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Abstrakt  
Syftet med denna undersökning är att visa hur den integrativa metodiken inom svenskämnet 
finner stöd i kognitionspsykologisk forskning och därmed bredda förståelsen för dessa metoders 
inverkan på barns utveckling.  

Skolutvecklingen påverkas av politikers åsikter och av den undervisningstradition som finns inom 
läraryrket, forskningen har många gånger svårt att göra sig gällande. Jag tror att det finns ett 
behov av att vidga kunskapen kring lärandets bakomliggande processer då detta kan ge mer status 
åt läraryrket och bidra till skolutveckling. 

Detta är en jämförande undersökning av induktiv karaktär där jag genom kvalitativa 
litteraturstudier försöker att få mitt syfte belyst. Utifrån syftet har jag undersökt den 
ämnesdidaktiska forskningens erfarenheter beträffande användandet av integrativa 
undervisningsmetoder. Därefter har jag undersökt vad den kognitiva utvecklingspsykologin säger 
om barns utveckling och lärande genom att söka efter hur olika aktiviteters verksamhet påverkar 
bakomliggande utvecklingsprocesser. Undersökningen visar hur lekens integrerande moment; 
rörelse, tal och sång, handens verksamhet och bildskapande stärker processer på hjärnstamsnivå, 
vilka har betydelse för perception och spatial förmåga. Forskningen visar att dessa förmågor har 
avgörande betydelse för språklig, kognitiv och social utveckling. 

Nyckelord: estetisk undervisning, integrativa undervisningsmetoder, kognitiv utveckling, 
språkutveckling.  
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1	  Inledning	  
Detta arbete handlar om att sammanföra didaktisk forskning med resultat från kognitiv 
utvecklingspsykologi för att försöka belysa bakgrunden till varför integrativa och kreativa 
undervisningsmetoder verkar visa sig ha en positiv inverkan på barns kognitiva utveckling och 
språkutveckling. Med integrativa metoder menar jag att man medvetet integrerar olika språkliga 
och kreativa uttrycksformer, såsom t.ex. bild, drama, musik, tal, sång och lek i undervisningen.  

Frågor som rör skolutveckling har under de senaste decennierna blivit en alltmer 
uppmärksammad politisk fråga som även fått stor medial uppmärksamhet. Vid den 
internationella läs- och skrivundersökningen PRILS,1 deltar 10-åringar från 45 länder. 
Testresultatet 2006 visade att svenska elevers kunskaper har försämrats under senare år. I media 
uttrycks farhågor för att den svenska skolans utbildning står sig allt sämre internationellt. 
Politikernas åtgärder och uttalanden pekar mot en allt mer reglerad skola med tonvikt på lärarnas 
ämneskunskaper.  

Skolverket har i rapport 304: Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i 
Sverige 1995-2007, arbetat fram ett forskningsunderlag för att bättre förstå testresultaten i de 
internationella undersökningarna PRILS och PISA.  I skolverkets bedömning framkommer bl.a. 
att ”undervisningen i hög grad är inriktad på formell lästräning” (Skolverket, 2007, s.130). Man 
har även konstaterat att eleverna samtalar för lite om texters innehåll och med att tolka texter, det 
framkom också att detta undervisningsmoment ej heller poängterades i kursplanernas riktlinjer. 
Det var vanligt att eleverna lämnades ensamma med att slutföra sina skrivuppgifter. I 
undersökningen framkom också en otydlighet beträffande om lärarna ”uppfattar svenskämnet 
som en helhet där språk och litteratur samt produktion och reception förutsätter varandra” (ibid, 
130). Skolverkets tolkning av denna situation är att forskare och lärare behöver ges möjlighet att 
fördjupa sig i svenskämnets möjligheter och pröva olika arbetssätt” (ibid, s.131). 

I lärarutbildningen framhålls undervisningsformer som genom integrativa metoder möjliggör att 
elevernas olika förmågor utvecklas. Dessa gör lärandet lustfyllt och stimulerar samarbete och 
kommunikation. Grunden för denna didaktiska hållning vilar på dels en pedagogisk tradition, 
men också på forskning som visar att integrativa undervisningsformer berikar lärande, 
arbetsglädjen och det sociala klimatet bland eleverna men också befrämjar relationen lärare - elev. 
Idag har forskningen visat att elever kan ha olika ingångar till sitt kunskapande och att det därför 
är av vikt att läraren kan undervisa på ett sätt som bemöter de olika inlärningsstilar som kan 
finnas bland eleverna i en klass. 

Vid högskolan i Kristianstad arbetar Kunskapsgruppen med projektet Lärande och undervisning i ett 
ämnesintegrerat perspektiv2. Där utgör miljöperspektivet, demokratiperspektivet samt perspektivet 
samhällelig förändring med ett vidgat kulturbegrepp och nya mediala kunskaps- och 
kommunikationsformer utgångspunkter för arbetet.  De lyfter fram läroplanens betoning på 
elevernas rätt till inflytande och delaktighet och yttrandefrihet. Kunskapsgruppen påvisar att 
yttrandefriheten utifrån det vidgade textbegreppet förutom det verbala språket även inkluderar 
musik, bild, bildmedia, drama, dans etc. och ser elevernas möjlighet till estetiska och kulturella 
aktiviteter som en viktig del ett hållbarhetsperspektiv. De betonar att förskola och skola är arenor 
där människor från en mångfald av olika bakgrunder möts, vilket utmanar lärarens förmåga att 
skapa lärandesituationer på jämbördiga villkor. 

lnom gruppen associerar vi, (….) estetiska läroprocesser med en syn på eleven som medskapare i en 
kunskapsprocess, med en flerstämmig skolmiljö, ett vidgat textbegrepp, med förvånande kunskap, överskridande, 

                                                
1 http://www.skolverket.se/sb/d/1716/a/10463 

2 www.hkr.se/templates/Page____7363.aspx 
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process, kreativitet och oförutsägbarbet. Estetiska läroprocesser kopplar samman lärande med skapande, 
kreativitet och mångtydig kunskap snarare än med reproduktion av förväntad kunskap. (Högskolan, Kristianstad) 

Emot detta står det nya läroplansförslaget (2009) vilken färgats starkt av politiska 
ställningstaganden rörande på vilket sätt elevernas resultat skall förbättras. Det t.o.m. framhålls 
att lärarna inte skall ägna sig åt estetiska ämnen, utan att dessa uttrycksformer skall hanteras av 
särskilt utbildad personal: ”De särskilda förutsättningar som gäller för dessa ämnen gör det 
olämpligt att grundlärarna får utbildning i något eller flera av dessa ämnen” (SOU 2008:109, s. 
280). Detta är, enligt min mening, i högsta grad ett exempel på hur didaktiska forskningsresultat, i 
detta fall rörande integrativa metoder, står tillbaka för de politiska åsikter som för tillfället är 
gällande; i lagförslaget läggs tonvikt på traditionell, formell inlärning, vilket anses vara vägen till 
utveckling. 

  
Värt att notera är att i samma stund som detta lagförslag läggs fram, publiceras en internationell 
forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Unesco (2005) The Wow Factor- Global research 
compendium on the impact of the arts in education, i Pedagogiska magasinet (Pedagogiska magasinet, 20091104) 
Bamford har analyserat material från 170 länder som visar att de länder vilka satsat på estetiska 
ämnen och kreativ undervisning har höjt sina skolresultat. Rapporten visar att ”estetiska ämnen 
och kreativ undervisning stärker elevernas kritiska tänkande”, samt ”förbättrar språkinlärning, 
särskilt skriva och läsa”. Även matematikresultaten förbättras, men ”endast den spatiala förmågan 
som används i bl.a. i geometri och fraktaler, säger Anne Bamford”. Gemensamt för länder som 
har goda testresultat i PISA undersökningen, är att de värderar det estetiska högt. I Finland och 
Kanada har man insett värdet av en konstnärlig undervisning; ”Där måste alla lärarstudenter läsa 
konst”(Höglund C-M, Pedagogiska magasinet, 20091104, s. 14). ”Forskningen visar också att 
estetiska ämnen ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga, och stärker det sociala 
samarbetet i en klass” (ibid, s.14).  

I avhandlingen Musisk pedagogik med kunskapande barn. Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i 
barndomens studiedialog visar Uddén (2001) att det finns ett glapp mellan den vetenskapliga 
forskning läroplanen grundar sig på och förskolans och grundskolans läroplans beskrivningar av 
hur man förenar det verbala och icke verbala språket. Detta har hon kommit fram till genom att 
granska läroplanerna och ”de tre förslag som berett skolans värdefrågor och förändrade 
arbetssätt” (Uddén 2001, s. 108). Uddéns analys av läroplanernas formuleringar omkring lek och 
ickeverbala uttrycksformer visar på skillnader: 

Lpo endast nämner lek jämte skapande arbete som väsentliga delar i det aktiva lärandet men utan att förklara 
varför. Lpfö däremot framhåller ett medvetet pedagogiskt bruk av leken samt lustfyllt lärande i olika 
uttrycksformer. Lpfö tar upp bruk av leken under Mål och riktlinjer, vilket Lpo ej gör. Här skall man istället 
….”Lyssna, diskutera, argumentera, (…)reflektera(…) kritiskt granska…” samt utveckla förmåga till kreativt 
skapande och använda kunskaper i de olika uttrycksformerna (Lpo 94/98 s.12 i Uddén 2001, s.114). 

Uddén menar att detta pekar på en ”sammanblandning av den lärande reflektionens 
uttrycksformer dels i talspråklig dels i lekande handling, vilket förmodligen har sin grund i att 
man inte analyserar betydelsen av de olika kommunikations och reflektionsformernas media, i det 
verbala och ickeverbala”. 
 
Hon påtalar även att de ickeverbala uttrycksformerna behandlas på ett likartat sätt: att ”man ser 
uttrycksperspektivet i kombination med upplevelsen, men belyser ej kvaliteten i 
intrycksperspektivet”. (ibid, s.114). ”Man talar ej om intrycket, som interaktiv process samtidigt 
som något uttrycks” (ibid, s.114).  
 
Uddén tolkar att Lpo -94 intar en ” avvaktande pedagogisk inställning genom att använda 
begreppen som uppmärksamma, uppleva, få pröva och vara inslag i (ibid, s. 114). Enligt Uddén blandar 
Lpfö -98 samman funktioner, mål och metoder vilket leder till ståndpunkter som behåller skolans 
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traditionella syn på de icke verbala uttrycksformerna. Dessa betraktas som kunskapsformer som 
skall erövras. Hon menar att orsaken till detta är att BOSK (barn- omsorg- skolakommittén), 
”vilken beredde två av förslagen för förändringen av skolans värdefrågor och förändrade 
arbetssätt” (ibid, s. 108), ”ej redovisar någon analys av förhållningssätt till eller vetenskaplig grund 
för de icke verbala dimensionerna i lärandet processer” (ibid, s.114). 
 
Uddén är kritisk till den traditionella värdesyn som lyser igenom i formuleringarna i BOSK. Hon 
menar det där framkommer att då ett barn uttrycker sig i sång, i tecknande etc., så ”får detta en 
kulturell och estetisk etikett” (ibid, s. 121).  

Det finns en motsättning mellan läroplanens kunskapssyn och de föreslagna arbetsmetoderna med lek och 
estetiska ämnen i lärandets tjänst på ett övergripande plan. Just för att man använder traditionella kulturbundna 
begrepp leder omedelbart tanken till konstprodukter (ibid, s.122). 

I en undersökning publicerad på Alliance for Childhood’s hemsida3 varnar forskare för 
konsekvenserna för barnas hälsa och utveckling p.g.a. att barns förmåga och uthållighet till 
spontan lek har drastiskt minskat i västvärden. Detta leder till försämrad hälsa samt brister i 
barnens sociala och kognitiva utveckling. 

Physical activity and free play are essential to maintaining a healthy weight and supporting cognitive, physical, 
social, and emotional development and well-being. Play enhances selfregulation, empathy, and group 
management skills. (Stanford School of Medicine, “Building Generation Play,” 2007; Hirsh-Pasek, et al., A 
Mandate for Playful Learning in Preschool, Oxford University Press, 2009) 

Elevernas lärande och utveckling stärks av integrativa undervisningsmetoder. Detta visar 
forskning och tradition. Den integrativa undervisningsformen bidrar till att ställa in lärandet i en 
helhet och mångfald, liksom livet självt bildar en helhet. 

Jag tror att den pedagogiska kreativiteten i skolorna skulle berikas om man breddade perspektivet 
kring barns utveckling och lärande genom att integrera forskning rörande barns 
kunskapsutveckling och neurologiska utveckling i lärarnas utbildning.  

Idag betonas barnens rätt i samhället, vilket innefattar rätten till en skolgång som stimulerar 
elevernas utveckling. För att möta elevernas behov behöver undervisningsformerna förnyas. Jag 
tror att denna process skulle ha mycket att vinna om ett arbete gjordes för att överbrygga och 
länka samman didaktisk forskning beträffande integrativa undervisningsformer med 
kognitionspsykologisk forskning. Dessa båda discipliner talar olika språk; med barnet i fokus 
undersöks olika inre och yttre aspekter och uttryck för utveckling och lärande. Därför kan en 
synpunkt från en psykolog te sig främmande för en pedagog. Däremot skulle ökade kunskaper i 
kognitionspsykologisk forskning ge lärare förståelse för på vilket sätt olika aktiviteter stimulerar 
barns utveckling och bakomliggande lärandeprocesser. Med denna kunskap som bakgrund till 
egna erfarenheter, kan läraren använda sin ”pedagogiska verktygslåda” till att mer 
utvecklingsinriktat svara mot elevernas behov i den dagliga undervisningssituationen.  

Om medvetenheten och kunskapen om de bakomliggande lärandeprocesserna ökar, kan detta 
bidra till att stärka lärarnas profession och yrkesidentitet. Den pedagogiska forskningen skulle få 
en djupare och bredare grund och skolutvecklingsfrågor skulle därmed inte i lika hög grad ligga i 
händerna på politiska åsikter.  

 
 
 
 
 
 

                                                
3 http://www.allianceforchildhood.org/sites/allianceforchildhood.org/files/file/health_policy_brief.pdf 
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1.2 Min bakgrund och förförståelse 
Jag har under många år ha arbetat med elever med särskilda behov, och det är mötena med dessa 
elever som hos mig väckt ett intresse för att försöka förstå lärandets bakomliggande processer. 
Vid skolan där jag arbetar finns en tradition att stödja elevernas utveckling med hjälp av motorisk 
träning och sinnesintegrerande övningar. Min konkreta lärdom av elever som har särskilda behov, 
är att vägen till deras motivation och intresse ofta gått via kreativa uttrycksmetoder och genom 
att skapa lust och meningsfulla sammanhang för deras kunskapande. Genom dessa erfarenheter 
och den intressanta forskning som jag mött under lärarutbildningen har jag blivit nyfiken på vad 
det beror på att eleverna lär sig bättre när man integrerar teorietiskt kunskapande med aktiviteter 
där man talar, sjunger, rör sig, dansar, använder drama, målar och ritar, och om det spelar roll på 
vilket sätt man använder dessa metoder i undervisningen.  Dessa arbetssätt, som ligger till grund 
för ett nytt förhållningssätt vad det gäller lärandet, föranledde att jag i en tidigare fältstudie 2008 
prövade att använda mig av integrativa metoder i svenskundervisningen för att ta reda på hur 
detta påverkade elevernas reflekterande uttryck i tal och text.   
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2	  Syfte	  	  
Syftet med denna undersökning är att visa hur element i integrativa metodiken inom svenskämnet 
finner stöd i kognitionspsykologisk forskning och därmed bredda förståelsen för dessa metoders 
inverkan på barns utveckling.  
 
 



   6 

3	  Metod	   
Detta är en jämförande studie av induktiv karaktär där jag genom kvalitativa litteraturstudier vill 
belysa bakomliggande orsaker till att integrativa och konstnärliga undervisningsmetoder visat sig 
ha en positiv betydelse för språkutveckling och lärande. 

Jämförelsen gjordes med utgångspunkt från de grundläggande elementen inom den integrativa 
metodiken, d.v.s.; sång och tal, gest och rörelse samt bildskapande. Dessa olika element av 
skapande verksamhet kan beskrivas som pedagogiska redskap för integrativa 
undervisningsformer.  

I studien har jag undersökt den ämnesdidaktiska forskningens erfarenheter beträffande 
användandet av integrativa undervisningsmetoder. 

Därefter har jag undersökt vad som framkommer från den kognitiva utvecklingspsykologin om 
hur aktiviteterna sång och tal, gest och rörelse samt bildskapande påverkar barns utveckling och 
lärande. 

Analysresultaten presenteras i relation till de grundläggande elementen inom den integrativa 
metodiken. För att visa på vilket sätt den integrativa metodiken inom svenskämnet finner stöd i 
kognitionspsykologisk forskning har analysens fokus legat på följande element inom den 
integrativa metodiken och kognitionspsykologin: 

a. Sång och tal 
b. Betydelsen av samverkan mellan gest, rörelse och sinnesfunktioner 
c. Rörelsens betydelse för spatial- och kognitiv utveckling 
d. Bildskapandets didaktiska betydelse för tankeutvecklingen 
 
I analysen har jag sökt finna kopplingar mellan de olika pedagogiska verktygen; sång och tal, gest 
och rörelse samt bildskapande, till erfarenheter från den kognitiva utvecklingspsykologin för att 
finna förståelse för på vilket sätt dessa skapande aktiviteter kan befrämja utveckling av kognitiva 
och sociala förmågor. Genom analysen kom jag fram till ett antal slutsatser. Dessa slutsatser 
återfinns som rubriker i diskussionen.  

Källhänvisningarna har jag huvudsakligen redovisat i texten. Jag har däremot gjort undantag vid 
hänvisningar till elektroniska källor. Dessa har jag medvetet redovisat i notform, då de p.g.a. sin 
längd skulle störa läsningen. I analysen kommer läsarna att finna interna hänvisningar till de olika 
kapitlen i denna undersökning med noteringen (se kapitel n.n.). 

Det forskningsurval som jag har gjort i denna studie har en viss begränsning. Jag har sökt efter 
didaktiska källor vilka stödjer den integrativa undervisningsformen, samt källor från den kognitiva 
utvecklingspsykologin vilka belyser de integrativa metodernas verkan utifrån ett 
utvecklingsperspektiv. Min förförståelse har påverkat det empiriska urvalet och min tolkning av 
denna empiri har påverkat jämförelserna och slutsatserna som format innehållet i denna 
undersökning.  

Då följande studie syftar till att visa på varför integrativa undervisningsformer har en positiv 
inverkan på elevers lärande, har endast forskning som visar på detta samband används i studien. 
Detta gav även studien en nödvändig men naturlig avgränsning. Detta är endast en översiktlig 
studie, men de resultat som framkommit kan ändå vara uppslag för ytterligare undersökning. 
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4	  Bakgrund	  
4.1 Skeenden som har haft betydelse för svenskämnets utveckling i Sverige 
För att få en bakgrund till hur synen på svenskämnet se ut idag, finns det anledning att se tillbaka 
på hur ämnet utvecklats under historiens gång, med sin början för två hundra år sedan. Jan 
Thavenius (1999), forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund har i sin bok 
Svenskämnets historia beskrivit ämnets utveckling.  

Thavenius menar att det är svårt att beskriva orsakerna till hur svenskämnet har utvecklats och att 
forskningen också kommer fram till olika resultat. Ett synsätt är att de ämneskunskaper som 
utvecklats inom forskningen haft viss betydelse. Men han talar också om att det i praktiken kan 
dröja mycket länge innan något av forskningens resultat når skolan, och att det då ofta sker i 
förenklad eller ibland t.o.m. i förvanskad form. Thavenius påtalar också att forskarna ibland är 
inbördes oeniga om vilka kunskaper som är viktiga, och att lärarna dessutom inte alltid är eniga 
med forskarna. 

Thavenius påpekar i detta sammanhang ”den pedagogiska traditionens makt” (Thavenius, 1999, 
s. 17). Han visar på hur styrande gamla föreställningar och undervisningsmetoder kan vara och 
att dessa kan överleva som praxis utan någon förankring i aktuell forskning. Han ger exempel på 
hur t.ex. grammatik undervisningen dominerat språkundervisningen i två tusen år, både med och 
utan stöd i samtida vetenskap. 

Idag blir pedagogiska problem ofta föremål för forskning och praktiskt utvecklingsarbete (FoU). 
Det har dock visat sig att när resultaten från denna forskning skall omsättas i undervisningen 
uppstår problem och hinder. Han menar att lärarna inte är några ”passiva mottagare” av 
forskningsresultat, men att det inte är säkert att forskare och lärare arbetar mot samma mål. Men 
Thavenius lyfter också fram exempel på att grupper av aktiva lärare som inspirerats av forskning 
också kunnat förändra sin undervisning. 

 
4.2 Svenskämnets historia 
 
4.2.1 1800-talet 
Thavenius (1999) menar att det historiskt sätt finns en lång pedagogisk tradition i Sverige som 
stäcker sig tillbaka till medeltiden. Men det var först under 1800-talet mitt, under Europas 
nationalromantiska period, som intresset för modersmålet och den svenska litteraturens 
kulturskatt som bildningsämne bidrog till att latinet som tidigare varit ”skolans modersmål” nu 
ersattes av fäderneslandets språk. (Thavenius, 1999, s. 12) Efter 1850 skapas ett modernt 
utbildningsväsen med fyra olika skolformer: läroverk, folkskola, flickskola och yrkesskola. 
Thavenius förklarar att detta i praktiken också innebar fyra olika sätt att arbeta med svenskämnet.  

Under 1800-talet låg betoningen på hur språkets struktur och grammatik verkade bildande för att 
utveckla logik och tänkande. Språkundervisningen skapade därmed från början en olycklig klyfta 
mellan elevernas egna språk och ett abstrakt skolspråk. Elevernas egna läserfarenheter var mycket 
begränsade, men så småningom blev det möjligt för eleverna att genom litteraturen, lära känna 
världen. Men litteraturundervisningen kom huvudsakligen att lägga tonvikt på kunskaper om 
författare och epoker, snarare än att låta eleverna göra sina erfarenheter av texten och diskutera 
dess innehåll.  
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4.2.2. 1900-talet  
För min undersökning är det svenskämnets utveckling under 1900-talet som visar på intressanta 
utvecklingssteg mot en mer allsidig och kreativ svenskundervisning ur vilken det så småningom 
växer fram en vidgad syn på språkets roll för kultur och personlighetsutveckling och bildning. 

I och med sekelskiftet börjar reformperioden i svenskämnets historia. Nu blev svenskämnet det 
viktigaste bildningsämnet och undervisningstimmarna i ämnet ökade kraftigt. I och med 
skolreformen 1905 får det humanistiska bildandet allt mer viktigt roll och därmed tillskrivs 
litteraturundervisningen en helt ny funktion inom svenskämnet. I folkskolan fortsätter läs- och 
skrivinlärningen att ha en central roll, men ambitionerna växer i takt med att skolan får mer 
resurser. Thavenius beskriver hur det under hela den tiden pågår hårda strider om hur man skall 
arbeta med svenskämnet och att det finns starka motsättningar rörande metodval och inriktning. 

