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Sammanfattning 
De estetiska uttrycksformerna är relativt ovanliga när det handlar om att inkludera dem i 
undervisningen, exempelvis musik integrerat i svenskundervisningen. Musiken används mest 
i skolundervisning i form av sånger för att gynna elevernas kulturarv. Musikämnet har mer 
potential än så och kan användas på ett mer didaktiskt sätt, exempelvis genom att utveckla 
elevernas läs- och skrivutveckling i form av en varierad svenskundervisning. En sådan 
integrering av musik i svenskämnet blir dock enformigt ifall musik endast används i syfte att 
lära elever nya sånger. Eleverna ska ha en varierad skolgång samt en konstellation av musik 
och språk som lärande metoder i undervisningen. Det finns en del vetenskapliga arbeten om 
musik integrerat i undervisningen, dock behövs det ytterligare forskningen inom detta 
område. Därför vill vi bidra genom vår forskning för att visa vad musik har att tillföra i 
svenskundervisningen, specifikt inom läs- och skrivutveckling. Syftet för studien är att 
undersöka relationen mellan elevernas samarbete och deras textbearbetning utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kombinerat med ett multimodalt perspektiv. Syftet mynnar ut i två 
frågeställningar: Vad resonerar eleverna om när de skriver en berättelse till en given melodi? 
På vilket sätt bidrar musiken till elevernas läs- och skrivutveckling när de skriver en berättelse 
till en given melodi? Studien besvarar frågorna genom en sammanställning och analys från 
empiri utifrån tre kännetecken ur det sociokulturella perspektivet kombinerat med det 
multimodala perspektivet, nämligen kreativitet, mediering och socialt samspel. Det 
övergripande resultatet, är att eleverna resonerar om vad de kan ta bort, byta plats eller lägga 
till ord från sina berättelser för att den ska förhålla sig bättre till melodin. Det andra 
övergripande resultatet är att musiken bidrar till elevernas läs- och skrivutveckling, eftersom 
musik kan stimulera deras medvetenhet om textens syfte, att skriva en berättelse till en given 
melodi. Musiken bidrar även till att eleverna bearbetar sina texter på en högre nivå, genom att 
läsa meningarna högt för att förhålla sig både till melodin och berättelsens struktur. 



Förord 
Att fullfölja tre arbeten kring språk och musik har varit utmanande och det var tack vare 
eleverna som deltog i empirin i studien, som vi fått drivkraften att fortsätta forska om ämnena 
och dess inverkan på läs- och skrivutveckling. Vi såg och upplevde hur mycket hjärta 
eleverna lade in i sina arbeten när de skrev sina berättelser till den givna melodin. De elever 
som ofta hade lätt för sig fick en sann utmaning, medan de elever som hade det lite svårare i 
skolan visade sig ha en naturbegåvning i att sjunga ut meningar i en stadig stämma! Vi fann 
den lärdomen inspirerande: ge eleverna en chans att visa sina kunskaper, genom att ge dem en 
varierande undervisning med flera uttryckssätt.  
 
Vår arbetsfördelning har varit varierande: en del dagar skrev en av oss mer än den andra och 
kommer på fler idéer till texten för att komma vidare i skrivprocessen, kontra andra dagar där 
det fanns en balans i vårt samarbete. I slutet av arbetets gång ansvarade Sofie för en del av 
metoddiskussionen och förtydligande av analytiska begrepp. Amanda skrev 
resultatdiskussionen och kapitel 8. Trots varierande arbetsfördelningar så lyckades vi att hålla 
en jämn arbetsgång genom hela arbetet, tack vare våra handledare och kurskamrater som har 
gett konstruktiv feedback och stöttat oss genom hela arbetsprocessen. Vi är väldigt stolta och 
glada över att vi har kommit i mål och därmed slutfört denna studie. Extra mycket tack till 
våra familjer som tror på oss när vi som mest behöver det! Nu är framtiden vår, so long 
studietider och hej till aktiv lärargärning! 
 
 
 
 
 

Sofie och Amanda 

 

3 juni 2018, Halmstad   
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1. Inledning 
“Kreativitet finns överallt där en människa fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar 
nytt.”  

(Vygotskij, 1995, s.15) 
Den kreativa undervisning har fått en annan status i skolorna och ses nu som en möjlighet att 
utveckla förmågan att tänka utanför boxen som är en viktig egenskap att behärska i livet 
(Linge, 2012, s. 253). Den allmänna uppfattningen om kreativ undervisningen har inte varit 
bestående, utan först uppmärksammats under modern tid (Brinkmann 2009, refererad i Linge, 
2012, s. 256). Det är en berättigad tolkning att svenska skolan strävar efter kreativ 
undervisning, när Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11 
förespråkar att eleverna får en livslång lust att lära (Skolverket 2017, s. 7). Vidare ska 
undervisningen stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende (LGR11, 
Skolverket 2017, s. 9). Genom kreativiteten får elever nya erfarenheter och intryck, vilket 
medför att de kan bemästra kommunikation genom att berätta, fundera och växa i sitt vetande 
(Forsberg Ahlcrona 2017, s. 1). Det är precis den kreativa undervisningen som främjar den 
sociala förmågan eftersom människor tar hjälp av och lånar varandras färdigheter, idéer och 
tankar (Strandberg, 2006, s. 105). Att arbeta tillsammans och genom det utbytet skapa något 
eget går i linje med LGR11 (Skolverket, 2017, s. 252) där ett syfte i svenskämnet är att 
eleverna ska utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med 
andra. Vygotskij poängterar att det vi lär oss, lär vi oss av varandra (Williams, 2006, s.40). 
Vidare framhåller Williams (2006, s. 47) att samarbetet mellan eleverna uppmuntrar till 
kreativt tänkande.  
 
Språk och musik har liknande komponenter som tillsammans kan möjliggöra ett lärande, 
exempelvis genom att belysa berättelsen i en sångtext. Genom att förena ämnen med varandra 
som har liknande komponenter kan det utgöra en kreativ aktivitet i sig som leder till ett 
fördjupat lärande (Linge, 2012, s. 258). Kreativitet som utgår från de estetiska ämnena skapar 
ett lustfyllt lärande (Hansson Stenhammar, 2015, s.2). Vidare beskriver författaren att de 
estetiska ämnena, bild och musik, har gått från att vara enskilda ämnen till att de ska 
genomsyra samtliga skolämnen som estetiska uttrycksformer (ibid). Enligt Forsberg Ahlcrona 
(2017, s. 8) kan estetiska uttrycksformer leda till struktur och begripliggöra innehåll i 
kommunikationen genom att synliggöra hur ord och handling hör ihop. Kommunikation kan 
synliggöras både verbalt samt i skrift och i denna studie samtalar eleverna med varandra 
genom båda versionerna. LGR 11 (Skolverket 2017, s. 259) klargör att kombination med text 
och olika estetiska uttryck i samspel möjliggör att eleven kan förstärka och levandegöra sina 
texters budskap. Svenskundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal och 
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och till att de kan uttrycka sig i olika 
sammanhang samt för skilda syften (LGR 11, Skolverket 2017, s. 252). Ett sätt att arbeta med 
olika texters syften, meningsbyggnad och språkliga drag är att synliggöra olika textformat i 
elevernas undervisning vilket resulterar i en strukturerad lektion kring textbearbetning 
(Johansson & Sandell Ring 2012, s.17).  
 
Genom att använda estetiska uttryckssätt, exempelvis musik, i ett annat ämne kan en 
fördjupning i ämnet ske (Linge, 2012, s. 258). Dock blir det inte per automatik ett lärande när 
estetiska ämnen integreras i undervisningen, utan det är väsentligt att tänka ut syftet med 
inkluderingen (Hansson Stenhammar, 2015, s.2). Musik kan användas som kunskap och 
utföra ett lärande genom musikinstrument, men även genom ord, sång och handlingar (Linge, 
2012, s. 259). När musikens egenskaper anpassas till ett annat ämne kan andra pedagogiska 
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syften möjliggöras (ibid). Exempelvis om musik integreras i svenskämnet för att belysa 
landets kultur som kan synliggöras bland annat i äldre sånger eller verser. Elevers motivation 
att kommunicera förbättras när de får ta del av musik, möjligen på grund av att det är ett möte 
med deras kulturarv (Pica, 2013, s. 28-29). Nivbrant Wedin (2013, s.9) framhåller att vid 
användning av musik, som ramsor, rim och vokalövningar, integrerat med läs- och 
skrivundervisningen stärker elevernas språkutveckling. Dock påpekar Dahlbäck (2013, s. 43) 
att integrering av musik i läs- och skrivutvecklingen anses som en tillbakahållen kunskap i 
skolorna. Musik har en påtagligt liten plats i skolorna och väljs ofta bort och andra ämnen 
som matematik, lyfts fram istället (Jederlund, 2011, s.12). 
 

2. Problemformulering 
Kombination av svenskämnet och musik är en relativt ovanlig form av undervisning i 
skolorna, speciellt på vilket sätt musiken används. Den vanligaste formen av musik som 
märks i skolorna idag är då eleverna får sjunga sånger, med argumentet att få möta sitt 
kulturarv (Pica, 2013, s.28-29). Dock har musikämnet mer potential än så och kan användas 
på ett mer didaktiskt sätt i undervisningen, genom att utveckla en svenskundervisning som 
utmanar elevernas läs- och skrivutveckling. LGR 11 (Skolverket 2017, s. 259) klargör att 
kombination med text och olika estetiska uttryck i samspel möjliggör att eleven kan förstärka 
och levandegöra sina texters budskap. Vidare beskriver Forsberg Ahlcrona (2017, s. 8) att 
estetiska uttrycksformer kan medföra struktur och begripliggöra innehåll i kommunikationen 
genom att synliggöra hur ord och handling hör ihop. Denna kombination är något vi, som 
blivande F-3 lärare, inspireras av och anser att det är viktig att tillföra i klassrummet. Eleverna 
ska ha en varierad undervisning samt en kombination av musik och språk som lärande 
metoder i undervisningen. Det finns en del vetenskapliga arbeten om musik integrerat i 
undervisningen, dock behövs det ytterligare forskningen inom detta område. Därför vill vi 
göra ett bidrag till forskningen genom att med denna studie visa vad musik har att tillföra i 
svenskundervisningen, specifikt inom läs- och skrivutveckling.  
 

2. 1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan elevernas samarbete och deras 
textbearbetning utifrån sociokulturellt perspektiv kombinerat med multimodalt perspektiv på 
lärande. Syftet mynnade ut i två frågeställningar: 
 
Vad resonerar eleverna om när de skriver en berättelse till en given melodi? 
På vilket sätt bidrar musiken till elevernas läs- och skrivutveckling när de skriver en berättelse 
till en given melodi? 

3. Bakgrund 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse av studiens problemområde och belysa 
några komponenter som är betydelsefulla i läs- och skrivutveckling i relation till musikens 
egenskaper. I första avsnittet redovisas varierande publikationer utifrån relevans av studiens 
problemområde, syfte och frågeställningar. Följt därefter redovisas ett avsnitt om tidigare 
forskning kring ämnet. 
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De estetiska ämnena, musik, drama, bild och rytmik är en del av helheten i elevens 
undervisning på grund av att det öppnar upp möjligheter för eleven att utöva flera 
uttrycksformer under sin skolgång (Skolverket, 2017 s.10). Curtain och Dahlberg (2015, s.91-
92) poängterar att sånger är mest effektiva när de är en integrerad del av läroplanen, har ett 
syfte med aktiviteterna och inte endast är ett tillägg. Shin (2017, s.15) påpekar att integrering 
av musik i klassrummet möjliggör att eleverna får se och höra olika typer av texter och 
textformat, alltifrån sånger och visor till raplåtar. När eleverna får se olika texttyper kopplade 
till musik, som ofta är ett intresse för dem, blir undervisningen meningsfull (ibid). Att elever 
ska känna att deras undervisning är meningsfull är någonting skolan har tagit i beaktning. 
Enligt Liberg (2012, s. 14) blir elevernas läs- och skrivutveckling betydelsefull om läraren 
skapar texter som bidrar till ett rikare ordförråd för eleverna. Just ordförrådet övar eleverna 
sig i när musik integreras i språkundervisningen, i form av visor med varierande ordval, till 
exempel “tunga fjät” och “helgdagsrock” (Jederlund 2011, s.128).  
 
