” Stephanie E. Pitts (2016) 

  

 

Syftet med 

studien var 

att 

observera h

ur småbarn 

i åldern 2-4 

år fick delta 

i Soundpla

y-projektet 

som hade 

som mål att 

ge barnen 

en ökad 

förståelse 

utifrån 

musikalisk 

kunskap. 

 

Observation

er, 

frågeformul

är 

 

Detaljerade observationer. Frågeformu

lär till föräldrar och utövare i början 

och slutet av projektet 

 

Etiska 

principer 

uttryckts.   

Soundplay uppnådde sina 

mål. Barnens kunskaper kring 

språk och musik förbättrades 

under projektets gång. Mkt 

pga. musikpedagog 

självförtroende  var orsak 

bakom barnens utveckling 

fortskred. 

  

Förbättringar av barnens 

färdigheter under året, 

vilket delvis kan 

översättas till deras 

engagemang, eftersom 

de översteg 

förväntningarna för barn 

med liknande ålder och 

omständigheter. 
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10.9 Bilaga C6- Artikelpresentation   
Titel, författare Syfte  Metod  Urval  Etiska 

reflektioner  
Resultat  Argument  

Songs as 

an aid for language acquisition 

 Daniele Schön, Maud Boyer, Sylvain 

Moreno, Mireille Besson, 

Isabelle Peretz och Régine Kolinskys  

(2008) 

Syftet med deras 

studie var att 

kombinera den 

språkliga och 

musikaliska 

informationen och 

jämförde 

språkinlärning grundat 

på följder av tal mot 

språkinlärning baserad 

på sekvenser med 

sång 

 

Kvantitativ 

studie med 

experiment. 

Deltagarna fick 

lyssna på stavelser 

genom sång eller tal 

med hjälp av varsin 

dator. Deltagarna 

skulle försöka känna 

igen och urskilja ord 

med sammansatta 

ord. 

 

Tre franskspråkiga 

grupper om ca 26 

personer. Medelåldern 

var 23 år.  

 

Etiska principer 

uttrycks ej  

Lärande är som mest 

optimal när känslor 

befrias och skapar 

engagemang.  

Chansen är som 

störst i den första 

inlärningsfasen då 

orden delas upp, där 

det skapas 

motiverande och 

tydliga direktiv från 

sången.  

 

  

Sång ett bra verktyg 

att använda för att 

gynna den ökade 

förståelsen i hur 

varierande 

bokstavsljuden blir 

på grund av 

omväxlande tonhöjd. 

 

Music training for 

the development of reading skills 

Adam Tierney & Nina Kraus (2013). 

 

  

Granskar bevis på att 

musikalisk träning kan 

förbättra läsförmågan.  

 

Kvalitativ 

metasyntes. Delprov 

som undersöker 

påverkan musik har 

utifrån fonologisk 

medvetenhet, rytmik, 

förbättra förmågan 

att urskilja olika 

ljud, förhöja 

arbetsminnet  

Studier och experiment Etiska principer 

uttryckts.   

Läsutvecklingen 

förbättrades när 

musik som integreras 

i undervisningen. 

 

Musikutbildning 

förbättrar förmågan 

att lyssna och 

särskilja skillnader i 

tid och frekvens. 

 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sofie Ivarsson och Amanda Svensson


