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Utveckla språket med musik!
Kurs i Stockholm den 5 - 6 mars 2009
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Ett samarbete mellan Lärarfortbildning AB och
Kungliga Musikhögskolan i Stocholm.

Utveckla språket med musik!
Hur kan musikämnet bidra med lärande i den skriftspråkliga utvecklingen?
Den frågan ställde vi oss på Lärarfortbildning AB. Vi vet att musikämnet
kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen,
särskilt språkämnet, men hur skulle det kunna omsättas i praktiken?
Vi sökte och fick medel från Alice Tegnérs fond för att utveckla en
utbildning och vände oss då till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm,
för att i samarbete med dem utveckla en kurs där vi på olika sätt ville
konkretisera detta.
Genom denna dokumentation har vi försökt fånga de erfarenheter och
upplevelser som kom ut av kursen. Vi vill även sprida erfarenheterna
till andra intresserade!
Ansvarig för kursen har varit Susanne Weiner Ahlström, speciallärare och
fortbildningkonsult på Lärarfortbildning AB. Samarbete har skett med
Eva Wedin, lektor på Musikhögskolan i Stockholm och Agneta Stolpe,
logonom och fortbildningskonsult på Lärarfortbildning AB.
Kristina Gustafsson
Lärarfortbildning AB

Utveckla språket med musik
Kursen hölls 5-6 mars 2009 i samarbete mellan Lärarfortbildning AB och Kungliga Musikhögskolan,
Stockholm. Den har fått ekonomiskt bidrag från SAF, Alice Tegnérs fond. Bland kursdeltagarna fanns
grundskollärare, musiklärare, talpedagog, speciallärare, lärare från särskola, dövskola och förskoleklass.
Flera arbetslag bestående av grundskollärare, musiklärare och förskollärare deltog också.

Hela kroppen behövs
för att lära
Vad gör att vi lär oss läsa och skriva?
Vilka grundläggande faktorer styr att
lärandet blir framgångsrikt? Under
två kursdagar inspirerades 36 lärare
att använda rösten, musiken och
språket som verktyg för att förstärka
de processer som ingår i läsande och
skrivande.
Utanför rytmiksalen står skorna. Genom
dörren tränger Stevie Wonders sång ut:
Isn’t she lovely, isn’t she wonderful... Innanför
går 36 kursdeltagare och tre kursledare
runt med energiska steg på golvet i takt
med musiken.
– Bakåt! säger rytmiklärare Eva
Wedin och alla går genast baklänges,
fortfarande i takt.

– Åt sidan! Framåt! Bakåt!
– Stopp!
Under Susanne Weiner Ahlströms
och Agneta Stolpes mer teoretiska
föreläsningar har deltagarna blivit
fullmatade
med
kunskaper
om
psykolingvistiska processer, läsa med flyt,
fonetik, assimilation, vokalers position
i munnen och en massa annat. De har
provat olika lägen med tungan, att göra
nasala ljud, skrattat, frågat, bidragit med
egna erfarenheter och skrattat igen.
Tillsammans med Agneta har de
praktiskt och konkret gått igenom hur
kroppshållningen påverkar andningen,
hur hållning och andning påverkar rösten
och hur allt detta sammantaget påverkar
tal, tydlighet, uttryck och utstrålning.
– Komplext, intressant och oerhört
viktigt för en pedagog som ska nå fram
till eleverna, säger Agneta.

Nu i rytmiksalen håller gruppen på att
omsätta språkets ledtrådar i praktiken;
under Evas ledning prövar de på ton,
tryck, betoning, tempo, rytm, puls,
melodi, dynamik, nyanser och klang med
hjälp av musik och rytminstrument.
– Puls är motorn i musiken. Därför är
att gå till musik ett av de bästa sätten att
jobba med pulsen. Och puls hänger ihop
med att läsa med flyt, som är ett mål i
årskurs 3, säger Eva.
Två pass i rytmiksalen ingår i kursdagarna.
Det räcker för att man ska fatta principen,
som Eva säger.
Till exempel hur man får barn att öppna
öronen och lyssna med hjälp av musik.
Eva sätter sig vid pianot och ber alla
att röra armarna till musiken – i en ny
riktning för varje ton.
– När man måste ge ett svar skärper och
utvecklar man sitt lyssnande. Om man
bara lyssnar far tankarna iväg. Särskilt
hos barn. Tänk också på att barn har god
hörsel, men de har svårt att differentiera
ljud från varandra – som till exempel
olika instrument i en orkester. Jobba med
små ljud, det utvecklar lyssnandet och är
en hjälp för både språk och musik.
Kursdeltagarna får också visa att de hör
genom att klappa på högsta tonen i en
fras, som på ”stjärna” i Blinka lilla stjärna
där... och sedan lägga till en stamp på
”blinka” som är lägsta tonen.
– Spela med kinapinnar är mycket roligare
än att klappa. Det blir dessutom en kort