En icke obetydlig roll för svenskämnets utveckling kan tillskrivas sekelskiftets flickskola, där 
svenskämnet var mindre formalistisk till förmån för ett mer kreativt arbetssätt. Thavenius menar 
att flickskolan, med tradition från 1800-talet, hade en mer humanistisk inriktning och en friare 
praktisk ämneskaraktär. Flickskolans elever fick tidigt möjlighet att lära känna samtida svensk och 
utländsk litteratur och undervisningsmetoderna hade ”en mer estetisk och allmänbildande 
inriktning” (Thavenius, 1999, s. 27). Tyngdpunkten låg på ”muntliga och skriftliga övningar, 
välläsning och litteraturläsning” (ibid, s. 27) och från flickskolans håll agerade man tidigt i protest 
mot skälet att lära ut grammatik inom svenskämnet för att underlätta inlärningen av moderna 
språk. Flickorna fick därigenom på många sätt en mer modern undervisning. 

Dahl (Dahl i Thavenius, 1999) pekar på formuleringar i undervisningsplanen för folkskolan 1919, 
och hur det redan i denna finns uttryck för den reformpedagogiska strömning som skulle växa sig 
stark under mellankrigstiden. Dahl påvisar att även om dessa pedagogiska utvecklingstendenser 
gick tillbaka efter en tid, så har det reformpedagogiska synsättet i hög grad haft betydelse för 
”utredningar och pedagogisk försöksverksamhet inför införandet av grundskolan 1962” (Dahl i 
Thavenius, 1999, s. 35). Dahl uppmärksammar hur ” det dubbla arvet från folkskolan - drillen 
och reformpedagogiken -konfronteras i grundskolan med realskolans och flickskolans 
traditioner”(ibid, s. 35) Hon menar att ”det är i motsättningarna mellan reformsträvanden och 
traditioner och i deras ömsesidiga påverkan som man tydligast ser svenskämnets utveckling” 
(Thavenius, 1999, s. 36). 

 
4.2.3. Influenser från folkskolan 
Folkskolans intentioner skapas i en tid då samhällsdebatten präglas av demokratianda, rätten att 
påverka och rätten till rösträtt. Barnets utveckling och fostran stod i fokus och Ellen Keys bok, 
Barnets århundrade vilken utkom 1900, uttrycker bl.a. misstro mot den auktoritära skolan. Boken 
mötte ett behov bland läsarna och gavs ut i två upplagor. I folkskolan återspeglas samhällets vilja 
till att demokratiskt möta och stödja individens utveckling. Detta resulterar i radikala pedagogiska 
reformer. Ett behov av nya läseböcker uppstår, ”alla präglade av nationalistiska strömningar men 
också av de för tiden nya tankarna, att skolans läseböcker skulle vara genuin barnlitteratur med 
både realistiska verklighetsskildringar och sagor och äventyr”(Dahl i Thavenius, 1999, s. 37). 
Under denna tid författas bl.a. skolböcker som Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma 
Lagerlöf kom ut 1906-1907, Svenskarna och deras hövdingar av Verner von Heidenstam kom ut 
1908-1910. Läseböckerna Sörgården och I Önnemo av Anna Maria Roos utkom 1912 och är 
exempel på hur innehållet anpassas för att tilltala barnets värld, med naturbilder, arbete, djuren 
och människan i olika åldrar.  

Det nya samhället skulle växa fram, där respekten för barnet och dess behov av ett meningsfullt 
sammanhang skulle forma innehåll och undervisning. Dahl klargör på ett tydligt sätt hur 
talövningarnas syfte var att stärka barnets vilja och förmåga att formulera sig och uttrycka sig. 
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Skrivningen skulle vara ett meningsfullt uttrycksmedel för eleven och ha ett begripligt och 
genomskådbart syfte och tillsammans med läsningen skulle dessa tre aktiviteter ”ställas i 
förbindelse med varandra och stödja varandra” (ibid s.37). 

 
4.2.4. Aktivitetspedagogiken 
Trots den progressiva kursplanen ledde denna inte till några snabba förändringar av 
svenskundervisningen, annat än till förändringarna av litteraturinnehåll. Det som var mest 
tongivande var och förblev de tidigare formella övningarna och de strikta undervisningsrutinerna. 
Men reformerna 1919 medförde ett nytt arbetssätt inom ämnet hembygdskunskap: 

Vägen till ”verklig kunskap” går över iakttagelser av verkligheten, i skolan och under studieutflykter, praktiskt 
manuellt arbete och skapande arbete med färger, lera och sand (helst en sandlåda i varje klassrum), berättelser, 
sånger och lekar”. Hembygdsundervisningen skulle ”främja barnens framsteg i modersmålet (Dahl i Thavenius, 
1999, s. 39).  

Detta arbetssätt inspirerades av arbetsskolepedagogiken som hade utvecklats i Tyskland. 
Metoden växer i Sverige under 20- och 30-talen, och vinner sympati främst bland lärare i de 
yngre årskurserna. I och med denna skolform befäst de kreativa arbetsformerna i skolan. Bilden 
som åskådliggörande medel i undervisningen gör sitt inträde och från och med nu blir ”planschen 
och arbetsbladen över iakttagelser och undersökningar” (ibid, s. 39) ett tongivande läromedel i 
undervisningen. 

Dahl menar att den förnyelseström som haft mest betydelse för reformer och utformning av 
svenskämnet är aktivitetspedagogiken, vilken genom pionjärers internationella kontakter växte 
fram som försöksverksamheter på olika håll i landet under 30-talet. I förgrunden för denna nya 
reformpedagogik stod Ester Hermansson. Hon tillhörde en grupp lärare som under en kort tid 
samarbetade kring ett forskningsprojekt med pedagogen och psykologen Else Köhler, vilken 
utarbetade dessa centrala riktlinjer inom försöksarbetet: 

Spontanitetens princip: varje barns rätt att få yttra sig, fatta beslut och handla.  

lndividualiseringens princip: varje barns rätt att få utveckla sin egenart, följa sitt intresse, arbeta i sitt eget 
tempo. 

Gemensamhetsprincipen: att barnet fostras till en socialt inställd samhälls medlem. 

Bildningens enhet: arbetet skall samlas omkring ett ämne som väckt bar ns intresse. Genom att detta allsidigt 
behandlas verkar arbetet utvecklande. (Skolans inre arbete SOU 1946:31, Dahl i i Thavenius, 1999, s. 40) 

Under 40-talet klingade denna progressiva rörelse av då kraven från realskolan ökade. Men 
aktivitetspedagogiken kom att få en direkt politisk betydelse och Dahl betonar att 
försöksverksamheten under 50-talet med en sammanhängde nioårig skolform blev färgad av detta 
arbetssätt. Reformpolitikens metoder hade hunnit påverka utformningen av lärarutbildningen på 
flera håll i landet, vilket bl.a. innebar att åskådliggörande undervisning även fortsättningsvis kom 
att vara tongivande. Lärarens förmåga att berätta och kunna göra undervisningen åskådlig i 
många ämnen genom handens arbete och praktiska undersökningar var en utmaning. I 
undervisningen användes skönlitteraturen för att ”ge levande bilder av människors liv i både 
geografi och historia” (Dahl i Thavenius, 1999, s.41), i sandlådan kunde barnen bygga miljöer och 
genom drama gestaltades sagor och berättelser. På så sätt fortsatte svenskämnet arbeta vidare 
som ett kunskapsinriktat ämne i bred samverkan med andra ämnen, ”tills ett snävt 
effektivitetstänkande fick vind i seglen vid övergången från folkskola/enhetsskola till 
grundskolan” (ibid, s 41). 

 
4.2.5. Efter andra världskriget  
Ett nytt utredningsarbete för en förnyelse av svenska skolan stod för handen vid andra 
världskrigets utbrott. I krigets spår blev begreppet demokrati det tongivande målet i 
utredningarna om skolan. Dahl visar hur begreppet utvidgades; det gällde inte bara att ge alla 
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barn rätt till utbildning, det handlade också om att inför framtiden, i uppfostran och 
undervisning, säkra en demokratisk utveckling i samhället.  

I förslagen till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling under 1940-talet, framkommer 
ett avståndstagande gentemot den traditionella undervisningsformen som byggde på frågor och 
svar. I stället skulle eleverna frigöras från bindningen till läroböcker och utveckla ett kritikiskt 
granskande av det tryckta ordet. Med erfarenheterna från kriget blev det än viktigare att eleverna 
via undervisningen tränades till en egen åsiktsbildning elevernas förmåga att utveckla eget 
omdöme stimulerades. Dahl menar att man inom orienteringsämnena, som skulle vara 
ämnesöverskridande, anar den ”funktionella språksyn som på 80-talet blev ett av den nya 
reformpedagogikens rättesnöre; Man utvecklar sitt språk genom att tala det” (Dahl i Thavenius, 
1999, s. 42). För övrigt håller sig svenskundervisningen mer inom det sedvanliga ämnesområdet, 
men det samarbete som funnits mellan svenskämnet och andra ämnen och som haft en 
betydande roll under aktivitetspedagogiken förordades i det nya förslaget.  

 
4.2.6. Grundskolan 
Dahl visar på det faktum att det tog tjugo år av utredningar och partipolitiska strider innan 
riksdagen kunde besluta om Lgr 62. ”Till grund för ämnets utformning fanns en 
kursplaneundersökning med stöd från 1954 års skolberedning och Studieförbundet Näringsliv 
och samhälle utfördes vid lärarhögskolan i Stockholm (SOU 1960:15, SNS 1960)”, vilken byggde 
på synpunkter från skola och näringsliv (Dahl i Thavenius, 1999, s. 43).  Detta ledde till att 
svenskämnet, för att tillmötesgå högre utbildningar och näringsliv, återgick till att vara framförallt 
ett färdighetsämne. Dahl menar att läroplanen skapade en fragmentisering av ämnet. Från att vid 
1919 haft barnet i fokus, står experten i fokus 1962. ”Inriktningen på färdighetsträning och 
språkform visade sig i praktiken få större betydelse för utvecklingen än de nya inslagen i 
kursplanen: dramatisk verksamhet, tidningsläsning och den rörliga bildens språk ” (Dahl i Thavenius, 
1999, s. 44).  

Dahl påtalar hur formen för undervisningen ändrades: Med inflytande från den tekniska 
utvecklingen i USA försökte man skapa systematiska, formella metoder med arbetsmaterial som 
var självinstruerande och anpassat till metoderna. Innehållet i materialet var mycket konservativt. 
Undervisningsteknologin styrde undervisningen och lärarna hade svårt att planera självständigt, 
utanför den givna strukturen.  

Språkformen var viktig: Eleverna fick förutom en stelbent läs- och skrivundervisningen, även lära 
sig att tala och skriva hyfsat, bl.a. ansågs konversationsfraser för olika sammanhang, vara en viktig 
del i språkbruket. Genom de nya metoderna skulle eleverna formas av de stimuli som de mötte i 
undervisningen, men undervisningsteknologin slog ej igenom. Däremot fortsatte 
kommunikationsfärdigheterna att stå i fokus, med övande inom en rad olika områden. 

I slutet av 60-talet visar Dahl på hur mängder av barn- och ungdomslitteratur kom ut till skolorna 
och den att fria läsningen förnyade innehållet i svenskämnet (Dahl i Thavenius, 1999, s.49) 

I försöken med att bredda ämnet och anknyta till omvärlden genom den aktuella 
samhällsdebatten, började lärare och elever att experimentera med olika uttrycksformer. ”Dikt, 
noveller och sakprosa, diskussioner och skrivande hjälpte lärare att gå under ytan på problemen” 
(Dahl i Thavenius 1999, s.50). Denna utveckling uppskattades av eleverna, men lärarna 
kritiserades för att inte förhålla sig objektiva i undervisningen. 

 
4.2.7 Ny forskning - Nya metoder  
Språksynen som färgar inriktningen under 70-talet skiljer på innehållet och strukturen. Resultatet 
blir att svenskämnet hålls kvar i den traditionella uppdelningen. Men den progressiva 
samhällsdebatten kom att påverka skolans utveckling, ett förändringsarbete som denna gång 
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lärarna själva tog initiativ till. Den utveckling som man ville verka för ”hade stöd i en växande 
forskning om språksociologi, om barns språkutveckling och om klasskillnader i svenska 
grundskolan” (Dahl i Thavenius, 1999, s.54). 

Under senare delen av 70-talet hade den nya forskningen kring barns utveckling och lärande 
införlivats med Skolöverstyrelsens ambitioner och intentioner. Nu sker en helomvändning 
gentemot den tidigare traditionen, eleven kom att stå i centrum för hur innehåll och träning skulle 
utformas; språket och språkförmågan skulle ställas in i ett helhetsperspektiv. En häftig debatt om 
hur man skulle undervisa basfärdigheter i läsning och skrivning tog fart. Skolöverstyrelsen kunde 
med hänsyn till de nya kunskaperna om språkets utvecklingspremisser, även peka på att också läs- 
och skrivinlärningen skulle ställas in i ett sammanhang som var meningsfullt för eleverna. Detta 
ledde till en förnyelse inom läraryrket som utmanade elevers och lärares kreativitet, som nu 
”kunde blomma ut i skapande skrivande, i bildarbete och drama under hembygdsstudier eller 
kring sagor, dikter och berättelser, valda för barnens skull, utan ringaste hänsyn till etablerade 
uppfattningar kring vad som skall läsas i skolan av sju- till tioåringar” (Dahl i Thavenius, 1999, s. 
64). 

En ny kursplan kom 1980 och här stod begreppen identitet och kultur i centrum. Nu uppstod 
frågor om vilken kultur som skulle tillhandahållas i litteraturundervisningen, den moderna eller 
den klassiska. Under 90-talet blir undervisningen åter inriktad på att ge eleven erfarenheter, och 
”språket görs till redskap för tänkande och begreppsbildning” (Dahl i Thavenius, 1999, s.75). 

Under 90-talet tog dyslexikampanjen fart. Dahl visar hur man använde metoder som liknade ”60-
talets tekniska lästräning”(Dahl i Thavenius, 1999, s.81) en mycket abstrakt stödundervisning 
med fokus på avkodning.  

Man hade förträngt kunskaperna om att det fanns många vägar in i skriftspråket” samtalen, dramalekarna, det 
angelägna innehållet, utmaningar att i bild och ord ge uttryck åt egna erfarenheter och åsikter, allt detta har 
under 90-talet förlorat i trovärdighet som inslag i specialundervisningen. Och inte bara där. Mycket tyder på att 
hela färdighetsämnet svenska har utarmats ytterligare under 90-talet (ibid, s. 81).  

Nu satsade utbildningsdepartementet och skolverket på ett nytt betygssystem och en mål- och 
resultat styrd skola. Genom de nya kursplanerna låg fokus nu på kunskap som var lätt att 
utvärdera och bedöma, ”medan skollagens och läroplanens krav på verksamheten i skolan 
åsidosattes” (ibid, s. 81). 

Sammanfattningsvis kan man, utifrån de integrativa undervisningsformernas framväxt ur ett 
historiskt perspektiv, förstå hur dessa metoder inom svenskämnet sprungit ur en tradition och ett 
fostransideal. Denna tradition tog fart i början av seklet och hade utvecklades ur en intuitiv 
känsla för barns behov, inte minst genom Ellen Keys tankar och ideal och barnets rättigheter. De 
skapande undervisningsformerna tog ny fart då aktivitetspedagogiken under 1930-talet kom att få 
betydelse för undervisningens syfte och utformning.  

När skolan skulle förnyas och bli en enhetlig grundskola, pågick partipolitiska stridigheter i tjugo 
år innan kursplanen Lgr 62 kunde sjösättas. Näringslivet hade haft en betydande roll i 
utformningen av kursplanen och under dess inflytande sågs de undervisningsteknologiska 
metoderna som en väg att höja kompetensen i samhället. Under 60-talet blev de formella 
undervisningsmetoder starkt styrande.  

Under 1970-talet vände denna trend då lärarna själva, utifrån eget initiativ försökte arbeta fram 
forskningsbaserade metoder som svarade mot samhällets och elevernas behov. Sedan dess har 
medvetenheten kring lärande och barns utveckling vidgats genom fortsatt didaktisk och kognitiv 
forskning. Detta har medfört att forskningen kring de integrativa undervisningsmetoderna tagit 
fart och att metoder som tidigare byggde på tradition, har ställts under vetenskaplig ljus och 
därmed fått en vidgad innebörd. Under 1990-talet återkommer medvetenheten om barns 
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mänskliga rättigheter, behov och lärande, vilket visar sig i den internationella samhällsdebatten 
och även i den nu gällande läroplanens utformning, Lpo-94 (se nedan).  

 
4.3 Integrativa metoder i grundskolans styrdokument 
Så som historien visar, har svenskämnet pendlat mellan att ha varit ett färdighetsutvecklade ämne 
till att ses som ett ämne vars syfte är att kultivera och stimulera eleverna självständiga tänkande 
och kognitiva utveckling. Jag har därför valt att lyfta fram hur dagens samhällssyn på kunskap, 
språkutveckling och kunskapsprocesser kommer till uttryck i grundskolans styrdokument, såväl i 
läroplan som i kursplaner.  

I Lpo-944, betonas skolans uppdrag att främja lärandet och vikten av att föra en aktiv diskussion 
om olika aspekter kring kunskap och lärande, om vad som är viktig kunskap och hur 
kunskapsutveckling sker. Här framkommer en differentierad bild av kunskapssyn och 
kunskapsbildande: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 
för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 

  
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl 
som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.  

  
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 
skall tillägna sig. (Lpo 94, Skolverket) 

  
I den nationella kursplanen knyts ämnesmålen samman med läroplanens strävansmål där vikten 
av olika uttrycksformer och kunskapsvägar återkommer. Svenskämnet betraktas som ett av 
skolans kärnämnen då språkutvecklingen har en avgörande betydelse för kunskapande och 
personlig utveckling. Nedan följer ett utdrag ur Svenskämnets syfte och roll i utbildningen: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, 
lyssna, se, läsa, skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor 
betydelse för allt arbete i skolan och för eleverna fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans 
viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för eleverna språkutveckling. Ämnet skall ge läs-, film- och 
teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa. 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja 
elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och 
skrift. 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. 
Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att 
tillsammans med andra ämnen utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet5.  

Kursplanens lydelse betonar språkutvecklingens centrala roll för elevernas identitetsutveckling, 
sociala utveckling och framhäver språkets kunskapande funktion för tänkande och kreativitet.  
  

Då kreativa arbetsmetoder betonas i läroplanens strävansmål, är det av intresse för min studie att 
ta del av kursplanemålen för bildämnets syfte och roll i undervisningen. Även här återkommer 

                                                
4 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska 091027 
5 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska 091027 
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skolans bildande och kunskapsdanande uppgift, där bildskapandet bl.a. är ett medel för 
utveckling och reflektion. 

Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända 
historia. Bild och bildkonst ger därför unika möjligheter till studier och reflektion kring människors sätt att 
tänka, skapa och uppleva sig själva och omvärlden i olika tider och kulturer och utgör en viktig del av det 
kulturarv skolan skall förmedla. Bilder och bildarbete är också i sig ett redskap för utveckling och lärande. 

Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som kunskaper i att framställa, analysera 
och kommunicera med bilder. Den skall utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom 
bildområdet och leda till att eleven skaffat sig en egen ståndpunkt i en verklighet med stort visuellt 
informationsflöde.  

Bilder och olika former av konstnärlig gestaltning öppnar möjligheter till att formulera frågor, uppleva och 
reflektera över egna och andras erfarenheter samt stimulerar förmågan att kritiskt granska och pröva sina 
ställningstaganden. (Skolverket. Kursplan bild)6 

 I läroplanen omnämns drama som en av de uttrycksformer som eleverna skall möjlighet att 
uppleva, erfara och utforska. Det finns däremot inte någon specifik formulering angående 
dramats roll i undervisningen i kursplanen för svenska. Under Mål att stäva mot, uttrycks att 
undervisningen skall sträva emot att eleverna ”utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp 
av språket, både individuellt och i samarbete med andra”. Under rubriken Ämnets karaktärs- och 
uppbyggnad betonas att bearbetningen av texter ” inte alltid innebär läsning utan kan ske genom 
avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium”. 

Även musik har betydelse för kunskapandet. Nedan följer ett utdrag ur kursplanen, där ämnets 
syfte och roll som redskap för lärande framkommer på ett sätt som direkt anknyter till min 
studie. 

Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik påverkar individen 
samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av 
medvetna och omedvetna intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar. Utbildningen i 
musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att 
kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt 
(Skolverket; kursplan musik)7 

Det framgår tydligt att grundskolans läroplan och kursplaner speglar vårt samhälles syn på 
utveckling, kunskapsutveckling och bildning. Till skillnad från tidigare kursplaner läggs idag en 
medveten tonvikt på att stärka elevens identitet och personliga uttryck som förutsättning för 
lärandet.  

 Det har nog aldrig tidigare i någon svensk läroplan så klart markerats att det finns fler språk än svenskan. Det 
beror på att det i dag finns utvecklingspsykologiska, pedagogiska och kulturpolitiska kunskaper som talar för en 
vidgning av språkbegreppet. Språklig gestaltning sker i tal, text, bild och ljud. (Molloy, 1997, s. 258)  

                                                
6 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=2087 
7 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3877&extraId=2087 
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5	  Undersökning	  av	  ämnesdidaktisk	  forskning	  där	  estetiska	  -‐	  
praktiska	  ämnen	  integreras	  i	  svenskundervisningen	  
Utmärkande för de integrativa metoderna är att olika uttrycksätt kombineras och ger en större 
upplevelse av ämnet, vilket förstärker inlevelse och breddar det språkliga uttrycket. I den 
pedagogiska forskningen inom svenskämnet presenteras olika forskningsresultat som lyfter fram 
att bildskapande och andra integrativa undervisningsformer har stor betydelse för elevers 
språkutveckling och kognitiva utveckling. 
  
Jag kommer att redovisa några forskares aspekter inom ämnet vilka belyser och fokuserar på de 
uttrycksformer som nämns i läroplanen som är viktiga för elevernas utveckling och kunskapande. 
För att presentera dessa på ett åskådligt sätt kommer resultaten att redovisas i en indelning efter 
aktiviteternas art; Lek; rörelse musik och sång, drama, bildskapande, lyssnande, skriva, läsa. I 
praktiken, i undervisningssituationen samverkar de olika kvalitéerna varför nedanstående 
redogörelse måste ses som en teoretisk sortering med betoning på olika aktiviteters karaktärer. 
  

5.1 Lek, rörelse, sång och tal 
Syftet med detta kapitel är att beskriva lek, rörelse, sång och tal som ett undersökande varande i 
kommunikation med människor och intryck från omgivningen. Parallellt med att barnet tar sin 
kropp i besittning, lär barnet känna världen och sig själv. Forskningen pekar på olika aspekter 
under barnets uppväxt som visat sig ha stor betydelse för att utveckla framtida kognitiva 
förmågor.  

Hellquist (1993 i Uddén 2001) förklarar att ordet lek kommer från fornsvenskans ”leker”, vilket 
betyder hastig rörelse, lek, ras, kamp idrott, skämt, spel, dans melodi (1993, s.567). Hon förklarar 
att ”det fornsvenska verbet leka innebär att röra sig, hoppa, dansa, leka och spela”, men att det 
endast är i de nordiska språken som orden lek och spel har olika innebörd. Uddén påtalar att 
”medeltidens lekare var musicerande gycklare och underhållare” och enligt hennes 
efterforskningar betyder det ursprungliga begreppet att leka, ”att uttrycka sig i röst, rörelse och 
dans till rytmiskt ackompanjemang” (Uddén 2001, s. 56).  
 
