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Sammanfattning 
 

Syftet med det här examensarbetet var att ta reda på hur några utvalda musiklärare integrerar 
det engelska språket i sin undervisning. Som blivande lärare i musik och engelska ville jag få 
reda på hur jag kan kombinera dessa två ämnen på ett bra sätt i min undervisning. 
 
Arbetet bygger på kvalitativa intervjuer med tre musiklärare, intervjuerna har bestått av 
förberedda frågor men har samtidigt varit öppna för följdfrågor och förtydliganden.  
 
Samtliga lärare integrerar det engelska språket i musikundervisningen framförallt genom att 
sjunga engelska sångtexter med sina elever. De tror att det stimulerar elevernas 
engelskinlärning på ett positivt sätt att sjunga texter på engelska och att sången ger eleverna 
en bra linje i språket och att musiken ger eleverna en puls och rytm i språket som de behöver. 
De tror också att melodierna i sångerna gör det lättare för eleverna att lära sig uttala engelskan 
rätt, för att lära ut rätt uttal arbetar lärarna med härmning. 
 
Empirin består även av litteraturundersökning och lärarna har fått medhåll i mycket av sina 
svar i forskningsintervjuerna av flera av författarna. Bjørkvold skriver bland annat att sång är 
barns musikaliska modersmål och att sång och språk är viktiga delar i barns läroprocess. 
Lärarna berättade att deras elever väldigt gärna sjunger på engelska. Detta är enligt dessa 
författare perfekta för språkinlärning då sång, ramsor och rim introducerar nya ord och 
repeterad text på ett lustfyllt och strukturerat sätt (Brewster, Ellis och Girard 2002). 
 
 
 
 
Nyckelord: integration, musikundervisning, engelska, tvåämneslärare. 
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Bakgrund 
 
Mitt favoritämne i skolan har alltid varit musik, det var också något som jag ägnade större 
delen av min fritid åt genom att spela olika instrument inom Musikskolan och att sjunga i 
körer. Det fanns inga musikklasser att söka till under grundskolan i samhället där jag växte 
upp men när det blev dags för Gymnasiet var det självklart för mig att söka till 
Musikgymnasiet, fastän det var 10 mil från mina föräldrars hem och jag blev tvungen att 
veckopendla. Musiken har alltid gett mig en sådan glädje och trygghet och jag har verkligen 
upplevt att det har saknats något i mitt liv under de perioder jag inte har ägnat mig så mycket 
åt musik.  
 
Ett annat skolämne som jag alltid har tyckt om är språk och då framförallt engelska. Det var 
väldigt spännande att lära sig ett nytt språk och tanken på att kunna resa runt i världen och 
kunna tala ett språk som de flesta förstod lockade mig. Jag har minnen från när jag började 
lära mig engelska på mellanstadiet att jag hemma hittade på engelska sångtexter. Jag hade 
ingen aning om vad jag sjöng och ingen annan heller för den delen, men jag använde mig av 
de ord som jag kunde och testade på uttal och försökte forma dem i munnen. För mig var det 
enklast att träna på uttal när jag sjöng och jag minns också att vi sjöng en hel del engelska 
sånger under engelsklektioner. 
 
Längtan efter att tala och lära mig flytande engelska var så stark även när jag påbörjat mina 
studier vid Kungliga Musikhögskolan till Rytmiklärare att jag bestämde mig för att ta ett års 
uppskov och flytta till Australien. Det var under detta år som mina tankar på att bli 
tvåämneslärare väcktes. När jag sedan kom tillbaka till mina studier i Sverige valde jag att 
använda 30 av specialiseringspoängen till en kurs i Engelskämnets didaktik mot yngre åldrar 
på Lärarhögskolan i Stockholm. När jag nu är i slutet av min utbildning har jag funderat 
mycket på hur jag skulle kunna kombinera dessa två ämnen på ett bra sätt i min undervisning. 
 
Från egna erfarenheter och litteratur jag läst (Bjørkvold 2005, Sundin 1995, Jederlund 2002, 
Uddholm 1993, Brewster, Ellis, Girard 2002) under min utbildning vet jag att 
ämnesintegrering stimulerar barns lärande på ett positivt sätt. När jag har läst andra 
examensarbeten, uppsatser och övriga litteratur om hur man kan integrera skolämnen med 
varandra (Engström 2004, Fransson 2006, Hellström 2006), har de i de flesta fall handlat om 
att öka kunskapen om musikintegrering i språkinlärning och om hur lärare ser på musiken 
som ett redskap för inlärning av andra ämnen. För mig är musik mitt första och viktigaste 
ämne, det som jag vill ha som min bas. Därför vill jag ta reda på hur jag kan integrera 
engelska i musikundervisningen genom att intervjua några utvalda musiklärare och ta reda på 
hur de integrerar engelska i musikundervisningen. 



 

 2 

Litteraturdel  

 
Under de kommande rubrikerna redogörs för vad några forskare och författare skriver om 
kopplingen mellan språkinlärning och musikpedagogik. Jag beskriver även hur mitt ämne 
behandlas i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och i kursplanen för musik och 
engelska i grundskolan. 
 

Det lilla barnets förhållande till musik och lärande 
 

Enligt Bjørkvold (2005) är ljud, rytm och rörelse avgörande för fysisk och psykisk betydelse 
för människan redan från fosterstadiet och det är under denna livsfas som grunden läggs för 
människan som en kommunicerande varelse. Barnets språkinlärning börjar långt innan 
födelseögonblicket och det handlar verkligen om modersmålinlärning eftersom det främst är 
moderns röst som barnet hör (Bjørkvold 2005). Modern och barnet har i slutet av graviditeten 
en form av ljudmässig kommunikation mellan varandra. Barnet är omgivet av en rytmisk 
miljö som stimulerar barnets olika sinnen i livmodern, de olika sinnena stimuleras även 
genom att modern rör på sig, sjunger och spelar musik m.m. (Sundin 1995). 
Enligt Bjørkvold (2005) reagerar barnet ofta genom att börja sparka när en höggravid kvinna 
lägger sig ned, modern kan då uppleva att barnet lugnas av att vaggas av rytmen i moderns 
kropp. Han ger även följande praktiska tips till blivande föräldrar för att stärka förhållandet 
mellan barnet och föräldrarna: 
 

• Prata med ditt ofödda barn! 
• Dansa med ditt ofödda barn! 
• Lek med ditt ofödda barn! 
• Sjung för ditt ofödda barn! 