och distinkt ton som gör att man kan
jobba mer exakt med tajmingen. Pinnar
av olika sorters träslag ger olika klang, så
man kan dela in i stämmor, tipsar Eva.
Övningarna byggs på hela tiden, blir
mer och mer invecklade när de kända
melodierna byts ut mot okända och
rörelsemönster som först var enkla
kompliceras allt mer. Många skratt senare
har alla gått stavelsegång i olika tempo
– ”Ma-ri-a tyck-er om att dan-sa” – gått
grundpuls och halvpuls på motorikstenar,
spelat åttondelspuls på höften med en
boomwhacker och prövat på att spela på
en afrikansk pentatonisk amadinda.
– Man ska alltid starta i upplevelsen.
Uppleva med alla sinnen och göra, känna
hur det känns och fundera på vad vi
gjorde. Efter det kan vi gå över till teorin,
säger Eva.
Under kursens andra rytmikpass
introducerar hon rytm. Alla står i en ring
och går i fyrtakt in mot mitten – ett …

två… tre … fyr – och sedan fyra steg
tillbaka ut igen. Andra vändan klappar
Eva en rytm som gruppen härmar på
tillbakavägen. Två gånger gör hon samma
rytm, så att den verkligen ska bli tydlig
och alla ska hänga med.
– Ettan ska vara på vänster fot, börja med
den både när ni går in i ringen och när ni
går ut, instruerar hon.
När Eva visat några gånger turas
deltagarna om att bestämma vilken rytm
gruppen ska klappa på vägen ut i ringen
igen. Nu blir det svårare. Ringen böljar
lite och helt synkade är inte klapparna.
– Vad hände med koncentrationen?
frågar Eva.
– Den bara försvann, skrattar en av
deltagarna.
– Och tempot ökade. Det blir så när vi
får för många saker att hålla koll på. Vi
aktiverar många sinnen i det här – synen,
hörseln, känseln. Gör det hellre lätt och
rätt än svårt och fel. Ofta rusar tempot

också för att den som leder övningen blir
nervös.
Övningen byggs på med att alla får säga
sitt namn eller något ord medan de
fortfarande går i fyrtakt in i ringen. Inte
så lätt som det låter.
Ja, så där håller det på... Möjligheterna att
leka och variera är oändliga, sammanfattar
Eva.
– Vi försöker använda alla sinnen och ha
frihet inom ramarna. Då behålls lusten
och glädjen.

”Grunden måste ligga, alla byggklossar måste finnas. Annars lär man sig inte läsa och
skriva. Så fort ett barn saknar en byggkloss genererar det läs- och skrivsvårigheter.”
Susanne Weiner Ahlström

Musikläraren en tillgång
Läs- och skrivutveckling ingår i musiklärarens utbildning. Fem studenter gav
kursdeltagarna ett Fem myror-inspirerat
smakprov på hur man kan få in språkinlärning i musiken.
Off poff poff poff poff-poff-poff
O vad det låter bra
Det är o:et i poffet som gör’et ...
Maria, Marie, Helena, Angelica och Lina
går tredje året på lärarutbildningen på
Musikhögskolan. Under sin kurs i språk
och kommunikation skapade de en
familjeföreställning med fokus på hur
man kan arbeta med stavelse- och språkinlärning.