Lekens betydelse för barns sociala och begreppsmässiga utveckling har intresserat forskarna i 
Norden under senare hälften av 1900-talet. Framförallt har man sett leken som ett 
experimenterande förhållningssätt som viktigt för lärandet (hänvisning översikt SOU 1997:157, s. 
42-43) Uddén ifrågasätter varför man i denna forskning inte belyst ”lekens artikulerande medier; 
sång, rytmisk ord – och rörelselek och dansgester” (ibid, s. 56)som kommer till uttryck då barn 
ljudar eller rör sig rytmisk medan de artikulerar. Hon menar att inom den utvecklingspsykologiska 
forskningen har motorikens betydelse för läsning stått i fokus, emedan ”den rytmiska rörelsen, 
dans och sånglek varken har setts ha något språkligt eller estetiskt värde utan enbart används för 
att öva motorik eller stått för ett allmänt social värde.” (ibid, s. 56) 
 
Språkforskningen visar att interaktionen mellan människor är avgörande för språkutvecklingen. 
För det lilla barnet är det i synnerhet viktigt att omges av få vuxna som känner barnet väl. De 
vuxna i barnets närhet kan tala med barnet om saker och händelser som barnet har en relation 
till. På så vis blir begreppen konkreta och bekräftar barnets upplevelser. För språkets utveckling 
är interaktionen, igenkännandet och bekräftandet mycket viktigt (Söderberg 1988: i Bjar & Liberg 
2003, s.94).  
 

I den första kommunikationen mellan barnet och föräldern ledsagar den vuxne spädbarnets 
yttringar, även mimik och ljud och bekräftar dessa på motsvarande sätt. Denna bekräftande 
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kommunikation stärker barnets självkänsla och har oerhört stor betydelse för språkinlärningen 
(Liberg 2003, s 80).  

Joar Björkvold (1989) kallar detta babyspråk mellan spädbarnet och mamman för ”musikaliskt 
modermål”, ett språk som innehåller en mängd växlingar i tonlägen.  Han hänvisar till Snow 
(1977) som visar att detta musikaliska språk med dess toner och rytmer kan förstås av 
spädbarnet, som svarar genom att kommunicera med kroppsrörelser, minspel och röst (Papousek 
& Papousek, 1981, i Björkvold, 1989, s. 27).  

Detta tidiga kommunicerande övergår till joller och ljudlek; ”flytande sång” (Björkvold, 1989, 
s.73). Björkvold påtalar också två andra former av spontansång; formelsång, där barnet själv 
skapar sånger genom att använda kända sånger samt färdigsång. Han har genom sin forskning 
jämfört spontansångens funktion hos barn i olika länder och kommit fram till att spontansången 
”internaliserar livserfarenhet och inlärning som en del av samlad mognads- och 
socialiseringsprocess, liksom den är nära knuten till både individuell och kulturell identitet” 
(Björkvold, 1989, s. 119). 
 
Uddén (2001) menar att rösten i tal och ton, kroppens rytmiska och fria rörelse och handens 
verksamhet är lekens grundläggande redskap. Hon hänvisar till Estrid Heerup (Heerup 1980, 
s.94) som menar att leken måste vara utgångspunkten för de musikaliska aktiviteterna i 
undervisningen och som därför bör föra samman musikaliska aktiviteter, språklig lek samt 
lekfulla rörelser. Vidare omtalar Uddén andra forskare, bl.a. Tjukovskij (1976) som 
uppmärksammar att rytmen och sången är karaktäristisk i barns rimmande och ramsande (Uddén, 
2001, s. 56).  

Jederud sammanfattar Howard Gardners forskningsbidrag om ”människans multipla 
intelligenser” (Jederud, 2002, s.28) och teorierna om kreativa undervisningsmetoders fördelar:  

”I ett skapande kreativt arbete stimuleras och aktiveras en mångfald hjärnfunktioner, och skapas aktivitet i 
förbindelserna dem emellan. Människan som helhet (liksom hennes hjärna), är större än summan av hennes olika 
sidor (eller hjärnans olika delar) det är när delarna samverkar som vi blir hela, kreativa och skapande individer. 
Det är då vi lär för livet”. (ibid, s.28)  

Genom att studera barns lek under olika åldrar, kan man iaktta hur språkets utveckling följer 
barnets lekutveckling. Liberg (Bjar & Liberg, 2003) visar hur barnet under första levnadsåret 
utvecklar språket genom sång-, lek, rörelse och tittutlekar. Därefter börjar barnen använda 
leksakerna med vilka barnen skapar fantasivärldar som de kan gå in och ut ur, I treårsåldern 
börjar barnen leka rollekar. Liberg hänvisar till Thorell (1998) som i en studie visar att rolleken är 
mycket viktig för att barnet skall utvecklas till en socialt och kulturellt kompetent person och 
samhällsmedborgare. Rollekar befäster sociala ordningar men hjälper också till att bearbeta dessa. 
Hon uppmärksammar också Vygotskij (1966) som menar att rolleken innebär att delta i en tydligt 
markerad fantasivärld med dolda regler, och att regelleken har tydligt uttalade regler men dold 
fantasi (ibid, s.89ff). 

Liberg (Bjar & Liberg, 2003) uppmärksammar också den fria lekens betydelse för 
språkutvecklingen. Man har iakttagit hur barn från att i tidigare åldrar ha lekt sida, förändrar sitt 
sätt att leka vid fem- sexårsåldern och börjar samverka och leka ”med varandra”. I den sociala 
process som barnen tar del i under leken utvecklas både den sociala kompetensen och språket. 
Genom leken vet barnen när de är i fantasivärlden och när de inte är det. Det börjar på så sätt 
kunna relatera till tiden, preteritum används som ett sätt att förflytta sig mentalt, vilket utvecklar 
känslan för de språkliga strukturerna. När barnen leker själva uppstår lek med ord. Barn undrar 
om språket, vad saker och ting heter och då frågar barnen de vuxna. Detta visar att barnet ställer 
sig utanför och reflekterar över språket samtidigt som deras språkmedvetenhet ökar. Många 
studier visar att just denna process har betydelse för barns skriv- och läsutveckling (Bjar & 
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Liberg, 2003, s.92). Det har också visat sig att i en trygg miljö där eleverna lär varandra så blir 
inlärningen mycket effektiv.  

Språket uttrycker identiteten, både den individuella och kulturella. Därför är intresset för eleven 
en förutsättning för ett möte. Tillit och trygghet, att bli sedd och bekräftad bygger förutsättningar 
till en ömsesidigt meningsfull kommunikation där barnet känner sammanhang och delaktighet. 

 

5.1.1 Drama -medveten lek - ett skapande uttryck 
Dramat kan betraktats som en övergång från upplevande lek till medveten inlevelse. I leken är 
barnet i händelsen. I dramat utmanar barnet på ett medvetet sätt sitt personliga uttryck genom sin 
röst och sina gester. Dramat övar perspektivbyten i tid och rum, vilket förbereder bl.a. för 
reflektion. Genom att använda den egna rösten i ett skapande och differentierat sammanhang 
och samtidigt leva sig in i någon annans situation, kan elevernas uttrycksförmåga och förståelse 
stärkas. Detta övande kan ge eleverna säkerhet i att uttrycka sig, vilket gör det lättare att sedan 
formulera sig i text. Via dramat i undervisningen kan detta övas genom att medvetet arbeta 
konstnärligt med språket.  

Inom forskningslitteraturen för svenskämnet verkar dramat inte fått så stort utrymme. Svedner 
(1999)  talar om vikten av att eleverna kan använda sitt språk och tala fritt och personligt, dels i 
en skapande form, men även för att tänka och lära (Svedner, 1999, s.109). Svedner ser dramat i 
svenskundervisningen som en metod som framförallt används för att bearbeta olika delar av 
ämnet. Övningarna tränar eleven både färdighetsmässigt och personlighetsmässigt. Han 
poängterar vikten av att dramat i svenskundervisningen verkligen integreras med de övriga 
momenten för att uppnå syften inom ämnet, och han kritiserar de tendenser där dramaövandet 
tappar detta syfte och blir fristående till ämnet (Svedner, 1999, s.116 ff).  

Då Myndigheten för skolutveckling arrangerade en konferens med tema Språk och lärande föreläste 
flera auktoriteter inom området. Doktor Ingela Korsell menade att för att eleverna skall kunna 
utvecklas från passiva till aktiva reflekterande läsare, ”måste eleverna sättas i kommunikativa, 
meningsfulla situationer ” såsom t.ex. att göra minipjäser och våga leka med texterna genom att 
byta genre eller ändra slutet” (Tidningen i skolan, 20091104).  

 
5.1.2 Lekens grundläggande redskap och lärandeprocesserna 
Vilken betydelse har då ”lekens grundläggande redskap”; rösten, rörelsen, och handen för 
lärandeprocesserna? Uddén uppmärksammar forskning (Mohanty & Hejmadi, 1992) som gjorts 
beträffande ”pedagogiska interaktionsformer i relation till lärandets kvalitet” (Uddén, 2001, s.60). 
Hon omnämner här bl.a. en studie av barn i åldern fyra till sex år som gjordes för att undersöka 
vilken metod som lämpade sig bäst för att lära barnen namnen på sina kroppsdelar och hur de 
användes: 

 Grupp 1: ingen särskild träning, 2: verbala instruktioner om sina kroppsdelar och hur de kunde användas, 3: 
verbala instruktioner samt rörelseaktiviteter, 4: en musik- och dansgrupp, där instruktioner gavs genom sång 
och rörelseaktiviteter i form av dans. Efter 20 dagars träning testades barnen samtidigt med kontrollgruppen 
med Torrence Test of Creative Thinking. Musik och dansgruppen fick bäst resultat. (ibid, s. 60) 

Uddén hänvisar till ett flertal forskningsprojekt som ger liknande resultat. Leken bygger upp 
kognitiva, sociala och kulturella förutsättningar för lärandet. Det är därför intressant att försöka 
närma sig vilken betydelse specifika aktiviteter kan ha för en viss typ av inlärning. 

Sjungandets koppling till språkinlärningen påvisar Uddén i ytterligare en studie, denna gång 
beträffande sambandet mellan barns musikaliska förmåga och läsning hos nybörjare (Lamb och 
Gregory, 1993). Eleverna i studien fick göra fem olika standardtest rörande läsförståelse, 
fonemisk läsning och fonemisk medvetenhet, samt ett test med två delmoment där musikalisk 
förmåga rörande tonhöjdmedvetenhet och klangmedvetenhet testades, samt ett standardbildtest. 
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I resultatet framkom sambandet mellan tonhöjdsdiskrimineringsförmågan och de båda lästesten, 
men klangdiskrimineringsförmågan visade inte något samband med lästesten. Den fonemiska 
medvetenheten visade på ett klart samband mellan de båda lästesten och tonhöjdstesten. 
Forskarnas menar att ”ju bättre förmåga att diskriminera musikalisk tonhöjd barnet har desto 
bättre förutsättningar har det att urskilja språkliga fonem och att lära sig läsa”(Udden, 2001, s. 
59).  
I förskolepedagogiken används ofta ord och språklekar för att stimulera barnens 
språkmedvetenhet. En uppmärksammad metod som utvecklats för att stärka elevernas 
fonologiska medvetenhet, är Bornholmsmodellen, där man arbetar ca 15-20 minuter om dagen 
med att låta eleverna upptäcka ljudstrukturerna i språket, bl.a. genom rim och ramsor men också 
genom olika lekar som går ut på att man skall leka med ljuden och upptäcka att orden ändrar 
betydelse. Bornholmsmodellen bygger på språklekar som utvecklats av Ingvar Lundberg, 
professor i psykologi, i samarbete med pedagoger på Bornholm. (Ingvar M, 2008, s. 85). Jederud 
(2002) talar om betydelsen av sånglekar och rörelselek för att förstärka meningsinnehållet i 
språket (Jederud, 2002, s. 57). 

 
5.1.3 Språket som uttryck för kognitiv utveckling 
Genom att vara uppmärksam på hur barn talar och använder sitt språk, kan man få kunskap om 
deras kognitiva utveckling. Genom talet visar barnet hur det förhåller sig till sina intryck och på 
vilket sätt det minns. Vi skall fortsätta med att ta del av ytterligare forskning som visar på 
sambandet mellan hur barnet tänker och talar. 
 

Liberg redovisar sin språkforskning kring formen på samtal, sammanhang och på viket sätt 
barnens deltagande ser ut i olika åldrar. Under barnets första år är samtalen handlings 
ackompanjerande, den vuxne talar om vad som görs i stunden med barnet. I åldern tre till sju år 
berättar barnen ofta om förflutna händelseförlopp; händelsetecknande. I en studie av barn i 
åldern ett år och sex månader till nio år och nio månader, framkom att upplevelseberättandet 
utgjorde den vanligaste samtalsformen hos barn, den näst vanligaste samtalsformen var 
händelsetecknande och förklarande samtal. Argumenterande och avancerade samtal som 
innehåller direkt tal, detaljer och ljudeffekter var minst använd i detta åldersspann (Bjar & Liberg, 
2003, s. 84). 

Lek, musik, drama, bild och dans och återkommande vardagsrutiner, är konkreta situationer där 
elevens språkliga erfarenheter både kan stimuleras och befästas. Johnsen Höines lyfter fram 
Vygotskijs tankar om språket som en del av begreppet:  

Att uttrycka sig är en viktig del av begreppsutvecklingen. Genom att använda språket utvidgar vi 
begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Det är svårt eller omöjligt att utveckla ett språk eller ett 
begreppsinnehåll utan att utveckla ett språk som täcker det (Johnsen Höines, 1990, s.68). 

 
5.2 Bildskapande 
Bilden är kanske det mest ursprungliga sättet att abstrahera en händelse. I den didaktiska 
forskningen kan man finna många exempel på bildskapandets betydelse för elevernas utveckling.  

Molloy (1997) lyfter fram bildens roll i ett historiskt perspektiv. ”När de förhistoriska 
människorna skulle ge uttryck för en allmän idé ritade de först en konkret bild. Först efter 
årtusenden utvecklades de konkreta bildtecknen till ett abstrakt skriftspråk”(Molloy, 1999, s.258). 
Molloy talar om hur bilden är ett kommunikationsmedel särskilt lämpat för barn. ”Barn utforskar, 
planerar, konstruerar och fantiserar med sina sinnen och framställer i bild, ord och drama vad de 
undersökt och bearbetat” (ibid, s.258).  Hon hänvisar till projektet Språkproduktion (Hansson-
Qvarsell 1977-1980) som visar att i de lägre årskurserna kan det vara svårt att fastställa ”vad som 
är det huvudsakliga språket, då bild och text kompletterar varandra så väl att elevernas berättelser 
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skulle varit ofullständiga om endast det ena språket hade lästs av mottagaren” (ibid, s. 258). 
Molloy hänvisar också till dagens läsforskning vilken poängterar betydelsen av ”barnens egna 
bilder för resultatet av läsundervisningen” (ibid, s.258): 

Denna forskning visar att det allra viktigaste på lågstadiet är att låta barnen använda sig av sin fantasi och av 
hela sin språkliga kompetens; att de inte bara skall arbeta med ord utan lika mycket med bilder, dans, drama och 
musik. Forskningen visar att bildskapandet är ett sätt att formulera och föra vidare kunskap och att vissa barn 
har lättare för att uttrycka sig i bild än i text (Molloy, 1997, s. 258).  

 Jederlund (2002) menar att ”begrepp som lärs in utan att upplevas konkret förblir skramlande 
tomma, och otillgängliga för ett eget berättande och skrivande” (Jederud, 2002, s. 89). Han 
förtydligar detta uttalande med följande citat:  

I leken tränar barnen upp sin föreställningsförmåga, så att små svarta tecken i en bok blir bilder, känslor och 
upplevelser. Den som inte tränat upp sin föreställningsförmåga har svårt att läsa en bok med behållning. Utan att 
ord blir till föreställningar orkar man inte lyssna på en saga, lyssna på ett föredrag eller lyssna till vad fröken 
säger…Språket, det talade och skrivna, bygger på att det associeras till föreställningar och bilder hos mottagaren. 
Annars är språket dött (Knutsson Olofsson a.a.s.87 i Jederud 2002, s. 98). 

Molloy (1997) menar att man kan jämföra de yngre elevernas bildskapande med äldre elevers 
faktasökande då de förbereder sig för att skildra ett ämnesområde eller sammanhang. Hon menar 
att när eleven kan se sammanhanget framför sig kan hon också skriva en diskkursiv text (Molloy, 
1997, s.109). Molloy uppmärksammar att förekomsten av många bilder i en bok eller text inte 
behöver betyda att den är lättläst. Genom läsforskningen har det framkommit att bilden i 
läromedlen i vissa fall försvårar läsförståelsen och hindrar barnens tankeförmåga och 
läsutveckling, särskilt om bild och text inte hänger ihop. Därför framhåller Molloy att uppgiften 
att värdera bilder är en viktig del i lärarens arbete (Molloy, 1997, s. 263). Jag tror att detta har att 
göra med att bilderna måste han en relation till elevens egen bildvärld. Det är stor skillnad på hur 
en illustratör, utifrån sin förförståelse, skapar bilder och de bilder som barnet själv skapar och har 
ett förhållande till. 

Libergs (i Bjar, 2006) aspekter på lärande som förändrar meningsskapandet är i detta 
sammanhang intressant. Hon hänvisar i sin artikel till Carey Jewiff m.fl. (2001) som visar att de 
icke-verbala språken har en väsentlig betydelse för lärandet inom olika ämnesområden. Här, och i 
flera andra sammanhang omnämns värdet av att lära sig tolka eller skapa bilder på nya sätt, t.ex. 
genom att eleverna utifrån ett tema målar bilder om de sedan jämför och diskuterar kring. Liberg 
hänvisar även till Jan Nilssons (Nilsson, 1997) erfarenheter av att bygga kunskaper genom att 
man ”bygger texter och textvärldar med hjälp av någon eller flera uttrycksformer i tal, skrift, bild, 
musik eller rörelse” (Bjar, 2006, s.139). 

Liberg menar att ”det informella skrivandet, samtalandet och bildskapandet blir en länk mellan 
den yttre textvärlden eleverna uttrycker sig i och deras individuella inre mentala textvärldar” (Bjar, 
2006, s. 159). Detta bereder möjlighet för ett varierat uttryck då vissa elever kan ha lättare för 
någon annan form av språk än ett annat. Liberg sammanfattar denna tankegång enligt följande: 

Det vi gör, säger eller skriver i en viss situation är med andra ord inte en avbild av vår inre mentala textvärld. 
Men det informella samtalandet, skrivandet, bildskapandet är ett sätt att närma sig elevernas inre textvärldar och 
se hur de bryts genom ett språk i en viss situation. Det är en väsentlig resurs för lärarens didaktiska val. (Liberg 
i Bjar, 2006, s. 160)  

 
5.2.1 Estetik som grund för meningsbildande 
Om vi överför erfarenheterna från leken och byter perspektiv till skolbarnets lärande så 
framkommer engagemanget och hängivenheten som en grundkraft för en god lärande situation: 
 
”Det grekiska ordet estetik definieras som den kunskap som kommer genom sinnena"(Lindö, 
2005, s. 57). I skolan blir ofta den ”traditionella” och formella undervisningen normgivande och 
det är inte alltid som de estetiska ämnena anses viktiga för lärandet. Detta kan vara ett uttryck för 
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hur traditionen styr över vardagen och att det tar tid för nyare pedagogiska rön att vinna mark (se 
(Thavenius1999).  

Lindö (2005) hänvisar till ett projekt vid högskolan i Malmö, Kultur i estetik i skolan (se Aulin-
Gråham & Thavenius 2003) där man ”problematiserat och preciserat estetikens förhållande till 
kunskap”(Lindö, 2005, s.57). I kursen för blivande lärare "Kultur, medier och estetiska 
uttrycksformer", får studenterna utveckla sin kreativitet med olika produktionsformer som film, 
stillbild, utställning, installationer, scenisk gestaltning (ibid, s.57).  

Skolan har en avgörande uppgift att utveckla elevernas förmåga till samtal och förmåga att göra 
sig hörda genom olika uttryckssätt. Lindö (2005) hänvisar till Thaveinus (2003) som menar att alla 
lärare i alla ämnen därför borde arbeta mer med de estetiska ämnena. ”Thavenius lyfter fram 
betydelsen av en undervisning som prioriterar den sinnliga lusten och handens skapande arbete 
och inte bara som avkoppling”(Lindö, 2005, s. 58).  

Många skolstunder kan säkert göras mer lustfyllda med sång och dans och slöjd. Ingen skugga faller över det. 
Men den stora utmaningen ligger i att på allvar förena handen och hjärnan, estetikens kunskap och intellektets 
”(Thavenius b, 2004, s.112 i Lindö, s. 58)  

Dysthe (1996) menar att ”elevernas engagemang i första hand är beroende av lärarens kunskap 
om och erfarenheter av att skapa inlärningsaktiviteter som involverar dem i ett meningsfullt 
samspel med ämnesinnehållet” (Dysthe, 1996, s.240). Dysthe hänvisar till Nystrands och 
Gamorans undersökning som påvisar ett samband mellan elevers goda skolprestationer och deras 
äkta engagemang för lärandet samt vikten av att eleverna är engagerade i aktiviteter som de kan 
lära sig av. Hon talar i detta sammanhang även om betydelsen av lärarens äkta engagemang till 
undervisningsstoffet (ibid, s. 238).  
 
Kunskapen om bildens roll för lärandet är mycket gammal. Den kände filosofen Ruskin 
formulerar sig om bildskapandet i ett föredrag år 1857: 

Drawing, Ruskin claimed in a lecture at the Saint Martin´s School of Art in1857 that drawing ”eanabled 
(studensts) to say or to see what the could not otherwise say or see, and it also enabled them to learn certain 
lessons whith they could not othere´wise learn” (16:439). By drawing, ”they obtained a power of the eye and a 
power of the mind wholly different from known to any other dicipline (2008) Atwood, S.E. ”John Ruskin 
onedukation; the encyklopedia of informal education.8  

Herbert Read skriver i sin bok Education through Art (1943) om konstuppfostran: 
…omfattar alla sätt att uttrycka det egna jaget, litterära och poetiska likaväl som musikaliska, och bildar ett sätt 
att allsidigt närma sig verkligheten, som bör kallas estetisk uppfostran - nämligen fostran av de sinnen på vilka 
medvetandet och slutligen också den mänskliga intelligensen och omdömesförmågan ytterst vilar (i 
Ljunghill1996 i Jederud 2002, s.28) 

Dessa erfarenheter bidrar till att förtydliga bildskapandets betydelse som en process som både 
övar och speglar elevens inre aktivitet och kunskapande.  

 
5.3 Lyssna - gemensam och individuell förståelse 
När man upplever barn som verkligen kan bli helt uppslukade av att lyssna till en berättelse, kan 
man som vuxen förundras över hur berättelsen verkar på barnet. Vad är det som sker i 
lyssnandet? Vad sker i berättandet? Med få yttre åthävor målar berättaren genom sitt språk fram 
en bild för lyssnaren, en bild, som endast existerar inom barnet självt. Berättelsen, liksom leken, 
erbjuder lyssnaren att stiga in och ut ur en fantasivärld. 

Lindö (2005) menar att för att bli en god berättare är det viktigt att hitta sin egen stil, våga bjuda 
på sig själv och ha ögonkontakt med sina lyssnare.  Det gäller att ”ta fram barnet” inom sig - 
”berättandet är en lek!”(Lindö, 2005, s.55) 
                                                
8  www.infed.org./thinkers/john_ruskin.htm 
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Vad är det som är så speciellt med berättande och högläsning? Jo, den måste vara som musik när det blåser. 
Den som lyssnar behöver inte förstå allt, men kan ändå klara betydligt svårare text när någon läser högt. Man 
uppfattar ändå en melodi, när man är del i en varm gemenskap, sitter nära, har samma puls (Ekström och 
Isaksson 2003, i Lindö, 2005 s.50). 