                                  (Bjørkvold 2005 s. 21) 
 
När barnet sedan är fött är råden och de praktiska tipsen till familjen: 

• Prata med ditt nyfödda barn! 
• Dansa med ditt nyfödda barn! 
• Lek med ditt nyfödda barn! 
• Sjung med ditt nyfödda barn! 
                                           (Bjørkvold 2005 s. 25)  

 
Det är under de första åren som barnets grund för social kommunikation skapas och hela tiden 
har rörelse, rytm och språkets musikaliska intonering en stor betydelse. Musiken är med och 
påverkar skapandet av personligheten (Bjørkvold 2005).  
 
Utifrån Bjørkvolds resonemang kan man se sången som barnets musikaliska modersmål. 
Spontansången är ett centralt inslag i barnkulturen och innefattar kroppsrörelse, tal och sång 
och är en viktig del i barns läroprocess, ett sätt för barnen att uttrycka sina känslor och 
socialisera (Bjørkvold 2005). När barnet har nått 1 ½ års ålder är det vanligt att det sjunger 
om sina upplevelser, om det som påverkar dem. Deras rop får sångkaraktär och kan upplevas 
som arbetssånger. Barn på förskolan använder sig av ofta av sång och musik när de leker för 
att kommunicera med varandra, t.ex. genom rop, ramsor och härmande ljud. (Sundin 1995). 
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Sången fungerar som ett instrumentellt redskap under lek med t.ex. bilar, tåg och djur (tut-tut, 
tuff-tuff) (ibid). Musik, spontansång och skapande har en betydande roll för skapande av form 
och struktur i barnets tillvaro (Bjørkvold 2005). 
 
Bjørkvold har studerat olika förskoleklasser i olika länder om hur barn använder spontansång. 
Det visade sig att det var färre barn i USA än i Ryssland och Norge som använde 
spontansång. Anledningen till detta tror Bjørkvold var pedagogernas användning av musik. 
De amerikanska pedagogerna sjöng inte så mycket med barnen, jämfört med sina ryska och 
norska kollegor. 
 
Bjørkvold konstaterar dock att barn generellt i världen inte tillåts att använda sig av 
spontansång. Om de börjar sjunga tystas de fort ner av pedagogerna då det stör den planerade 
undervisningen. 
 
Musik som pedagogiskt verktyg vid Språkinlärning  
 
Vägen till att få kunskap om nya områden kan vara besvärlig för barnet och för att det ska 
kunna lyckas fullt ut behöver barnet ha tillgång till alla sina uttrycksmedel. Kroppsmognad, 
språk och sång är viktiga delar av inlärningsprocessen (Bjorkvold 2005). Idag är 
språkforskarna överens om att alla uttryckssätt är viktiga, de står inte i vägen för varandra och 
alla språkliga uttryck befruktar varandra (Jederlund 2002). I Lpo 94 står det att elever ska få 
prova och utveckla olika uttrycksformer, känslor och stämningar. Detta gör att drama, rytmik, 
dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. 
 
Varför ska man då använda sig av musik vid språkinlärning? Utifrån ett flertal studier har man 
har uppmärksammat att många barn älskar sånger, ramsor och rim och att de därigenom blir 
introducerade till nya ord och får repetition av text på ett lustfyllt och strukturerat sätt. 
Rytmen och repetitionen av texter i sånger, ramsor och rim är perfekt för språkinlärning 
(Brewster, Ellis och Girard 2002). Genom att använda musik på olika sätt i 
engelskundervisningen får man också med delar av det engelska kulturarvet. Undersökningar 
har visat att de första åren av engelskundervisning lägger grunden för ett bra uttal. Unga 
individer har lättare att ta till sig uttal och information på ett främmande språk (ibid). Detta 
lärande främjas mycket genom lyssnande, läsa i kör, sånger, rim och ramsor m.m. Sången där 
man tränar de nya ljuden och lyssnar till intonationen är en viktig del av förberedelserna för 
eget tal. Eleverna vänjer sig även vid språkets ljud och intonation och det är ett sätt för dem 
att använda sig av sammanhängande engelska (Eriksson och Tholin 2007). Musikalitet 
påminner på flera sätt om språksinnet och dess funktioner. I språket kan man urskilja olika 
nivåer som fonologi, ordföljd och meningar som ger en sammanhängande text. På musikens 
område finns det nivåer som enskilda toner och fraser, samt mer omfattande strukturer och 
organisatoriska regler (Gardner 1983). När vi sjunger stimulerar vi bland annat rytm- och 
melodikänslan som viktiga delar för talförmågan och läsförståelsen. Om en elev har problem 
med uttal eller läsning kan därför sången vara ett hjälpmedel (Uddholm 1993). 
 
Språkforskningen visar att musik under engelskalektionen ger eleverna såväl trygghet som 
energi och är ofta ett roligt inslag (Brewster, Ellis Girard 2002). Sånger, ramsor och rim kan 
användas på många olika sätt t.ex. till start eller avslut av lektion, de kan leda över till nästa 
övning, de kan förändra atmosfären och öka uppmärksamheten i klassrummet. Det förbättrar 
koncentrationen och koordinationen hos eleverna (Brewster, Ellis Girard 2002). Dagens 
minnesforskare talar om att det är viktigt att stimulera flera sinnen vid lärande processer för 
att förstärka minnet. De använder sig av uttrycket ”the depth of processing” som handlar om 
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att det avgörande för hur vi människor minns det vi har lärt oss, är hur djupt lärandet griper in 
i vårt medvetande. En ”personlig investering” i en uppgift sägs ha en mycket positiv effekt. 
Många har stöd av bilder, både inre och yttre, andra minns med hjälp av rytmer och musik. En 
del får inlärningen förstärkt genom att ”göra något”, röra sig eller vara sysselsatt med sina 
händer (Eriksson och Tholin 2007). 
 
Styrdokument 
 
Styrdokument som refereras till i detta arbete är Lpo 94 och kursplaner för musik och 
engelska.  