Nu fick studenterna möjlighet att visa
kursdeltagarna vilken tillgång musikläraren kan vara i arbetslaget. Bland annat
gjorde de en variant på Brasses Lattjo
lajban-låda med bilder på fyra instrument:
piano, elbas, conga och fiol. Vad ska bort?
Ja, det finns flera möjligheter men den
fiffigaste är att pianot ska bort: ”Klappa
får ni se: el-bas, con-ga, fi-ol har två
stavelser. Men pi-a-no har tre!”
– De senaste åren har musiklärare
utbildats för att kunna gå in som en
aktiv del i undervisningen och använda
musiken som ett medel för inlärning.
Läs- och skrivutveckling ingår i det
allmänna utbildningsområdet som alla
läser, säger Eva Wedin, rytmiklärare på
lärarutbildningen vid Musikhögskolan.

”Det går inte att se och ta på musik och annat som har med ljud att göra.
Vi måste göra det abstrakta konkret.”
Eva Wedin

”Vi utgår alltid från det
talade språket. Det är ett
samartikulerat flöde och först
vid 11-12-årsåldern är ordet
som enhet etablerat. Vi måste
ner på ordnivå för att urskilja
orden ur det talade språket.”
Susanne Weiner Ahlström

”Ljud smittar. I vår
artikulation försöker vi hela
tiden att göra det så enkelt för
oss som möjligt. Det påverkar
stavningen. In-brott blir
imbrott.”
Agneta Stolpe

De har fattat principen
Kreativiteten

är

gränslös

när

deltagarna ska omsätta sina nya
kunskaper om språk och musik i
praktiken. Det råder ingen tvekan
om att de fattat principen hur man
öppnar öronen och tar fasta på puls
och rytm.
Kursen lider mot sitt slut. Nu är det dags
för deltagarna att tydliggöra i pedagogisk
handling hur stavelser, puls, rytm och
betoning kan visas upp med språk och
musik som hjälp. De har fått tre kända
Alice Tegnér-sånger att välja på: Mors
lilla Olle, Ekorr’n satt i granen och
Sockerbagaren.
– Allt man lär sig sätter sig på plats
i reflektion och kommunikation

tillsammans med andra. Tänk på att få
med flera sinnen i presentationen, säger
Agneta Stolpe.
Deltagarna delar smidigt in sig i fem
grupper och snart surrar det i luften: Ska
vi ta rytminstrument...? Om man kör den två
gånger med puls, pinnar och rytm och lägger på
sången andra gången... Pulsen ligger, vi utgår
från den.... Ska vi inte prata den först? Åh, vi
tar amadindan... Grundpulsen på congas väl
...Vi börjar gå sååå... ja, och vänder här! En
sock-er-ba-ga-re... Vi blandar grundpuls och
halvpuls ... Rikta energin utåt!
En del tar på sig rollen som ledare, andra
har lite olika åsikter om vad som blir
bäst och flera grupper låter den som är
mest van att hantera en congas göra det i
redovisningen också. Men engagemanget
i uppgiften går inte att ta miste på.
Någon halvtimme senare är det

spännande. Congas, motorikplattor,
boomwhackers och annat är på plats.
Varje grupp har högst två minuter på sig.
Först blir det Mors lilla Olle på
amadinda:
– Vi ska kombinera puls, halvpuls, stavelser
och åttondelar. Och sång, förklarar en i
gruppen.
Efter applåderna säger en annan grupp
att de ska göra samma sång men ”sänka
ribban”. De går runt i ring och sjunger
sången, fötterna går i pulsens takt och
händerna klappar sångrytmen.
– Det var en väldig finess i det där! Ni fick
med två viktiga saker i musikalisk träning.
Genom att sjunga texten och gå pulsen
visade ni sångens form. Att ni bytte
riktning och rörelse efter varje fras hjälper
barnen förstå sångens uppbyggnad,
berömmer Eva Wedin.
Nästa grupp gör Ekorr´n satt i granen.
De börjar med pulsen på congas och
stavelsegång till. Sedan bygger de