Människor har i alla tider berättat historier, berättelser och myter för varandra. ”Berättat för 
varandra vad det innebär att vara människa”(Lindö 2005, s.51). Den lärare elever minns bäst är 
ofta den som kunde berätta på ett fängslande sätt. 

Molloy (1996) lyfter fram lärarens roll som ett metodiskt redskap och talar om ”läraren som text” 
(Molloy, 1996, s. 52). Hon menar att en berättande lärare markerar sin position i klassrummet och 
då kan eleverna i sin lärare se en person som kan berätta; en person som använder sin röst för att 
ge dem något. Den berättande läraren bär en del av kulturarvet inom sig. Genom att själv berätta 
kan läraren, enligt Molloy också ställa krav på sina elever att de skall lära sig berätta. (ibid, s. 52). 
Vidare, liknar hon lärarens berättande, som en form av monolog som är första repliken i en 
klassrumsdialog (ibid, s. 55). Även Lindö talar om hur ”berättandet är en dialog som skapar 
kontakt och en känsla av gemenskap i gruppen” (Molloy, 1996, s.51). Hon menar att pedagogen 
har ett stort ansvar men även en unik möjlighet att genom berättelser stärka elevernas identitet 
och hjälpa dem att ta ställning i värdegrundsfrågor.  

Svedner (1999) visar hur man kan välja olika aktiviteter för att värma upp eleverna inför ett 
gruppsamtal, t.ex. genom att samtala i mindre grupper. Han menar att det viktigaste då man 
förbereder en gruppdiskussion är att det ger möjlighet till ett sonderande tal, där möjligheter och 
idéer kan läggas fram och förkastas eller antas. Svedner menar att då samtalet blir som bäst 
utvecklas ett ”gemensamt tänkande ”(Svedner 1999, s. 112). 

”Folksagan är underhållande men har ofta en tydlig moral som ger rika möjligheter till samtal i en 
barngrupp” (Lindö, 1986, s.51). Lindö har arbetat med det fria berättandet som en metod och en 
väg att nå fram till barn som annars är okoncentrerade eller ointresserade, hon ger också råd och 
tips hur man kan lära sig att använda det fria berättandet (ibid, s.52) Hon lyfter också fram 
skillnaden mellan att berätta och att tala: 

Fritt berättande är framförallt en relation mellan berättare och lyssnaren där berättaren talar till lyssnaren. Det 
påminner om ett samtal och känns personligt, som om berättaren ger något av sig själv. Vid högläsning sker 
kommunikation alltid via tryckta ord och bilder som kommer från en annan person. Berättandet ligger närmare 
det känslomässiga och dramatiska, högläsningen det tänkande och reflekterande. Berättandet är avkopplande 
och avväpnande, högläsning inbjuder till eftertanke och funderingar (Chambers 1995, s. 73, i Lindö, 1986, s.51). 

Lindö (1986)beskriver sina erfarenheter av att på ett kreativt sätt möta barnens upplevelsevärld 
och att ”Sagan har visat sig vara ett medel att aktivera hela det expressiva utbudet: att stimulera 
barn att berätta, teckna, skriva, dramatisera, dvs. placera sig själva i tillvaron och uttrycka sina 
relationer till omvärlden. Med andra ord kommer färdighetsträningen in i ett lustfyllt och relevant 
sammanhang som tillfredsställer fantasibehovet hos barnen” (ibid, s. 90). Lindö påtalar att 
mycket av elevernas tankar kommer till uttryck i sagosamtalen, men att mycket mer kommer fram 
i deras teckningar och fria skrivningar. Hon menar att de olika språkliga uttrycken förstärker 
varandra. Sagan kan förstås på många sätt och bearbetas på flera plan, det är lätt att anpassa 
uppgifterna individuellt varför sagoarbete passar både för högpresterande och lågpresterande 
elever (ibid, s. 90 ff).  

Om man vågar ge elevernas skaparlust fria tyglar visar det sig att nästan alla elever har betydligt större resurser 
än väntat. I ett friare och experimenterande arbetsklimat släpps även lärarens inneboende möjligheter och dolda 
förmågor loss! Sådana insikter har klarnat allteftersom vi vågat pröva nya vägar.(ibid, s.91)  

Många pedagoger använder sagoberättandet systematisk som didaktisk metod för de yngre 
barnen. Brudal (1984) hänvisar i sin bok Sagan och det omedvetna språket till ett flertal olika exempel 
på detta. Han lyfter bl.a. fram tankar från boken Oppdragelse till frihet där Brodersen talar om sina 
erfarenheter beträffande barns sinne för att förstå bildliga uttryck eller bilder. Han menar att till 
denna bildkänsla talar sagor, fabler och myter. Barn inte kan förstå abstrakta idéer och ideal, men 
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i form av sagobilder kan de förstå dessa idéer genom känslan. Brodersen menar att ”Sagor och 
myter talar ett bildspråk barn förstår och som alla världens barn förstår” (Brudal, 1984, s. 79).  

Bilden sammanfattar och bygger upp till en helhet det som våra sinnen delar upp i det oändliga. Den 
bildskapande och bilduppfattande förmågan är en förutsättning för det som sedan blir till syntetisk 
tankeverksamhet, förmåga att fatta helhet och sammanhang (Brodersen i Brudal, 1984, s.78). 

Vid konferensen Språk och lärande (arr. Myndigheten för skolutveckling) poängterade Myrberg att 
litteraturen måste ge eleverna status, valet av text kan vara avgörande för elevens läsmotivation.9  
Denna synpunkt är något som han delar med Bråten (2008) som beskriver hur litteraturen är 
olika skriven för olika åldrar, han menar att kriteriet för en bra ungdomsbok är att den ger 
spelrum för tanke och reflektion (Bråten, 2008, s. 127). Molloys reflektion över skönlitteraturens 
roll är att eleverna får möta texter som har ett personligt budskap till dem och som genom 
textbearbetningen påverkar elevernas eget språk och personliga utveckling (Molloy 1996, s. 9-10). 

Ovanstående beskrivningar visar hur kreativa bearbetningar av berättelser och valet av litteratur 
kan påverka identitetsutvecklingen och att den kognitiva processen berikas och stöds av det 
känslomässiga engagemanget. 

 
5.4 Skriva 
Kullberg och Nielsen (2008) hänvisar till Dahlgren och Ohlsson (1985) som ger följande 
beskrivning: ”Det går att se paralleller mellan hur människan utvecklat skriften och hur barn 
upptäcker och lär sig att använda skriftspråket. För många barn börjar vägen till läsning och 
skrivning med bilder, som de själva ”läser” eller ritar. Vägen kan sedan gå via ord som uppfattas 
som ordbilder” (Kullberg och Nielsen, 2008, s.19). Här beskrivs vidare hur orden kan vridas och 
vändas på, att de av barnen uppfattas som helheter. Först senare uppmärksammas detaljerna, ”att 
t.ex. Erik och Erika inte ser ut på samma sätt” (ibid, s. 19), och därefter kommer ofta intresset för 
de ljud som bokstäverna symboliserar. (ibid, s.19)  

Kullberg och Nilsen (2008) understryker att skriftspråket ”alltid lärs in och används i speciella 
situationer vilka ingår i ett socialt sammanhang” (ibid, s.17), något som även framhålls av Molloy 
(1997). Dysthe (1996) poängterar att det just är kombinationen av den kognitiva processen och 
kommunikationen, samtalet, som stärker identiteten och gör lärandet effektivt i det flerstämmiga 
klassrummet. Hon talar om skrivprocessen och hänvisar till Jerome Burner som menade att vi lär 
oss på tre olika sätt, genom att göra, skapa visuella bilder av det vi skall lära oss och slutligen 
omformulera detta i ord. Skrivandet innehåller alla tre momenten. Detta gör skrivandet till en 
effektiv kognitiv lärandeprocess (Dysthe, 1996, s.92). Molloy (1997) skildrar skrivinlärningen bl.a. 
som en induktiv process där eleverna ”genom egna iakttagelser av det stoff det arbetar med 
kommer fram till generaliseringar och allmänna slutsatser” (Molloy, 1997, s. 206) beträffande 
språkstrukturer och stavning.  

I språkforskningen framhålls skrivlustens som en betydande faktor. Även Stömquist (2007) talar 
om skrivlusten och tillfredsställelsen när man har skrivit och producerat något för sig själv och 
för andra. Men hon menar att elevernas arbeten ofta förblir osynliga, dock är det möjligt att 
genom undervisningen få fram konkreta resultat som kan synliggöras för andra. Hon framhåller 
vikten av att eleverna får uppleva skrivandets funktion; att meddela och kommunicera sina tankar 
med andra människor. Strömquist markerar särskilt att stoffsamlandet är det viktigaste momentet 
i det skrivförberedande arbetet, och att man kan utgå ifrån litteraturläsningen bl.a. genom att 
återberätta, via inlevelseövningar, dramatiseringar och gruppsamtal. Hon menar att det är viktigt 
att eleverna blir medvetna om sina egna erfarenheter och att dessa är mycket värdefulla och kan 
vara en utgångspunkt i deras skrivande (Strömqvist, 2007, s.72ff).  

                                                
9 www.tidningeniskolan.se/utskrift.jsp?version=94415 



   22 

Molloy (1996) uppmärksammar Britton och Hales teori om att när den egna rösten bär i språket 
genom det expressiva skrivandet utvecklades förmågan att uttrycka sig diskursivt. Molloy menar 
att det skrivna ordet gör tanken synlig och medveten. (Molloy, 1996, s. 165) Molloy 
uppmärksammar även svårigheten som uppstår mellan att läsa om andras erfarenheter och att tala 
om sina egna. Till detta behövs ett språk, annars kan vi inte beskriva vår värld. Utan språk saknar 
vi det viktigaste redskapet att ge våra erfarenheter mening. Hon påvisar det faktum att många 
elever läser utan att kunna tala om vad de läst och menar att de saknar det språk med vilket de 
skulle kunna beskriva sina erfarenheter.  

Dessa ovan nämna faktum aktualiserar åter de tidigare nämnda integrativa inlärningsmetoderna 
som en betydelsefull väg att stärka de bakomliggande lärandeprocesserna och elevernas 
uttrycksförmågor. Jag tror att vid läs- och skrivsvårigheter blir de integrativa språkliga och 
musikaliska uttrycksformerna än viktigare (se Uddén, 2001). 

 
5.5 Läsa och förstå  
För att kunna utföra en sådan avancerad aktivitet som att kunna läsa, behöver många olika 
informationsprocesser samverka och integrera.  

Bråten (2008) sätter människans läsutveckling i ett tidsperspektiv och hänvisar till Manguel som 
beskriver hur Augustinus, västerländska fornkyrkans främste teolog, år 384 besökte Milanos 
biskop Ambrosius. Augustinus fascinerades över hans ovanliga lässätt; ”När han läste granskade 
ögonen sidan och hans hjärta sökte sig fram till meningen, men tungan var tyst och stilla” 
(Manguel 1999, s. 48 i Bråten, 2008, s. 23). Ända in på 1500-talet menar Bråten att högläsning var 
den form som var vanligast, man läste för att bokstavligt ta till sig texten. Den tysta läsningen 
verkar vara något som utvecklats mer i ”modern tid” de senaste århundradena. Den avancerade, 
reflekterande tysta läsningen har kanske först utvecklats de senaste hundra åren. 

Bråten menar att särskilt på lågstadiet och mellanstadiet är dålig ordavkodning en orsak till 
bristande läsförståelse: 

Medvetenhet om skrift och kunskap och begrepp som rör skrift utvecklas företrädelsevis i interaktiva 
lässituationer med barn, där de får rikliga tillfällen att både ställa och besvara frågor som rör skriften syfte (att 
förmedla och väcka tankar och känslor, att informera, underhålla etc), struktur (ord skrivs med mellanrum och 
består av bokstäver, bokstäverna har namn och ljud) och funktion (skrivna ord symboliserar talade ord, man 
läser dem från vänster till höger etc. (Bråten, 2008, s. 54). 

Bråten talar om vikten av att bl.a. öva repeterad läsning, körläsning och ekoläsning för att 
utveckla flyt i läsningen och god intonation. Repeterad läsning har visat sig vara mest effektiv när 
en lärare demonstrerar, vägleder och övervakar läsningen. (Bråten 2008, s.54). Bråten hänvisar till 
Pressleys undersökning, publicerad 2006, som visar att den gynnsammaste 
undervisningssituationen var där lärare kombinerade avkodningsfärdigheter med läsning i en och 
samma aktivitet. Dessa så kallade ”goda klassrum” var fyllda med explicit undervisning i ljudande, 
helordsläsning och skrivstrategier och samtidigt fick eleverna meningsfulla läs- och 
skrivaktiviteter som skräddarsyddes utifrån de enskilda elevernas behov (Bråten 2008, s. 204).  

Ovanstående undervisningssituation visar hur flera sinnen är aktiva i lärandeprocessen, syn, 
hörsel, motorik (eleven ser läraren skriva) samt musikalitet i form av rörelse, rytm och intonation. 
Forskningen har visat att vägen till det expressiva och diskursiva skrivandet går via säkerheten i 
den egna rösten. Språkforskarna idag poängterar att man behöver ett språkliga kreativa arbetssätt 
för att skapa en pedagogisk plattform för reflektion. 
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6	  Undersökning	  av	  Kognitiva	  utvecklingsteorier	  
Syftet med detta kapitel är att visa exempel från kognitiv utvecklingspsykologi som kan ge en 
bakgrund till de olika didaktiska aktiviteterna i kapitel i 5. De integrativa metoderna har utvecklats 
ur en tradition och ett fostransideal. Inom den kognitiva utvecklingspsykologin kan man finna 
förståelse för hur leken och skapande verksamhet aktiverar djupgående utvecklingsprocesser vilka 
har en avgörande betydelse för personlig utveckling och lärande.  

Vygostkij (2003) beskriver hur barnet sammanför ”skilda konstformer i en enhetlig konstnärlig 
handling” (Vygotskij, 2003, s.76). Barnet berättar samtidigt som det ritar och när barnet 
dramatiserar en roll skapar det texten undertiden. Vygotskij menar att allt skapande har sitt 
ursprung ur leken. Han beskriver hur skapandet alltid ”upptar eller absorberar (…) element från 
andra konstarter”(ibid, s. 76). Barnets skapandeprocess har ett liknande förlopp som leken; det 
uppstår ur ett behov, processen är kort och genom skapandet förlöser barnet sina känslor (ibid, 
s.76). Vygotskij talar om ”den objektiva nytta”(ibid, s.74) eller ”den objektiva betydelsen” (ibid, 
s.74) av leken, vilken ”övar barnets krafter och anlag” (ibid, s. 74). 

I texten som följer kommer läsaren att möta vissa begrepp som kan behöva förklaras: 

Kognitiv forskning berör utvecklingspsykologiska faktorer som har betydelse för lärandet och 
hjärnans utveckling. Sensomotorisk utveckling innebär utvecklingen av det samspel som sker mellan 
sinnena och motoriken under barnets första sju år. Denna ligger till grund för perceptionen, vilken 
är den process som gör det möjligt att förstå, sortera och tolka intryck. Genom den 
sensomotoriska utvecklingen utvecklas successivt grunden för en spatial förmåga, vilket innebär 
förmåga till inre orientering, tid och rumsuppfattning. Taktil sinnesfunktion är beröringssinnet; 
upplevs via nervreceptorer i huden. Kinestetisk sinnesfunktion är den information som kommer ur 
musklernas och ledernas aktivitet när man rör sig så att man kan rör sig smidigt utan att medvetet 
kontrollera rörelserna. Vestibulära systemet är balansorganet i innerörat vilken reagerar på 
gravitation och lägesförändringar.  

 
6.1 Barnets tidiga sensoriska och motoriska utveckling  
Både från didaktiskt håll och från neurologisk och kognitiv forskning framhålls att aktiviteter som 
innehåller rörelse och stimulerar motorikens utveckling har en väsentlig betydelse för barns 
färdighetsmässiga och kognitiva utveckling.  

Rörelse är en grundläggande aktivet i barns liv. Då barnet föds är nervsystemet outvecklat, men i 
hjärnan finns alla de neuroner som senare skall specialiseras och struktureras genom 
mognadsprocesser. Detta sker under utvecklingens gång, fram till långt upp i tonåren genom att 
nervtrådarna inkapslas med myelin, en fettsubstans som behövs för hjärnans mognad (Hwang 
Nilsson, 2003, s. 103). Nervsystemets utveckling består i neuronernas tillväxt av förgreningar och 
strukturer vilka skapar ett nätverk och förmedlar kontakten mellan olika delar av hjärnan och 
med kroppen. Det område ”som först mognar i hjärnan är det områden som styr sinnena och de 
enkla kroppsrörelserna” (ibid, s.103) . Och samtidigt ”när man stimulerar sinnena och använder 
kroppen utvecklas motsvarande områden i hjärnan” (ibid, s. 103).  

Jederlund (2002 )hänvisar till Holmlund (1988) som genom sin forskning rörande intermodala 
funktioner hos spädbarn, visar hur barnet kan överföra ett sinnesintryck till en annan 
sinnesmodul. Holmlund visar på ett sensomotoriskt samband: ”en förmåga att relatera talljud till 
den egna motoriska kinestetiska vokaliseringsprocessen, det vill säga en auditiv-artikulatorisk 
förbindelse”, från syn-hörsel till motorisk aktivitet; språkljud. (Holmlund i Jederlund 2002, s. 56).;  

Adler & Adler visar att från början är inte hjärncellerna specialiserade, men efterhand får de olika 
uppgifter. I och med att hjärnan organiserar sig och struktureras kan intrycken sovras och 
sinnesupplevelserna integreras. En väl fungerande hjärna kan sovra bort icke önskvärd 
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information. Om man skulle minnas allt som strömmade in via sinnesupplevelserna skulle detta 
ge ett kaos. Som hjälp för minnet finns emotionerna; ”känslors närvaro, vid lärandet, är en 
förutsättning för motivation, uppmärksamhet och lagring i minnena. - Därför betonar vi idag, i lärandet, 
inte bra den förnuftsmässiga hjärnan utan ser också betydelsen av den emotionella hjärnan ”(J.LeDoux, 
1969, i Adler & Adler, 2006, s. 42) 

Ayres (1993) visar hur ”barns lek leder till sensorisk integration när han skall samordna 
sinnesintrycken från sin kropp och gravitationen med syn- och ljudintryck” (Ayres, 1993, s.16) 
Hon beskriver hur hjärnan hos barnet fram till sjuårsåldern huvudsakligen bearbetar sensoriska 
intryck; dvs. att sinnesintrycken tolkas direkt, barnet är i upplevelsen och bearbetar inte intrycken 
tankemässigt. Förnimmelserna leder snarare till motoriska reaktioner än psykiska. Detta, menar 
Ayres är anledningen till att denna fas kallas för ”den senso-motoriska utvecklingsperioden” 
(Ayres, 1993, s. 17). På vilket sätt detta påverkar läs- och skrivutvecklingen beskriver Ayres i 
följande citat: 

I och med att barnet blir äldre ersätts en del av denna sensomotoriska aktivitet av psykiska och sociala 
reaktioner. Men hjärnans psykiska och sociala funktioner är baserade på senso-motoriska processer. Den 
sensoriska integration som sker när barnet rör sig, pratar och leker är en förutsättning för den mer 
komplicerade sensoriska integration som krävs för att läsa, skriva och uppföra sig på ett visst sätt. Om de 
senso-motoriska processerna organiseras ordentligt under de först sju åren, får barnet lättare för att tillägna sig 
intellektuella och sociala färdigheter längre fram i livet. (Ayres, 1993, s. 18) 

Evenshaug & Hallen (1992) beskriver Piagets insikter om att det krävs en sensomotorisk period 
(0-2år) innan barnet börjar använda språket, där barnet utprövar sina sinnen genom att ta emot 
föremål och ta emot sinnesintryck från omvärlden. Under denna period bygger barnet upp fyra 
kunskapskategorier: objekt, tid, rum och kausalitet. Utvecklingen av objektpermanens är speciellt 
viktigt denna period. Då lär sig barnet att saker eller människor finns kvar även om de inte kan se 
dem.  

Ytterligare sex faser ingår i den sensomotoriska fasen. Under den första månaden domineras 
barnets beteende av de medfödda reflexerna. Månad ett till fyra sker cirkulära reaktioner som 
innebär att barnet upprepar handlingar som utlösts gentemot omgivningen. Under det tredje 
stadiet (fyra till åtta månader) kan man iaktta att barnet börjar kunna ha intentioner i sitt 
handlande. Nästa stadium (8-12 månader) börjar barnen bli tydligt målinriktade. Under det femte 
stadiet, (12-15 månader) börjar barnen att experimentera med tingen. På det sjätte stadiet har 
uppfattningen vad gäller orsak - verkan blivit så utvecklad att de kan förstå orsaken då de ser 
verkan och vice versa. Barnen löser uppgifter genom att se och göra. (Evenshaug & Hallen, 1992, 
s. 138-147). 

Under de första åren av barnets utveckling integreras de primitiva reflexerna i rörelsesystemet. 
Detta är något som Goddhard, S. (1996) skriver om i sin bok Ett fönster in i barnets huvud. Om ett 
barn av olika skäl missar dessa utvecklingssteg, ”påverkar detta ett eller flera funktionsområden, 
dvs. inte bara grov- och finmotorisk koordination, utan också perception och kognition. Indirekt 
kan avvikande reflexaktivitet påverka ögonens funktion. Den grundläggande utrustningen som är 
viktig för inlärning blir felaktig eller ineffektiv trots åldersmässig intellektuell begåvning” 
(Goddhard, 1996, s. 10-11).  

Nervsystemet utvecklas mycket schematiskt över tid och med avseende på innehåll. Bildandet av 
nervsystemet är genetiskt och olika förmågor är färdigutvecklade vid olika tidpunkter under 
barndomen. Adler & Adler lyfter fram att organismen förväntar sig en viss sorts intryck under 
nyckelperioderna. Ingen eller en bristande stimulans kan leda till att de normala utvecklingsmålen 
inte uppnås. Först i tio-tolvårsåldern är de sensoriska förbindelserna så gott som färdigutvecklade 
i hjärnan. Nya förbindelser kan utvecklas senare, men det går inte lika lätt som i barnaåren (Adler 
& Adler, 2006, s. 52).   
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Ayres beskriver hur barnets motoriska utveckling förutsätter att utvecklingsstegen sker i en viss 
ordning. ”För att kunna sitta måste barnet ha lärt sig att hålla upp huvudet” (Ayres, 1993, s.26). 
Sinnena har en liknande stegvis utveckling som sker parallellt med den motoriska. Sinnenas 
utveckling behöver genomgå vissa stadier för att skapa en stabil plattform som möjliggör 
avancerade sensoriska processer och behöver en viss sorts intryck där dessa processer stimuleras. 

Adler & Adler betonar att ”samspelet mellan sensoriska och motoriska förnimmelser är 
avgörande då detta ger mening åt förnimmelser, impulser och gör våra kroppsrörelser 
ändamålsenliga. Det är med hjälp av tolkade sinnesintryck som vi skapar mening åt tankar och 
bilder”(Adler & Adler, 2006, s. 52).  

Ayres (1993) menar att barns försenade språkutveckling kan vara ett tecken på att hjärnan inte 
arbetar som den skall. Vissa barn kan inte lyssna, andra kan frustreras över att de inte kan får 
fram de ord som de vill säga.  