Lpo 94 
Lpo 94 anger skolans värdegrund och grundläggande mål och dess riktlinjer. Lpo 94 visar 
klart och tydligt att pedagogen skall främja elevers lärande och inlärning genom att använda 
sig av olika uttryckssätt och arbetsformer i undervisningen. Detta möjliggör för eleverna att 
använda sig av flera av sina sinnen samtidigt. 
”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” (Lpo 94, Skolverket, 2006, s 6.). 
 
Musiken och andra estetiska och praktiska ämnen som bild, slöjd och idrott har under lång tid 
prioriterats bort i schemalagd tid till fördel för ämnen som språk och matematik. I Lpo 94 står 
dock följande: ”I skolans arbete skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas” (Lpo 94, Skolverket, 2006, s 6). 
 
Hur ämnesintegrering kan användas i skolan står följande:  
 

”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” […] ”Eleverna ska 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” (Lpo 94, Skolverket, 2006, s 6-7). 

Musik 
Musik stärker och främjar personlighetsutveckling och inlärning och är därför en viktig del av 
undervisningen. Musiken är en del av vårt kulturarv och har därmed en viktig social och 
gränsöverskridande roll. Musik kan tjäna som en konkret utgångspunkt och stöd för lärande 
av andra ämnen. Språkämnen ligger nära till hands då musik och språk bygger på 
ljudkommunikation och har många beståndsdelar gemensamt. Musik har också starka band 
till matematik genom att många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån 
taktart och rytm till tonart och ackord (Kursplan Musik, Skolverket 2008-2009). 
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Engelska 
Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder och det förmedlar många 
vitt skilda kulturer och är det dominerande kommunikationsspråket i världen. På grund av 
detta har utbildning i engelska som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande 
omvärld, med dess mångskiftande kulturer. Ett annat syfte med engelska undervisningen är 
också att ge eleverna beredskap för att på egen hand fördjupa sina kunskaper i ämnet och att 
ge dem lust och förmåga att lära sig engelska (Kursplan för Engelska, Skolverket 2008-2009). 
 
 
Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur några utvalda musiklärare integrerar det engelska språket i sin 
undervisning för årskurs 4-6.  
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Metod  
 
För att få svar på frågeställningen genomfördes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med 
lärare i musik och rytmik i grundskolan. Med halvstrukturerade intervjuer menas att de 
”varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär” (Kvale 1997 s. 32).  
  
Intervjuerna har utgått ifrån tidigare förberedda frågor, men intervjusituation har samtidigt 
varit öppen och det har funnits tid och möjlighet för följdfrågor och förtydliganden. 
Forskningsintervjun uppnår på detta sätt ” en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två 
parter om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där 
kunskap utvecklas genom en dialog” (Kvale 1997 s. 117-118).  
 
Avgränsning 
 
För att begränsa arbetet har endast tre personer intervjuats. Istället för många korta intervjuer 
med ytliga svar, kunde utförliga och tydliga svar uppnås genom dessa tre längre intervjuer. 
Informanterna är valda utifrån erfarenhet, ålder och arbetsplats, då det kan vara intressant att 
se skillnader och likheter mellan en nyexaminerad lärare gentemot en lärare med lång 
erfarenhet. Även skolornas inriktning kan ge olika svar från informanterna. 
 
Lärarna omnämns i fortsättningen som Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Då det är lärarna svar 
i forskningsintervjuerna som är intressanta, inte deras person.   
 
Lärare 1 arbetar som musiklärarvikarie under ett drygt halvår på Carlssons skola på 
Östermalm i Stockholm. Hon är utbildad Rytmikpedagog på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. 
Lärare 2 arbetar som Rytmiklärare på Myrängsskolan i Täby kommun, men även som lärare 
och mentor på Rytmiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon är 
utbildad till Rytmikpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Lärare 3 arbetar som Musiklärare på Lillgårdsskolan i Linköpings kommun, skolan har 
musik- och dramaprofil. Hon är utbildad mellanstadielärare och har ingen musikutbildning på 
högskolenivå 
 

 

Genomförande och Resultat 
 
De tre lärarna kontaktades och tillfrågades om de hade möjlighet och var villiga att delta i 
undersökningen. Det bestämdes plats och tidpunkt för intervjuer, samtliga intervjuer har skett 
vid personliga möten på informanternas arbetsplatser. Det genomfördes kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer med hjälp av kassettbandspelare. Som Kvale rekommenderar 
började alla intervjuer med att de intervjuade fick en kort bakgrund till syftet med 
undersökningen och på så sätt fick ”den intervjuade en uppfattning om intervjuaren innan hon 
tillät sig att tala fritt och yppa erfarenheter och känslor för en främling” (Kvale 1997 s.120).  
 
I förväg förbereddes nio frågor (se Bilaga 1) som intervjuerna i huvudsak kretsade kring. ”På 
detta sätt uppnåddes en mer strukturerad intervjusituation som gjorde det lättare att strukturera 
intervjun under analysstadiet” (Kvale 1997 s.122). Samtidigt kompletterade både intervjuaren 
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och informanterna med tankar som dök upp under samtalets gång. Intervjuerna varade i ca 1-
1,5 timma. 
 

Transkription 
 

Efter genomförda intervjuer skrevs intervjusamtalen noggrant ned ord för ord, för att exakt få 
med det som sades, detta för att förstå informanternas utlåtanden rätt. Det kan vara svårt att 
exakt skriva ned innebörden i varje utlåtande då det alltid följer gester, mimik och tonfall med 
orden som tyvärr inte kommer med på en ljudinspelning. 
 
Sedan strukturerades intervjusamtalets form om till skriftspråk för att lämpa sig för en 
närmare analys. ”Att strukturera materialet i en text på detta sätt är i sig själv början på en 
analys” (Kvale 1997 s. 155). 
 

Redovisning av intervjuer 

Materialet från de tre intervjutillfällena sammanställdes och strukturerades för att förberedas 
för djupare analys. Undersökningens resultat är en sammanfattning och beskrivning av 
informanternas svar på varje fråga som ställts i intervjun och deras svar bekräftas av citat 
tagna ur intervjuerna.  
 
Analys 
 

Här presenteras materialet från de tre intervjuerna som sammanställts och strukturerats. 
Frågeställningarna i texten är intervjufrågorna, se Bilaga 1. För en mer komplett 
sammanställning av intervjusvaren, se Bilaga 2. 