successivt på med att spela stavelserna på
pinnar, innan de byter till att spela pulsen
på pinnar och sångrytmen på congas.
– Ni tog ett moment i taget, byggde på
från känt till okänt och rytmen blev allt
mer komplex. Bra! Men med barn skulle
ni haft ett snabbare tempo. Barn har
kortare ben och går snabbare, så det är
inte alltid bra när det går långsamt. Det
är särskilt viktigt att det inte går för
långsamt när man arbetar med barn som
har pulssvaghet, kommenterar Eva.
Inte en enda redovisning är den andra lik,
fast de har samma sånger att arbeta med.
Så är det alltid, förklarar hon, när elever
får en uppgift och material att göra något
inom samma ramar och med samma
instruktioner.
– Det blir alltid olika, eftersom de är olika
personer som använder sin kreativitet på
olika sätt. Gruppen väljer att fokusera
på någonting, deras kreativitet sätter
igång och det blir aldrig likadant. Det är
jättehärligt!

Ett sätt att nå målen
Vi fick ihop våra olika kompetenser,
våra tre olika ingångar till samma
fundament, till en helhet kring hur
lärare kan hjälpa sina elever nå målen,
konstaterar tre nöjda kursledare:
Susanne Weiner Ahlström, Eva Wedin
och Agneta Stolpe.
Förra året kom statliga direktiv om nya
mål som eleverna ska ha uppnått i slutet
av årskurs 3 i svenska, svenska som
andraspråk och matematik. Mål som
tidigare låg i årskurs 5, säger Susanne
Weiner Ahlström, initiativtagare till
kursen Utveckla språket med musik.
– Man har skärpt kraven eftersom alltför
många elever går ut grundskolan med
alltför svaga kunskaper i läsande och
skrivande. Samtidigt har många lärare
svårt att känna igen de grundläggande
parametrarna i språket, som till exempel
betoning.
Med sin gedigna erfarenhet av läs- och
skrivinlärning är Susanne specialist
på sådant som språkliga enheter,
stavelsesegmentering och stavelsesyntes. I
samband med kurser på lärarutbildningen
vid Musikhögskolan träffade hon
rytmiklärare Eva Wedin, som kan det
mesta om bland annat puls, rytm och
ostinato. Genom Lärarfortbildning AB

fick hon också kontakt med Agneta
Stolpe, som är logonom och har
specialkunskaper om till exempel röst,
andning och prosodi.
– Vi jobbar alla med samma saker men
med olika ingång. Eva och Agneta
konkretiserar det jag teoretiserar kring.
Tillsammans kan vi hjälpa lärare att hitta
nya verktyg att nå större måluppfyllelse
i elevernas läs- och skrivutveckling, och
utveckla deras kreativa sida med musiken
och rösten som bas, säger Susanne.
– Dessutom att integrera ämnen och
jobba med fler sinnen för att öka lärandet.
Det blir också ett lärande i och med att
man omprocessar och växlar mellan olika
sinnen. Det är både effektivt och lustfyllt,
säger Eva.
De tre kursledarna har lång erfarenhet
och stor kunskaper inom varsitt område.
Men i samarbetet kring kursen har det
uppstått en bieffekt: genom att lyssna och
delta har de lärt av varandra, vidgat sina
egna kunskaper och förstärkt varandras
ingångar genom att göra kopplingar
mellan sina respektive områden.
– Kursen blev rena internutbildningen
för oss själva, förklarar Agneta. När vi lär
av varandra blir våra egna delar tydligare
för oss, vi får nya nyanser och då blir vi
tydligare som pedagoger. Det är

förhoppningsvis till nytta för lärarna som
går kursen, och i förlängningen för deras
elever.
Innan Susanne rusar iväg till tåget ögnar
hon snabbt igenom utvärderingarna
som lämnats in. Egentligen ska hon inte
sammanställa dem förrän efter helgen,
men kan inte hålla sig från att titta lite,
säger hon.
– Det ser jättebra ut! Det känns som att
vi fick till den helhet vi ville ha. Vi hörs
igen!