Utöver ordförråd, poängterar Shin (2017, s. 16) att elevers fonologiska medvetenhet också 
förbättras när sång används i klassrummet eftersom eleverna får möjlighet att höra ljudet i 
olika variationer av språket, i form av varierande texttyper. Genom att låta eleverna skriva i 
ett annat format än vad de är vana vid, kan motivationen öka eftersom det kan upplevas 
ovanligt och spännande lektionsupplägg. Enligt Engh (2013, s. 117) kan integrering av sång i 
elevers språkundervisning öka deras motivation. I skrivutveckling är motivationen en 
drivande komponent eftersom det bidrar till lust i skrivprocessen som i sin tur stärker 
drivkraften att klara uppgiften (Lundberg, 2008, s.78). När det är dags för skolstart i årskurs 1 
är det ungefär två tredjedelar av eleverna som redan börjat läsa och skriva (Liberg, 2012, s. 
14). En eventuell anledning till detta kan vara att eleverna har ett utvecklat intresse och har 
byggt upp en vana av att vara deltagare och medskapare i läsande och skrivande (ibid).  
 
Trots att skrivandet är mer krävande, så börjar oftast barnet med skrivning innan läsning 
eftersom det upplevs roligare att uttrycka sig i skrift (Dahlgren et al, 2013, s.79). LGR 11 
(Skolverket, 2017, s. 252) klargör ett tillvägagångssätt för att behålla elevens intresse och 
motivation i deras skolgång, är att stimulera dem i deras läs- och skrivutveckling genom att 
uttrycka sig med estetiska uttrycksformer i svenskämnet. Ett av resultaten i Ivarsson och 
Svenssons (2018, s.16) litteraturstudie är att musikens minimala plats i svenskundervisningen 
kan vara på grund av läraren känner att de inte har kompetens nog eller inte tillräckligt gott 
självförtroende att använda kombinationen i undervisningen. Dock har musik och språk 
gemensamma komponenter som är gynnsamma att integrera i elevernas läs- och 
skrivutveckling.  

3. 1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras relevant forskning utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den 
tidigare forskningen ska sedan användas som diskussionsunderlag för studiens resultat i 
kapitel 7. 

3. 1.1 Musik stimulerar den fonologiska medvetenheten  

I elevers läs- och skrivutveckling är den fonologiska medvetenheten central eftersom det är i 
den processen som eleverna behärskar de olika ljuden för bokstäverna och orden. I Anvari, 
Trainor, Woodside och Levy (2002, s.115) kvalitativ studie testades hundra barn i fyra- och 
femårsåldern i olika tester, exempelvis fonemisk, fonologisk och musikalisk som skapade en 
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regressionsanalys1. Ett av de fonemiska testerna handlade om bokstavsljud där barnen skulle 
få höra olika ljud och sedan forma det till ett helt ord, exempelvis k-a-t-t (Anvari et al, 2002, 
s.116). Syftet med de musikaliska testerna handlade om att barnet skulle urskilja melodi och 
rytm från ljud i form av talat språk och ord (Anvari et al, 2002, s.117). Resultatet visar ett 
samband mellan tolkning av musik och den fonologiska och fonemiska medvetenheten som 
innebär att frånskilja ljudet i form av tonhöjd, tempo och sammanhang (Anvari et al, 2002, 
s.126-127). Liknande resultat fick Schön, Boyer, Moreno, Besson, Peretz och Kolinskys 
(2008, s.977) i deras kvantitativa studie av undersökningar med 78 personer varav 
medelåldern var 23 år.  
 
Studierna som presenterades undersökte inlärning av ett nytt språk med och utan musik i form 
av sång (ibid). Deltagarna fick 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, s.978). 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, s.982). Denna del av språkutveckling inkluderade den fonologiska och fonemiska 
medvetenheten, vilket förbättrades på grund av det ökade engagemanget som musiken bidrog 
till. Studiens övergripande resultat är att språkinlärningen, speciellt främmande språk, 
förbättras på grund av sången då den ger tydliga direktiv och orden blir uppdelade (ibid).En 
annan forskare som hade samma ålder på sina deltagare, var en forskare vid namn Wiggins. 
  
Wiggins (2007, s. 62) genomförde en studie i USA, utifrån en barngrupp med fyraåringar. 
Forskaren (Wiggins, 2007, s. 56) 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 hade sina utgångspunkter i flera sinnen, 
bland annat de visuella, kinetiska, auditiva och verbala förmågorna. Inom den visuella 
förmågan fick eleverna läsa sångtexter, den kinetiska förmågan var att spela olika instrument, 
auditiva förmågan innebar att eleverna fick lyssna till antingen instrumentell musik eller en 
sång och den verbala förmågan var att samtala kring sångens uppbyggnad, men även att 
sjunga (Wiggins, 2007, s. 57). 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, s. 62). 
  
  
Det går i linje med Tierney och Kraus (2013, s.209) resultat av deras studie från USA. 
Studien är en kvalitativ metasyntes där forskarna sammanställer delprov och studier som 
undersöker vilken påverkan musik har på barn i åldrarna 4-12 år 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, s.228) 
resultat att barnens läsutveckling förbättrades när musik integreras i undervisningen. Musiken 
stärker inte endast barnens läsutveckling, utan stimulerar även elevernas förmåga att lyssna 
och särskilja bokstavsljud. 
  

                                                         1  Regressionsanalys analyserar sambandet mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. I Anvaris studie är den oberoende variabeln musiken som antas ska påverka den beroende variabeln dvs. läsning. Studiens syfte med analysen är att beskriva hur sambandet ser ut mellan den musikaliska - och läsförmågan för att kunna förklara den fonemiska medvetenheten.  
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3.1.2 Aktivt arbete med sång stärker elevers läs- och skrivutveckling 
Iwasaki, Rasinski, Yildirim och Zimmerman (2013, s.137) gjorde en fältstudie i USA som 
bestod av fyra författare med olika yrkestitlar, vilket var tre professorer och en lärare i årskurs 
1, Iwasaki. Fältstudien genomfördes i Iwasakis klassrum. Iwasaki et al (2013, s. 138) 
integrerade en ny sång varje vecka som bearbetas genom att exempelvis fråga eleverna vad 
titeln hade för innebörd, vad som rimmade på orden i låttexten och så vidare. Studiens resultat 
visade att 17 av 18 elever i Iwasakis klass hade förbättrat sin läsförmåga innan läsåret var slut 
(Iwasaki et al, 2013, s.140). Forskarnas förklaring av resultatet var att sången innehåller ett 
mönster och en repetition vilket är grundläggande verktyg inom läs- och skrivutveckling 
(ibid). 
  
Det går i linje med resultatet från Dahlbäcks forskning från 2011. I Dahlbäcks (2011, s.79), 
aktionsforskningsstudie, använde hon en kvalitativ metod för att samla in empiri i form av 
loggböcker, intervjuer, observationer och videoinspelning, under ett helt läsår. I studien 
deltog en klasslärare, en specialpedagog och 26 stycken 7-åriga elever (Dahlbäck, 2011, s. 
67). Fyra dagar i veckan började skoldagen med en lektion där musik och språk var i fokus 
och blandades i olika övningar i ett strukturerat program (ibid). Studiens resultat framställs i 
tre delar vilket handlar om på vilka sätt deltog eleverna, vilka transformationer som skedde 
mellan de olika kommunikationsformerna (visuell representation, auditiv representation och 
användning av olika teckensystem för gestaltning) och hur musik och språk fungerade 
gemensamt i studien (Dahlbäck, 2011, s. 92). Resultatet var att barnen som medverkade aktivt 
i sången förbättrade sin språkutveckling i snabbare takt, än de barn som inte deltog, eftersom 
när sång och tal integrerade med varandra utvecklades språket fortare (Dahlbäck, 2011, 
s.121). 
  
Batur (2016, s. 82) gjorde en experimentell studie i Turkiet. Studien bestod av experiment- 
och kontrollgrupper med sammanlagt 80 elever som gick i årskurs 5 och 6. Årskurserna hade 
40 elever vardera och där hälften, det vill säga 20 elever, placerades i experiment- och 
kontrollgrupp. Syftet med studie var att uppmuntra elever att skriva på ett flytande sätt, vilket 
benämns som en process, MAYAZ-tekniken2. Eleverna hade 20 minuter på sig att skriva om 
ett valfritt ämne. Eleverna som var placerade i experimentgruppen fick ingen annan 
vägledning än att det spelades bakgrundsmusik medan de skrev sina texter. Eleverna som var 
i kontrollgrupperna blev ombedda att skriva sina texter utan att någon musik spelade in i 
bakgrunden. Resultatet av studien var att eleverna i experimentgruppen som skrev sina texter 
under tiden bakgrundsmusik spelades, använde mer ord i sina texter än i kontrollgruppen. 
Slutsatsen blev att bakgrundsmusiken bidrog till att elevernas skrivförmåga förbättrades och 
att läraren därmed bör använda bakgrundsmusik som metod när eleverna ska skriva 
skrivuppgifter (ibid). 
 
Pitts (2016, s.5) gjorde en brittisk forskning där hon observerade ett projekt, Soundplay, som 
bestod av flera workshops vars syfte var att lära barnen bland annat ramsor, sånger och 
instrument för att stärka deras språkliga förmåga. Barnen som deltog i projektet var 2-4 år 
gamla (Pitts, 2016, s.8). Projektets resultat var att elevernas erfarenhet kring musikens olika 
former (rytm, sång, ramsor) förbättrades samt att deras språkliga och sociala utveckling 
stärktes under projektets gång (Pitts, 2016, s.21-22). Det resultatet går i relation med Gillespie                                                         2 Musiken kan påverka skrivförmågan på ett positivt sätt och har därmed introducerat begreppet "flytande skrivförmåga" i denna studie. 
Flytande skrivförmåga har använts som i processen där elever omvandlar inspirationen av musik till skrivning. Denna process kallas 
MAYAZ-tekniken (Batur, 2016, s.83). 
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och Glider (2010, s.805) resultat. Forskarna genomförde en observationsstudie i USA som 
blev sponsrad av Head Start programmet. Gillespie och Glider (2010, s.802) 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, 
s.801). Lärarna sjöng även sånger med barnen om vädret, kalendern, siffror och bokstäver, 
men mindre tid gick åt rörelserna (2010, s.805). Resultatet synliggjorde att integreringen av 
musik stärkte förskoleelevernas lärande och sociala förmågor (ibid). 

3. 2 Sammanfattning av avsnittet 
Kapitlet visar att elever behöver varierande undervisning för att utvecklas i deras läs- och 
skrivutveckling. När språket ska utvecklas är den fonologiska medvetenheten en central 
byggsten, som kapitlet visar att integrering av sånger i språkundervisningen ger goda effekter 
på. Kapitlet visar många forskningsresultat att musiken förbättrar läsutvecklingen, dock har 
det inte forskats lika mycket om musikens påverkan på elevers skrivutveckling. 
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 (Pitts 2016; Iwasaki et 
al 2013; Dahlbäck 2011; Schön et al 2008; Wiggins, 2007; Tierney och Kraus, 2013; Batur, 
2016; Gillespie och Glider, 2010). Flera forskare redovisar resultat som visar att det finns ett 
samband mellan musik och fonologiska och fonemiska medvetenheten. Vissa studier visar att 
med hjälp av sång, förbättras den fonologiska och fonemiska medvetenheten som i sin tur 
bidrar till att läsutveckling och ordförrådet förbättras fortare (Anvari et al 2002; Iwasaki et al 
2013; Schön et al 2008).  

4. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av det 
empiriska materialet, därefter följs centrala begrepp som resultatet kommer analyseras efter. 
Studien ämnar undersöka relationen mellan elevernas samarbete och deras textbearbetning till 
en given melodi inom ämnet svenska i grundskolans tidiga år. 