 
1. Hur tänker du när du väljer material till dina lektioner? 

Vid sammanställning av de tre intervjuerna framgår att samtliga lärare utgår först och främst 
från elevernas ålder och nivå när de väljer material. Samtidigt måste det vara något som 
fångar elevernas uppmärksamhet och intresse.  Lärare 1 nämner att det måste vara något som 
kan fånga elevernas uppmärksamhet antingen genom att det är något som är vackert eller helt 
enkelt något som väcker deras känslor.  
 
Två av lärarna poängterar att de utgår mycket från läroplanen och kursplanen och de mål som 
ska uppnås t.ex. ackordlyssning, grundläggande notläsning, puls, rytm och klang, eleverna ska 
kunna förklara och gestalta dessa begrepp. De ska även kunna sjunga och spela i grupper. 
Lärare 2 berättar att hon tycker att det finns mycket plats för att testa och experimentera 
utifrån dessa mål.  
 

Lärare 2 och Lärare 3 lägger ner mycket tid i början av läsåret för att hitta material och det är 
en tid av lustfyllt planerande. Lärare 3 berättar att de arbetar väldigt tematiskt på hennes 
skola, de väljer ett tema för varje läsår och då väljer hon självklart material utifrån det. Lärare 
2 har erfarenhet av att om hon tycker om och har en bra känsla för materialet så tycker oftast 
även eleverna om det.  En annan viktig del för hennes val av material är att hon använder sig 
av rytmikmetoden när hon undervisar och det avgör även vilket material hon använder. Hon 
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nämner också att hennes planering ser olika ut år från år, hon försöker hitta nya saker hela 
tiden. Lärare 1 är vikarie och försöker att använda material som ordinarie lärare inte använder, 
bl.a. genom att få inspiration från andra kulturer. 
 

2. Är eleverna delaktiga i valet av material? 

Samtliga lärare låter eleverna vara delaktiga i valet av material på något sätt. Det kan t.ex. 
vara att låta eleverna komma med önskemål om låtar och övningar och om möjligt använder 
de dem i undervisningen. Lärare 1 har låtit eleverna vara med och välja de länder och kulturer 
som hon sedan har valt material kring. Lärare 2 berättar att hon ibland talar om för eleverna 
de ska få testa något nytt och att hon efter övningen låter eleverna berätta om hur de upplevde 
övningen. Därefter utvärderar hon elevernas åsikter. 
 
Märker lärarna att eleverna gillar något material extra mycket och frågar efter det så 
återkommer de såklart med det när det finns tid och det passar. 
 

3. Tar du upp något om kulturen som hänger ihop med det material och sånger ni 
använder och hur gör du det? 

Det beror sig på vilket syfte övningen har svarar samtliga informanter. Är syftet att eleverna 
ska få lära sig mer om kulturer är det självklart viktigt att prata om vilken bakgrund och 
sammanhang musiken kommer ifrån.  
 
Lärare 1 understryker dock något mer än övriga informanter att det är väldigt viktigt att prata 
om bakgrunden och hur musiken har använts i den kultur den kommer ifrån. Hon har arbetat 
kring kulturer på olika sätt och har då låtit eleverna fått lyssna på olika musikexempel, sett 
bilder och musikinstrument. Det är dock inte alltid som hon arbetar på detta sätt.  
 
Lärare 3 säger att hon upplever att det är lättare att ta med kulturen i undervisningen när hon 
jobbar tematiskt. 

 

4. Hur tänker du på material när det kommer till val av sångtexter och hur brukar du 
lära ut dem? 

Två av lärarna tänker väldigt mycket på texterna till de sånger de väljer, det är viktigt att man 
som lärare kan stå för det man lär ut. Det är dock inte alltid som det är texterna som styr valet 
av material, utan syftet med övningen styr valet. Om syftet är att gå i puls är valet av text inte 
lika viktigt, jämfört med den musikaliska uppbyggnaden. 
  
Samtliga informanter tycker att det är viktigt att eleverna förstår vad de sjunger om. Är det en 
sångtext som eleverna ska sjunga, så översätter de den tillsammans med eleverna, så gott det 
går. (Det är inte alla ord som är så lätta att översätta.) Detta gäller även svenska texter, det är 
ofta det finns ord även i svenska sånger som inte alla elever vet vad de betyder.  
 
Alla tre lärarna brukar även diskutera sångtexten med sina elever, utöver själva översättningen 
så att elever förstår sångens innebörd.  De lär bland annat ut sångtexterna genom att de 
sjunger före och eleverna härmar dem.  
 
Lärare 3 berättar att hon ofta sjunger tillsammans med alla eleverna på skolan och är inte rädd 
för att använda sig av engelska texter, även om de yngsta eleverna inte kan så mycket 
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engelska. Hon säger att de yngre eleverna härmar de äldre eleverna och att de då får en känsla 
av att de kan och då kan de snart mer. 
 
Lärare 2 berättar att hennes elever är så pass små, att de egentligen sjunger på vilket språk 
som helst. De tycker att det är väldigt spännande att få sjunga på engelska för det känns vuxet, 
även om det är en barnsång. Lärare 1 nämner flera olika tekniker hon har använt sig av för att 
lära ut texter. Bland annat använder hon sig av dans och rörelser, eleverna får och vill gärna 
göra egna rörelser. Ibland visar hon texter på overhead eller på textblad och hon använder sig 
även av Smartboard, vilket hon tycker är ett väldigt bra redskap för att visa texter och bilder. 
Hon har även visat upp sångtexter där hon har utelämnat ord som eleverna ska fylla i. Hon 
berättat att hon inte känner sig erfaren nog att veta hur fort eleverna lär sig texterna utantill.  
 

5. I Lpo 94 står det om hur musiken kan integreras med andra ämnen, jobbar ni med 
det på din skola och vad har du för upplevelser/ erfarenheter av det? 

Ämnesintegrering var något som de intervjuade lärarna hade jobbat med och de hade både 
positiva och negativa upplevelser och erfarenheter av det. 
 
Några av de saker som nämndes som positiva var att det kan vara fantastiskt stimulerande och 
utvecklande som pedagog. Lärare 2 säger att de har en temavecka per år på hennes skola då 
de jobbar otroligt integrerat. Det är väldigt utvecklande för henne och hon hoppas att det även 
är det för hennes elever.  
 