Grunden för all inlärning och för tänkandet är perceptionen. Adler & Adler (2006) beskriver vilka 
svårigheter som kan uppstå om man har svårt att sovra intrycken. Eftersom man då har att 
hantera likvärdiga intryck från många sinnen samtidigt, kan detta leda till att många situationer 
blir kaotiska för personen i fråga. De menar att den information som man inte kan tolka blir 
ointressant, vilket innebär att perceptionsstörningar ofta visar sig i form av 
koncentrationssvårigheter. Perceptionsprocessen innefattar förutom registreringen av intryck 
också ett händelseförlopp där hjärnan tolkar de sensoriska intrycken. Hur denna tolkning sker är 
mycket individuellt men för att denna skall fungera bra, krävs en god integration mellan olika 
delar av hjärnan. Perceptionen är beroende av förmåga till uppmärksamhet, igenkännande, 
diskriminering och orienteringsförmåga (Adler & Adler, 2006, s. 51ff). Detta är intressant för min 
undersökning då vi här har att göra med fundamentala förmågor vilka utgör en av grunderna för 
lärandeprocesserna. 

 
6.1.1 Kroppsuppfattningens utveckling ger yttre och inre orientering 
Ayres (1993) påtalar att förutsättningen för inlärning bygger på de processer som äger rum då 
barnet, genom leken, interagerar med den fysiska omgivningen. Denna aktivitet förbereder 
storhjärnsbarken för en senare intellektuell och teorietisk inlärning. Hela nervsystemet är aktivt 
vid inlärningen och ju bättre de sensoriska processerna samverkar, desto lättare lär sig barnet 
(Ayres, 1993, s.58ff). Ayres visar att det vestibulära systemet (balansen) och de taktila systemen 
(beröring) och det kinestetiska systemet (medvetenhet om rörelserna) förmedlar den viktigaste 
informationen; det är dessa tre sinnen är aktiva då vi ”associerar den visuella informationen till 
rörelse- och beröringsupplevelser” (Ayres, 1993, s. 58). Synen stödjer tolkningen av 
hörselintrycken och hörseln stödjer tolkningen av det vi ser. Utifrån våra tolkade intryck kan vi 
sedan bilda mer abstrakta och komplicerade tankar.  

Ayres påtalar att de taktila, de vestibulära och de kinestetiska funktionerna är byggstenar till 
känslomässig stabilitet. Om dessa samverkar dåligt kommer barnet förmodligen att ha svårt att 
relatera till omgivningen. Detta kan leda till negativitet, hyperaktivitet eller stimulikänslighet för 
syn och hörselintryck, och barnet får svårt att fokusera. Detta är sekundära reaktioner som har 
sin grund i en instabil samverkan mellan tidigare nämnda sinnesfunktioner. Ayres menar att detta 
kan vara ett tecken på att barnet har en svag kroppsuppfattning, dvs. ”att man har kroppskartor 
lagrade i hjärnan” (Ayres, 1993, s.76). 

Dessa innehåller information om alla delar av kroppen, förhållandet mellan delarna och alla rörelser respektive 
del kan utföra. Kroppsuppfattningen finns lagrad i hjärnan medan förnimmelserna från huden, musklerna, 
lederna och balansreceptorerna organiseras och sorteras under barnets dagliga aktiviteter. Tack vare en väl 
fungerande kroppsuppfattning kan barnet känna vad kroppen gör utan att se på eller röra vid den. Om ett barn 
ständigt måste se på vad han gör, har han förmodligen dålig kroppsuppfattning (ibid, s. 76). 
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Ayres (1993) påtalar att konsekvensen av en svag kroppsuppfattning kan visa sig i att barnet inte 
uppfattar förhållandet mellan höger och vänster kroppssida. Då kan barnet få svårt med rörelser 
där båda händer eller båda fötter är aktiva, som t.ex. att spela trumma eller dansa. Man kan, hos 
barn med vestibulära svårigheter, iaktta dålig samordning mellan kroppssidorna och en svårighet 
att planera kroppsrörelserna. Av detta kan man förstå att en väl utvecklad kroppsuppfattning 
medför att lärandet går lättare.  

Nedanstående beskrivning utgör t.ex. en förutsättning för att kunna lära sig skriva:  

För att kunna utveckla en god öga- handkoordination krävs att hjärnan får ”relevant information 
från balanssystemet, musklerna, lederna och huden i hela kroppen” (Ayres, 1993, s.78). (…) 
hjärnan ska fungera som en helhet (ibid, s. 78). Om någon sinnesfunktion är hämmad, påverkas 
hela resultatet. Barn med vestibulära, taktila och kinestetiska störningar har således ofta svårt med 
öga- handkoordinationen.  

Genom att sinnena samspelar kan hjärnans olika delar bli mer effektiva och specialiseras. Ayres 
menar att ett uttryck för detta är när barnet utvecklar handdominans. ”Men innan hjärnans olika 
delar kan specialisera sig måste de samverka och kommunicera med varandra” (ibid, s. 78). Om 
den sensoriska samverkan fungerar bristfälligt kan detta leda till ”dålig specialisering” (ibid, s. 78), 
vilket visar sig genom att barnet inte har någon specifik handdominans, utan ”använder båda 
händerna eller omväxlande bägge händerna” (ibid, s. 78). Denna försvagade förbindelse ”mellan 
hjärnans båda sidor hindrar kroppssidorna från att samarbeta bra tillsammans. Personen får ingen 
klar uppfattning om vad som är höger och vänster” (ibid, s. 78). Om barnet har en bra 
kroppsuppfattning behöver det inte ha hjälpmedel, som t.ex. en klocka på armen för att veta vad 
som är vänster sida.  

Den sensoriska kartan har utvecklats genom att barnets ”under spädbarnstiden samordnat sina 
händer under leken” (ibid, s. 78), och (…) ”lärt sig skillnaden mellan vänster och höger på senso-
motorisk väg och den fysiska kunskapen ligger till grund för en god kommunikation mellan 
hjärnans båda sidor” (ibid, s. 78). Ayres påtalar även att om specialiseringen av hjärnfunktionerna 
utvecklats normalt så är även ”det ena ögat dominant när båda ögonen samverkar vid 
djupseende”(ibid, s. 78). 

Det spatiala (tid och rumsorientering) ”förutsätter en god sensomotorisk och perceptuell 
utveckling i småbarnsåren” (Adler & Adler, 2006, s. 85). Det spatiala har fler olika definitioner, 
men enligt Adler & Adler menar man oftast att den innefattar den visuella perceptionen. Utan 
spatial förmåga blir det svårt att förstå omvärlden, det spatiala ”reglerar själva varseblivningen 
och bidrar till att skapa en djupare förståelse av det upplevda rummet”. Den ger oss förmåga att 
uppleva att ” tid och rum sammanlänkas till en begriplig och meningsfull enhet” (ibid, s.85). 

En god rumsuppfattning hjälper oss att sortera viktiga stimuli i omgivningen från mer ovidkommande. Den 
hjälper individen att vara koncentrerad och främjar därmed inlärningen. Om denna förmåga är väl utvecklad 
behöver vi inte lägga så mycket energi på att komma ihåg läsriktningen när vi läser. (Adler & Adler, 2006, s. 95) 

Motorisk planering är den sensorisk process som gör att vi kan anpassa oss till en obekant 
uppgift och sedan lära oss att utföra uppgiften automatiskt. Nyckeln till motorisk planering är 
god kroppsuppfattning och relevant taktil, kinestetisk och vestibulär information. Om barnet inte 
har kroppskartans struktur uppbyggd i nervsystemet, kan han inte styra över sina rörelser och det 
tar mycket lång tid att utföra uppgiften automatiskt. Detta barn råkar ofta oavsiktligt ha sönder 
sina leksaker, till följd av att han inte kan kontrollera kraften i sina rörelser (Ayres, 1993, s. 76).  

Ayres (1993) beskriver hur det auditiva (hörseln) och det vestibulära systemen är beroende av 
varandra. För att talet och språkförståelsen skall kunna utvecklas behöver man lyssna till andra 
människors tal. Men för att kunna bearbeta det man hört behöver hjärnan stöd av det vestibulära 
systemet. Vissa vestibulära störningar kan leda till en försenad talutveckling (Ayres, 1993, s. 136).  

Ayres visar också på att den visuella perceptionen är beroende av tidigare utveckling: 
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Den enklaste visuella perceptionen består i att känna igen vad något är. En mer avancerad perception är att 
kunna se ett föremål i relation till andra föremål och mot en bakgrund (ibid, s.77) 

För att kunna utveckla denna visuella perception räcker inte förmågan att se. Genom 
erfarenheten av att ta i saker, förflytta den och genom musklernas information relatera sina 
rörelser till gravitationen och kroppshållning utvecklas den visuella perceptionen. Ayres menar att 
om balansen är dålig kan barnet få svårt med djupseendet, de kan också ha svårt att tolka det de 
ser (ibid, s.77). 

 

6.2. Rörelseutveckling och lek som skapar mening och synteser 
Vygotskij menar att ”leken är en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera 
dem och därav skapa en ny verklighet som motsvarar barnets egna behov och intressen” 
(Vygotskij, 2003, s.16). Han beskriver utvecklingen av aktiviteten kreativitet som en långsam 
process som bygger på det enkla och som sedan växer i komplexitet.  Han påvisar att ”varje 
åldersnivå har sitt uttryck och varje period i bandomen har sin typiska form av skapande” (ibid, 
s.17) och att kreativitet uppstår när människan är verksam och då hon gjort sig nya erfarenheter.   

Till skillnad från Vygoskij, menar Piaget att barnen egentligen inte lär sig något nytt i leken. 
Däremot befäster barnen genom leken något som de redan kan, vilket ger dem självkänsla. Piaget 
anser att ”barnens verklighetsuppfattning ändras utifrån erfarenheter” (Hwang Nilsson, 2003, 
s.172), vilket enligt Piaget sker genom intryck och upplevelser i vardagen då barnet inte leker. 
Men genom leken omsätter barnen sina nya erfarenheter genom skapa och anpassa en verklighet 
där de kan öva nya beteenden som de redan lärt sig (ibid, s.172).  

Däremot har Vygotskij och Piaget liknande uppfattning då det ”gäller förhållandet mellan tanke 
och handling” (Wood, 1999, s.31). Wood lägger fram Piagets tankegång: 

Han menade att grunderna för mentala processer ligger i ”handling-i-världen”. Hans ofta citerade och 
bedrägligt enkla uttalande att ”tankar är internaliserade handlingar” visar på hans uppfattning om att analysen 
av människans kunskap och intelligens måste utgå ifrån motorisk aktivitet och problemlösning. Det gör oss 
uppmärksamma på ett av hans pedagogiskt sett viktigaste budskap - att barn måste vara aktiva och i ordets 
egentliga mening konstruktiva för att kunna utveckla förståelse och uppfattning om verkligheten (ibid, s. 31). 

Ayres (1993) visar att barn som har brister i sensoriska samverkan mellan det taktila, det 
vestibulära och det kinestetiska, inte leker lika bra som andra barn då de inte kan integrera 
informationen från ögon, öron, händer och övriga kroppen, vilket gör att de undviker de lekar 
som andra barn tycker om (Ayres, 1993, s. 19). ”Utan tydliga budskap från händer och ögon kan 
ett barn inte färglägga bilder, lägga pussel, klippa eller klistra ordentligt” (ibid, s. 20). Hon påtalar 
också att dessa barn ofta blir missförstådda från de vuxna som kan tro att barnet är ointresserat 
av uppgiften. Ayres menar att detta ointresse har sin grund i att barnets ”sinnesintryck och 
reaktioner på dessa saknar innebörd honom och därför inte skänker honom någon 
tillfredsställelse” (ibid, s. 20). 

De barn som har en viss stabilitet i sin självbild verkar ha lättare för att umgås och leka med 
andra barn. Det visar sig också att dessa barn klarar bättre att vara i olika sociala miljöer. 
”Kunskap om sig själv och andra får man i samspelet med andra människor” (Hwang Nilsson 
2003, s. 171). Ur psykologisk och pedagogisk synpunkt är leken ett sätt att bearbeta världen och 
få kunskaper om den. ”Genom lek lär sig barnen att hantera relationer, problem och konflikter. I 
social mening lär sig barnen normer roller och utvecklar identitet och självkänsla” (ibid, s. 171). 
Barnen övar också sin ”kommunikativa förmåga” (ibid, s. 171), fantasi och kroppsliga 
färdigheter. 

Spatial förmåga ”som ofta gestaltas i bildspråk är också en trogen följeslagare och hjälpreda åt 
tänkandet. Den hjälper oss att hålla den röda tråden både i det vi tänker och i det som vi 
uttrycker med ord” (Adler & Adler, 2006, s.71). Författarna utvecklar denna tankegång när det 
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talar om fantasi och föreställningsförmåga som grund för förmågan att växla perspektiv vilket så 
småningom leder till en förmåga till empati. Första stegen i denna utveckling uppträder i sju till 
tolvårsåldern då barnen börjar kunna bearbeta sina affekter koppla dem till emotioner. De kan då 
till viss grad objektivera sina känsloupplevelser och analysera sina känslomässiga reaktioner 
genom att beskriva dem som ett föränderligt händelseförlopp. I slutet av denna period, vid elva-, 
tolvårsåldern kan barnet göra perspektivbyten och även uttrycka sina känslor. Barn börjar i den 
åldern, utan att förlora sin egen ståndpunkt, kunna sätta sig in i en annan persons situation och 
hur denne upplever och tänker. 

Adler & Adler påtalar att den spatiala förmågan kan föregå språket, den är direkt och 
ögonblicklig. De menar att den spatiala förmågan använts av människan i alla tider för att med 
hjälp av inre bilder lösa problem som innefattat flera dimensioner. Den spatiala förmågan styr 
tänkande så att man kan hålla tråden då man berättar, och hjälper tanken att skapa inre bilder. 
”Det spatiala tänkande inbegriper, utöver det visuella, även kinestetisk och taktil erfarenhet av 
rummet”(Adler & Adler, 2006, s.85 ). 

 

6.3	  	  Kognitivt	  perspektiv	  på	  språklig	  utveckling  
Hwang Nilsson (2003) lyfter fram språkforskaren Noam Chomsky (1969) som menar att barnet 
har en medfödd förmåga att lära sig tala och förstå ett språks uppbyggnad. Barn kan förstå att 
olika skillnader i ljud får olika betydelse och att man använder gester för att kommunicera. 
Däremot behöver barnet lära sig grammatiken och även ”ytstrukturen, t.ex. ordföljden i en 
mening” (Hwang, Nilsson 2003, s 161)  

Ayres (1993) beskriver hur sinnesintrycken har olika bearbetningsnivåer och att bearbetningen på 
hjärnstamnivå är mycket viktig då den utgör grunden de invecklade processer som bl.a. krävs för 
språkutvecklingen. Man har sett att en förbättrad sensorisk integration verkar positivt på 
talutvecklingen eftersom denna träning stimulerar de fundamentala processerna. Hon pekar på 
hur inlärningssvårigheter hos barn med auditiva språkstörningar, genom sensorisk träning på 
hjärnstamsnivå ”ökade hjärnhalvornas förmåga att klara läsinlärningens språkliga krav. Den 
förbättrade förmågan till motorisk planering och anpassade reaktioner främjade även de högre 
kognitiva funktionerna” (Ayres, 1993, s.136).  

Adler & Adler (2006) belyser att talspråksutvecklingen sker parallellt med barnets övriga 
utveckling. Ett försenat tal i två- treårsåldern är oftast det som märks mest, men då finns för det 
mesta även andra svårigheter i fråga om perception, uppmärksamhet och kommunikation. Enlig 
Ayres (1993) kan språkstörningar bero på att barnet inte känner var tungan är i munnen då de 
talar, vilket leder till att det blir svårt att lära sig att artikulera på rätt sätt. Om de grundläggande 
systemen (det taktila, vestibulära och kinestetiska) samverkar dåligt kan heller inte syn och hörsel 
ge rätt information för språkinlärningen (Ayres, 1993, s. 77). 

Adler & Adler (2006) hänvisar till Piaget (1968) som beskrev det tidiga talspråket som ett egoistiskt 
språk där barnet talar till sig själv utan att ha förmåga att sätta sig in i lyssnarens situation. Piaget 
menar att den egentliga språkutvecklingen sker mellan tvåårsåldern fram till skolåldern och att 
den följer den kognitiva utvecklingen. För att kunna använda ett socialiserande språk krävs att man 
kan göra perspektivbyten, vilket enlig Piaget språkutvecklingens högsta nivå (Adler & Adler, 
2006, s.70). 

Adler & Adler lyfter också fram Vygotskijs tankar kring barnets språkutveckling, hur 
resonerandet med sig själv utvidgas och leder till ett resonerande där tänkandet blir mer 
medvetet. Barnet utvecklar sitt inre tal till stöd för tankarna. Enligt Vygotskij uppträder varje 
funktion i individens utveckling på två arenor, den inre och den yttre, sociala nivån (Adler & 
Adler, 2006, s.71). Hwang Nilsson (2003) hänvisar till flera undersökningar där det visat sig att 
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när barn högt uttrycker sina tankar får de både lättare att lösa problemet och lättare att minnas 
hur de kom fram till sin lösning (Hwang Nilsson, 2003, s.164). 

Vid en föreläsningsserie vid Högskolan Dalarna åskådliggjorde Ylikiiskilä (föreläsningsserie maj 
2008) hur språkforskningen visar att barnen går i genom lika stadier i sin språkliga utveckling. 
Barnet når de olika kompetensnivåerna i olika åldrar. Uttalsmönster brukar barnet ha lärt sig i 
fyraårsåldern. Den grammatiska grunden kan barnet vid fyra till fem års ålder. Språkliga undantag 
blir barnen medvetna om i åldern kring nio, tio år. Ordförrådet hos en femåring består 
huvudsakligen av begrepp i relation till hemsituationen och den verksamhet som pågår i 
närmiljön. Ämnesord och fackuttryck lär sig barnen under hela skoltiden.  

Ylikiiskilä hänvisade till Cummins forskning som pekar på att språkbehärskningen äger rum på 
olika nivåer. Basic Interpersonal Communicative Skills, BICS, är den språkliga nivå som krävs för 
att kunna samtala ansikte mot ansikte. Kommunikationen är enkel, här och nu, kallas ibland för 
ytflyt. Denna förmåga har förstaspråkinläraren i regel uppnått vid 4-6 års ålder. Den andra nivån; 
Cognitive Academic Langugae Proficiency, CALP, är den nivå som krävs för att kunna använda 
språket abstrakt. Denna nivå kallas för ”tankeverktygsnivån” och nås i första språket efter 7-9 år. 
Om man har nått detta stadium om språkets uppbyggnad utgör detta en grund när man lär sig ett 
andraspråk (ibid, maj 2008). 

Vygostkij (2003) visar på hur barnets element är rörelsen, och att detta också avspeglar sig i deras 
texter och berättande. Om ett barn i 7-årsåldern beskriver en bild, berättar han om vad som 
händer i bilden. I texterna återkommer beskrivningar av skeenden, beskrivningar av föremål sker 
sällan och mycket sällan beskrivs egenskaper i barnens texter. (Vygotskij, 2003, s.71) 

 
6.3.1 Tänkandets utveckling och barnets förståelse av tid och rum 
Genom att studera barns tecknande kan läraren förstå något om barnets neurologiska mognad 
och kognitiva utveckling: Ahlner Malmström (1991) lyfter fram hur man inom den kognitiva 
utvecklingsteorin uppmärksammat psykologiska upptäckter som gjorts… 
  

…när man jämfört barnbilder och primitiv konst och funnit likheter i utvecklingssteg mellan barns teckningar 
och den mänskliga civilisationens utveckling. På denna grund växte det fram olika teorier om barns 
teckningsutveckling. Barn tecknar vad de vet utifrån sina kunskaper och bilderna är ett uttryck för deras kognitiva 
processer (Ahlner Malmström, 1991, s. 146). 

I detta sammanhang nämns Piaget som menar att teckningar avspeglar barns vetande och 
kunskap och att bildutvecklingen är stadiebestämd och förutsägbar. Han talar om hur barnets 
tänkande följer en viss struktur inom respektive stadium och att detta visar sig i tecknandet. 
Barnets bilder blir ett mått på kognitiv utveckling. Ahlner Malmström nämner i detta 
sammanhang Lowenfeld; 

 När barn är upp till tre år arbetar de med att lära sig styra pennan. De första avtrycken är ett ihärdigt arbete 
som avspeglar barnets växande erfarenheter av rörelse, av kropp och av rum. I början genomgår barnen 
klotterstadiet med prickklotter, streckklotter, korsklotter. Ur, tillsist, spiralklottret utkristalliseras cirkeln, den 
första form som kan beteckna ett innehåll t.ex. en boll…ett huvud. (Lowenfeld, 1947 i Ahlner Malmström, 
1991, s. 146) 

Enligt Lowenfeld övergår detta till ett förschematiskt stadium i åldern 4-6 år. Då bygger barnen 
upp bilder av cirklar, trianglar, fyrkanter och streck när de ritar, ” de bildtecken som efter cirkeln 
står för representation, ett innehåll”(ibid, s. 146). Barnen väljer att rita föremål som har särskild 
känslomässig betydelse. Ahlner Malmström hänvisar till Löfstedt (1985):  

Barnet vet mycket mer om en människas kroppsdelar, men det anger bara det som är aktivt i dess sinne när de 
tecknar. Detta kallar Viktor Lowenfeldt för barns aktiva vetande. Det är det aktiva vetandet som kommer till 
uttryck i barnens bilder (Löfstedt, 1985, s.25-26 i Ahlner Malmström 1991, s. 147). 
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Även Hwang Nilsson lyfter fram Lowenfelds forskning där hon visar hur barnen i fyraårsåldern 
börjar intressera sig för att ”skildra verkligheten” (Hwang Nilsson, 2003, s.168), det är inte bara 
själva aktiviteten att rita som är viktig.   
 
Den schematiska fasen börjar i förskolåldern och pågår till 9-årsåldern, karaktäristiskt barnets 
ritande under denna period är att barnet använder sig gav olika förenklade strukturer, vilket 
återkommer i bilderna. Man ser då att barnet styrs mer av det som det vet finns än av det som det 
ser, vilket gör att t.ex. en bil som är ritad från sidan ändå har fyra synliga hjul.  
 
Under det realistiska stadiet (ca 9-11 år), ritar barnen mer ”verklighetstroget och tredimensionellt, 
även om barnen har svårt att förmedla djup - saker och ting som befinner sig i förgrunden 
hamnar längs ned på teckningen” (Hwang Nilsson, 2003, s. 169). När barnet ritar människor 
börjar kroppsproportionerna att stämma bättre i relation till kroppen (ibid, s. 168). 
  
Piaget studerade hur barns tänkande utvecklades genom att observera hur barn i olika åldrar löste 
problem i olika situationer. Piaget talar om den preoperationella perioden (ca 2-7 år) som han 
också delar upp i två faser, den prekonceptuella och den intuitiva. Tänkandet under den intuitiva 
fasen är irreversibelt, barnen kan inte tänka i omvänd ordning för att komma tillbaka till 
utgångspunkten. Typiskt för förskolebarnet är att det upplever sig som universums centrum, 
denna fas kallas också den ”egocentriska fasen”. Under den konkret operationella perioden (ca 7-
11 år) börjar barnen att kunna tänka logiskt och kan göra tankeoperationer och tänka i omvänd 
ordning, vilket de kan använda när de skall lösa problem. Detta tänkande är konkret och knutet 
till situationen. (Evenshaug & Hallen, 1992, s. 138-147).  