4. 1 Sociokulturellt perspektiv 
Människan kommunicerar med språket och uttrycker sina tankar på varierande sätt. Genom 
vårt språk synliggörs en grupptillhörighet, antingen om det är från yrkesprofession, land eller 
politiska tillhörigheter (Svensson, 2009, s. 30). En av grunderna för ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande och mänskligt handlande och tänkande, är att man intresserar sig för hur 
individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och språkliga verktyg (Williams, 
Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000, s. 31-32). Det går i linje med Jacobssons (2012, s. 
153) tankar om det sociokulturella perspektivet då han menar att teorin handlar om tanken, 
medvetandet och den materiella världen som en helhet.  
 
Inom sociokulturella perspektivet är den främste företrädaren teoretikern Lev S Vygotskij 
(Svensson, 2009, s. 32). Vygotskij grundidé att lärande är en funktion av interaktion med 
andra (Säljö, 2003, s.85). Människan växer upp i en social värld och får kunskaper utifrån de 
sätt att tänka, kommunicera och agera som utmärker den sociokulturella omgivningen (ibid). 
Vygotskij menar att inre processer alltid beror på yttre aktivitet (Strandberg, 2006, s. 10-12). 
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Aktivitet som leder till lärande har fyra kännetecken: det är sociala, medierade, kreativa och 
situerade. Det sociala lärandet syftar på interaktioner med andra individer, medierande 
lärande sker när fysiska och intellektuella verktyg används i ett lärande mål, vilket även 
benämns som artefakter. Det medierande lärandet kan också förekomma när eleverna 
medierar sina kunskaper med varandra, exempelvis genom att ställa frågor. Det tredje 
kännetecknet, kreativt lärande, syftar till att aktiviteten och lärandet är nyskapande. Det fjärde 
kännetecknet, situerade lärandet, betyder att lärande sker i specifika situationer (ibid). I denna 
studie kommer tre av fyra kännetecken att användas, det sociala, medierande och kreativt 
lärande att användas för att kategorisera empirin. Det fjärde kännetecknet kommer inte att 
användas eftersom studiens empiri inte visar att lärande sker i en specifik situation. Vi tolkar 
att vissa citat visar ett lärande, men vi kan inte tolka att det sker under inspelningen.  

4. 2 Multimodalt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är inte en enhetlig teori, det finns gemensamma perspektiv i 
flera olika teorier, exempelvis det multimodala perspektivet (Jakobsson, 2012, s. 154). Ett 
multimodalt perspektiv uppstår när människor i kommunikation med varandra kombinerar 
olika kommunikationsmedel, multimodala uttryckssätt, exempelvis talat och skrivet språk, 
ljud, bilder för att förstå varandra (Leijon och Lindstrand 2012, s.188). Genom att använda 
multimodala uttryckssätt i studien synliggörs nyanser av kreativitet utifrån elevernas 
skrivuppgift. Att kunna uttrycka sig i skrift innebär en kombination av flera multimodala 
uttryckssätt, exempelvis pennor, papper, bilder och så vidare (Gustavsson och Schmidt, 2011, 
s. 37). Genom att använda skriftspråket för att skapa mening innebär meningsskapande blir en 
transformativ handling (Kress, 1997 refererad i Gustavsson & Schmidt, 2011, s. 44). 
Multimodala uttryckssätt kommer att användas i analysen som ett komplement till de tre 
kännetecken från det sociokulturella perspektivet. Det insamlade materialet visar att eleverna 
använder uttrycksmedel som talat och skrivet språk samt ljud när de arbetar med uppgiften. 
Multimodala uttryckssätt synliggörs i vilka multimodala resurser eleverna använder sig av 
och är därifrån några begrepp kommer ifrån, nämligen kreativ handling, meningsskapande, 
representation och transformering. 

4. 3 Analysbegrepp 
Eftersom studien använder tre kännetecken i analysen som är stora, behövdes det analytiska 
begrepp för att kunna smalna av de tre kännetecken och göra analysen genomförbar. Efter en 
granskning av de tre kännetecken fann vi begrepp som gemensamt med kännetecken skapa ett 
samband mellan varandra. Multimodala uttrycksformer har en sammankoppling till de tre 
kännetecken, eftersom det genomsyras i hela skrivuppgiften, då eleverna använder flera 
kombinationer av verktyg när de skriver sin sångtext. Den skrivuppgiften eleverna gjorde har 
alla kännetecken och det kan tolkas på flera sätt hur de använde kreativiteten, mediering, och 
socialt. Utifrån det sociokulturella perspektivet används analytiska begrepp som fysiska och 
intellektuella redskap samt artefakter. Ur det multimodala perspektivet används de analytiska 
begreppen kreativ handling, meningsskapande, representation och transformering. En 
grundlig förklaring över hur kännetecken anpassats till studien redovisas nedan.  
 
Det första kännetecknet kreativitet, kan tolkas att eleverna är när de lyckades skriva en 
berättelse, men i denna studie är det specifikt när musiken används i form av sång, nynnande 
och rimmande. Det analysbegrepp som går efter kreativitet är meningsskapande. 
Meningsskapande kan tolkas som en kreativ handling där man omskapar, transformera, redan 
befintliga representationer (Selander & Kress, 2010, s. 33). Att transformera information och 
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skapa representationer är en meningsskapande aktivitet. (ibid). Att använda multimodala 
uttryckssätt t.ex. genom att sjunga, rita, dramatisera, samtala, i meningsskapandet runt en text 
fördjupar förståelsen, utvecklar läsandet och skrivandet (Dahlbäck, 2017 s. 51). 
Genom att använda multimodala uttryckssätt kan lärandet transformeras och fördjupas 
(Selander & Kress 2010, s. 33). Utifrån studiens tolkning av meningsskapande är en kreativ 
handling när eleverna skriver deras berättelse till en given melodin, nynnar, sjunger och 
rimmar dem för att transformera informationen av en redan befintlig representation. Dessa tre 
begrepp benämns i vår studie som en kreativ handling. I denna studie synliggörs 
meningsskapande, exempelvis när eleverna skriver sin berättelse och korrigerar den med hjälp 
av sång, där de sjunger ut sina meningar för att det ska passa den givna melodin.  
 
Det andra kännetecknet är mediering. Mediering sker när människan använder redskap i allt 
vad hen gör. Redskapen som används kan vara både intellektuella och fysiska i syfte att 
mediera världen för oss i olika aktiviteter (Dahlbäck 2017, s.26). Enligt Säljö (2015, s.92) 
sker de fysiska redskapen och de intellektuella redskapen i samspel med varandra exempelvis 
när människor läser och skriver med språkliga symboler, vilket vi gör med hjälp av fysiska 
redskap, exempelvis dator och penna. Artefakter är produkter som har formats för att ha vissa 
egenskaper, exempelvis datorn som har en viss egenskap, att kunna skriva och läsa med (Säljö 
2015, s.13). Artefakterna behöver inte endast vara fysiska, utan kan även vara mentala eller så 
kallat intellektuella produkter som möjliggör att uppgiften kan lösas och fortsätta i processen 
(Säljö 2015, s.92-93).  
 
Eleverna medierar sin kunskap gentemot varandra när de ställer frågor till varandra eftersom 
ett medierat lärande sker med hjälp av talat språk (Partanen 2007, s.57). I denna studie 
används mediering när eleverna nyttjar fysiska redskap, som exempelvis datorn i samband 
med deras intellektuella redskap. När eleverna använder datorn för att skriva sina meningar 
och samtalar med varandra om texten exempelvis stavning, blir datorn ett läromedel vilket 
kan benämnas som en artefakt som kan skapa ett lärandetillfälle. Vår empiri kan inte visa att 
eleverna verkligen tar lärdom av varandra och bruket av datorn, men det finns en möjlighet 
och därför använder vi dessa begrepp.   
  
Det tredje och sista kännetecknet sociala lärandet, uppstår när eleverna är i interaktion med 
varandra, där det skapas en kommunikation. Inom begreppet representation utgår man ifrån 
de kommunikativa resurserna exempelvis filmer, berättelse och så vidare (Selander & Kress, 
2010, s. 97-98). Exempelvis när man ska referera eller återberätta en text från en studie eller 
bok, blir det en representation eftersom författaren och forskaren har tidigare gjort en 
presentation kring ämnet och läsaren gör därefter en representation. Transformering är 
centralt i studien med avseende på hur eleverna använder olika multimodala uttrycksformer. 
Transformation kan synliggöras när information bearbetas och omgestaltas (Selander & 
Kress, 2010, s. 33-34). När representationen går igenom en transformation, ändrar den 
skepnad till en ny representation (ibid). I studien synliggörs det sociala lärandet när eleverna 
samtalar om texten. Detta gör dem bland annat under tiden där deras text går igenom en 
transformation och ändrar skepnad till en sångtext och därmed blir en ny representation.   
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5. Metod 
I detta kapitel kommer urval, genomförande, datainsamling och databearbetning redovisas 
och valen kommer att argumenteras och förklaras. 

5. 1 Urval och etiska principer 
Då forskaren använder deltagare som funnits tillgängliga utgör studien ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2011, s. 114-115). Det stämmer på studien då skolorna är bekanta för oss av andra 
skäl. Det är två skolor som kommer från olika städer i södra Sverige. Skolorna och eleverna 
som deltar i studien har fiktiva namn. Den ena skolan, Solrosskolan, är en F-3 skola med 
drygt 360 elever och klassen som deltar består av 23 elever som går i årskurs 2. Den andra 
skolan, Blåklintsskolan, är en F-6 skola med drygt 600 elever och klassen som deltar går i 
årskurs 1 med sammanlagt 44 elever.  
  
I ett tidigt skede skickade vi ut en etikblankett (se bilaga A) till elevernas vårdnadshavare. 
Den etiska principen i studien går efter Vetenskapsrådets (2017, s.40) fyra krav på forskning 
för att skydda individerna som deltar: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har berört informationskravet genom att 
informera vårdnadshavarna om studiernas syfte och att deras barns deltagande självklart är 
frivilligt. Vi har följt samtyckeskravet eftersom vi har inväntat godkännande från eleven och 
deras vårdnadshavare innan datainsamling påbörjats. Vi har enligt konfidentialitetskravet, 
skapat fiktiva namn till skolorna och elever så att de inte kan identifieras av utomstående. Det 
sista kravet, nyttjandekravet följs upp med att empirin från eleverna endast används i syfte till 
studien. All insamlad data överfördes från inspelningsverktygen till en lösenordsskyddad 
hårddisk som enbart vi har haft tillgång till. Detta för att undvika spridningen av datan och för 
att uppfylla konfidentialitetskravet. 

5.2 Datainsamling 
Studien bygger på empiri som utgör data med ljud- och videoinspelningar när elever samtalar 
med varandra under tiden de arbetar med skrivuppgiften. Empirin analyserades utifrån elevers 
läs- och skrivutveckling genom tonsatta berättelser i relation till sociokulturellt perspektiv och 
multimodala uttryckssätt. Det finns totalt tjugotre inspelningar och efter transkriberingar av 
all data, gjordes ett urval av datamaterialet på fem ljudinspelningar och två videoinspelningar 
som upplevdes relevant för syfte till studien. Dock redovisas fyra av sju inspelningar till 
analysen i kapitel sex i syfte att minimera risken att analysen och resultatet av empirin blev 
upprepande. Genom att göra ett urval av inspelningar förbättras sannolikheten för forskaren 
att förhålla den insamlade datan till studiens syfte och frågeställning, så att inspelningarna 
stärker studiens relevans (Eidevald, 2015, s.177).   
  
Under dokumentation har vi mestadels spelat in eleverna utan vår uppsikt och då placerat 
mobilen eller iPaden på bordet och låtit inspelningen vara igång under deras samtal, medan vi 
tagit hand om resterande klasskamrater. När datainsamling med ljud- och videoinspelningarna 
utförs i klassrummen kan det pedagogiska ögonblicket bevaras utan att det går förlorat 
(Bjørndal, 2005, s.72). Dokumentation var delvis planerade, dock inte valet av vilka elever 
som skulle spelas in eller vilken tidpunkt under lektionen och därmed blir det ett oplanerat 
val. Bryman (2011, s. 176) kallar observationer eller inspelningar som inte går efter något 
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schema för ostrukturerade observationer. Inspelningar eller observationer som inte går efter 
ett schema möjliggör att forskaren får ett brett spektra av datamaterial (ibid).  