Lärare 1 säger att hon upplever att ämnesintegrering även underlättar planeringsarbetet väldigt 
mycket för henne som lärare, man har ett bestämt tema att hitta material omkring. Det beror 
självklart också på vilket tema det är, vissa teman är väldigt lätta att hitta material till medan 
andra är svårare. 
 
På den skola där lärare 3 arbetar de med ett tema under ett helt läsår. Lärare 3 upplever det 
som positivt att föra in ett tema i musikundervisningen. Skolan hon arbetar på har Musik- och 
dramaprofil vilket ger musikämnet en väldigt hög status upplever hon. Eleverna har fler 
musiklektioner än på en vanlig skola och det gör det lättare att hinna med målen i Läroplanen 
säger hon. 
 
Det som nämndes som negativt var att målen med musikundervisningen ibland kom i 
skymundan för temats helhetsbild. Lärare 1 och Lärare 2 tycker att det är väldigt viktigt att 
musikämnet får stå i centrum i undervisningen och ses som ett eget kunskapsområde, inte bara 
som ett komplement till andra ämnen. Det har varit en lång tradition av att musiken och de 
praktiska estetiska ämnena ska vara roliga och avkopplande för eleverna. Lärare 2 berättar att 
hon gillar det gamla idealet när läraren sågs som en bildad person och själv kunde integrera 
andra ämnen i sin undervisning.  
 
Samtliga berättar om erfarenheter av att andra lärare har kommit och bett dem sjunga sånger 
med eleverna, som passar på det tema de arbetar med eller som passar bra att sjunga upp för 
föräldrarna. Lärare 2 berättat dock att hon med åren har blivit säkrare i sin roll som 
musiklärare och frågat andra lärare om att knyta an deras undervisning till det ämne som står i 
centrum i musikundervisningen just då. Hon upplever att det är väldigt bra att idéer och tankar 
utbyts åt båda håll. 
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6. På vilket sätt använder du dig av det engelska språket i musikundervisningen? 

Samtliga informanterna använder sig av engelska i sin undervisning. Den största anledningen 
till detta är att eleverna tycker om att sjunga engelska sångtexter.  
 
Eleverna idag är väldigt duktiga på engelska och de möter engelska så mycket genom TV och 
andra medier och det kan också vara en anledning till varför de vill sjunga på engelska anser 
Lärare 2 och Lärare 3. 
 
Lärare 3 säger att hon upplever att eleverna tycker att en låt som kanske inte är så häftig 
egentligen, är det bara för att den är på engelska. Lärare 3 upplever också att det är lättare för 
eleverna att sjunga än att prata på engelska, vilket gör det till ett genialiskt sätt att lära sig ett 
nytt språk på. Därför är hon inte heller rädd för att ta in engelskan tidigt i undervisningen. 
”Det är inte så att jag tänker att nu måste vi sjunga på engelska men eftersom eleverna gärna 
gör det så blir det rätt ofta”, säger hon. 
 
Lärare 1 och Lärare 2 säger att de oftast arbetar med en engelsk text genom att översätta den 
och diskuterar texten med eleverna. De försöker lära ut rätt uttal, främst genom härmning. 

 

7. Hur tror du att elevernas inlärning av engelska stimuleras i musikundervisningen? 

Alla tre lärare svarar att de tror att elevernas engelskinlärning stimuleras på ett positivt sätt i 
musikundervisningen. Alla sjunger sånger med engelsk text med sina elever och Lärare 1 och 
Lärare 2 säger att de upplever att eleverna har lättare att lära sig att uttala rätt genom att 
sjunga melodier. Eleverna lär sig språket på gehör och får fart av musiken och snubblar inte 
lika lätt på orden som de gör när de pratar. 
 
Lärare 2 och Lärare 3 har erfarenhet av att arbeta med invandrarbarn och språksvaga barn och 
att sången hjälper dessa barn med språket. Lärare 2 menar att sången är bra för att få en linje i 
språket då språksvaga barn ofta talar väldigt stolpigt och monotont. Musiken ger dem också 
en puls och en rytm i språket som de behöver. Det är viktigare att arbeta med ljuden än att 
översätta helt korrekt. Lärare 3 ser körundervisning som rena svenskaundervisningen för de 
invandrarbarn hon arbetat med. Hon tragglade texter, som hon uttrycker sig, vilket gjorde att 
eleverna fick språket rakt in i örat. Hon menar att det är ju precis samma sak när eleverna 
sjunger på engelska och att det vore konstigt att inte använda sång och musik i språkinlärning. 
 
Lärare 1 tror att det är högre nivå på engelskan i de sånger hon sjunger med eleverna än 
texterna i engelska undervisningen. Det är mycket slangord och talspråk. Hon tror inte heller 
att det gör så mycket om eleverna inte förstår allt de sjunger. Det kan även vara lättare att 
testa att uttala nya ord när man sjunger tillsammans med andra än att läsa högt inför klassen. 
Eleverna känner sig helt enkelt tryggare och vågar mer när de sjunger tillsammans. 
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Sammanfattning  
 
Här redovisas det material som kommit fram av att analysera och strukturera 
intervjumaterialet, utifrån undersökningens syfte. Syftet med undersökningen är att ta reda på 
hur några utvalda musiklärare integrerar det engelska språket i sin undervisning för  
årskurs 4-6. 
 
Efter genomförd analys av materialet framgår det att det sätt som lärarna integrerar det 
engelska språket i musikundervisningen är genom att sjunga engelska sångtexter med sina 
elever. Den främsta anledningen till detta verkar vara att eleverna tycker om att sjunga på 
engelska.   
 
Samtliga informanter tror att de stimulerar elevernas engelskinlärning på ett positivt sätt 
genom att sjunga texter på engelska. Två av informanterna säger att de upplever att eleverna 
har lättare att få rätt uttal genom att sjunga melodier. De tror att sången ger eleverna en bra 
linje i språket och att musiken ger eleverna en puls och rytm i språket som de behöver. Detta 
hjälper dem att inte snubbla på orden, vilket de annars lätt gör när de talar. Informanterna 
säger också att de tror att eleverna genom att sjunga på ett nytt språk, lär sig språket på gehör.  
 