Piagets teorier har kritiserats då det kan finnas stora individuella olikheter vad gäller när de olika 
stadierna infaller under barnens uppväxt. Bl.a. har man konstaterat att den egoistiska fasen ibland 
är betydligt kortare än vad Piaget menade.  Dock är det helt klart att åttaåringens tänkande är 
betydligt mer logiskt och mindre egoistiskt än hos fyraåringen (Hwang Nilsson, 2003, s. 21) 

Adler & Adler (2006) beskriver hur utvecklingen av tidsbegreppen hänger ihop med hjärnans 
mognad under barndomsåren. Nutiden upplevs via sinnesupplevelserna, vilket är den 
tidsupplevelse som barn före ett år erfar. I tvåårsåldern börjar hjärnan lära sig något om 
framtiden, barnet lär sig att vänta. I tre- fyraårsåldern blir barnen mer medvetna och kan med 
hjälp av språket minnas och benämna dåtiden. Trots att minnesförmågan utvecklas snabbt under 
barnaåren, är minnessystemet vid skolstarten fortfarande i sin begynnelse. Ett uttryck för detta är 
att barnen ofta talar högt för att minnas. Karaktäristiskt är att barn vid denna ålder har ett väl 
utvecklat minne för detaljer (Adler & Adler, 2006, s. 41).  

Ur ett utvecklingsperspektiv visar Adler & Adler hur den spatiala orienteringsförmågan hos 
barnet fram till tvåårsåldern, ännu är svagt utvecklad, vilket gör att det upplever allt här och nu 
och har svårt att hitta i sitt närområde. Den egoistiska fasen håller i sig fram till skolstart och 
under denna tid har barnet svårt att förstå världen utöver den egna horisonten, att det finns 
platser i världen utanför den egna upplevelsesfären.  

När de börjar förstå detta, under första skoltiden, har de fortfarande svårt att förstå kartan och att 
tänka sig avstånd. De börjar nu kunna skapa inre bilder, som med hjälp av den spatiala förmågan 
ger en struktur till tänkandet, där den tanketråden att förstå ger ”utvecklandet av 
tidsuppfattningen hjälp då denna funktion förutsätter upplevelsen av en begriplig omvärld” (ibid, 
s. 41). När barnen är tio-tolv år är den spatiala förmågan ordentligt utvecklad och utgör en grund 
för fortsatt spatial utveckling resten av livet (ibid, s. 41). 

Den didaktiska forskningen visar att eleverna lär sig lättare när man använder sig av integrativa 
metoder. Den kognitiva utvecklingspsykologin och neuropedagogiken förklarar den spatiala 
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utvecklingens betydelse för förmågan att sortera intryck. Det finns också viktig forskning som 
visar vilken roll känslorna har för hjärnans funktion.  

 
6.3.2 Minnesutveckling och känslomässigt engagemang 
Intrycken väcker känslor, men varifrån kommer dessa? Adler & Adler (2006) hänvisar till modern 
emotionsforskning J. LeDoux, (1996), som menar att känslorna utgör mycket mer än det vi 
känner, medvetna känslor är bara ett litet uttryck för de omfattande omedvetna system som 
känsloupplevelser inbegriper. Dessa skapar ett finstämt nätverk där olika centrum i hjärnan 
samarbetar. Limbiska systemet är ett känt centrum där hippocampus har en central betydelse 
både vad gäller känslor och minnesförmåga. Men Adler & Adler betonar att den senaste 
forskningen visar att minnesfunktionen inte är förbunden med någon speciell del i hjärnan, men 
man anser att hippocampus, frontalloberna och det limbiska systemet har en avgörande betydelse 
för minnet. Vid stress kan känslosystemet slå ut fakta ur medvetandet. Kopplingarna från 
känslosystemen till tankarna är starkare än från tankarna till känslosystemet, därför det är lättare 
att göra sig av med än tanke än en känsla. Känslorna utvecklas med åldern, i början är de 
förbundna med kroppsupplevelser. Senare utvecklas grundkänslorna till en mångfald av olika 
förnimmelser. ”Ett rikt känsloliv får ses som ett tecken på psykiskt välbefinnande” (Adler & 
Adler, 2006, s. 55). 

Den del i hjärnan som främst skiljer människan från djuren är storhjärnans yttersta skikt, 
hjärnbarken, vilken bär vårt medvetande. ”Hjärnbarken innehåller våra tankar, medvetna känslor 
och vårt intellektuella minne” (Adler & Adler, 2006, s. 47). Minnen som har en känslomässig 
koppling minns man bäst både vad gäller innehåll och över tid. Men utan förmågan att uppleva 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan man inte ha nytta av sina nya erfarenheter (A. 
Antonovsky, 1991). Utan dessa komponenter menar författarna att det är svårt att utveckla 
förmåga eller vilja att lära. (ibid, s.37). 

Även Haley (1987) påvisar att inlärningens effektivitet beror på i hur hög grad barnet aktiveras 
genom engagemang då detta stimulerar det limbiska systemet. ”Rörelse, färg, musik och andra 
uttrycksformer är en väg att nå dit ” (Haley, 1989, s.19). Viktigt att det är ett positivt klimat i 
klassrummet, att barnet känner sig trygg och att ”barnet uppmuntras till att uttrycka sina känslor 
och göra egna val” (ibid, s. 19). Haley hänvisar till Michaly Czikszentmihalyi som funnit att ”sant 
kreativa människor har en tendens att låta sig uppslukas av det material som de har framför sig i 
stället för att inrikta sig på något mer långsiktigt” (Haley, 1989, s. 259). Haley framhåller att 
glädjen och kraften i att upptäcka och utforska ”för utforskandets egen skull” (ibid, s. 259) är 
något att vara rädd om. Haley menar ”att försöka lära små barn en struktur av fakta inom olika 
skolområden, är ett bra sätt att stänga intresseventilerna” (ibid, s. 259). 
 
Haley rekommenderar föräldrar som vill bygga upp barnens förutsättningar till lärande, att 
uppmuntra barnen till aktiviteter som är undersökande och utforskande och som bygger upp 
motoriska och sensoriska nätverk. Haley omtalar att det kreativa tänkandet utvecklas genom att 
skapa förbindelser; först mellan rörelse och motorik, sen mellan tankar och så småningom också 
som en förfinad aktivitet, mellan inspiration och utvärdering. Hon menar att under de första 
skolåren äger utvecklingen rum i vänster hjärnhalva och att ”den bro” av neuro-fibrer som länkar 
samman hjärnhalvorna inte är färdigutvecklad. Haley menar att barnen fram till tioårsåldern har 
svårt att få ihop ”fantasi, fritt uttryckande och visuella föreställningar med krav på ordning, 
sekvens och analys” (ibid, s. 260).  
 
Det är just de förmågor som eleverna i den åldern har svårt för, som eleverna möter som krav i 
skolan. Haley vänder sig till föräldrarna och betonar vikten av att de avlastar barnen från detta 
ansvar på ordning, sekvens och analys, så att de under denna viktiga tid inte dräneras på 
förutsättningarna att ge sig hän i de viktiga kreativa och konstnärliga uttrycksprocesserna, vilka 
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har stor betydelse för att utveckla förmåga till kreativt tänkande (ibid, s. 260). Forskningen har 
visat att endast ca 12 procent av alla elever i tolv- trettonårsåldern kan tänka abstrakt och att de 
flesta behöver praktiska erfarenheter av att omsätta det som de t.ex. hört under historielektionen. 
Haley menar forskningen stöder att eleverna får arbeta med dramatiseringar. Hon menar att 
undervisningsinnehållet kursplanen behöver presenteras ”med hjälp av metoder som kan knyta 
abstrakta begrepp till någonting i elevernas konkreta verklighet” (ibid, s. 98).  
 
Haley varnar för föräldrafällan att överstimulera barnen med fullmatade scheman. Det finns en 
risk att föräldrar, i ren välvilja, ”oavsiktligt kortsluter nervbanorna för färdighetsutveckling genom 
att försöka tvinga barnet att lära sig” (ibid, s. 26). Hon menar att en sådan träning är möjlig, men 
då måste barnet ”använda omogna, olämpliga neurologiska nätverk och därmed störs den 
naturliga tillväxtprocessen”.(…) Den stress som omger den sorten inlärning kan skapa bestående, 
emotionella skador ” (ibid, s. 28). Dr. Lagerkrantz talar om hur stress påverkar utsöndringen av 
hormonet kortisol i hjärnan vilket hämmar hjärnans utveckling (DN 20080109). 
 
Den naturliga utvecklingsgången för att utveckla myelinbildning i hjärnans cellnätverk börjar med 
barnets upplevelse av välbehag i sociala situationer och ”visuo-spatiala aktiviteter som innefattar 
beröring, känselupplevelser, att hålla i och utforska olika material” (såsom sand, vatten, klossar) 
(….) ”eller att barnet upplever sin egen kropp i relation till rummet som exempelvis då det rullar 
runt, kryper och klättrar” (Haley, 1989, s. 28). 
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7	  Analys	  av	  undersökningen	  
I min studie framkommer både i den didaktiska och i den kognitiva utvecklingspsykologin hur 
nära aktiviteterna lek, rörelse, sång och tal och bild hänger samman. Om man ser på dessa uttryck 
ur de kognitiva utvecklingsperspektiv som jag beskrivit, så finns sambanden där, djupt förbundna 
med barnets lek och människans skapande förmåga. Vygotskij (2003) säger att allt skapande 
”upptar eller absorberar (…) element från andra konstarter” (Vygotskij, 2003, s. 76) och att 
barnet sammanför ” skilda konstformer i en enhetlig konstnärlig handling” (ibid, 76) .  

Jag har i analysen sökt finna kopplingar mellan de olika pedagogiska verktygen; sång och tal, gest 
och rörelse samt bildskapande, till erfarenheter från den kognitiva utvecklingspsykologin för att 
söka finna förståelse för på vilket sätt dessa skapande aktiviteter kan befrämja utveckling av 
kognitiva och sociala förmågor.  

 
7.1 Sång och tal 
Den didaktiska empirin visar att det musikaliska temat återkommer vid beskrivningar av det 
kontaktskapande elementet i den språkliga kommunikationen. Det talas om tonläge, gemensam 
andning och puls, lyssnade och social samstämmighet.  

Musikalitetens betydelse i kommunikationen med spädbarnet kommer tydligt fram i Björkvolds 
(1989), forskning. Han ger exempel på hur föräldrar, via det ”musikaliska modersmålet” eller 
mother ease, aktiverar barnet uppmärksamhet genom att växla tonläge och rytm. Dessa 
komponenter i kommunikationen skapar en grund för barnets språkutveckling. Barnet förstår 
detta musikaliska språk; Snow (1977) visar hur barnet svarar med kroppsrörelser, minspel och 
röst (se kapitel 5.1). Björkvold (1989) visar också på den nära kopplingen mellan sången och talet 
och även lärandet, när barnet blir lite äldre. Spontansången ”internaliserar livserfarenhet och 
inlärning som en del av samlad mognads- och socialiseringsprocess, liksom den är nära knuten till 
både individuell och kulturell identitet” (Björkvold, 1989, s. 119), (se kapitel 5.1).  

Även Tjukovskij har i sin forskning kommit fram till hur sången och rytmen är karaktäristisk för 
barns spontana rimmande och ramsande (Uddén, 2001, s.56). Detta element återkommer i 
traditionella sånglekar och rörelselekar; Jederud visar hur dessa aktiviteter stärker språkförståelsen 
och bidrar till att barnen kan ta till sig meningsinnehållet i språket (Jederud, 2002, s. 57), (se 
kapitel 5.1.2). 

Musikalitetens betydelse för språket framkommer t.ex. i Lundbergs Bornholmsmodell, där det 
musikaliska elementet kommer till uttryck genom att man arbetar med rytmen i språket. Metoden 
används i förskolan och bygger på att man leker med ljudstrukturerna i språket, bl.a. genom rim 
och ramsor men också genom att experimentera med ljuden och upptäcka hur orden ändrar 
betydelse. Metoden har även visat sig ge goda resultat. (Ingvar M. 2008, s. 85). (se kapitel 5.1) 

I undervisningen kan det musikaliska elementet i språket användas på ett medvetet sätt för att 
skapa kontakt och vidareförmedla ett budskap. I Lindös (2005) beskrivningar av det fria 
berättandet, kan jag notera kvalitativa paralleller med mother ease; ”det musikaliska modersmålet”. 
Lindö talar om vikten av att ha ögonkontakt med sina lyssnare och att bjuda på sig själv; hon 
beskriver ”berättandet som en lek”(Lindö, 2005, s.55), (se kapitel 5.4). Detta sätt att berätta 
fångar lyssnaren och får barn att kunna koncentrera sig. Lindö hänvisar också till Ekström 
Isakson (2003) som talar om det fria berättandet ”som musik när det blåser”, som en slag melodi 
för lyssnaren (se kapitel 5.4).  

Musikalitetens betydelse för kommunikationen och likheten med mother ease (se kapitel 5.1) 
framkommer än tydligare i beskrivningen av hur lyssnaren, förstår mer än när man hör någon läsa 
högt, att man är del av en gemenskap och har samma puls (se kapitel 5.4). Språkforskningen har 
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också visat att bekräftelsen och interaktionen mellan barnet och människorna i dess omgivning 
har betydelse för identitetsutvecklingen, i synnerhet under barnets första år (se kapitel 5.1).  

 
7.1.1 Kommunikation 
I undersökningen rörande språkets melodi, gemensamma andning och gemenskap kan man se 
musikaliska kvalitéer som en förlängning eller en utveckling av mother ease. Då läraren använder de 
uttrycksformer som utgör språkets grund; intresse, ögonkontakt, inlevelse, gester, intonation, 
andning och gemenskap, återfinns komponenter som visat sig vara viktiga för spädbarnets 
språkförståelse. I undersökningen framkommer att eleverna minns bäst de lärare som berättar 
bra, dessa lärare kunde skapa en god kontakt hos barnet (se kapitel 5.4). 

Det verkar som om en undervisningsmetod som innefattar de musikaliska elementen i språket, 
förbättrar kommunikationen mellan lärare och elev, vilket har betydelse för språkinlärning och 
språkförståelsen. Det tycks även som om detta sätt att undervisa aktiverar processer som stödjer 
barnets koncentrationsförmåga (Lindö, 2005, s.52), (se kapitel 5.4). Även för språkutvecklingen 
hos äldre barn verkar det som grundkomponenterna som ingår i mother ease är väsentliga (Dysthe, 
1996, s.240), (se kapitel 5.3.1.) 

Ett musikaliskt arbetssätt befrämjar även läsinlärningen. Bråten (2006) talar om vikten av att bl.a. 
öva repeterad läsning, körläsning och ekoläsning för att utveckla flyt i läsningen och god 
intonation. Repeterad läsning har visat sig vara mest effektiv när en lärare demonstrerar, vägleder 
och övervakar läsningen. (s.54). (5.4) Därmed tycks framgå att lärarledda lektioner där man leker 
med läsningen och experimenterar med språkets strukturer och rytmer är att medvetet använda 
sig av sångens musikaliska komponent i språkutvecklingssyfte. 

Uddén (2001) uppmärksammar forskningsresultat (Mohanty & Hejmadi, 1992) som visar att när 
musik, rörelse och sång kombineras ger detta en effektivare inlärning än då barnen tränas verbalt 
och med rörelse men utan musik (Uddén, 2001, s.60), (se kapitel 5.1.2). 

Utifrån ovanstående analysresultat blir min slutsats att kommunikation är en musikalisk förmåga.  

 
7.1.2  Språkförståelse  
Forskning visar att ”ju bättre förmåga att diskriminera musikalisk tonhöjd barnet har desto bättre 
förutsättningar har det att urskilja språkliga fonem och att lära sig läsa”(Lamb och Gregory 
(1993), i Udden, 2001, s. 59), (5.1). Detta resultat tycker jag än en gång bekräftar betydelsen av att 
stimulera språkutvecklingen genom att använda sång och rytm i undervisningen. Men förmågan 
att diskriminera språkljud och utveckla lyssnandet handlar också om en utvecklad 
perceptionsförmåga (Ayres, 1993, s.136), vilken bl.a. kan förfinas genom sensomotorisk övande 
(se kapitel 6.3).  

Det musikaliska i språket och berättandet skapar en ökad förståelse för innehållet, även om man 
inte förstår alla orden i meningen. Genom musikaliteten aktiveras och integrerar flera system i 
hjärnan vilket tycks vidga perceptionsförmågan att uppfatta en språklig gest som förmedlar det 
meningsskapande innehållet bakom begreppen. 

Sammanfattningsvis kan man sägas att den didaktiska kultur och undervisningstradition med dess 
starka betoning på sång, rytm och lekaktiviteter som innehåller kombinationer av rörelse, sång 
rytm som länge funnits i skola och förskola har sin grund i barnets naturliga utveckling. Det 
framkommer genom ovanstående att didaktiska metoder som bygger på leken kan verifieras 
genom den moderna kognitiva forskningen. Det verkar som om pedagoger och föräldrar som bar 
denna tradition omedvetet anade hur sången, rytmen och leken verkade gestaltande och 
stimulerande på barnets utveckling och inlärningsförmåga. 

Därför blir min slutsats utifrån denna analys att förståelse är en musikalisk aktivitet. 
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7.2 Betydelsen av samverkan mellan gest, rörelse och sinnesfunktioner ur 
språkligt utvecklingsperspektiv 
I min undersökning har jag funnit forskningsresultat som kan belysa aspekter på samband mellan 
rörelseutveckling, perception och språkutveckling. Jag vill här försöka göra en sammanfattning av 
hur rörelseutvecklingen påverkar hjärnans mognad för att därefter tydliggöra mina kommande 
resultat rörande barnets begreppsbildning och förmåga till reflektion.  

Uddén (2001) talar om hur man i olika utredningar kommit fram till motorikens betydelse för 
språkutvecklingen. I Uddéns avhandling framkommer forskningsresultat som visar att om man 
tillför musikaliska element till rörelsen, så påverkar detta lärandet väsentligt (se kapitel 5.1). Detta 
innebär att man förutom den motoriska rörelsen även engagerar känslan och sinnesprocesser 
som syn och hörsel i aktiviteten. Därmed integreras motorik och perception, vilket nedanstående 
forskningsresultat kan bredda innebörden av. 

 
7.2.1 Den tidiga språkutvecklingen 
Det nyfödda barnet har redan alla neuroner de behöver i hjärnan, men de är omogna och 
nervsystemet är mycket känsligt. Barnet reagerar med motoriska reflexer på syn och hörselintryck 
Hwang Nilsson (2003) beskriver hur det under det första året sker en enorm utveckling då barnet 
successivt lär sig kontrollera sina enkla kroppsrörelser och bearbeta sinnesintryck, samtidigt 
myeliniseras nerverna och blir mer specificerade i sina funktioner, det skapas förgreningar och 
förbindelser mellan lika delar av hjärnan och kroppen. Först när neuronerna myeliniseras med 
fettsubstans börjar barnet medvetet kunna styra sina rörelser (Hwang Nilsson 2003, s.103), (se 
kapitel 6.1).  

Piaget talar om att det krävs en sensomotorisk period innan barnet börjar använda språket, där 
barnet prövar sina sinnen genom att ta i föremål och ta emot sinnesintryck från omvärlden 
(Evenshaug & Hallen, 1992, s.138ff), (se kapitel 6.1). 

Snow (1977) visar hur spädbarnsspråket, mother ease kan förstås av barnet som svarar med 
kroppsrörelser, minspel och röst (se kapitel 5.1). Allteftersom barnet utvecklas och dess 
nervsystem myeliniseras (se Hwang Nilsson), lär sig barnet att kontrollera sina rörelser och i och 
med detta börjar barnet också kunna forma språkljud. Även Holmlund lyfter fram det 
sensomotoriska sambandet mellan intryck och rörelse: ”en förmåga att relatera talljud till den 
egna motoriska kinestetiska vokaliseringsprocessen” (Holmlund i Jederlund 2002, s. 56), (i kapitel 
6.1).  

När barnet börjar närma sig ettårsåldern påvisar Piaget att barnet har intentioner med sitt 
handlande och därefter börjar barnet experimentera med tingen. Efter 15 månader kan barnet 
lösa uppgifter genom att se och göra. (6.1) I denna ålder börjar barnet lära sig konkreta begrepp. 
De vuxna talar handlingsackompanjerande till barnet och bekräftar barnets upplevelser vilka 
barnet har en relation till (se kapitel 5.1)  

Ur ovanstående analys kommer jag fram till slutsatsen: Språket utvecklas ur rörelse. 

 
7.2.2 Språkutveckling ur ett neurologiskt perspektiv  
Ayres (1993) talar om hur neurologisk utveckling grundläggs genom att de taktila, vestibulära och 
kinestetiska syteman samverkar. Genom detta skapas grundstrukturer på hjärnstamsnivå vilka 
sedan utgör grunden för de komplexa processer som bl.a. krävs för språkutvecklingen (se kapitel 
6.3) 

För att talet och språkförståelsen skall kunna utvecklas behöver man lyssna till andra människors 
tal. Men för att kunna bearbeta det man hört behöver hjärnan stöd av det vestibulära systemet 
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(balansen). Vissa vestibulära störningar kan leda till en försenad talutveckling. Ayres (1993) 
beskriver hur det auditiva (hörseln) och det vestibulära systemen (balansen) är beroende av 
varandra (se kapitel 6.1).  

Talspråksutvecklingen sker parallellt med barnets övriga utveckling och om ett barn uppvisar 
språksvårigheter i två-treårsåldern så finner man ofta svårigheter i fråga om perception, 
uppmärksamhet och koncentration menar Adler & Adler (2006), (se kapitel 6.3). Ayres 
erfarenheter ger denna studie ytterligare en aspekt på hur perceptionen, lärandet och 
språkutvecklingen kan stimuleras genom barns lek, sång och rytm då både de vestibulära och 
auditiva systemen samverkar i dessa aktiviteter. 

Ayres beskriver hur ”barns lek leder till sensorisk integration när han skall samordna 
sinnesintrycken från sin kropp och gravitationen med syn- och ljudintryck” (Ayres, 1993, s.16). 
Hon påtalar att hjärnan fram till sjuårsåldern huvudsakligen bearbetar sensoriska intryck; 
sinnesintrycken tolkas direkt, barnet lever i upplevelsen och bearbetar inte intrycken. 
Förnimmelserna leder till motoriska reaktioner; därav kallas denna fas i barnets utveckling den 
sensomotoriska utvecklingsperioden (6.1).  

Med denna bakgrund kommer studien ”pedagogiska interaktionsformer i relation till lärandets 
kvalitet” (Uddén, 2001, s. 60), rörande vilken metod som lämpade sig bäst för att lära en grupp 
fyra till sexåringar kroppsdelarna, i ett vidare sammanhang. Resultatet visade att när 
instruktionerna gavs genom sång och rörelseaktiviteterna i form av dans så lärde sig barnen bättre 
än då de fick verbala instruktioner eller verbala instruktioner med rörelseaktiviteter (5.1).  

Genom ovanstående analys tydliggörs följandeslutsats: Leken grundlägger barnets neurologiska 
utveckling. 

 

7.3 Rörelsens betydelse för spatial och kognitiv utveckling 
Haley (1989) omtalar att det kreativa tänkandet utvecklas genom att skapa sensoriska 
förbindelser; först mellan rörelse och motorik, sen mellan tankar och så småningom också som 
en förfinad aktivitet, mellan inspiration och utvärdering (Haley, 1989, s. 260), Haley liksom Ayres 
m.fl. visar hur barnet reagerar på intryck under sin uppväxt (se kapitel 6.2.2).   
 