5.3 Databearbetning 
Studien har en abduktivt ansats eftersom det har växlat mellan teori och empiri under arbetets 
gång för att förbättra sammanhanget mellan studiens frågeställningar och resultat. En 
abduktivt ansats innebär att teori och empiri relateras till varandra genom en sammanslagning 
av induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg 2009, refererad i Svensson, 2015, s. 219).  
När en studie har ett abduktivt synsätt, är det första steget att formulera en hypotes utifrån 
empirin vilket är likt en induktiv ansats (Bengtsson och Thörnell, 2009, s. 5). Sista steget i en 
abduktion har en deduktiv ansats, då hypoteserna prövas till den empiriska insamlingen (ibid). 
I denna studie förhöll sig det första steget, med induktiv ansats då en hypotes formulerades 
utifrån empirin där elevernas varierande sätt att samarbeta med en kreativ skrivuppgift 
synliggjordes. Hypotesen blev att empirin eventuellt kunde kopplas samman med 
sociokulturella och multimodala perspektivet, vilket blev möjligt på grund av vår tidigare 
kännedom om teorierna. När forskarna har en viss vetskap om teorier som ska användas i 
studien, kan hypoteser formuleras i tron om att det kan passa den insamlade datan (Bryman, 
2011, s. 20). Sista steget i abduktionen har en deduktiv ansats, då inläsning av teorierna 
utfördes, där bland annat tre kännetecken och flera analysbegrepp upptäcktes som hade 
likheter med studiens empiri.  
 

5. 4 Metoddiskussion  

Detta avsnitt ämnar diskutera och reflektera kring val av metod och datainsamling till studien 
och dess validitet samt reliabilitet.  
 
Studiens urval är ett bekvämlighetsurval eftersom empirin är hämtad från skolor som var 
kända för oss sedan tidigare. Det finns både för- och nackdelar med att studien har ett 
bekvämlighetsurval. Fördelen är att vi får möjligheten att fördjupa oss i elevernas arbete och 
musiken inverkan på deras läs- och skrivutveckling. Nackdelen är att trots att totalt 66 elever 
deltog, består empirin av 4 skrivpar, det vill säga totalt 8 elever som medverkar i studien. En 
eventuell orsak till att vi inte valde att ta in fler skrivpar i empirin, kan vara att eleverna 
använde liknande metoder för att lösa skrivuppgiften vilket hade blivit en större repetition än 
variation i studiens resultat. En lösning på detta problem hade varit att planera in fler 
lektionstillfällen utifrån ett strukturerat observationsschema för att både få in mer datamaterial 
kring elevernas skrivprocess inom studiens uppgift, att skriva en berättelse till en given 
melodi.    
 
Att forska om elevers läs- och skrivutveckling utifrån musik och dess egenskaper, har en 
didaktisk relevans eftersom det synliggör hur eleverna anpassar sitt lärande till ett estetiskt 
ämne, vilket forskningen behöver fler implikationer om. Dock har det varit svårt att veta hur 
forskningen skulle avgränsas. Valet att definiera kreativitet utifrån endast sång, nynna och 
rimord gjordes på grund av begreppet har annars en större innebörd än vad denna studie kan 
visa. Å andra sida, vad hade hänt om studien haft en vidgad definition av kreativitet? Det är 
definitivt en kreativ handling att skriva berättelse till musik. Troligtvis har kategorierna i 
studien blivit allt för strängt definierade, då kreativitet har innebörden som förklarades ovan, 
mediering avgränsas till när eleverna använder verktyg i sitt skrivande och det sociala 
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definieras utifrån vad eleverna säger angående textbearbetning. Troligtvis hade studien fått ett 
annat resultat om definitionerna hade sett annorlunda ut, men å andra sidan behöver inte en 
annan begreppsförklaring vara bättre än den studien använder. Rädslan att göra fel och ha 
förstora verktyg har haft en slagkraft i studien, vilket kan ha påverkat ett mindre resultat. Å 
andra sidan besvarar resultatet studien frågeställningar och syfte, vilket antyder att vi gjort 
studien rättvisa.  
 
Empirin innehåller elevers samtal under tiden de skriver eller ska skriva deras skrivuppgift 
som är kopplad till aktionen i föreliggande studie, det vill säga att skriva en berättelse till en 
given melodi där slutprodukten en sångtext. I datamaterialet kom det fram hur eleverna 
samtalar kring hur de ska forma deras berättelser, alltifrån stavning, val av adjektiv, 
omformuleringar, meningsbyggnader till resonemang kring hur texten skulle passa till dess 
syfte. Eftersom den insamlade datan var så pass tydlig i vad de resonerade kring texten, ansåg 
vi att det höll som empiri i denna studie om elevers läs- och skrivutveckling genom tonsatta 
berättelser.  
 
Den insamlade datan i studien består av ljud- och videoinspelningar, det finns totalt femton 
ljudinspelningar och åtta videoinspelningar. I studien har vi använt tre ljudinspelningar och en 
videoinspelning som empiriskt material med argumentet att det var de inspelningarna vi ansåg 
innehöll mest relevans utifrån studiens syfte. Med hjälp av ljudinspelningarna och 
videoinspelningen kunde vi analysera datan utifrån vad eleverna samtalade om deras 
textbearbetning och vi kunde även höra och se när eleverna skrev på datorn. Dock har vi inte 
inspelningar som visar när eleverna ändrar i texten. Om vi hade haft videoinspelning som 
filmade när eleverna redigerade texten hade vi sett mer av deras handlingar i den processen, 
exempelvis analyserat deras kroppsspråk, gester och andra sätt att resonera och kommunicera.  
När vi filmade eleverna placerades kameran mot datorn och inte mot eleverna, därför har 
studien egentligen endast ljudinspelning som upptar ljudet av deras resonemang och samtal.  
Å ena sidan hade det varit intressant med ljudinspelningar som visar hur eleverna skriver och 
på vilket sätt texterna förändras under bearbetning varit ett intressant bidrag till läs- och 
skrivutvecklingen. Å andra sidan hade studiens resultat blivit svårare att specificera eftersom 
empirins innehåll hade varit för brett för studiens syfte och frågeställning, eftersom empirin 
“endast” har inspelningar från elevers samtal där resonemanget synliggörs och ljudet av 
tangenter som indikerar att de skriver. Av den orsaken anser vi att validiteten för denna studie 
är hög. 
 
Insamling av material utgår inte från ett strukturerat observationsschema och kan möjligen 
vara orsaken till att empirin endast utgör tre ljudinspelningar och en videoinspelning. Om vi 
hade använt ett strukturerat observationsschema finns möjligheten att studien hade haft fler 
inspelningar och därmed haft ännu mer empiri. Syftet med denna metod var att få en större 
och tydligare överblick av elevernas läs- och skrivutveckling. Antalet inspelningar hade 
möjligtvis blivit fler och reliabilitet samt generaliserbarheten för studien hade ökat. Emellertid 
anser vi att reliabiliteten är hög eftersom de ljudinspelningar och videoinspelning som 
transkriberats är relevanta för studiens syfte och frågeställning. Ljudinspelningar och 
videoinspelning, som utgör empirin, är från åtta elever eftersom dem är betydelsefulla till 
studiens syfte och frågeställning. Eftersom en del av eleverna gör liknande lösningar på 
uppgiften har empirin snarare blivit en repetition istället för innehållsrik. Å ena sidan skulle 
studiens generaliserbarhet blivit större ifall vi hade haft mer tid till att dokumentera fler 
eleverna och deras arbete. Å andra sidan skulle studie blivit en helt annan ifall analysen hade 
gjorts på ett annorlunda sätt och i och med att studien svarar på syfte och frågeställningar 
anser vi att empirin är värdefull. 
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6. Resultat 
Detta avsnitt som följer visar delar från en videoinspelning och tre ljudinspelningarna som 
ämnar besvara studiens syfte, nämligen att undersöka relationen mellan elevernas samarbete 
och deras textbearbetning utifrån sociokulturellt perspektiv kombinerat med ett multimodalt 
perspektiv. Avsnittet ska också besvara studiens frågeställningar som tittar på hur eleverna 
resonerar när de skriver en berättelse till en given melodi och på vilket sätt musik bidrar till 
elevernas läs- och skrivutveckling när de skriver en berättelse till en given melodi. 
 
Empirin är hämtad från lektionerna när eleverna arbetar med aktionen, som handlar om att 
eleverna ska skriva en berättelse till en given melodi, där slutprodukten blir en sångtext. De 
första lektionerna har genomgångar om berättelsers uppbyggnad, det vill säga inledning, 
händelse och avslut, där det även poängteras likheten med en sångtext konstruktion. Eleverna 
skriver i skrivpar och ska själva bestämma vad deras berättelse ska handla om. De skriver 
först ner sin berättelse i sin skrivbok och när eleverna har skrivit klart, överför de det till 
datorn där de fortsätter korrigera texten. Nedan visas citat från fyra inspelningar som 
analyseras utifrån kategorierna kreativitet, medierande och socialt. Strax under citaten finns 
ett stycke som pekar på hur vi anser att citatet förhåller sig till kategorierna och därför är en 
viktig del i analysen. Följt av det stycket kommer tolkningen som gjorts utifrån de analytiska 
begrepp som är i relation till studiens teoretiska ramverk. De analytiska begrepp som används 
är meningsskapande, representation, transformering, intellektuella redskap och fysiska 
redskap och artefakter.  
 

 6.1  Selma och Harriet  

Selma: ehm vad ska vi skriva? 
Harriet: ehm vi kan…(sjunger) sen såg han spöket...han började nästa gråta… 
Selma: Asså jag vet inte 
Harriet: Vi kan skriva… 
Selma: Asså vi kommer ju inte komma på något mer 
Harriet: Han började nästa gråta... sprang han hem till mamma la la la (nynnar melodin) 
Selma: ja! (sjunger “sprang han hem till mamma”) och skriver samtidigt. Sjunger: sen såg han spöket, 
han började nästa gråta sprang han hem till mamma… 
Harriet: fick han äta tårta! 
Selma: ja! Det rimmar ju också! 
Båda sjunger: sen så såg han spöket han började nästa gråta, sprang han hem till mamma fick han äta 
tårta 

 
Selmas och Harriets kreativitet kan tolkas på tre varierande sätt, de nynnar, sjunger och 
rimmar. Flickorna sjunger både enskilt och gemensamt sina meningar för att bearbeta 
meningsbyggnad och för att förhålla sig till melodin. När de hör hur det låter, kommer Harriet 
på ett ord, som Selma benämner i egenskap av ett rimord. Selma och Harriet medierar med 
varandra när de resonerar om berättelsens innehåll och använder pennor samt skrivhäften när 
de skriver berättelsen. Under hela skrivprocessen sker det ett socialt samspel mellan Selma 
och Harriet när de ger varandra förslag om hur fortsättning av sångtexten ska fortskrida. 
Exempelvis försöker Selma få fram vad deras karaktär ska göra efter han har sprungit hem till 
mamma följt av Harriets förslag, att han fick äta tårta.  
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6.1.1 Tolkning 

Musiken bidrar till att Selma och Harriet använder sig av kreativ handling, då de använder 
flera multimodala uttryckssätt inom musiken, exempelvis sången, nynnar melodin och 
kommer på rimord. Vår tolkning är att eventuellt har eleverna uppfattat stavelserna när de 
sjöng den givna melodin och på så vis fått fram rimord, gråta och tårta. Musiken, eller i detta 
fall sången, kan bidra till att elevernas läs- och skrivutveckling blir mer omfattande eftersom 
de upptäcker nya infallsvinklar inom det svenska språket, till exempel rimord. 
Sammankoppling mellan de multimodala uttryckssätten och läs- och skrivutvecklingen, 
synliggör ett meningsskapande arbetssätt eftersom Selma och Harriet transformerar en redan 
befintlig representation utifrån flera kreativa handlingar.  
 
