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MAURITZBERG. Rytmen 
i musik finns i språket 
på samma sätt som 
språket är en del av 
musik.

Det sambandet vill 
Katharina Dahlbäck, 
pedagog i Ale, lyfta 
fram som en metod 
inom utbildningen. 

Hon har nyligen blivit 
klar med en licentiat-
uppsats i ämnet.

Genom att låta musik- och 
språkämnen mötas kan skol-
undervisningen bli ännu mer 
effektiv.

Det menar Katharina 
Dahlbäck som undervisar i 
musik och svenska upp till 
gymnasiet. Hon arbetar dels 
på Garnvindeskolan i Skepp-
landa och även på kultursko-
lan. 

– Estetiska ämnen och 
språkämnen delas ofta upp, 
även om det finns gemen-
samma beståndsdelar. Min 
tanke är att se vad det finns 
för broar emellan.

Uppsatsen ”Musik och 
språk i samverkan”, som hon 
arbetat med under två och ett 
halvt år på Nationella fors-
karskolan i musikpedagogik, 
visar att barn inte skiljer på 
olika ämnen utan använder 
flera sätt att kommunicera 
på. 

Därför vill hon att man 

ska bli mer medveten om hur 
man integrerar ämnena. Det 
kan till exempel handla om 
att fokusera på rim och rytm 
för att underlätta språkinlär-
ningen.

– Tanken är att man ska ta 
en halvtimma varje morgon 
till att sjunga tillsammans 
med barnen. Det blir både en 
social, språklig och musika-
lisk stund. 

Ett annat syfte med 
sången är att försöka skapa 
en gemensam grund och få 
tillfälle att lära av varandra. 
Det tror Katharina är vik-
tigt eftersom utbildningen i 
övrigt blir allt mer individan-
passad. 

Katharina anser att det är 
viktigt för kommunerna att 
upprätthålla kontakten med 

universiteten för att under-
visningen ska kunna utveck-
las.

I Ale kommun är det inte 
möjligt för henne att kunna 
arbeta som lektor, utan hon 
får istället endast använda 
sina kunskaper i lärartjäns-
ten.

– Genom Nationella fors-
karskolan har jag även byggt 
upp ett stort närverk och det 
är synd att man inte kan ta 
vara på det i kommunen. 

Men hon försöker ändå få 
tid till att hålla i kurser och 
workshops för att sprida sina 
erfarenheter vidare.

– Förhoppningen är att 
fler ska tycka att det här är ett 
intressant sätt att arbeta på.

JOHANNA ROOS

”Musik och språk i samverkan”
– Uppsats för en rikare utbildning 

Färdigställd. Katharina Dahlbäck blev under våren klar med 
sin uppsats "Musik och språk i samverkan.
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