”Hur våra språkljud låter beror på
hur vi artikulerar och använder tunga,
läppar och käköppning. Det är vad vi
fysiskt gör som bildar språket. Ändrar
vi det fysiska ändras också språkljuden.
Det finns inget annat sätt.”
Agneta Stolpe

Röster från kursdeltagare
Frank Holm, lärare i musik och
svenska i årskurs 7-9, Samskolan i
Saltsjöbaden
– Jag har alltid
vetat att språk och
musik är lika men
jag har fått nya
idéer hur jag ska
kunna kombinera
mina ämnen. När
jag håller på med
rytm och puls i musikundervisningen
ska jag ta in momentet med stavelser i
fortsättningen. När eleverna sedan ska
skriva låttexter har de redan fått den
infallsvinkeln. Man kan ju ta vilken text
som helst och jobba med ton, tid och
tryck. Med de elever som jag har både i
svenska och musik kan jag jobba extremt
mycket med sådant.
– Övningarna hur man kan visualisera
exempelvis halvnoter, åttondelsnoter
och pauser gav mig mycket, det har varit
komplicerat att lära ut tycker jag. Jag har
också fått upp ögonen för att de av mina
elever som har läs- och skrivsvårigheter
kan ha förlorat en ”byggkloss” tidigare
under skoltiden. Jag vet inte hur mycket
jag kan jobba med det rent praktiskt, om
jag har tid ... men medvetenheten om det
är bra, jag kommer att tänka annorlunda
och kanske kontakta speciallärare
tidigare.

Lena Andersson, förskollärare
i förskoleklass, Brunnaskolan i
Botkyrka
– Vi jobbar hela
tiden med språket
eftersom vi har
många barn med
annat
hemspråk
än svenska. Som
förskollärare
har
jag vetat att musik
och språk hänger ihop, men nu har jag
fått nya verktyg och metoder hur man
med hjälp av musikens puls och rytm
kan tydliggöra språkets uppbyggnad och
mönster. Det man gör med kroppen
fastnar i knoppen.
– Jag kommer säkerligen att använda
många av övningarna vi lärt oss och
jag önskar att mina kollegor får gå en
sådan här kurs. Vi behöver alla den här
kunskapen om ett lustfyllt lärande. Det
vilar ett jätteansvar på våra axlar. Undrar
hur många barn man missat på grund av
okunnighet?
”Säg ett ord som sammanfattar
kursen”
.... inspiration ... puls ... stavelse ... språkets
betydelse ... rytm ... kommunikation ... glädje
... lärorikt ... känsla ... roligt ... rörelseglädje ...
lyssnande .... upplyftande ... utveckling ...
Deltagarna efter första kursdagen

Hela kroppen behövs
Ögon kan se och öron kan höra
Men händer vet bäst hur det känns att röra
Huden vet bäst när någon är nära
Hela kroppen behövs för att lära
Hjärnan kan tänka och kanske förstå
Men benen vet bäst hur det känns att gå
Ryggen vet bäst hur det känns att bära
Hela kroppen behövs för att lära
Om vi ska lära oss nåt om vår jord
Så räcker det inte med bara ord
Vi måste få komma det nära
Hela kroppen behövs för att lära
Dikt av okänd författare

Språkets och musikens ledtrådar
Ton, tryck, betoning, tempo, rytm,
puls, melodi, dynamik, nyanser, klang.

Röster från kursdeltagare
Maria Lundberg, speciallärare
i årskurs 6-9, Tallåsskolan i
Katrineholm
– Att det finns en
så tydlig koppling
mellan pulsen i
musik och pulsen i
läsinlärning var nytt
för mig. Visst har
jag lagt märke till att
musikaliska elever
med lässvårigheter eller dyslexi snabbare
lär sig läsa med flyt, än elever som har
svårigheter med pulskänslan, men jag har
inte tänkt på att det kan hänga ihop så
mycket. Jag arbetar med återinlärning i
läsning så jag träffar eleverna individuellt.
Vi har arbetat med stavelsegång, men nu
kan jag jobba mer medvetet och varierat
med att låta dem känna pulsen och
stavelserna. Drömmen skulle vara att få
samarbeta med musikläraren i skolan.