Enligt Piagets krävs en sensomotorisk period (0-2år) innan barnet börjar använda språket, där 
barnet utprövar sina sinnen genom att greppa föremål och ta emot sinnesintryck från omvärlden. 
Under denna period bygger barnet upp fyra kunskapskategorier: objekt, tid, rum och kausalitet. 
(Evenshaug & Hallen, 1992, s.138ff), (se kapitel 6.1).  

Adler & Adler talar också om hur viktig den tidiga sensomotoriska utvecklingen är för den 
spatiala förmågan, att förhålla sig till tid och rum (se kapitel 6.2.1)  

 
7.3.1 Leken 
Då barnet lärt sig att kontrollera rörelsen och börjar gå, börjar också talutvecklingen att ta fart. 
Här kan man också se kopplingen mellan att kontrollera balans och rörelse och språkutveckling 
(Ayres, 1998, s.136), (se kapitel 6.1). Barnet lär sig konkreta begrepp som det har en direkt 
koppling till (Liberg, 2003), (se kapitel 5.1.3). På så vis kan man säga att både respons på intryck 
och språk relaterar till nuet. Barnet reagerar på intrycken motorisk, ofta genom att härma. (min 
kommentar) 

I treårsåldern börjar barnen leka rollekar, de leker med leksaker och talar högt med sig själv, 
spontansången ”internaliserar livserfarenheter” (Björkvold 19989, s.119), (se kapitel 5.1) De 
vuxna talar handlings ackompanjerande med barnet Liberg (2003), (se kapitel 7.3 och 7.3.1) 
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Liberg (2003) beskriver hur barnen i fem- sexårsåldern börjar leka ”med varandra” i stället för 
bredvid varandra. De börjar kunna gå in och ut ur leken. I språket när barnet leker uppträder nu 
tempusändringar när barnet förflyttar sig in och ut i fantasivärlden (se kapitel 5.1). Barnet 
relaterar på så sätt till tiden och rummet, vilket är ett uttryck för spatial utveckling. Barn i denna 
ålder har dock svårt att mentalt tänka sig att det finns andra platser utanför deras egen 
medvetenhetshorisont. Barnet upplever sig som väldens centrum, och denna fas som 
förskolebarnet befinner sig i kallas för den egoistiska fasen (Evenshaug och Hallen, 1992, s.138-147), 
(se kapitel 6.2.1).  

Ayres (1993) visar att barn som har brister i den sensoriska samverkan mellan det taktila, det 
vestibulära och det kinestetiska, inte leker lika bra som andra barn då de inte kan integrera 
informationen från ögon, öron, händer och övriga kroppen, vilket gör att de undviker de lekar 
som andra barn tycker om (Ayres, 1993, s. 19), (se kapitel 6.2). 

Ayres (1993) talar om hur ”barns lek leder till sensorisk integration när han skall samordna 
sinnesintrycken från sin kropp och gravitationen med syn- och ljudintryck” (Ayres, 1993, s.16), 
Hon beskriver hur hjärnan hos barnet fram till sjuårsåldern huvudsakligen bearbetar sensoriska 
intryck; dvs. att sinnesintrycken tolkas direkt, barnet är i upplevelsen och bearbetar inte intrycken 
tankemässigt. Förnimmelserna leder snarare till motoriska reaktioner än psykiska (se kapitel 6.1). 

Först i sjuårsåldern när den sensomotoriska utvecklingen nått en viss nivå, kan barnen i viss mån 
objektivera sina intryck. De kan t.ex. tänka baklänges, reversibelt när de löser problem, men 
tänkandet är knutet till situationen. Denna fas kallar Piaget för den operativa fasen. Barnet kan nu 
förstå att det finns andra platser än där hon själv varit, men det är inte lätt för barnet att byta 
perspektiv. (Evenshaug & Hallen, 1992, s. 138-146). Talet är för det mesta upplevelseberättande 
(Liberg, 2003), (se kapitel 5.1.3). 

Utvecklingen av tidsbegreppen hänger ihop med hjärnans mognad under barndomsåren. Nutiden 
upplevs via sinnesupplevelserna, vilket är den tidsupplevelse som barn före ett år erfar. I 
tvåårsåldern börjar hjärnan lära sig något om framtiden, barnet lär sig att vänta. I tre- 
fyraårsåldern blir barnen mer medvetna och kan med hjälp av språket minnas och benämna 
dåtiden. Trots att minnesförmågan utvecklas snabbt under barnaåren, är minnessystemet vid 
skolstarten fortfarande i sin begynnelse. Ett uttryck för detta är att barnen ofta talar högt för att 
minnas. Karaktäristiskt är att barn vid denna ålder har ett väl utvecklat minne för detaljer (Adler 
& Adler, 2006, s. 41), (se kapitel 6.2.1).  

Haley (1989) menar att detta kan sammanhänga med att den utvecklingen som äger rum under de 
första skolåren sker i vänster hjärnhalva och att ”den bro” av neuro-fibrer som länkar samman 
hjärnhalvorna inte är färdigutvecklad. Haley menar att barnen fram till tioårsåldern har svårt att få 
ihop ”fantasi, fritt uttryckande och visuella föreställningar med krav på ordning, sekvens och 
analys” (Haley, 1989, s. 260), Hon pekar på att det är just de förmågor som eleverna i den åldern 
har svårt för, som eleverna möter som krav i skolan. Haley vänder sig till föräldrarna och betonar 
vikten av att de avlastar barnen från detta ansvar, så att de under denna viktiga tid inte dräneras 
på förutsättningarna att ge sig hän i de viktiga kreativa och konstnärliga uttrycksprocesserna, vilka 
har stor betydelse för att utveckla förmåga till kreativt tänkande (se kapitel 6.2.2). 
Ayres (1998) beskriver återkommande hur hjärnan förbereds för en senare intellektuell inlärning 
genom leken där barnet interagerar med omgivningen. I leken och rörelsen samverkar 
balanssystemet, det taktila systemet och det kinestetiska; rörelsesinnets system. Denna samverkan 
menar Ayres är grunden för hjärnans utveckling där kroppsuppfattningen utgör ett mycket viktigt 
utvecklingssteg för såväl kognitiv som emotionell utveckling (Ayres, 1993, s.136), (se kapitel 
6.1.1). 

Adler & Adler (2006) talar om fantasi och föreställningsförmåga som grund för förmågan att 
växla perspektiv vilket så småningom leder till förmåga till empati. Denna utveckling inleds i sju 
till tolvårsåldern då barnen börjar kunna bearbeta sina affekter och relatera dem till emotioner. 
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De kan då till viss grad objektivera sina känsloupplevelser och analysera sina känslomässiga 
reaktioner genom att beskriva dem som ett föränderligt händelseförlopp. Först i tio-tolvårsåldern 
är de sensoriska förbindelserna så gott som färdigutvecklade i hjärnan. Nya förbindelser kan 
utvecklas senare, men det går inte lika lätt som i barnaåren (Adler & Adler, 2006, s. 52), (se 
kapitel 6.2).   

När barnet uppnått 11-12 årsåldern menar Adler & Adler (2006) att det spatiala nått en 
utveckling som möjliggör perspektivbyten (Adler & Adler, 2006, s. 52). Ayres (1993) visar att det 
också är i den åldern som hjärnans utveckling, genom myelinsieringen skapat förbindelser mellan 
hjärnhalvorna. Adler & Adler påtalar att barn börjar i den åldern, utan att förlora sin egen 
ståndpunkt, kunna sätta sig in i en annan persons situation och hur denne upplever och tänker. 
Vid elva-, tolvårsåldern kan barnet även beskriva sina känslor (Adler &Adler, 2006, s. 76),(se 
kapitel 6.2). 

Adler och Adler påtalar att om barnen har svårt att koncentrera sig kan detta vara ett symptom på 
att barnet inte kan sortera intrycken, dvs. att perceptionsförmågan är svag, för att denna skall 
fungera bra krävs en god integration mellan olika delar av hjärnan (Adler och Adler, 2006, s.51ff). 

Utifrån ovanstående analysresultat formulerar jag slutsatsen: Lek är ett utryck för barnets kognitiva och 
sociala utveckling. 

 

7.4 Bildskapandets didaktiska betydelse för tankeutvecklingen  
 
7.4.1 Barnets bildutryck 
”Det grekiska ordet estetik definieras som den kunskap som kommer genom sinnena"(Lindö, 
2005, s. 57). I skolan blir ofta den ”traditionella” och formella undervisningen normgivande och 
det är inte alltid som de estetiska ämnena anses viktiga för lärandet. Detta kan vara ett uttryck för 
hur traditionen styr över vardagen och att det tar tid för nyare pedagogiska rön att vinna mark (se 
kapitel 5.3.1).  

Kunskapen om bildens roll för lärandet är mycket gammal. Den kände pedagogen Ruskin 
formulerar sig om bildskapandet i ett föredrag år 1857. 

Drawing, Ruskin claimed in a lecture at the Saint Martin´s School of Art in1857 that drawing ”eanabled 
(studensts) to say or to see what the could not otherwise say or see, and it also enabled them to learn certain 
lessons whith they could not othere´wise learn” (16:439). By drawing, ”they obtained a power of the eye and a 
power of the mind wholly different from known to any other dicipline (2008) Atwood, S.E. ”John Ruskin 
onedukation; the encyklopedia of informal education. (se kapitel 5.3.1) 

Bilden är kanske det mest ursprungliga sättet att abstrahera en händelse. I barnets bilder ser man 
hur de uttrycker ”vad de vet utifrån sina kunskaper och bilderna är uttryck för deras kognitiva 
processer” (Ahlner Malmström, 1991, s 146), (se kapitel 6.2.1). Lowenfeld menar att det är 
”barnens aktiva vetande som kommer till uttryck i deras bilder” (Löfstedt, 1985, s.25-26 i Ahlner 
Malmström 1991, s. 147), dvs. ”bara det som är aktivt i deras sinne då de ritar” (ibid, s.147). 
Ahlner Malmström hänvisar Lowenfelds iakttagelser att barnen kanske inte ritar kroppsdelarna av 
en  människa även om de vet hur  en människa ser ut (ibid,  s 147), (se kapitel 6.2.1). 

Barnet skapar sina första teckningar; utifrån ”prick-, streck-, kors- och spiralklottret” (…) 
utkristalliserar cirkeln, den första form som kan beteckna ett innehåll”. I barnets arbete med 
pennan ”avspeglar barnets första erfarenheter av rörelse, av kropp och av rum” (Lowenfeld, 
1947, i Ahlner Malmström 1991, s. 146), (se kapitel 6.2.1). 

Ahlner Malmström hänvisar till Piaget som menar att teckningar avspegla barns vetande och 
kunskapande och att bildutvecklingen är stadiebestämd och förutsägbar. Piaget menar att barnets 
tänkande visar sig i tecknandet (ibid, s. 146), (se kapitel 6.2.1). 
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 Även Hwang Nilsson lyfter fram Lowenfelds forskning där hon visar hur barnen i fyraårsåldern 
börjar intressera sig för att ”skildra verkligheten” (Hwang Nilsson, 2003, s.168), det är inte bara 
själva aktiviteten att rita som är viktig (se kapitel 6.2.1).  
 
Den schematiska fasen börjar i förskolåldern och pågår till 9-årsåldern, karaktäristiskt för barnets 
ritande under denna period är att barnet använder sig gav olika förenklade strukturer, vilket 
återkommer i bilderna. Man ser då att barnet styrs mer av det som det vet finns än av det som det 
ser, vilket gör att t.ex. en bil som är ritad från sidan ändå har fyra synliga hjul.  
 
Under det realistiska stadiet (ca 9-11 år), ritar barnen mer ”verklighetstroget och tredimensionellt, 
även om barnen har svårt att förmedla djup - saker och ting som befinner sig i förgrunden 
hamnar längs ned på teckningen” (Hwang Nilsson, 2003, s. 169). När barnet ritar människor 
börjar kroppsproportionerna att stämma bättre i relation till kroppen (ibid, s. 168), (se kapitel 
6.2.1) 
 
Min slutsats blir utifrån analysens resultat: Barnets utveckling uttrycker sig i dess bilder. 

 
7.4.2 Bilden uttrycker barnets inre värld  
Denna utveckling är intressant då barnen efter sju års ålder genomgått den sensomotoriska fasen 
och därmed, via motorisk utveckling och utveckling och samverkan mellan sinnesprocesser, 
utvecklat sin kroppsuppfattning.  

Dessa innehåller information om alla delar av kroppen, förhållandet mellan delarna och alla rörelser respektive 
del kan utföra. Kroppsuppfattningen finns lagrad i hjärnan medan förnimmelserna från huden, musklerna, 
lederna och balansreceptorerna organiseras och sorteras under barnets dagliga aktiviteter. Tack vare en väl 
fungerande kroppsuppfattning kan barnet känna vad kroppen gör utan att se på eller röra vid den. Om ett barn 
ständigt måste se på vad han gör, har han förmodligen dålig kroppsuppfattning (Ayres, 1993, s.76), (se kapitel 
6.1.1) 

Liberg framhåller att ”det informella skrivandet, samtalandet och bildskapandet blir en länk 
mellan den yttre textvärlden eleverna uttrycker sig i och deras individuella inre mentala 
textvärldar” (Bjar, 2006, s. 159). Liberg menar att bilden är ”en väsentlig resurs för lärarens 
didaktiska val” (Liberg i Bjar, 2006, s. 160), (se kapitel 5.1.3). 
För att kunna utveckla en god öga- handkoordination krävs att hjärnan får ”relevant information 
från balanssystemet, musklerna, lederna och huden i hela kroppen” (Ayres, 1993, s.78). (…) 
hjärnan ska fungera som en helhet (ibid, s. 78). Om någon sinnesfunktion är hämmad, påverkas 
hela resultatet. Barn med vestibulära, taktila och kinestetiska störningar har således ofta svårt med 
öga- handkoordinationen vilket således avspeglar sig i förmågan att rita och skriva (se kapitel 
6.1.1)  

Utan tydliga budskap från händer och ögon kan ett barn inte färglägga bilder, lägga pussel, klippa 
eller klistra ordentligt” (Ayres, 1993, s. 20). Hon påtalar också att dessa barn ofta blir 
missförstådda från de vuxna som kan tro att barnet är ointresserat av uppgiften. Ayres menar att 
detta ointresse har sin grund i att barnets ”sinnesintryck och reaktioner på dessa saknar innebörd 
honom och därför inte skänker honom någon tillfredsställelse” (ibid, s. 20), (se kapitel 6.2) 

Genom erfarenheten av att ta i saker, förflytta den och genom musklernas information förhålla 
sina rörelser till gravitationen och kroppshållning utvecklas den visuella perceptionen. Ayres 
påtalar att om balansen är dålig kan barnet få svårt med djupseendet, de kan också ha svårt att 
tolka det de ser.( se kapitel 6.1.1) 

Det spatiala (tid och rumsorientering) ”förutsätter en god sensomotorisk och perceptuell 
utveckling i småbarnsåren” (Adler & Adler, 2006, s. 85). Det spatiala har fler olika definitioner, 
men enligt Adler & Adler menar man oftast att den innefattar den visuella perceptionen. Utan 
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spatial förmåga blir det svårt att förstå omvärlden, det spatiala ”reglerar själva varseblivningen 
och bidrar till att skapa en djupare förståelse av det upplevda rummet”. Den ger oss förmåga att 
uppleva att ” tid och rum sammanlänkas till en begriplig och meningsfull enhet” (ibid, s.85). 

En god rumsuppfattning hjälper oss att sortera viktiga stimuli i omgivningen från mer ovidkommande. Den 
hjälper individen att vara koncentrerad och främjar därmed inlärningen. Om denna förmåga är väl utvecklad 
behöver vi inte lägga så mycket energi på att komma ihåg läsriktningen när vi läser. (Adler & Adler, 2006, s. 
95),(se kapitel 6.1.1) 

Spatial förmåga ”som ofta gestaltas i bildspråk är också en trogen följeslagare och hjälpreda åt 
tänkandet. Den hjälper oss att hålla den röda tråden både i det vi tänker och i det som vi 
uttrycker med ord” (Adler & Adler, 2006, s.71). Författarna utvecklar denna tankegång när det 
talar om fantasi och föreställningsförmåga som grund för förmågan att växla perspektiv vilket så 
småningom leder till förmåga till empati (se kapitel 6.2). 

Adler & Adler påtalar att den spatiala förmågan kan föregå språket, den är direkt och 
ögonblicklig. De menar att den spatiala förmågan använts av människan i alla tider för att med 
hjälp av inre bilder lösa problem som innefattat flera dimensioner (se även Ruskin). Spatial 
förmåga styr tänkande så att man kan hålla tråden då man berättar, och hjälper tanken att skapa 
inre bilder. ”Det spatiala tänkande inbegriper, utöver det visuella, även kinestetisk och taktil 
erfarenhet av rummet”(Adler & Adler, 2006, s.85 ), (se kapitel 6.2). 

Ur dessa forskningsresultat blir min slutsats: Att skapa bilder stödjer barnets spatiala utveckling.  

 

7.4.3 Bildspråk 
Vellutino (2003) uppmärksammar vissa ”icke språkliga kognitiva förmågor läsutvecklingens olika 
dimensioner och kognitiva förmågor som har betydelse för läsförståelsen” (Bråten, 2008, s.61). 
Dessa förmågor är uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga, förkunskaper och aktivering av 
förkunskaper (se kapitel 5.6). 

Molloy (1997) lyfter fram bildens roll i ett historiskt perspektiv. ”När de förhistoriska 
människorna skulle ge uttryck för en allmän idé ritade de först en konkret bild. Först efter 
årtusenden utvecklades de konkreta bildtecknen till ett abstrakt skriftspråk”(Molloy, 1999, s.258), 
(se kapitel 5.3).  

Molloy hänvisar till projektet Språkproduktion (Hansson-Qvarsell 1977-1980) som visar att i de 
lägre årskurserna kan det vara svårt att fastställa ”vad som är det huvudsakliga språket, då bild 
och text kompletterar varandra så väl att elevernas berättelser skulle varit ofullständiga om endast 
det ena språket hade lästs av mottagaren” (ibid, s. 258). Molloy hänvisar också till dagens 
läsforskning vilken poängterar betydelsen av ”barnens egna bilder för resultatet av 
läsundervisningen” (ibid, s.258), (se kapitel 5.3). 

För många barn börjar vägen till läsning och skrivning med bilder, som de själva ”läser” eller 
ritar. Vägen kan sedan gå via ord som uppfattas som ordbilder” (Kullberg och Nielssen, 2008, 
s.19), (se kapitel 5.5). 

I leken tränar barnen upp sin föreställningsförmåga, så att små svarta tecken i en bok blir bilder, känslor och 
upplevelser. Den som inte tränat upp sin föreställningsförmåga har svårt att läsa en bok med behållning. Utan 
att ord blir till föreställningar orkar man inte lyssna på en saga, lyssna på ett föredrag eller lyssna till vad fröken 
säger…Språket, det talade och skrivna, bygger på att det associeras till föreställningar och bilder hos 
mottagaren. Annars är språket dött (Knutsson Olofsson a.a. s.87 i Jederud 2002, s. 98). 

Brodersen talar om sina erfarenheter beträffande barns sinne för att förstå bildliga uttryck eller 
bilder. Han menar att till denna bildkänsla talar sagor, fabler och myter. Barn inte kan förstå 
abstrakta ideér och ideal, men i form av sagobilder kan de förstå dessa idéer genom känslan. 
Brodersen menar att ”Sagor och myter talar ett bildspråk barn förstår och som alla världens barn 
förstår” (i Brudal, 1984, s. 79).  
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Bilden sammanfattar och bygger upp till en helhet det som våra sinnen delar upp i det oändliga. Den 
bildskapande och bilduppfattande förmågan är en förutsättning för det som sedan blir till syntetisk 
tankeverksamhet, förmåga att fatta helhet och sammanhang (Brodersen i Brudal, 1984, s.78), (se kapitel 5.4). 

Molloy (1997) menar att man kan jämföra de yngre elevernas bildskapande med äldre elevers 
faktasökande då de förbereder sig för att skildra ett ämnesområde eller sammanhang. Hon menar 
att när eleven kan se sammanhanget framför sig kan hon också skriva en diskkursiv text (Molloy, 
1997, s.109). 

Slutsats: Bildskapande stödjer barnets tänkande och föreställningsförmåga. 

 

7.4.4 Bildskapandets betydelse 
Lindö (1986) beskriver sina erfarenheter av att på ett kreativt sätt möta barnens upplevelsevärld 
och att ”Sagan har visat sig vara ett medel att aktivera hela det expressiva utbudet: att stimulera 
barn att berätta, teckna, skriva, dramatisera, dvs. placera sig själva i tillvaron och uttrycka sina 
relationer till omvärlden. Med andra ord kommer färdighetsträningen in i ett lustfyllt och 
meningsfullt sammanhang som tillfredsställer fantasibehovet hos barnen” (Lindö. 1986, s. 90). 
Lindö påtalar att mycket av elevernas tankar kommer till uttryck i sagosamtalen, men att mycket 
mer kommer fram i deras teckningar och fria skrivningar. Hon menar att de olika språkliga 
uttrycken förstärker varandra (se kapitel 5.4). 

Vid konferensen Språk och lärande (arr. Myndigheten för skolutveckling) poängterade Myrberg att 
litteraturen måste ge eleverna status, valet av text kan vara avgörande för elevens läsmotivation.10  
Denna synpunkt är något som han delar med Bråten som beskriver hur litteraturen är olika 
skriven för olika åldrar, han menar att kriteriet för en bra ungdomsbok är att den ger spelrum för 
tanke och reflektion (Bråten, 2008, s. 127). Molloys (1996) reflektion över skönlitteraturens roll är 
att eleverna får möta texter som har ett personligt budskap till dem och som genom 
textbearbetningen påverkar elevernas eget språk och personliga utveckling (Molloy 1996, s. 9-10). 

Även Stömquist (2007) talar om skrivlusten och tillfredsställelsen när man har skrivit och 
producerat något för sig själv och för andra. Men hon menar att elevernas arbeten ofta förblir 
osynliga, dock är det möjligt att genom undervisningen få fram konkreta resultat som kan 
synliggöras för andra. Hon framhåller vikten av att eleverna får uppleva skrivandets funktion, att 
meddela och kommunicera sina tankar med andra människor (se kapitel 5.5). 

Minnen som har en känslomässig koppling minns man bäst både vad gäller innehåll och över tid. 
Men utan förmågan att uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan man inte ha 
nytta av sina nya erfarenheter (A. Antonovsky, 1991). Utan dessa komponenter menar författarna 
att det är svårt att utveckla förmågor eller vilja att lära (Adler & Adler, 2006, s.37), (se kapitel 
6.2.2).  
 
Haley (1989) omtalar att det kreativa tänkandet utvecklas genom att skapa förbindelser; först 
mellan rörelse och motorik, sen mellan tankar och så småningom också som en förfinad aktivitet, 
mellan inspiration och utvärdering. Hon visar hur barnet reagerar på intryck under sin uppväxt. 
Haley menar att under de första skolåren äger utvecklingen rum i vänster hjärnhalva och att ”den 
bro” av neuro-fibrer som länkar samman hjärnhalvorna inte är färdigutvecklad. Haley menar att 
barnen fram till tioårsåldern har svårt att få ihop ”fantasi, fritt uttryckande och visuella 
föreställningar med krav på ordning, sekvens och analys” (Haley, 1989, s. 260), (se kapitel 6.2.2).  
 