Flickorna resonemang synliggörs då Selma verkar ha fastnat, men Harriet försöker komma på 
fortsättning genom att komma med förslag och sjunger och nynnar samtidigt. Tolkningen är 
att Harriet resonerar utifrån musiken eftersom hon nynnar eller sjunger ut meningarna i hopp 
om att det ska fungera med melodin. Flickorna resonerar och medierar sina kunskaper med 
hjälp av intellektuella redskap och fysiska redskap, det vill säga talat och skrivet språk 
kombinerat med penna och skrivhäfte. Analysen visar att den kombinationen med 
intellektuella redskap och fysiska redskap synliggör ett lärande, en artefakt eftersom Selma 
och Harriet har kunskaper kring hur en penna och ett skrivhäfte kan förmedla deras tankar och 
idéer till skrift. Artefakten ger flickorna möjlighet att både läsa och skriva deras pågående 
berättelsen som kan utveckla flickornas läs- och skrivutveckling.          
 
Artefakterna gör även det möjligt för Selma och Harriet att gemensamt resonerar om 
berättelsen passar till melodin och hur den ska transformeras till en sångtext. Tolkning är att 
eleverna kan med användning av artefakterna föra ett resonemang mellan varandra kring vilka 
val de ska göra i texten och vad som ska ske härnäst. Ett exempel är när Selma upplever att de 
har fastnat i skrivuppgiften, försöker Harriet komma på lösningar genom att sjunga deras 
meningar eller nynna på melodin. Selma instämmer med att det låter bra och fortsätter att 
sjunga där Harriet slutade samtidigt som hon skriver ner vad de kom fram till.  
 
Harriet kommer med förslaget: “sprang han hem till mamma la la la (nynnar melodin)”, som 
har en likhet originaltexten i ‘Ekorrn satt i granen’ (se bilaga B). Analysen visar att hon lånar 
formuleringar från originaltexten då skrivparet har fastnat i deras skrivprocess. Selma är 
positiv gentemot Harriets formulering och skriver ner det i deras skrivhäfte, efter detta sjunger 
båda hela meningen, vilket resulterar i att Harriet kommer på ett rimord, som bekräftas av 
Selma. Vår tolkning är att eleverna eventuellt får fram rimordet i berättelsen, på grund av 
melodin som de sjunger, som gör att eleverna kan ha uppfattat stavelserna från originaltexten. 
Det finns en möjlighet att Harriet kommer på rimordet efter att ha läst vad Selma har skrivit.  

6.2 Linda och Tobbe 
Linda: jag vill prova att sjunga 
Tobbe: japp! 
Linda sjunger: Det var en gång en Steve som satt på sitt lilla hustak. Fick han höra Slenderman då fick 
han så bråttom. Hoppa ner på taket ramla ner på marken och slog sitt lilla huvud. Sprang han hem till 
pappa på den gula ängen fick han plåster på sitt .. huvud .. (tappar melodin) fick han hoppa ner … ner i 
sängen .. 
Tobbe: vi får göra om den där lite, vänta vad står det där? 
Linda sjunger: ja...gula ängen.. fick han plåster på sitt .. det går bättre på... fick han plåster på sitt huvud.. 
då då fick han gå ner i sängen 
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Linda: Vi skriver lilla, vi skriver lilla huvud, för han har ju ett litet huvud, tycker jag. 
Linda: L-I-L-L-A.. lilla..sjunger: gick han ner i sängen 

 
Linda och Tobbe ger uttryck för sin kreativitet när Linda sjunger deras berättelse och 
använder sången aktivt i redigeringen av berättelsen. Eventuellt sjunger Linda meningarna för 
att höra hur det låter och gör eventuella ändringar. Linda och Tobbe medierar både skriftligt 
och muntligt då de bearbetar sin berättelse. Exempelvis läser Linda högt berättelsen och ger 
förslag på ändringar i texten, samt bokstaverar till Tobbe hur ordet ska stavas. Under 
skrivprocessen läser Linda upprepade gånger deras formuleringar och lägger därefter till ett 
adjektiv för att beskriva karaktären mer detaljerat. Eleverna har i uppgift att förhålla sig till 
den givna melodin, men inte till originaltexten, från ‘Ekorrn satt i granen’. Däremot ser Linda 
och Tobbe vissa kopplingar till texten och väljer att göra omformuleringarna så att det 
förhåller sig bättre till deras karaktär och berättelse. Exempelvis i originaltexten står det 
“plåster på sin lilla tå” och eleverna i detta citat väljer att skriva “ fick han plåster på lilla 
huvud”. Ett socialt samspel synliggörs eftersom eleverna är lyhörda gentemot varandra och de 
visar även tydliga arbetsfördelningar då Linda läser upp vad de har skrivit och Tobbe skriver 
därefter. Hon provar att sjunga deras berättelse och när hon tappar takten, uppmärksammar 
Tobbe detta och säger att de bör göra om lite i texten. Linda ger förslag på hur de kan 
förändra texten och stavning samtidigt som hon sjunger de nya formuleringarna. 

6.2.1 Tolkning 
Linda och Tobbe utför en kreativ handling då musiken är ett aktivt verktyg i deras 
textbearbetning. Eftersom Linda sjunger och nynnar melodin visar det på ett 
meningsskapande arbetssätt för att kunna transformera en redan befintlig representation, 
berättelsen, till en sångtext, samt Tobbe hjälper till att skriva ner formuleringarna på datorn. 
En tolkning är att musiken bidrar till att Linda använder sången aktivt och hör hur deras 
meningar låter eftersom de skrev om meningen när Linda tappade melodin. Vår tolkning är att 
Lindas läs- och skrivutveckling påverkas positivt av musiken eftersom hon bearbetar texten 
på en helt annan nivå, än vad hon är erfaren i, att skriva en berättelse till en given melodi.  
 
Under skrivprocessen resonerar Tobbe och Linda med varandra angående hur de ska 
formulera texten. Det första resonemanget synliggörs när Linda sjunger deras berättelse och 
tappar melodin, vilket gör att Tobbe lägger märket till detta och säger: “vi får göra om den där 
lite, vänta vad står det där?”. Linda instämmer och börjar sjunga några förslag och resonerar 
utifrån musiken då hon sjunger meningarna. Efter en stund besvarar Linda sina frågor och 
tolkningen görs att Tobbe skriver ner det hon kommer fram till och instämmer, fast inte 
inspelningen visar detta. Strax därefter argumenterar Linda för ett tillägg av ett adjektiv, när 
hon säger: “Vi skriver lilla, vi skriver lilla huvud, för han har ju ett litet huvud, tycker jag.” 
Detta citat från Linda indikerar att hon vet hur deras karaktär ser ut, vilket också är högst 
sannolikt eftersom deras karaktär är från ett Tv-spel som de båda spelar.  
 
I Lindas och Tobbes samspel synliggör deras resonemang, men även de sociala roller som 
visas under processen, Linda intar rollen att bestämma vad de ska skriva samt stava och 
Tobbe ansvarar över att det kommer ner i skrift. När Tobbe skriver så använder han fysiska 
redskapet kombinerat med intellektuella redskap vilket då blir en artefakt som har huvudsyftet 
att lösa uppgiften och komma vidare i processen vilket skapar ett lärande tillfälle. Linda läser 
och sjunger meningarna som har sin utgångspunkt inom intellektuella redskap. Vi tolkar att 
Linda tar en mer kontrollerande roll kring stavning och formuleringar på grund av hennes 
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aktiva bruk av musiken. Dessa redskap hjälper Linda att förhålla sig till den givna melodin 
och ge beskrivningar till Tobbe om hur han kan formulera meningarna samt stava vissa ord.  
  

6.3. Liam och Ian  
Liam: Okej, vad ska vi skriva? Örnen är.. Men vi ska bara skriva den första och sen ska vi leta upp det så 
att det blir en sång. Så vi kan ju skriva örnen är svart, brun och gul och vit. 
Ian: Skriv du det. 
Liam: Okej. 
----------------------------------------- 
Liam: Men örnen bor på ett berg. 
Ian: Ja, men hur ska det kunna bli en sång? 
Liam försöker sjunga den första meningen med en annan melodi: Örnen är vit, Örnen är svart, Och vit 
och gul och bruunn. Örnen bor på ett berg. 

 
Liam visar kreativitet genom att vara medveten om att berättelsen ska med tiden bli en 
sångtext och försöker sjunga berättelsen till den givna melodin, å andra sidan väljer han att 
anpassa melodin till texten och börjar att sjunga på en annan melodi. Liam har en aktiv roll i 
samarbetet med sin klasskamrat Ian eftersom Liam medierar både genom tal och skrift, 
jämfört med Ian som endast medierar genom verbal kommunikation. Inom det sociala 
samarbetet synliggörs det att Liam tar initiativ med att lösa uppgiften och komma vidare i 
skrivprocessen under tiden som Ian är mer tillbakadragen, ställer frågor och reflekterar kring 
hur deras berättelse ska bli en sångtext.  

6.3.1 Tolkning 
Liam och Ian skriver sin första representation, berättelsen, men har i åtanke att den ska 
transformeras till en sångtext eftersom Liam säger: “Men vi ska bara skriva den första och sen 
ska vi leta upp det så att det blir en sång.”. Vidare resonerar Liam och Ian utifrån hur väl 
deras berättelse passar till att bli en sångtext. De ställer sig frågande hur faktumet att örnen 
bor på ett berg, ska kunna bli en sång. En tolkning kan vara att eleverna försöker efterlikna 
originaltexten men inser att det blir för svårt eftersom deras text ska handla om en örn och 
samtidigt anpassas till melodin.   
 
Under skrivprocessen sjunger Liam, men förhåller sig inte till den givna melodin utan 
komprimerar en egen melodi. Det kan ses som en kreativ lösning, det vill säga ett 
meningsskapande tillvägagångssätt eftersom eleven anpassar melodin efter texten, däremot 
följer det inte skrivuppgiftens premisser. En tolkning kan göras att musiken bidrar till 
elevernas läs- och skrivutveckling då de får prova att skriva i ett annat textformat och öva sin 
reflekterande förmåga då de uttrycker att deras meningar bli en sång.  
 
Liam använder intellektuella redskap och fysiska redskap när han kommer med förslag kring 
hur de ska fortsätta berättelsen. Det verkar som att han har fått ansvaret att skriva ner deras 
idéer eftersom Ian säger: “Skriv du det”. Ian är inte lika aktiv i uppgiften då han endast 
besvarar Liams frågor och säger att han ska skriva. Dock poängterar Ian att deras berättelse 
ska bli en sång, vilket är viktigt i textbearbetning att ha syftet med texten i åtanke. Emellertid 
ger Ian inte tydliga förslag på hur texten kan förbättras eller formuleras för att anpassa till den 
givna melodin, det gör däremot Liam. Tolkningen är att Liam verkar ha det lättare att tänka 
kreativt och har viss uppfattning att berättelsen ska transformeras till en sångtext, likt Ian, 
men fokuserar på att slutföra uppgiften. Utifrån denna tolkning kan möjligtvis Liams läs-och 
skrivutveckling utvecklas ännu mer än Ians eftersom Liam är mer aktiv i processen och 
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bearbeta texten på ett varierande sätt, genom att ändra ordval eller använda sången till hjälp. 
Han använder även intellektuella redskap och fysiska redskap under arbetets gång vilket 
gemensamt utgör en artefakt. Artefakten gör det möjligt för Liam att komma vidare i 
processen, som både kan skapa ett lärande tillfälle och möjligtvis utveckla Liams läs- och 
skrivutveckling. Liam använder slutligen sången för att sjunga ut den mening han har 
komprimerat. 