När informanterna ska sjunga en engelsk sångtext med sina elever översätter de texten och 
diskuterar den kulturella bakgrunden tillsammans med dem. För att lära ut rätt uttal arbetar de 
också med härmning, där de förebildar och eleverna lyssnar och härmar sedan. 
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Tolkning och slutsatser av undersökningen 
 

I detta kapitel redovisas de tolkning och slutsatser som kan dras av det samlade materialet 
som finns i litteraturdelen och analyskapitlet. 
 
De tre informanterna integrerar det engelska språket genom att sjunga engelska sångtexter 
med sina elever och en av anledningarna till detta är att eleverna tycker om att sjunga på 
engelska. 
 
Frågan blir då om det finns någon pedagogiskt syfte för musiklärare att integrera engelska i 
musikundervisningen? Är det bara för att eleverna verkar gilla att sjunga på engelska? 
Samtliga informanter svarar att de tror att de stimulerar elevernas engelskinlärning på ett 
positivt sätt genom att sjunga engelska texter med dem. Vad säger den lästa litteraturen om 
detta? 
 
De tre informanter berättar att de sjunger med sina elever både på svenska och på andra språk. 
De tror att barnen lär sig nya ord och uttal med hjälp av sången som ger dem puls och rytm 
och en linje i språket som hjälper dem med språkinlärningen. Detta stämmer väl överens med 
Bjørkvolds (2005) teorier om att sången är barns musikaliska modersmål, och att sång och 
språk är viktiga delar i barns läroprocess. Vidare säger han att sången innefattar kroppsrörelse, 
tal och sång och att det är ett sätt för barn att uttrycka sina känslor och socialisera på.  
 
Språkforkarna Brewster, Ellis, Girard (2002) hävdar att barn älskar att sjunga sånger och läsa 
ramsor och rim. Detta bekräftas i denna undersökning då de intervjuade lärarna berättar att 
deras elever tycker om att sjunga på engelska. Sång, ramsor och rim är därför perfekta för 
språkinlärning genom att barnen blir introducerade till nya ord och får repetition av text på ett 
lustfyllt och strukturerat sätt (Brewster, Ellis, Girard 2002). 
 

Om att koppla samman musik med språkinlärning säger kursplanen för musik följande: 
”Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för 
uppnående av skolans övergripande mål. Som grund för elevens utveckling till självständig 
förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger språkämnena nära till hands. Musik och språk 
bygger på ljudkommunikation och har många beståndsdelar gemensamma” 
(Kursplan Musik, Skolverket 2008-2009 s.2).  

 
Två av informanterna upplever att deras elever har lättare för att få rätt uttal genom att sjunga 
melodier. De upplever att sången och musiken ger eleverna en puls och rytm i språket. Enligt 
Uddholm (1993) stimuleras bland annat rytm- och melodikänslan när vi sjunger, som är 
väldigt viktiga för talförmågan och läsförståelsen. Om en elev har problem med uttal eller 
läsning kan därför ett hjälpmedel vara att sjunga. 
 
Undersökningar visar att det är under de första åren av engelskundervisning som grunden 
läggs för ett bra uttal. Denna inlärning främjas genom lyssnande, körläsning, sång, rim och 
ramsor m.m.(Eriksson och Tholin 2007).  
 
Informanterna upplevde även att sången gav eleverna en bra linje i språket och att eleverna 
genom att sjunga på ett nytt språk lärde sig språket på gehör. På detta svarar Eriksson och 
Tholin (2007) att sången, där man tränar nya ljud och lyssnar till intonationen, är en viktig del 
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av förberedelserna för ett eget tal. Eleverna vänjer sig vid språkets ljud och intonation och det 
är ett sätt för dem att använda sig av sammanhängande engelska. 
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Diskussion 
 
Reflektion över metodval 
 
Valet att genomföra tre kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som metod för att få svar på 
frågeställningen i undersökningen var bra. Med halvstrukturerade intervjuer uppnåddes en 
öppen och avslappnad situation som gav fylliga svar. Materialet som kom fram var 
omfattande och gav en bra bild av hur lärare med olika lång arbetslivserfarenhet arbetar och 
var därför väldigt intressant att läsa och analysera. 
 
Valet att begränsa arbetet genom att endast intervjua tre lärare utföll väl. Som intervjuare 
upplevde jag att intervjuerna blev personliga och intressanta.  
 
Att de tre lärarna har arbetat olika länge (se s. 7) spelade en viktig roll för att få olika 
perspektiv på deras åsikter. Den nyligen utexaminerade rytmikläraren berättar om en 
verklighet som verkar överensstämma med min och de som jobbat lite längre berättar om en 
verklighet som är fylld av erfarenhet och lärdomar. Något annat som spelade en viktig roll för 
att ge perspektiv till informanternas åsikter var deras olika utbildningar och bakgrund. Lärare 
1 som nyligen är utexaminerad Rytmiklärare och arbetar på en skola för första gången, Lärare 
2 som är Rytmiklärare och som jobbat i 10 år och nu även på Rytmiklärarutbildningen som 
mentor och metodiklärare. Lärare 3 som arbetat som Musiklärare i många år men som inte har 
någon musiklärarutbildning utan är mellanstadielärare i grunden.  
 
Det jag som intervjuare kunde uppleva under intervjuerna och under transkriptionerna var att 
jag ibland omedvetet ”la orden i munnen” på de intervjuade. Detta gjordes vid tillfällen för att 
hjälpa de intervjuade. Ibland var detta negativt och ledde bara till att mina egna utlåtanden 
bekräftades. Vid andra tillfällen var det ett sätt att spegla det som sagts i ett utlåtande, vilket är 
något positivt.  
 

Reflektion över resultatet  
 

Genom denna undersökning ville jag få reda på hur musiklärare integrerar det engelska 
språket i musikundervisningen för årskurs 4-6. Eftersom endast tre lärare har blivit 
intervjuade har jag inte fått svar på vad alla musiklärare tänker runt detta, jag kan inte 
generalisera mitt resultat. Men från de tre intervjuer som utförts har jag fått svar på syftet med 
undersökningen. Jag har fått en bild av hur dessa tre lärare integrerar det engelska språket i sin 
musikundervisning. 
 
