
GÖTEBORG. Sång och 
musik är utmärkta 
hjälpmedel i barns 
språkinlärning. Det vet 
Katharina Dahlbäck på 
Garnvindeskolan som 
förra helgen fick ta 
emot ett stipendium 
för sina undersökningar 
kring barn, musik och 
språk.

Medieföretaget Biblioteks-
tjänst delar varje år ut stipen-
dier för främjande av barns 
och ungdomars läsning. 
Under förra helgens Bok-
mässa i Göteborg fick Katha-
rina Dahlbäck från Hålanda ta 
emot ett av årets tre årets sti-
pendium.

– Det var väldigt festligt och 

roligt att många hade kommit 
till mässan för att kolla, berät-
tar en stolt stipendiat. 

Katharina Dahlbäck har 
i flera år jobbat med musik 
och sång för att hjälpa både 
enskilda elever och grupper 
med språkinlärningen. Med 
hjälp av musiken lär sig elev-
erna texter utantill, de utökar 
sitt ordförråd, ökar koncen-
trationen och ger också sam-
manhållning i klassen.

Saknas forskning
– Rytm och stavelser, tal och 
sångutveckling, allt hänger 
ihop. Men det finns inte lika 
mycket forskning kring det es-
tetiska lärandet som kring hur 
barn lär sig till exempel läsa 
och skriva. Stipendiet var för 
mitt arbete med att undersö-
ka hur man kan använda mu-
siken för att förbättra språkut-
vecklingen, säger hon.

I två år har Katharina 
Dahlbäck, som jobbar både 
på Garnvindeskolan i Skepp-
landa och på musikskolan, 
sammanfört undervisningen 
i svenska och musik. Under 
hela läsåret 2005-2006 be-
sökte hon en förstaklass varje 
morgon för att arbeta med 
språket med rim, ramsor, sång 
och motorikövningar. 

– Elever har bland annat 
fått skriva dikter för att sedan 
tonsätta dem och till och med 
uppträda med sångerna. De är 
otroligt stolta över sina låtar.

Lättare att lära
Resultatet av musikmetoden 
blev att eleverna lärde sig att 
läsa mycket tidigare än vad 
som är vanligt för ettor. Efter 
det första läsåret har Kathari-
na Dahlbäck fått fortsätta att 
jobba på samma sätt med alla 
ettor.

– Det som är så roligt är 
att även de barn som inte har 

möjlighet att gå i musikskola 
får chans att vara med i mu-
siken. Musiken är viktig för 
eleverna i de lägre klasser-
na. Det är en mycket krea-
tiv period och sången gör det 
lustfyllt att lära sig. 

Stipendie
Stipendiet på 15 000 kronor 
ska hon använda till att fort-
sätta att undersöka den här 

formen av pedagogik.
– Det var en energikick 

att bli uppmärksammad på 
det här sättet, det ger mig 
arbetsglädje. Jag ska bland 
annat hålla i en fortbildning 
för lärare i Varberg och Borås 
angående min metod.

Uppmärksamheten ger 
också kraft till lärare i kom-
munala skolor att våga prova 
nya metoder.

– Det är så roligt att det finns 
möjligheter att göra nya saker 
även i vanliga skolor. Har man 
en idé och får igenom den hos 
rektorn kan man göra jätte-
mycket roligt. 
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Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Höstkvällar
inför Ordet

Tisdag - onsdag 9-10 okt kl 19
Tisdag: ”Naturligt liv med en

 övernaturlig gud”. Pastor 
Markus Olsson, Saronkyrkan Gbg.

Onsdag: ”De vitas Gud och de 
svartas Gud”. Pastor & teol. 

Dr Joseph Nsumbi från 
Kongo-Kinshasa. Lovsång, föredrag, 

kollekt, servering.

Söndag 14 okt kl 15.00

Skördefest med 
Scoutinvigning

AnneMarie Svenninghed, 
SMU-Scouter. Var med och smycka 

kyrkan med årets grödor. 
Auktion, kollekt, servering.