6.4 Håkan och Andreas  
Håkan och Andreas sjunger på sin sångtext. 
Håkan: ska vi ändra till “han fick bandage på sitt långa ben” istället? Kanske blir lite bättre? 
Andreas: fick bandage… på sitt långa huvud, passa inte så bra kanske? Långa stora huvudet 
Håkan: fick bandage på sitt stora huvud 
Andreas: Stora långa huvud? Hans huvud är ju långt 
Håkan: sudda ‘han och fick’, ändra på de orden 
Håkan: mm. det låter bättre 
Andreas: huvet? 
Håkan: huvud, nu testar vi att sjunga igen  

 
Håkan och Andreas är i slutet på sin sångtext och sjunger gemensamt igenom den. De 
använder sin kreativitet i sången för att bearbeta berättelserna där dem båda kommer med 
förslag angående ändringar det kan göra i texten. När de gjort en del ändringar i 
formuleringarna, säger Håkan att de ska sjunga texten igen för att eventuellt höra om det låter 
bättre. Pojkarna medierar sina kunskaper gentemot varandra, då Andreas skriver ner deras 
idéer på datorn och Håkan ger förslag på omformuleringar. Andreas ger förslag på flera 
adjektiv till att beskriva deras karaktär, under tiden som Håkan försöker göra om meningarna 
så det låter bättre och berättar för Andreas vad han ska ta bort samt vad som ska läggas till i 
texten. Exempelvis när Håkan säger: “sudda ‘han och fick’, ändra på de orden”. Andreas och 
Håkans resonemang pekar på ett gott socialt samspel då de är lyhörda för varandras förslag 
och arbetar tillsammans, men eventuellt har olika roller.  
  

6.4.1 Tolkning 
Håkan och Andreas arbetar med sin första representation, det vill säga berättelsen och är 
under processen att transformeras den till en sångtext. Håkan och Andreas resonerar hur de 
ska omformulera sig i deras pågående berättelse, vilket de gör med hjälp av fysiska redskap, 
en penna och papper som ger uttryck till deras intellektuella redskap. När eleverna använder 
kombinationen av redskap använder skrivparet sig av artefakter i sitt lärande, då redskapen 
möjliggör att eleverna kan skriva sin berättelse och därmed kan utgöra ett lärande. Musiken är 
tydlig i deras resonemang eftersom analysen visar att de har ett fokuserat samtal kring hur de 
ska formulera meningarna så att det passar till den givna melodin. Citatet från 
ljudinspelningen börjar med att Håkan och Andreas sjunger sin berättelse, följt av att Håkan 
säger: ”ska vi ändra till ‘han fick bandage på sitt långa ben’ istället? Kanske blir lite bättre“. 
Tolkningen visar att Håkan hör att de behöver skriva om i berättelsen så att formuleringen blir 
bättre. Håkan formulerar även en anledning till att det sjunger då han säger i slutet av citatet: 
“då testar vi att sjunga igen”, vilket insinuerar att Håkan anser att de sjunger deras meningar 
för att se om dem låter bra och passar till melodin de ska skriva till. Deras resonemang 
handlar om hur de ska få formulera meningarna så att det passar melodin. När de anpassar 
formuleringarna handlar det om omformulering utifrån valda ord och lägga till adjektiv. 
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Musiken, i detta fall sång och bruket av den givna melodin, bidrar till elevernas läs- och 
skrivutveckling. Pojkarna använder deras sång till att höra hur deras meningar låter. De 
använder denna metod mer frekvent då de sjunger efter varje meningen som de arbetar med. 
På grund av sången, kan tolkningen göras att eleverna bearbetar berättelsen i högre grad 
eftersom skrivuppgiften följer premissen att deras berättelse ska passa med en melodi. De 
utgör en kreativ handling eftersom de använder sången för att förändra berättelsen och 
därmed utgörs ett meningsskapande arbetssätt. Håkan är mer aktiv gällande förslag av 
ändringar, exempelvis när han säger till Andreas: “sudda ‘han och fick’, ändra på de orden.. 
mm. det låter bättre”. Andreas ger förslag på adjektiv som förtydligar bilden av deras 
karaktär: “fick bandage… på sitt långa huvud, passa inte så bra kanske? Långa stora 
huvudet”. Andreas har troligtvis originaltexten till ‘Ekorrn satt i granen’ i åtanke, men gör 
egna ändringar så att formuleringen förhåller sig bättre till deras karaktär.   

6.5 Sammanfattning 
Resultatet för första frågeställningen visar att eleverna resonemang styrs av den 
arbetsfördelning som uppkommit utifrån samarbetet. Eleverna resonerar om val av ord, 
omformuleringar så att det förhåller sig bättre till melodin, karaktären, strukturen av en 
berättelses uppbyggnad och stavning. Under skrivprocessen har eleverna samarbetat i par och 
de flesta av skrivparen har resonerat med varandra genom att ställa frågor för att både få en 
bekräftelse och utveckla deras arbete. Paren som deltar i studien har en elev som kommer med 
idéer och förslag och oftast har lättare att använda sången under textbearbetning. Den andra 
eleven i skrivparet ställer eventuella frågor och ansvarar över skrivningen. Resonemanget i 
samarbetet styrs dels av hur väl paren arbetar tillsammans, i avsnitt 6.5 där Håkans och 
Andreas arbetsfördelning synliggörs en dialog och en interaktion mellan dem, båda eleverna 
kommer med förslag som tar skrivprocessen framåt. De resonerar vad de kan ta bort, byta 
plats eller lägga till ord från deras berättelse för att det ska “passa bättre”, som Håkan säger. 
Sedan finns det elever som Liam och Ian i avsnitt 6.4, där resonemanget inte synliggörs i lika 
stor plats eftersom deras samarbete inte verkar fungera på ett konstruktivt sätt. Liam resonerar 
själv, utan att få gehör från sin skrivkamrat och använder sedan sången för att eventuellt höra 
hur hans meningar låtar med musik. 
 
 
Resultatet för andra frågeställningen visar att musiken bidrar till att eleverna läser sina 
meningar högt, vilket kan påverka elevernas läs- och skrivutveckling positivt eftersom de 
eventuellt blir mer lyhörda över hur deras meningar låter och korrigerar meningen därefter.  
En del elever använder sången som en aktiv metod i deras textbearbetning då de sjunger 
meningen och ändrar något ord för att sedan upprepa sången för att höra om meningen låter 
bättre i förhållande till melodin. Eleven som sjunger eller nynnar på melodin under 
skrivprocessen i högre grad än den andra eleven, som oftast varit eleven som skriver på 
berättelsen. När eleverna aktivt använder melodin visar analysen att de fortare kan forma 
berättelsen till syftet, det vill säga att färdigställa en sångtext. Resultatet visar också att 
melodin till ‘Ekorrn satt i granen’, visar att eleverna lånar ord, formuleringar och händelser 
från originaltexten. En del elever lånar händelser, men förhåller ändå till deras karaktär vilket 
visar kan tolkas att eleverna förstått syftet med uppgiften. Utifrån det resultatet görs 
tolkningen att musiken bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att omformulera sig i 
deras textbearbetning, vilket är en viktig egenskap att öva sig på i läs- och skrivutvecklingen.  
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7. Diskussion 
Kapitlet redovisar diskussionen utifrån studiens resultat (se kapitel 6)från studiens 
problemområde, syfte och frågeställningar (se kapitel 3) i relation till studiens teoretiska 
ramverk (se kapitel 4), tidigare forskning och bakgrund (se kapitel 2). Kapitlet ämnar redovisa 
likheter och skillnader mellan dessa kapitel, vilket mynnar ut i en diskussion kring eventuella 
bakomliggande faktorer. 

7. 1 Resultatdiskussion 

Musiken bidrar till att eleverna läser meningarna högt vilket resulterar i att eleverna blir mer 
lyhörda över hur meningen låter och hur deras val av meningsbyggnad passar melodin. En 
parallell kan dras till Wiggins (2007, s. 62) och Tierneys och Kraus (2013, s.228) resultat där 
elevernas läsutveckling förbättrades när musik integreras i undervisningen. Det är på grund av 
att deras auditiva förmåga stimuleras då de fick fokusera på att lyssna. Tierneys och Kraus 
(2013, s. 228) förklarar resultatet med att musiken hjälper elevernas förmåga att lyssna och 
särskilja bokstavsljud. Bokstavsljud och särskilja ljud i orden pekar på den fonologiska 
medvetenheten som bland annat resultatet i Anvaris et al (2002, s. 126-127) studie visar att 
musik kan stimulera.  Resultatet i studien pekar på ett samband mellan tolkning av musik och 
den fonologiska och fonemiska medvetenheten som innebär att frånskilja ljudet i form av 
tonhöjd, tempo och sammanhang (ibid). 
 
Tempot i melodin kan ha haft en betydelsefull faktor i avsnitt 6.1 när Harriet kommer på två 
rimord i deras berättelse. Detta kan också indikera att hon redan har anammat den fonologiska 
medvetenheten. Eventuellt har musiken därmed inte haft någon betydelsefull roll i hennes läs- 
och skrivutveckling gällande den fonologiska medvetenheten. Å andra sidan finns det en 
möjlighet att hon kunde formulera två ord som rimmar på grund av den givna melodin som 
hon nynnade på under tiden. Det kan även vara en ren slump att de kom fram till rimorden 
”gråta” och ”tårta” eftersom Selma upptäcker det efter en stund och låter överraskad. Selma 
och Harriet sjunger och nynnar under tiden de skriver och får sedan fram två rimord. Det 
behöver inte vara slumpartat då Schöns (et al 2008, s.982) resultat visar att sången stimulerar 
förmågan att lyssna och särskilja ljud från enkla ord tillsammans med sammansatta ord.  
 
Att använda sångtexter i undervisningen för att synliggöra dess innehåll, exempelvis rimord 
som ofta förekommer, gjorde Iwasaki et al (2013, s. 138) i sin studie. Forskarna påpekar 
vikten av att belysa sångtexters innehåll i form av mönster och repetitioner, vilket de anser är 
grundläggande verktyg inom läs- och skrivutveckling. Originaltexten till melodin har rimord, 
som eleverna ska förhålla sig till under sin skrivprocess. En möjlighet finns att Harriet 
uppfattar stavelserna och rimorden från originaltexten som gör att hon kan rimma i deras 
berättelse. Anledningen till att rimorden diskuteras i en vid utsträckning i denna studie är på 
grund av att det möjligen inte hade uppkommit, om inte musiken inkluderas i elevernas 
svenskundervisning. Användning av rimorden kan dra paralleller till  
Strandbergs (2006, s. 105) förklaring om den kreativa undervisningen som främjar den sociala 
förmågan eftersom människor tar hjälp av och lånar varandras färdigheter, idéer och tankar. 
Det går i relation till Vygotskijs egna ord om att lärandet sker genom interaktion (Säljö, 2003, 
s.85).   
 
Under lektionerna spelas den givna melodin i en instrumental version genom en CD- spelare 
när eleverna önskar att få höra den. Musiken kan ha bidragit till att eleverna fick lättare att 
formulera sig då de blir påminda om hur melodin går. I avsnitt 6.4 får vi följa Liam och Ian 
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där Liam sjunger på en annan melodi för att höra hur deras meningar låter. Pojkarna får inte 
höra melodin i bakgrunden, mer än om de frågar pedagogen som påminner dem hur den går. 
Därför kan ett eventuellt argument göras att pojkarna hade haft enklare att fullfölja sin 
berättelse och skriva den till en sångtext, om de hade fått höra melodin mer frekvent. Det går i 
hand med Baturs (2016, s. 82) resultat i hans studie om vilken påverkan bakgrundsmusik har i 
elevers skrivförmåga. Gruppen som fick skriva sina texter under tiden bakgrundsmusik 
spelades, använde fler ord i sina texter än i kontrollgruppen (ibid).  
 