Det skulle dock vara väldigt intressant att vara med på lektioner med elever och få höra deras 
tankar och funderingar kring undervisningen. Upplever de att deras engelskinlärning 
stimuleras positivt av att engelska integreras i musikundervisningen? Hur tycker de att detta 
ska ske? Vad tycker de om den undervisning de får just nu? Arbetet hade dock blivit alldeles 
för stort om detta hade gjorts. 
 
Att genomföra denna undersökning har varit väldigt intressant och inspirerande för mig som 
blivande rytmik- och engelsklärare. De intervjuade lärarna har bland annat gett mig råd och 
tips om hur man kan hitta nytt och passande material till musikundervisningen, om hur man 
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kan arbeta med sångtexter och om hur man kan stimulera engelskinlärningen på ett positivt 
sätt i musikundervisningen genom sång. 
 
Genom erfarenheter och läst litteratur har jag uppmärksammat att musikämnet ofta används 
som ett stöd och verktyg för andra ämnen. Detta stötte jag bland annat på när jag gick kursen i 
Engelskämnets didaktik mot yngre åldrar på Lärarhögskolan i Stockholm.  Det var väldigt 
intressant och roligt att höra och se att det är helt naturligt för engelskalärare att integrera 
musiken i språkundervisningen. Detta minns jag även från min egen engelskundervisning 
under mellanstadiet. I mycket av den kurslitteratur som vi läste t.ex. The Primary English 
Teacher´s Guide skriven av Brewster, Ellis och Girard (2002) finns det minst ett kapitel som 
handlar om varför det är så bra att använda musiken som ett redskap för språkinlärning, ofta 
ger de även många tips på hur man kan göra detta. Många av mina kurskamrater var 
verksamma lärare och de har berättat om hur de använde musiken i sin undervisning. Även 
kursplanen för musik uppmuntrar till detta, det står bland annat att musik kan tjäna som en 
konkret utgångspunkt och stöd för lärande av andra ämnen och att språkämnen ligger nära till 
hands (Kursplan Musik, Skolverket 2008-2009). 
 
Det jag har märkt under arbetet med denna undersökning är att det inte finns mycket litteratur 
direkt skriven om språkämnets inverkan på inlärning av musik. I kursplanen står det inget om 
att språk kan vara ett stöd för lärande i andra ämnen. Mina nya frågeställningar blir då: Ses 
musikämnet som ett eget kunskapsområde? Är musikämnet bara ett bra komplement för att 
lära sig andra ämnen i skolan? Två av informanterna nämnde att de tycker att det är viktigt att 
musikämnet får stå i centrum och ses som ett eget kunskapsområde, inte bara ett komplement 
till andra ämnen. Det skulle vara väldigt intressant att forska vidare kring detta. Är det så att 
när man integrerar två ämnen är då båda lika viktiga eller är det ena ämnet bara ett verktyg för 
inlärning av det andra? Är musiken lika mycket i fokus som de ämnen som det integreras med 
eller ses musiken bara som ett stöd? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad har du för arbetsuppgifter och vilken utbildning har du? 

 
2. Hur tänker du när du väljer material till dina lektioner? 

 
3. Är eleverna delaktiga i valet av material? 
 
4. Tar du upp något om kulturen som hänger ihop med det material och sånger ni använder 

och hur gör du det? 
 

5. Hur tänker du på material när det kommer till val av sångtexter och hur brukar du lära ut 
dem? 

 
6. I Lpo 94 står det om hur musiken kan integreras med andra ämnen, jobbar ni med det på 

er skola och vad har du för upplevelser/ erfarenheter av det? 
 
7. På vilket sätt använder du dig av det engelska språket i musikundervisningen? 
 
8. Hur tror du att elevernas inlärning av engelska stimuleras i musikundervisningen? 
 
9. Har du något att tillägga? 



 

 

Bilaga 2 
Forskningsintervjun med frågor och svar 
Intervjuerna är omskrivna med varlig redigering från talspråk till skriftspråk. 
 
1. Vad har du för arbetsuppgifter och vilken utbildning har du? 

 
L1: Lärare 1 arbetar som musiklärarvikarie drygt ett halvår på Carlssons skola på 
Östermalm i Stockholm. Är utbildad Rytmikpedagog på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. 
 
L2: Lärare 2 arbetar som Rytmiklärare på Myrängsskolan i Täby kommun men även som 
lärare och mentor på Rytmiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Utbildad till Rytmikpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
 
L3: Lärare 3 arbetar som Musiklärare på Lillgårdsskolan i Linköpings kommun, skolan 
har musik- och dramaprofil. Är utbildad mellanstadielärare men har ingen 
musikutbildning på högskolenivå. 
 

2. Hur tänker du när du väljer material till dina lektioner? 
 
L1: Först tänker jag på vilken ålder materialet ska rikta sig mot, vilken årskurs eleverna 
går i, då det kan göra en ganska stor skillnad. Jag tänker även på att jag ska kunna spela 
det, så att det inte blir för mycket jobb för mig att lära mig materialet. Rätt kunskapsnivå 
och något som kan fånga elevernas uppmärksamhet antingen genom att det är något som 
är vackert eller helt enkelt något som väcker känslor är viktigt. Eftersom jag är vikarie så 
har jag tänkt på att göra saker som de inte brukar göra med sin ordinarie lärare. Hon gör 
sin grej och jag gör min grej. Jag vill visa på olika alternativ på musikundervisning.  
 
Jag försöker att inte bara sjunga och använda mig av svenska vanliga sånger. Vi har bland 
annat sjungit en judisk sång på Hebreiska, sånger på afrikanska språk och även sånger på 
engelska såklart. 
 
L2: Det är ju lite olika nivåer på det. När jag väljer låtar så måste det först och främst vara 
någonting som jag tycker om. Det är faktiskt jätteviktigt eftersom det är ett material som 
man ska jobba med ett par veckor. Det fungerar inte att jobba med något som jag inte 
gillar, så först så måste min magkänsla klicka. Sedan är det ju väldigt olika när det 
kommer till vad som går hem hos eleverna, min erfarenhet säger att det material som går 
hem är det som jag har känsla för. Det är nog så att jag visar omedvetet om jag gillar en 
sång eller inte. Om jag har valt ett material utifrån att det är pedagogiskt och bra men inte 
gillar låten så tror jag att jag på något sätt signalerar det till eleverna. Då brukar det inte 
riktigt gå hem hos eleverna heller. 
 