Hon pekar på att det är just de förmågor som eleverna i den åldern har svårt för, som eleverna 
möter som krav i skolan. Haley vänder sig till föräldrarna och betonar vikten av att de avlastar 

                                                
10 www.tidningeniskolan.se/utskrift.jsp?version=94415 
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barnen från detta ansvar, så att de under denna viktiga tid inte dräneras på förutsättningarna att 
ge sig hän i de viktiga kreativa och konstnärliga uttrycksprocesserna, vilka har stor betydelse för 
att utveckla förmåga till kreativt tänkande (ibid, s. 260), (se kapitel 6.2.2). 
 
Haley påtalar att forskningen har visat att endast ca 12 procent av alla elever i tolv- 
trettonårsåldern kan tänka abstrakt och att de flesta behöver praktiska erfarenheter av att omsätta 
det som de t.ex. hört under historielektionen. Hon menar forskningen stöder att eleverna får 
arbeta med dramatiseringar. Hon menar att undervisningsinnehållet kursplanen behöver 
presenteras ”med hjälp av metoder som kan knyta abstrakta begrepp till någonting i elevernas 
konkreta verklighet” (ibid, s. 96).  
 
Utifrån ovanstående perspektiv kommer jag fram till slutsatsen: Bilden skapar mening och 
sammanhang. 

 

7.5 Sammanfattning av slutsatser 
För att påminna läsaren om de slutsatser som jag kommer att behandla i diskussionen följer här 
en sammanställning av dessa: 

• Kommunikation är en musikalisk förmåga 

• Förståelse är en musikalisk förmåga 

• Språket utvecklas ur rörelse och leken grundlägger barnets neurologiska utveckling 

• Att skapa bilder och arbeta med estetiska ämnen stödjer barnets spatiala utveckling.  

• Barnets utveckling visar sig i dess bilder 

• Bildskapande stödjer barnets tänkande och föreställningsförmåga och skapar mening och 
sammanhang 

• Sammanfattande slutsats: Lek är ett utryck för barnets kognitiva och sociala utveckling 
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8	  Diskussion	  
Jag tycker att jag med denna undersökning fått fram flera intressanta aspekter från den 
kognitionspsykologiska forskningen som kan som kan öka förståelsen för den integrativa 
metodiken inverkan på barns utveckling.   

 
Kommunikation är en musikalisk förmåga 
I den nationella kursplanen framgår det att ett av svenskämnets syften och roll i utbildningen är 
”att tillsammans med andra ämnen utveckla elevers kommunikationsförmåga och kreativitet” (se 
kapitel 4.3). 

Hur det musikaliska i språket spelar roll för kommunikationen, tycker jag framkommit i 
undersökningen. Så som det framgår i kursplanen för musikundervisningen ”förenar och 
engagerar musiken tanken och känslan på ett direkt och omedelbart sätt”(se kapitel 4.3). Det 
musikaliska är med från begynnelsen i barnets språkutveckling; spädbarnet kan genom 
intonationen förstå genom känslan och svarar med gester.  

Ett språk som är musikaliskt och har inlevelse är lättare att förstå än ett monotont. Detta får mig 
att tänka en lärare som jag själv mött, vilka inte kunde förmedla det innehållet i den text som hon 
med monoton stämma läste högt för klassen. Lyssnandet blev tråkigt och meningslöst, med 
”skramlande tomma ord” (Jederud, 2002, s.89), (se kapitel 5.3). Det sätt på vilket läraren 
använder sin röst, hur andningen och känslan internaliserar begreppen, har betydelse för barnets 
förmåga att lyssna och förstå.  

 
Förståelse är en musikalisk aktivitet 
I kursplanen för musik står att ”Musik påverkar individen på flera olika medvetandenivåer”(se 
kapitel 4.3), kanske är det därför som det är lättare att förstå innehållet i ett nytt språk om man 
lyssnar till fraserna och språkmelodin, snarare än försöka urskilja och förstå de enskilda orden. 
Troligtvis är detta en viktig del i språkförståelse och inlärning. Medvetenheten om språkets 
mindre delar är något som växer fram med ålder och utveckling, medan det stadium som kallas 
”ytflyt”; direkt kommunikation, är den språknivå som utvecklas tidigast (se kapitel 6.3). 

Musikens element är främst melodi och rytm, vilket stärker den spatiala upplevelsen av bl.a. 
känslan för tid och rum. Därigenom kan man förstå att förmågan att diskriminera språkljud 
utvecklas ur en förfinad sensorisk process som stärks genom sång och rörelselek.  

Det musikaliska i språket har bl.a. den innebörden att man kan förstå helheten även om man inte 
kan alla orden. Detta musikaliska element förmedlas t.ex. genom fritt berättande; Lindö (2005) 
hänvisar till Ekström och Isaksson som beskriver berättandet ”som musik när det 
blåser”(Ekström & Isaksson 2003, i Lindö 2005, s.50). 

Jag tänker mig att berättaren genom sin förförståelse och inlevelse kan förmedla en inre bildvärld 
genom språket på ett helt annat sätt än vid högläsning (av en okänd text!). Berättaren förmedlar 
en melodi, ett tema, möter lyssnarna med känslomässig inlevelse och fångar uppmärksamheten 
genom att förändra rytm och tonläge i relation till innehållet och barnens uppmärksamhet.  
Berättaren själv skapar genom sin förförståelse en förmåga att uttrycka sig fritt och skapande, 
vilket är en språklig kompetens som svenskämnet syftar till att utveckla hos eleverna.  

Chambers (se kapitel 5.4) menar att berättandet skiljer sig från läsningen genom att berättandet 
ligger närmare det känslomässiga och inbjuder till avkoppling, medan högläsningen inbjuder till 
eftertanke och reflektion. Jag kan utifrån denna undersökning inte hålla med om detta. Jag menar 
att även berättandet väcker eftertanke och reflektion. Det musikaliska i språket är ett uttryck för 
känslan, och denna är avgörande för förståelsen. En mening förenad med en känsla och ett 
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engagemang från berättaren ger ett intryck som stärker upplevelsen vilket stärker minne och 
eftertanke. Min erfarenhet av att även arbeta med berättandet i So-ämnen, visar att eleverna 
minns betydligt bättre det som de hört berättats än det som de läst och att eleverna 
kommunicerar bättre i gruppen. Detta är också något som Lindö (2005) beskiver som en effekt 
av det fira berättandet även i skolverkets utredning (se kapitel 1)framgår att de lärarledda 
lektionerna har en positiv betydelse för lärandet. Läraren ”som text”, lärare som berättar bra, är 
lärare som barnen minns. I skolverkets utredning framgår också att ”undervisningen 
huvudsakligen var inriktad på formell lästräning” (se kapitel 1). Att kunna läsa och reflektera över 
en text är en avancerad förmåga. Enligt Adler & Adler har barnet neurologisk mognad att 
reflektera först i 11-12 års åldern (se kapitel 6.2). Innan dess kan barnet återberätta, men ej 
analysera (se Haley, kapitel 6.2.2).  

 
Språket utvecklas ur rörelse och leken grundlägger barnets neurologiska 
utveckling 
Läsaren av denna undersökning kanske hoppar till över begreppet ”intermodala processer”, men 
med hjälp av läsarens musikaliska förmåga framgår innebörden av begreppet i sitt sammanhang 
med den övriga texten. Utifrån mitt resultat kan man tolka en av orsakerna till att barnen lär sig 
bättre just genom att man kombinerar rörelse och rytm med musikaliskt språk; sång. Då aktiveras 
olika intermodala processer i hjärnan. När man i undervisningen metodiskt använder språkets 
ursprungliga skapande uttryck med rytm, gester, sång och tal, förstärks samverkan av dessa 
intermodala processer (Holmlund), (kapitel 6.1). Detta kan vara en bakomliggande orsak till 
varför forskningen visar att barnets språkliga förståelse utvecklas genom rörelse, språk, dans och 
sånglekar. För äldre elever kan drama och naturligtvis sång, musik och dans vara en väg att öva 
detta.  

Förmågan att förstå; musikaliteten, innefattar ”flera olika medvetandenivåer” (se läroplanen för 
musikämnet), (kapitel 4.3). Barnets förmåga att förstå hänger ihop med hur olika 
medvetandenivåer samverkar.  Språket, enligt Piaget, är ett uttryck för kognitiv förmåga. 

Vi möter många barn i skolorna idag som har svårt med koncentration och lyssnande, vilket 
enligt Adler & Adler just handlar om brister i hur de olika medvetandenivåerna samverkar (se 
kapitel 6.1) 

För att lära sig tala behöver man höra språket. Men för att förstå språket behöver balansen 
samverka med hörseln (Ayres, 1993, s. 136). När barnet leker och rör sig, stärks samverkan 
mellan det taktila, rörelsen och balansen, vilket skapar en plattform på hjärnstamsnivå, på vilken 
högre; auditiva och visuella processer kan mogna (se kapitel 6.1.1).  

Adler & Adler talar också om hur viktig den tidiga sensomotoriska utvecklingen är för den 
spatiala förmågan, att förhålla sig till tid och rum. Det är också den förmågan som gör att man 
kan hålla tråden i tanken. WOW undersökningen visar att de länder vilka satsat på estetiska 
ämnen och kreativ undervisning har höjt sina skolresultat. Rapporten visar att ”estetiska ämnen 
och kreativ undervisning stärker elevernas kritiska tänkande”, samt ”förbättrar språkinlärning, 
särskilt skriva och läsa”. Även matematikresultaten förbättras, men ”endast den spatiala förmågan 
som används i bl.a. i geometri och fraktaler, säger Anne Bamford” (se kapitel 1) Av detta kan 
man utläsa att den spatiala förmågan har en väsentlig betydelse för språkutvecklingen.  

 
Att skapa bilder och arbeta med estetiska ämnen stödjer barnets spatiala 
utveckling - Barnets utveckling visar sig i dess bilder 
När barnet leker, dansar och rör sig utvecklas grunden för barnets kroppsuppfattning och 
rumsliga orienteringsförmåga, vilken har betydelse för den spatiala utvecklingen. Detta, att kunna 
förhålla sig till rummet återkommer i förfinad form i de estetisk och kreativa 
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undervisningsmetoderna. Här arbetar eleven på ett konkret och medvetet sätt att via känsla öva 
och utveckla sin spatiala förmåga. Mötet med materialet i sig korrigerar eleven, som genom sitt 
handlag och känsla utvecklar sitt omdöme att förverkliga sin intention. Detta tolkar jag som att 
estetiska kunskapsämnen utvecklar elevens spatiala förmåga och därmed språkförmåga och även 
förmåga till matematisk problemlösning som kräver spatialt tänkande (se WOW-undersökningen). 
Utifrån den forskning som jag tagit del av framkommer hur det känslomässiga engagemanget och 
intrycket förbinder jaget med upplevelsen, vilket sker i ett skapande arbete. Reed säger: 

..alla sätt att uttrycka det egna jaget, litterära och poetiska likaväl som musikaliska, och bildar ett sätt att allsidigt 
närma sig verkligheten, som bör kallas estetisk uppfostran - nämligen fostran av de sinnen på vilka medvetandet 
och slutligen också den mänskliga intelligensen och omdömesförmågan ytterst vilar (i Ljunghill1996 i Jederud 
2002, s.28) 

I bildskapandet uttrycker barnet ”vad de vet utifrån sina kunskaper och bilderna är uttryck för 
deras kognitiva förmåga” (Ahlner Malmström, 1991, s.146). Lowenfeld talar om att barnet i 
bilden bara uttrycker det som är aktivt i deras sinne då de ritar”. I beskrivningen av barns 
schematiska utvecklingsgång avspeglar sig också barnets kroppsuppfattning, och spatiala 
utveckling. När barnet är sju år och kan för det mesta barnet rita människans alla kroppsdelar; 
kroppsuppfattningen utvecklas under den sensomotoriska fasen. Men först i 9-11 årsåldern börjar 
barnet att rita kroppsproportionerna bättre i relation till kroppen. Vid 11-12 årsåldern säger Adler 
& Adler att det finns neurologiska förutsättningar för den grundläggande spatiala förmågan som 
därefter kan utvecklas hela livet.  

Liberg ser bildskapandet är en länk mellan den yttre textvärlden som eleven uttrycker sig i och 
deras individuella inre mentala textvärld”. Liberg menar att bilden ”är en väsentlig resurs för 
lärarens didaktiska val”. På vilket sätt kan den vara det? Ayres menar att den sensomotoriska 
utvecklingen visa sig i på vilket sätt eleven arbetar med sin hand och finmotoriskt kontrollera sina 
rörelser.  

 
Bildskapande stödjer barnets tänkande och föreställningsförmåga och 
skapar mening och sammanhang 
 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella 
såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. (Lpo-94) 

 
Adler och Adler säger att det spatiala hjälper tanken att skapa inre bilder. Jag tänker mig att om 
ett barn har svårt att skapa inre bilder, kan det behöva hjälp med inlevelse, och återberättade för 
att på så sätt aktivera den spatiala funktionen i tänkandet. Molloy (1997) beskriver hur barn 
genom sitt bildskapande skapar ett sammanhang. Bildarbetet blir en förberedelse för att kunna 
formulera sig uttrycksfullt och skriva en diskursiv text (se kapitel 5.3). 

Adler och Adler beskriver hur barnet i sjuårsåldern uppfattar detaljer. Brodersen beskriver hur  
”Bilden sammanfattar och bygger upp till en helhet det som våra sinnen delar upp i det oändliga. Bilden 
sammanfattar och bygger upp till en helhet det som våra sinnen delar upp i det oändliga. Den bildskapande och 
bilduppfattande förmågan är en förutsättning för det som sedan blir till syntetisk tankeverksamhet, förmåga att 
fatta helhet och sammanhang (Brodersen i Brudal, 1984, s.78). (se kapitel 5.4) 

I det pre-operativa stadiet, i sjuårsåldern, har barn svårt att uppfatta något utanför sin egen 
horisont. De kan däremot uppfatta idéer och ideal genom ett rikt bildspråk. (Brodersen). I denna 
ålder talar barnet händelse och upplevelsetecknande (Liberg). Genom att låta barnet arbeta med 
att lyssna till sagor och bearbeta dessa genom återberättande, drama och bildskapande förstärker 
man intrycket och objektiverar en bild (ett sammanhang). Piaget omtalar hur barnet i denna ålder 
ritar och talar om det som sker; allt är rörelse och händelser. När barnet genom integrativt 
övande använder sitt händelsetecknande och upplevelsetecknande språk stöds förmågan att skapa 
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ett sammanhang av detaljerna och därmed hålla tråden i tänkandet. På så sätt övas den spatiala 
förmågan, tid och rum, för att senare vid 9-11 år ge möjlighet att kunna byta perspektiv och ta 
distans och reflektera, en förmåga som föregår empatiutvecklingen (Adler & Adler) 

I min undersökning finner jag flera olika former för hur bilden uttrycks genom integrativa 
metoder. Leken är för barnet ”den levda bilden”; här är barnet i fantasiupplevelsen. I dramat 
medvetandegör barnet bild och händelse. I tecknandet uttrycker och utforskar det sin inre 
bildvärld. När barnet skriver övar barnet att förmedla och kommunicera sin inre bild genom 
språket. Den ”integrerade bilden”; att kunna läsa och förstå är en avancerad process där högre 
kognitiva funktoner; ”uppmärksamhet, visuell föreställningsförmåga, förkunskaper och aktivering 
av förkunskaper” (Vellutino 2003 i Bråten, 2008,s.61), (se kapitel 5.6), tas i anspråk för att kunna 
stiga in i någon annans litterära bildvärld. Allt detta visar på vilket sätt bildskapandet har betydelse 
för tänkandet, skrivandet och läsförståelsen.  

 

Sammanfattning: Leken är ett utryck för barnets kognitiva och sociala 
utveckling 
Leken är en metaaktivitet vilken inbegriper alla former av skapande aktiviteter och stimulerar 
bakomliggande kognitiva processer. I lekens språk och i den sociala utvecklingen avspeglas 
tankens utveckling och barnets förhållande till tid och rum. Genom att leka, övar och bildar 
barnet sina grundförutsättningar till personlig utveckling. Vygotskij (2003) talar om ”den 
objektiva nytta”(Vygotskij, 2003, s.74) eller ”den objektiva betydelsen” (ibid, s.74) av leken, vilken 
”övar barnets krafter och anlag” (ibid, s. 74). 

Att leka är ett behov för barnet. I leken uttrycker och övar barnet en kreativ och utforskande 
kommunikation med sig själv och omvärlden som är viktig för identitetsskapandet.  Barnet 
bearbetar sina intryck genom leken; i de yngre åldrarna genom härmning och tittut-lekar, när det 
blir äldre genom härmande handlingar som det ser i omgivningen. När barnet nått en viss 
kognitiv utveckling i tre, fyraårsåldern talar det med sina leksaker och lever genom sin skapande 
dialog med omvärlden. Spontansången internalisera deras livsvärld och hjälper till att beskriva 
tillvaron.  När barnen ger sig in i den spontana leken skapar de bildvärldar som de kan gå in och 
ut ur och där de med fantasin bearbetar händelser och skapar sammanhang. Detta är ett utryck 
för ett spatialt utvecklingssteg där barnet kan ta viss distans till omgivningen; det börjar då kunna 
leka med andra barn. Det finns barn som fortsätter att leka bredvid andra barn och som ej tycker 
om lekar som är uppskattade av jämnåriga kamrater. Dessa barn kanske har vissa sensomotoriska 
utvecklingssteg att ta igen från tidig ålder. Ofta blir dessa barn missförstådda och anses asociala. 

Det är med lekens grundläggande redskap; rösten i tal och ton, kroppens rytmiska och fria rörelse 
och handens verksamhet som barnet möter omvärlden (se kapitel 5.1). Genom mötet med olika 
material i omgivningen som det tar i med händerna, lär sig barnet att tala och begripa tillvaron. 
Barnet lär sig ord och begrepp som det har en relation till (se Ayres). Via sång- och dans- och 
rörelselekar grundläggs förmågor där det taktila, rörelse, hörsel, balans och syn samverkar. Detta 
är förmågor som sedan används i förfinad form när man t.ex. läser. Om man inte kan hålla takten 
i tal och rörelse kanske man läser för fort och inte förstår vad man läst! Balansens utveckling 
hänger också ihop med förmågan att förstå språket. (se kapitel 6.3). När barnet engageras i leken 
med ”sina grundläggande lekverktyg” (se kapitel 1), ljudar och sjunger när det hoppar, rullar, 
klättrar, gungar eller ritar och bygger, stimuleras och aktiveras av en mångfald hjärnfunktioner, 
och skapar aktivitet i förbindelserna dem emellan.  

Jag kan tänka mig att höga krav och stress genom för mycket stimulans via sinnena vilka barnet 
ännu inte kan sovra, kan hämma barnets sensomotoriska utveckling. Den sensomotoriska 
utvecklingen leder till förmåga att kunna sovra intrycken (Ayres, 1993, s.16), (se kapitel 6.1). Om 
denna utvecklingsprocess störs och barnet därmed inte genomgått utvecklingsstadierna under 
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den sensomotoriska fasen, så kan detta få konsekvenser för den neurologiska mognaden, vilket 
bl.a. påverkar fortsatt motorikutveckling och syn- och hörselperception och inlärningsförmåga.  

En vidare konsekvens är att barnet genom sin svårighet att ordna intrycken, blir stresskänslig, får 
sociala svårigheter och får svårt att mobilisera motivation för skolarbetet. Barns språksvårigheter 
och ökade motoriska problem, skulle mycket väl kunna hänga ihop med de stressande 
levnadsvillkor som barnen växer upp med i dagens samhälle.  

Något som talar för att det kan förhålla sig på det viset är den forskningsrapport som Alliance for 
Childhood publicerade, där man varnar för konsekvenserna av att barns förmåga och uthållighet 
för spontan lek minskar i västvärlden. Därmed går barnen miste om lektid under sin uppväxt. 
När barnen börjar skolan är det då sannolikt att många barn inte genomgått de utvecklingsfaser i 
den neurologiska mognaden som de annars hade fått genom den naturliga leken.  

Även om de integrativa metoderna visat sig vara en väg att stödja utveckling och lärande, finns 
det samhällskrafter som vill verka för en annan utveckling. Skolan utgör, så som historien visat, 
en arena för politiska vindar vilka styr läroplanernas utformning. Idag signalerar politikerna att 
man vill förnya skolan genom att falla tillbaka på gammalmodiga, formella metoder och ökad 
ämnesspecialisering där man bl.a. framhåller det att lärarna inte skall ägna sig åt estetiska ämnen. I 
läroplansförslaget betonas att det är ”olämpligt att grundlärarna får utbildning i något eller flera 
av dessa ämnen” (SOU 2008:109, s. 280).  

Inom lärarkåren finns det också en stark tradition som håller fast vid formella 
undervisningsmetoder, vilket bl.a. framkommer i skolverkets rapport 304; utredning rörande de 
bakomliggande orsakerna till svenska elevers försämrade resultat i PISA och PRILS 
undersökningarna. Skolverket menar att ”forskare och lärare behöver ges möjlighet att fördjupa 
sig i svenskämnets möjligheter och pröva olika arbetssätt” (Skolverket, 2007, s.131).  

Trots det nya läroplansförslagets betoning på lärarnas ämnesspecialisering och minskat övande i 
estetiska uttrycksformer, skulle jag vilja se mer av sådant övande i lärarutbildningen. För 
elevernas utveckling och lärandeprocesser behöver eleverna förebilder i sina lärare som kan 
använda sin fulla personlighet och uttrycka sig genom skapande metoder. Hur skall eleverna på 
ett naturligt sätt få tillgång till och kunna utveckla sina olika språkliga uttrycksformer om lärarna 
inte gör det? Det ligger i lekens och skapandets natur att man tar sin personlighet i anspråk. Här 
har Uddén något viktigt att komma med: Det är inte konstprodukten som är syftet med 
aktiviteten, det är verksamheten i sig!  

Min förhoppning är att de integrativa undervisningsformerna kommer att få en allt mer 
betydande roll i framtiden. Enligt min analys och i mina slutsatser innefattar de integrativa 
undervisningsmetoderna de generella skapande uttryck som återfinns i leken. Därmed kan man 
genom sättet att undervisa stimulera de processer som ligger till grund för lärandet och barnets 
utveckling och elevernas skolresultat blir bättre. Detta framkommer i WOW- undersökningen 
och annan forskning.  

Mitt bidrag genom denna undersökning kan vara att ökad kunskap om de integrativa metodernas 
betydelse för barns utveckling och lärande kan ge svenskämnet ytterligare dignitet och bredda 
perspektivet på svenskämnet som bildningsämne. 
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9	  Fortsatt	  forskning	  
Jag tror att de resultat som framkommit i denna studie kan inspirera till vidare forskning. Genom 
att föra samman den didaktiska och den kognitiva forskningen kan många intressanta 
forskningsfält framträda, t.ex.:  

• Hur påverkar dagliga rörelseövningar (som övar samverkan mellan rörelse, balans och 
taktila sinnesfunktioner) barns sociala utveckling, koncentrationsförmåga och finmotorik?  

• Hur påverkar sång som ett naturligt dagligt inslag under skoltiden, läsförståelse och 
minnesförmåga med hänsyn till att musiken kopplar samman flera medvetandenivåer? 

• Sambandet mellan bildskapande, språk- och kognitionsutveckling? 
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