Studiens resultat visar att de elever som använder sången aktivt kan fortare forma berättelsen 
till syftet, det vill säga sångtexten. Det går i linje med resultatet i Dahlbäcks (2011, s.121) 
studie, som pekar på att eleverna som medverkar aktivt i sången förbättrar sin språkutveckling 
i snabbare takt än de elever som inte deltar, eftersom när sång och tal integreras med 
varandra, utvecklas språket fortare. Det kan tänkas att det är på grund av att sången delar upp 
orden och ger tydliga direktiv, vilket är det övergripande resultatet i Schöns (et al 2008, s.982) 
studie. Eftersom eleverna ska skriva en berättelse till en given melodi, får de öva sig i att 
forma en text till ett annat syfte och därmed stimuleras deras läs- och skrivutveckling. Att 
skriva till olika syften är centralt i läs- och skrivutvecklingen, poängterar bland annat 
Johansson och Sandell Ring (2012, s.17) eftersom det resulterar i en strukturerad lektion kring 
textbearbetning, då arbetet genomsyrar genomgångar med olika texters syften, 
meningsbyggnad och språkliga drag. I denna studie fick eleverna även förhålla sig till en 
melodi, utöver att skriva till ett nytt syfte där genomgångar hölls om likheterna mellan en 
berättelses struktur parallellt med en sångtext.  
 
Att deras berättelse ska bli en sångtext, resonerar eleverna mycket om i studien. Eleverna 
poängterar att det ska bli en sångtext flera gånger till sin skrivkamrat, antingen genom att säga 
det eller att sjunga ut meningarna alternativt att prova sjunga meningarna flera gånger. Shin 
(2017, s.15) påpekar att när elever får se olika texttyper kopplade till musik, som ofta är ett 
intresse för dem, blir undervisningen meningsfull. Eleverna hittar sätt att resonera genom 
musiken, vilket kan gynna deras resonemangsförmåga. Det går i linje med Pitts (2016, s.21-
22) och Gillespie och Glider (2010, s. 805) studie där barnens språkliga och sociala 
utveckling förbättras när musik inkluderas i språkundervisningen. Å andra sidan är barnen i 
studien 2-4 år gamla, vilket gör att resultatet eventuellt inte går att dra paralleller till i denna 
studie då eleverna är äldre.  
 
Shin (2017, s.15) påpekar att integrering av musik i klassrummet, får eleverna att se och höra 
olika typer av texter och textformat, alltifrån sånger, visor till raplåtar. Eleverna använder 
sången aktivt i deras textbearbetning och använder multimodala uttryckssätt i sin 
textbearbetning i form av skrivet och verbalt språk kombinerat med musik i form av att nynna 
på melodin och sång. Det kan tänkas att eleverna anammar ett djupare lärande som de 
estetiska uttryckssätten kan bidra till. Å andra sidan blir det inte per automatik ett lärande när 
estetiska ämnen integreras i undervisningen, utan det är väsentligt att tänka ut syftet med 
inkluderingen (Hansson Stenhammar, 2015, s.2).  
 
Samtliga elever lånar ord eller formuleringar från originaltexten till den givna melodin. Å ena 
sidan kan det ses som en aning fantasilöst, å andra sidan kan eleverna ha använt formuleringar 
eller ord som de vanligtvis inte brukar använda. Jederlund (2011, s.128) beskriver det som 
relativt vanligt då musik integreras i undervisning att eleverna lär sig varierande ordval. 
Liberg (2012, s. 14) anser att det är viktigt för elevernas läs- och skrivutveckling att läraren 
bidrar till ge eleverna ett rikare ordförråd. Att eleverna lånar ord och formuleringar kan också 
bero på att de uppfattar mönstret och stavelserna i melodin, som Iwasaki et al (2013, s. 138) 
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studie visar är att sången innehåller ett mönster och en repetition vilket är grundläggande 
verktyg inom läs- och skrivutveckling (ibid).  
 

 8. Konklusion och implikation 

Problemområdet för studien är att musik är ett estetiskt uttryckssätt som används relativt 
ensidigt i skolan då det mestadels går ut på att lära eleverna nya sånger. Det finns heller inte 
mängder av forskning kring musik och språk. Genom denna studie får forskningen ett nytt 
vetenskapligt arbete som faktiskt visar ett annorlunda sätt att integrera musik i 
språkundervisning som kan bidra till elevernas läs- och skrivutveckling. I samband med 
hänvisningar från LGR11 (Skolverket, 2017, s. 259) som klargör att kombination med text 
och olika estetiska uttryck i samspel möjliggör att eleven kan förstärka och levandegöra sina 
texters budskap, formades syftet för studien. Syftet för studien är att undersöka relationen 
mellan elevernas samarbete och deras textbearbetning utifrån sociokulturellt perspektiv 
kombinerat med ett multimodalt perspektiv. Vår första frågeställning ämnade besvara vad 
eleverna resonerar om när de skriver en berättelse till en given melodi. Det övergripande 
svaret är att eleverna resonera om vad de kan ta bort, byta plats eller lägga till ord från deras 
berättelse för att den ska förhålla sig bättre till melodin. Även att deras samarbete är en 
väsentlig för att deras resonemang ska bli gynnsamt för deras textbearbetning, till exempel 
genom att ställa frågor som driver uppgiften vidare. 
 
Studiens andra frågeställning ämnar besvara på vilket sätt bidrar musiken till elevernas läs- 
och skrivutveckling när de skriver en berättelse till en given melodi. Det övergripande svaret 
är att musiken bidrar till elevernas läs- och skrivutveckling för att det kan stimulera deras 
medvetenhet om syftet med deras textbearbetning, då de måste förhålla sig till melodin och 
berättelsens struktur. Eleverna får även mer tid att bearbeta sin text, vilket kan vara lärorikt 
för deras läs- och skrivutveckling. Resultatet visar också att eleverna sjunger meningarna för 
att höra hur det låter och ändrar därefter meningar språkligt genom exempelvis lägga till 
adjektiv, skriva punkt och så vidare.  
 

Sammanfattningsvis pekar vår studie på att eleverna blir mer uppmärksamma över hur deras 
formuleringar låter i form av meningsbyggnad, tillägg av ord, om texten går utanför syftet och 
så vidare på grund av att de skulle förhålla sig till en melodi. Detta kommer i sin tur påverka 
elevernas fortsatta skrivande då de blir mer medvetna i sin läs- och skrivutveckling. Det är 
högst relevant för vår yrkesprofession eftersom LGR11 (Skolverket, 2017, s.10) redovisar att 
vårt uppdrag är att ge eleverna en meningsfull skolgång med varierande undervisning som 
integrerar olika uttrycksformer. Studier har visat att läraren har dålig självförtroende i hur hen 
ska använda musik på något annat sätt än endast skönsång (Jfr Ivarsson och Svensson, 2018, 
s.16). Vi har själva fått stå upp för vår forskning, då många tycker att musik är en 
tillbakahållen kunskap, som Dahlbäck (2013, s. 43) beskriver det. Om läraren inte har 
kunskaper om hur man kan arbetar med exempelvis musik i syfte att förbättra elevernas läs-
och skrivutveckling, är en sannolik slutsats att läraren undgår att fullfölja en sådan 
undervisning eftersom det kan upplevas som en arbetsbörda. 
 
Utifrån denna implikation föds ett förslag till vidare forskning i form av en aktionsforskning 
med fokus på lärarna. De verksamma lärarna som deltar i studien skulle kunna få i uppgift att 
läsa forskning om musik och språk för att sedan integrera det i praktiken. Observationer och 
intervjuer kan synliggöra didaktiska strategier om hur lärare kan använda musik integrerat i 
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svenskundervisningen, samt didaktiska strategier för elevers läs- och skrivutveckling. En 
sådan forskning hade varit ett intressant tillskott efter denna studie, som visar att musik bidrar 
till elevernas läs- och skrivutveckling.  
 
Lärdomarna utifrån studiens resultat är att integrering av musik i svenskundervisningen 
visade sig vara ett tillfälle för eleverna att bearbetar texterna på ett djupare plan och öppnade 
upp möjligheten för att få en högre medvetenhet i sin läs- och skrivutveckling, då de utförde 
ett utbyte av tankar och idéer-. Studiens resultat visade även elevers uppfinningsrikedom när 
de löste skrivuppgifter genom att komma med olika förslag till att skriva en berättelse. Detta 
resultat känner vi är en stor lärdom för oss eftersom det visar att ha tilltro till elevers egen 
förmåga. Barn är små genier och det är vårt ansvar att bevara deras idéer och tankar.  
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10 Bilagor 

10. 1 Bilaga A 

Etikblankett 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 
innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Våren 2018 kommer studenterna som går sin sista termin på 
lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenterna kommer 
att hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med klassläraren 
dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett utvecklingsarbete. Arbetet handlar 
om skrivutveckling genom musik. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 
insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer 
vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen 
endast användas för utveckling och utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill 
särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling 
och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 
Anki Wennergren (kursansvarig)  
Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: 
............................................................................................................................ 
 
Datum   

................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namnteckning 
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10. 2 Bilaga B 

Låttexten för  
”Ekorrn satt i granen” 

 
Ekorrn satt i granen 

 
Ekorr’n satt i granen, 
skulle skala kottar, 

fick han höra barnen, 
då fick han så bråttom. 
Hoppa han på tallegren, 
stötte han sitt lilla ben 

och den långa ludna svansen. 
 

Sprang han hem till mamma 
på den gröna ängen. 

Fick han med detsamma 
krypa ner i sängen. 

Beska droppar fick han då, 
plåster på sin lilla tå. 

Och ett stort bandage om svansen. 
 
 
 

Musik och text: Alice Tegnér    
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10. 3 Bilaga C 

Ljudupptagning Kreativitet  Mediering Socialt lärande  

Ljudupptagning 1, 2018-03-05 

00:06:25 

Selma: ehm vad ska vi skriva? 
Harriet: ehm vi 
kan…(sjunger) sen såg han 
spöket...han började nästa 
gråta… 
Selma: Asså jag vet inte 
Harriet: Vi kan skriva… 
Selma: Asså vi kommer ju inte 
komma på något mer 
Harriet: Han började nästa 
gråta... sprang han hem till 
mamma la la la (nynnar 
melodin) 
Selma: ja! (sjunger “sprang 
han hem till mamma”) och 
skriver samtidigt. Sjunger: 
sen såg han spöket, han 
började nästa gråta sprang 
han hem till mamma… 
Harriet: fick han äta tårta! 
Selma: ja! Det rimmar ju 
också! 
Båda sjunger: sen så såg han 
spöket han började nästa 
gråta, sprang han hem till 
mamma fick han äta tårta 

Selma: ehm vad ska vi skriva? 
Harriet: ehm vi kan…(sjunger) 
sen såg han spöket...han började 
nästa gråta… 
Selma: Asså jag vet inte 
Harriet: Vi kan skriva… 
Selma: Asså vi kommer ju inte 
komma på något mer 
Harriet: Han började nästa 
gråta... sprang han hem till 
mamma la la la (nynnar 
melodin) 
Selma: ja! (sjunger “sprang han 
hem till mamma”) och skriver 
samtidigt. Sjunger: sen såg han 
spöket, han började nästa gråta 
sprang han hem till mamma… 
Harriet: fick han äta tårta! 
Selma: ja! Det rimmar ju också! 
Båda sjunger: sen så såg han 
spöket han började nästa gråta, 
sprang han hem till mamma fick 
han äta tårta 

 
 

Selma: ehm vad ska vi skriva? 
Harriet: ehm vi kan…(sjunger) 
sen såg han spöket...han började 
nästa gråta… 
Selma: Asså jag vet inte 
Harriet: Vi kan skriva… 
Selma: Asså vi kommer ju 
inte komma på något mer 
Harriet: Han började nästa 
gråta... sprang han hem till 
mamma la la la (nynnar 
melodin) 
Selma: ja! (sjunger “sprang 
han hem till mamma”) och 
skriver samtidigt. Sjunger: 
sen såg han spöket, han 
började nästa gråta sprang 
han hem till mamma… 
Harriet: fick han äta tårta! 
Selma: ja! Det rimmar ju 
också! 
Båda sjunger: sen så såg han 
spöket han började nästa 
gråta, sprang han hem till 
mamma fick han äta tårta 

Ljudupptagning 2, 2018-03-05 

00.20-2.50 

Linda: jag vill prova att sjunga 
Tobbe: japp! 
Linda sjunger: det var en 
gång en steve som satt på sitt 