– Jag har också fått en tankeställare kring
hur viktigt det är att stanna upp i de olika
inlärningsstegen, så att de färdigheter
eleven tränar blir automatiserade. Jag har
nog rusat för fort fram.
Margareta Gustavsson,
specialpedagog i årskurs F-9,
Silbodalsskolan i Årjäng
– Det är härligt att ha fått argument för
hur viktigt det är
att eleverna får
använda fler sinnen
och att de vinner på
om vi arbetar över
ämnesg ränser na.
Det spar tid och ger
kvalitet, och vi lärare
kan utnyttja varandras kompetenser. När
jag kommer hem ska jag försöka inspirera
förskoleklassen, år 1 och 2 att förstärka
språket med musik för att förebygga läsoch skrivsvårigheter.

– Att utgå från upplevelsen och sedan
visa stavelsegång, klappa och bygga på
olika moment, känns helt rätt. Det blir
roligt, och trivseln har så stor betydelse
för lärandet. Jag kommer att sprida
övningarna vi gjort under de här dagarna
till dem som arbetar tillsammans med
barnen. Jag har också fått nya, värdefulla
insikter i hur alla språkljud hänger ihop
och att man ska vara tydlig med vokalklang
och betoningar.
Marianne Paulsson, grundskollärare
i förskoleklass, Brunnaskolan i
Botkyrka
– Det viktigaste jag
tar med mig från
kursen är att jag ska
fokusera mycket på
stavelser och puls i
mitt vardagsarbete.
Jag kommer också
att lägga energi på att jobba med takt

och betoning redan från förskoleklassen.
Det finns ingen anledning att arbeta med
bokstävers ljud och form med sexåringar,
däremot att lägga grund för en fonologisk
medvetenhet. Det har jag alltid ansett och
efter den här kursen känner jag att jag
varit på rätt spår. Men jag kan utveckla
metoden mer.
– Jag kommer att ”leka” mer än jag
gjort hittills, med utgångspunkt från
läsinlärningen och skrivutvecklingen.
Utgå från musikens egenskaper och föra
över det till teorin, istället för att börja
i teorin – även i högre årskurser. På så
sätt hoppas jag att de som har svårt med
läsinlärningen har lättare att ta det till sig
och inte ”blommar ut i sina svårigheter”,
som Susanne sa.

Kursledare

Agneta Stolpe, Äppelbo
Logonom, lärare, rektor, sångerska och
fortbildningskonsult vid Lärarfortbildning AB.
Håller kurser i utveckling av röst, tal, sång,
kroppsspråk och kommunikation, bland annat
i folklig sång och berättande.

Susanne Weiner Ahlström,
Stockholm
Läromedelsförfattare, specialpedagog, klasslärare
och fortbildningskonsult vid Lärarfortbildning
AB.
Kursansvarig för 5-dagarskursen
Språkbiten vars syfte är att kvalitetssäkra läsoch skrivundervisningen.

Eva Wedin, Stockholm
Lektor i rytmik på lärarutbildningen, Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm. Tidigare prefekt
på institutionen för musik, pedagogik och
samhälle. Håller också kurser för lärare i bland
annat Sydafrika och Danmark.

Program 5 - 6 mars 2009
Hela kroppen behövs

Puls och rytm

Att lära sig språk genom musik, dans
och rörelse

Läs- och skrivprocess i praktiken

Teori Skriftspråkliga processer
Aktuell forskning och pedagogiska
konsekvenser

Rösten i kroppen
Rösten - ett unikt verktyg
Språkljudens form

Att upptäcka musikaliska
mönster och därigenom lära sig
läsa och skriva
Känslan för språk och musik
Vad händer med rösten?

Språk och språkljud
Öppna öronen
- Visa vad du hör
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Lärarfortbildning AB arbetar med
kvalificerad utbildning baserad på aktuell
forskning och praktisk erfarenhet. Målet
är att möta lärares och skolledares behov
av kompetensutveckling för att nå
utveckling och resultat.
Våra kärnområden är kvalitetsutveckling
och pedagogisk bedömning, professionen
och samarbetet, normer och värden
samt pedagogik och lärande. Inom
dessa erbjuder vi aktuell och angelägen
fortbildning i olika former för både
individer och grupper över hela landet.
I vår affärsidé ligger också att vi äger ett
omfattande kunskapskapital som med
strategisk medvetenhet förvaltas och
utvecklas inom företaget.
Lärarfortbildning AB startade 1989 och
ägs av Lärarförbundet.