VÄLKOMNA!

OBS! Tiden

Musik ger lustfylld inlärning på Garnvindeskolan

I dagarna två pågick festligheterna när  Katharina Dahl-
bäck tilldelades stipendium för sina undersökningar kring hur 
musik främjar barns språkinlärning. Hon bjöds på två fina 
luncher, höll föredrag och tog emot stipendiet inför storpublik 
på Bokmässan.

www.mittiale.se – 0303-332660
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Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst

14 oktober kl.18.00.
Freedom- Jazzkonsert

Kammarkören VocAle och damkören Vox 
feminale sjunger bl.a. Ellington och 

spirituals tillsammans med Håkan Lewin 
saxofon, Johannes Landgren orgel och 

Jon-Erik Björänge trummor.

Kilanda kyrka 
Höstfest

Tacksägelsedagen den 14 oktober
Gudstjänst 11.00
Kyrkokören medverkar

Björn Nilsson, präst

Nu är det verkligen höst, 
med regn och mörka 
kvällar, men vi kan se tillba-
ka och minnas sommaren och 
det som hänt i Guntorps Mis-
sionskyrka.

SMU-scouterna fick på 
Svenska Flaggans dag vid 
Hembygdsmuseet i Starrkärr 
mottaga en flagga. Detta var 
mycket uppskattat.

Årets scoutläger, tillsam-
mans med andra kårer, var 
förlagt till Sämsjöborg utan-
för Annelund. Ett 50-tal scou-
ter med ledare från Guntorp 
var med där och fick uppleva 
sol och regn, men också härlig 
gemenskap vid lägerbål och 
övriga aktiviteter.

Vid Guntorps Missionskyr-
ka har det varit sex välbesök-
ta Sommarkvällar (utan regn). 
Det har varit medverkande av 
olika sånggrupper och talare. 
Dessa kvällar är sedan många 
år en fast punkt i sommarens 
program. 

Nu är höstens olika akti-
viteter i full gång, Söndags-
skola, nying/scout, tonår och 
Gudstjänstfirande. Närmast 
blir det i veckan som kommer 
ekumeniska ”Höstkvällar 
inför Ordet”. Tisdag gästas 
vi av pastor Markus Olsson 
från Saronkyrkan i Göteborg. 
Han arbetar mycket bland 
ungdomar på gatan, men var 
även med vid Påskfestivalen i 
Älvängen förra året.

Onsdag kommer pastor och 
Teologisk doktorand, Joseph 
Nsumbu, född och uppvux-
en i Kongo Kinshasa, men 
nu verksam som pastor i Im-

manuelskyrkan, 
Borås. Han har 
ju två perspektiv 
av Gudsbilden: 
”De vitas Gud 
och De svartas 
Gud”. Det blir 
två intressanta 
kvällar.

Nästkom-
mande söndag 
firas ”Skörde-
fest med scout-
invigning”. Då 
smyckas kyrkan 
med årets grödor, 
som sedan auk-
tioneras ut. 
Pastor Anne-
Marie Sven-
ninghed pre-
dikar och scou-
terna medver-
kar. Nya scouter 
invigs och olika 
upplevelsemär-
ken delas ut.
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Från Guntorps 
horisont

Ett 50-tal scouter med ledare på årets scoutläger, som var 
förlagt till Sämsjöborg utanför Annelund.

– Händelsernas arena!

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Skrek 
den

tredje
Söndag
14/10

kl 15.00
Matiné.

Entré 60 kr.

Påminnelse

Ciao Bella
Söndag 7/10 kl 18.00

Entré 70 kr. Från 11 år.

Söndag 14/10 kl 18.00
Med Martina Haag, Nikolaj 

Coster-Waldau och Ellen Mattsson
Entré 70 kr. Barntillåten.

Underbar och 
älskad av alla
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Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

TEXT

Åsa Wall
redaktionen@alekuriren.se