Linda: jag vill prova att sjunga 
Tobbe: japp! 
Linda sjunger: det var en gång 
en steve som satt på sitt lilla 

Linda: jag vill prova att sjunga 
Tobbe: japp! 
Linda sjunger: det var en gång 
en steve som satt på sitt lilla 
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 lilla hustak. Fick han höra 
slenderman då fick han så 
bråttom. Hoppa ner på taket 
ramla ner på marken och slog 
sitt lilla huvud. Sprang han 
hem till pappa på den gula 
ängen fick han plåster på sitt 
lilla.. huvud .. (tappar 
melodin) fick han hoppa ner 
… ner i sängen .. 
Tobbe: vi får göra om den där 
lite, vänta vad står det där? 
Linda sjunger:  ja...gula 
ängen.. fick han plåster på sitt 
.. det går bättre på... fick han 
plåster på sitt lilla huvud.. då 
då fick han gå ner i sängen 
Linda: Vi skriver lilla, vi skriver 
lilla huvud, för han har ju ett 
litet huvud, tycker jag.  
Linda: L-I-L-L-A.. 
lilla..sjunger: gick han ner i 
sängen 

hustak. Fick han höra 
slenderman då fick han så 
bråttom. Hoppa ner på taket 
ramla ner på marken och slog 
sitt lilla huvud. Sprang han hem 
till pappa på den gula ängen 
fick han plåster på sitt lilla.. 
huvud .. (tappar melodin) fick 
han hoppa ner … ner i sängen .. 
Tobbe: vi får göra om den där 
lite, vänta vad står det där? 
Linda sjunger:  ja...gula ängen.. 
fick han plåster på sitt .. det går 
bättre på... fick han plåster på 
sitt lilla huvud.. då då fick han 
gå ner i sängen 
Linda: Vi skriver lilla, vi skriver 
lilla huvud, för han har ju ett 
litet huvud, tycker jag.  
Linda: L-I-L-L-A.. 
lilla..sjunger: gick han ner i 
sängen 

hustak. Fick han höra 
slenderman då fick han så 
bråttom. Hoppa ner på taket 
ramla ner på marken och slog 
sitt lilla huvud. Sprang han hem 
till pappa på den gula ängen 
fick han plåster på sitt lilla.. 
huvud .. (tappar melodin) fick 
han hoppa ner … ner i sängen .. 
Tobbe: vi får göra om den där 
lite, vänta vad står det där? 
Linda sjunger:  ja...gula ängen.. 
fick han plåster på sitt .. det går 
bättre på... fick han plåster på 
sitt lilla huvud.. då då fick han 
gå ner i sängen 
Linda: Vi skriver lilla, vi 
skriver lilla huvud, för han 
har ju ett litet huvud, tycker 
jag.  
Linda: L-I-L-L-A.. 
lilla..sjunger: gick han ner i 
sängen 

Ljudupptagning 3, 2018-03-06 

1:50- 2:28 

 

Lukas: flög han hem till 
mamma (sjunger) 
Tilda: till den gröna ängen 
(sjunger). Nej, det finns inget 
som heter den gröna ängen. 
Lukas: Nej 
Båda: flög han hem till trädet 
(sjunger) 
Lukas: flög han hem till 
mamma i det stora trädet 

 Lukas: flög han hem till 
mamma (sjunger) 
Tilda: till den gröna ängen 
(sjunger). Nej, det finns inget 
som heter den gröna ängen. 
Lukas: Nej 
Båda: flög han hem till trädet 
(sjunger) 
Lukas: flög han hem till 
mamma i det stora trädet 

Ljudupptagning 4, 2018- 03-05 

 

Liam: Okej, vad ska vi skriva? Örnen är.. 
Men vi ska bara skriva den första och 
sen ska vi leta upp det så att det blir en 
sång. Så vi kan ju skriva örnen är svart, 

 Liam: Okej, vad ska vi skriva? Örnen 
är.. Men vi ska bara skriva den första 
och sen ska vi leta upp det så att det 
blir en sång. Så vi kan ju skriva örnen 



 31 

04:44-05:16 

 

 

brun och gul och vit.  
Ian: Skriv du det.  
Liam: Okej. 
------------------------------------------------ 
Liam: Men örnen bor på ett berg.  
Ian: Ja, men hur ska det kunna bli en 
sång? 
Liam försöker sjunga den första 
meningen: Örnen är vit, Örnen är 
svart, Och vit och gul och bruunn 
(med en annan melodi) Örnen bor på 
ett berg 

är svart, brun och gul och vit.  
Ian: Skriv du det.  
Liam: Okej. 
------------------------------------------------ 
Liam: Men örnen bor på ett berg.  
Ian: Ja, men hur ska det kunna bli en 
sång? 
Liam försöker sjunga den första 
meningen: Örnen är vit, Örnen är svart, 
Och vit och gul och bruunn (med en 
annan melodi) Örnen bor på ett berg. 

Ljudupptagning 5, 2018-03-07 

00.06:01 

Håkan och Andreas sjunger 
på sin sångtext. 
Håkan: ska vi ändra till “han 
fick bandage på sitt långa ben” 
istället? Kanske blir lite bättre? 
Andreas: fick bandage… på sitt 
långa huvud, passa inte så bra 
kanske? Långa stora huvudet 
Håkan: fick bandage på sitt 
stora huvud 
Andreas: Stora långa huvud? 
Hans huvud är ju långt 
Håkan: sudda ‘han och fick’, 
ändra på de orden 
Håkan: mm. det låter bättre 
Andreas: huvet? 
Håkan: huvud, nu testar vi att 
sjunga igen 

 

Håkan och Andreas sjunger på 
sin sångtext. 
Håkan: ska vi ändra till “han 
fick bandage på sitt långa 
ben” istället? Kanske blir lite 
bättre? 
Andreas: fick bandage… på 
sitt långa huvud, passa inte så 
bra kanske? Långa stora 
huvudet 
Håkan: fick bandage på sitt 
stora huvud 
Andreas: Stora långa huvud? 
Hans huvud är ju långt 
Håkan: sudda ‘han och fick’, 
ändra på de orden 
Håkan: mm. det låter bättre 
Andreas: huvet? 
Håkan: huvud, nu testar vi att 
sjunga igen 

Håkan och Andreas sjunger på 
sin sångtext. 
Håkan: ska vi ändra till “han 
fick bandage på sitt långa 
ben” istället? Kanske blir lite 
bättre? 
Andreas: fick bandage… på 
sitt långa huvud, passa inte så 
bra kanske? Långa stora 
huvudet 
Håkan: fick bandage på sitt 
stora huvud 
Andreas: Stora långa huvud? 
Hans huvud är ju långt 
Håkan: sudda ‘han och fick’, 
ändra på de orden 
Håkan: mm. det låter bättre 
Andreas: huvet? 
Håkan: huvud, nu testar vi att 
sjunga igen 

Ljudupptagning 6, 2018-03-09 

1.30- 8.53 

 

 Ylva: Då ska vi se, då fick de 
plåster.. 
Pelle: plåster.. 
Ylva: På sitt sår..s-å-r 
Pelle: mellanrum? 
Ylva: ja.. sen har vi..( frågar 

Ylva: Då ska vi se, då fick de 
plåster.. 
Pelle: plåster.. 
Ylva: På sitt sår..s-å-r 
Pelle: mellanrum? 
Ylva: ja.. sen har vi..( frågar 



 32 

en annan klasskompis): hur 
stavar man choklad? 
Selma: C-H-O-KLAD 
Ylva: jaha.. (ljudar ordet 
medan hon skriver det). Hur 
stavar man grädde är det g-r-
ä-d-d-e? 
Selma: ja. 
Ylva, bra, då hade vi rätt.  
Ylva: grädde.. på. Sådär! 
Pelle: får jag skriva? 
Ylva: vänta (ger över datorn 
till Pelle) så blir det och…och 
en.. e-n.. stor 
Pelle: är det d eller t? 
Ylva: s-t-o-r 
Ylva: t-å-r-t-a, skriv det sen 
bit b-i-t,  tårtbit,  så färdiga! 
Pelle: måste ha punkt! 

en annan klasskompis): hur 
stavar man choklad? 
Selma: C-H-O-KLAD 
Ylva: jaha.. (ljudar ordet 
medan hon skriver det). Hur 
stavar man grädde är det g-r-
ä-d-d-e? 
Selma: ja. 
Ylva, bra, då hade vi rätt.  
Ylva: grädde.. på. Sådär! 
Pelle: får jag skriva? 
Ylva: vänta (ger över datorn till 
Pelle) så blir det och…och en.. 
e-n.. stor 
Pelle: är det d eller t? 
Ylva: s-t-o-r 
Ylva: t-å-r-t-a, skriv det sen bit 
b-i-t,  tårtbit,  så färdiga! 
Pelle: måste ha punkt! 
 

Ljudupptagning 7, 2018-03-12 
4.00-13.12 
 

Linda: på taket.. t-a-k-e-t. Det 
ska vara punkt på taket.  
Tobbe: Varför det? 
Linda:För att ehh..nynnar på 
melodin. Skriv de.. det var 
Tobbe: nynnar melodin 
Linda: va.. va det är inget ord! 
Tobbe: det bli va! Skriv var 
Linda: va blir det!  
Skratt 
Tobbe: var  
Linda: det var en gång.. en 
Steve 
Tobbe: steve 
Linda: bokstaverar steve, stort 
S.  

Linda: på taket.. t-a-k-e-t. Det 
ska vara punkt på taket.  
Tobbe: Varför det? 
Linda:För att ehh..nynnar på 
melodin. Skriv de.. det var 
Tobbe: nynnar melodin 
Linda: va.. va det är inget 
ord! 
Tobbe: det bli va! Skriv var 
Linda: va blir det!  
Skratt 
Tobbe: var  
Linda: det var en gång.. en 
Steve 
Tobbe: steve 
Linda: bokstaverar steve, 

Linda: på taket.. t-a-k-e-t. Det 
ska vara punkt på taket.  
Tobbe: Varför det? 
Linda:För att ehh..nynnar på 
melodin. Skriv de.. det var 
Tobbe: nynnar melodin 
Linda: va.. va det är inget 
ord! 
Tobbe: det bli va! Skriv var 
Linda: va blir det!  
Skratt 
Tobbe: var  
Linda: det var en gång.. en 
Steve 
Tobbe: steve 
Linda: bokstaverar steve, 
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Tobbe. ja, stora S på namn 
Linda: satt på… 
Tobbe: nej, det ska vara två t! 
Linda: på sitt...lilla, det ska vara 
två l! 
Linda: lilla hustak, är det punkt 
nu? 
Tobbe: nä, meningen fortsätter. 
Lyssna! Tobbe sjunger: fick 
han höra slenderman.. fick.. 
Linda: slenderman.. då 
Tobbe: punkt? Sen.. då fick.. 
han..så.. 
Linda: h-a-n.. ljudar b-r-å-t-t-o-
m. Hur stavas bråttom?  

 

stort S.  
Tobbe. ja, stora S på namn 
Linda: satt på… 
Tobbe: nej, det ska vara två t! 
Linda: på sitt...lilla, det ska 
vara två l! 
Linda: lilla hustak, är det 
punkt nu? 
Tobbe: nä, meningen 
fortsätter. Lyssna! Tobbe 
sjunger: fick han höra 
slenderman.. fick.. 
Linda: slenderman.. då 
Tobbe: punkt? Sen.. då fick.. 
han..så.. 
Linda: h-a-n.. ljudar b-r-å-t-t-
o-m. Hur stavas bråttom? 

stort S.  
Tobbe. ja, stora S på namn 
Linda: satt på… 
Tobbe: nej, det ska vara två t! 
Linda: på sitt...lilla, det ska vara 
två l! 
Linda: lilla hustak, är det punkt 
nu? 
Tobbe: nä, meningen 
fortsätter. Lyssna! Tobbe 
sjunger: fick han höra 
slenderman.. fick.. 
Linda: slenderman.. då 
Tobbe: punkt? Sen.. då fick.. 
han..så.. 
Linda: h-a-n.. ljudar b-r-å-t-t-o-
m. Hur stavas bråttom?    
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