Sedan kan det vara olika saker som jag tittar på som jag ska gå igenom, t.ex. om vi ska 
spela gitarr så är det bra att hitta låtar som fungerar att spela med två eller tre ackord. Och 
gärna att låten är någorlunda populär så.  



 

 

Jag utgår även mycket utifrån kursplanen och de mål som ska uppnås t.ex. ackordlyssning, 
grundläggande noter, puls, rytm och klang, de ska kunna förklara och gestalta dessa 
begrepp. De ska även kunna sjunga och spela i grupper. 
I de målen tycker jag att det finns mycket plats för att testa och experimentera. Eftersom 
jag är rytmiklärare så väljer jag rytmikmetoden när jag undervisar. 
 
Mitt planerande är väldigt luststyrt och jag har en hysterisk period i augusti då jag 
verkligen vrålplanerar. Då är det mycket som jag brainstormar fram genom att skriva 
tankekartor och där är verkligen allt tillåtet. Det ena föder det andra och det kan i stort sätt 
bli vad som helst. 
Jag utgår utifrån vad vi ska jobba med och det har jag också spaltat upp väldigt tydligt. 
För varje årskurs så finns det tydligt nedskrivet vad vi ska jobba med i musiken. Det 
centrala är att eleverna känner sig trygga och säkra på att de kan de saker som vi har gått 
igenom när de slutar femman. 
 
Min planering ser olika ut från år till år och jag ändrar mig även under årets gång om jag 
känner att det behövs. Det måste finnas någon slags flexibilitet när jag känner att eleverna 
kanske inte riktigt har uppnått det jag tänkte. Det kan ju vara så att man får backa och 
börja om lite grann. 
 
Jag tycker att det är jätteroligt med material, jag har t.ex. en bok som jag ofta har med som 
jag skriver ner tankar och idéer jag får vart jag än befinner mig. Man vet aldrig när det 
bubblar upp en ide och då vill jag fånga den. 
 
L3: Först och främst tänker jag på att det ska passa eleverna där de är, efter många år som 
lärare så lär man sig vad de tycker om och inte. Gillar de inte låten eller det material man 
tagit fram kan man inte göra något vettigt av det i alla fall. 
 
Vi arbetar väldigt tematiskt på vår skola, vi väljer ett tema för varje läsår och då väljer jag 
självklart material utifrån det. Eleverna går runt till alla de lärarna som är inblandade i 
temat. Att arbeta på det sättet är det roligaste jag har gjort.  
 
Samarbetar jag med en annan lärare så påverkar det också material valet.  Man får hela 
tiden tänka utifrån det man ska ha materialet till, men det går inte att bara ta det rakt av 
utan man får anpassa det till eleverna så att det passar dem.  
 
I början lägger vi lärare ned massor med tid för att samla material. Det kan vara jobbigt att 
sätta sig in i temat och hitta rätt material. Vi utgår hela tiden från Läroplanen och försöker 
att ha alla målen klara för oss.  
I år har temat varit Det går runt och då har vi bland annat arbetat med stomp, t.ex. har vi 
spelat på kvastar och basketbollar. Eftersom temat gäller över hela året har vi verkligen 
haft gott om tid på oss att hinna med alla idéer och moment. 
Att arbeta med tema har verkligen varit ett lyft för mig som musiklärare 

 
3. Är eleverna delaktiga i valet av material? 

 
L1: Det har inte varit så att de har fått välja låtar men de har fått välja vilka länder och 
kulturer som vi skulle jobba med. 
 



 

 

L2: Jag kan ibland tala om för eleverna att detta har jag inte gjort förut utan att vi testar 
något nytt och att vi pratar efteråt hur de upplevde en övning, så utvärderar jag det. 
De kommer även med önskemål om sånger eller övningar som vi har gjort tidigare och 
ibland tar jag med dem i min planering inför kommande lektioner. 
 
L3: De är med och spånar för att komma på temat inför kommande läsår. De får inte veta 
vad det blir för tema för det är hemligt till nästa termin, då de får reda på det under en” 
happening” i slutet av augusti eller början av september. 
När de sen vet om temat så börjar de spåna och kan komma på idéer. Vi har några sexor 
som har hjälpt till att spåna redan nu under vårterminen inför nästa års tema. 
 
Det kan dock vara svårt för eleverna att välja material i detalj, men visst finns det bra 
idéer så kan jag ta dem. Men det är ju inte så att jag sätter mig ned och de får leta låtar och 
så, det skulle inte hålla tror jag. Märker jag att de tycker mycket om något som vi gör så 
kan jag fortsätta med det. Det gäller även när det kommer till att spela, de har alltid 
önskemål på låtar och då försöker jag hitta dem om det går. Det är inte alltid så lätt, 
låtarna måste också fungera. Man måste hitta det som passar och det tar mycket tid. 
 

4. Tar du upp något om kulturen som hänger ihop med det material och sånger ni 
använder och hur gör du det? 
 
L1: Ja det är viktigt att de får veta vad de sjunger om. 
Vi har jobbat mycket med svensk folkmusik och pratat mycket om det t.ex. vad man 
använder musiken till och lite olika stilar. 
De fick även välja att jobba med några andra länder som jag hade låtar ifrån, de fick 
sjunga två låtar som kommer från eller har haft en koppling till varje land.  Vi lyssnade 
även på en del musik från dessa länder och i samband med det använde jag smartboard, 
jag kunde visa bilder från Google på olika instrument samtidigt som de fick höra exempel. 
Det var mycket uppskattat av eleverna. 
Jag försökte vara noga med att de fick reda på och fick fråga mycket om det land som vi 
jobbar med. 
Eleverna var väldigt intresserade och ville lära sig. De berättade gärna om saker som de 
redan kunde. Det är dock inte alltid som jag har förklarat och jobbat på detta sätt, utan 
ibland så bara sjunger vi en sång utan att jag förklarar så mycket. 
 
L2 Det beror sig helt på vilket sammanhang vi jobbar med det. Ibland gör jag absolut det 
om det är det som är syftet. Vi kanske bara sjunger en sång för att den är bra och att den 
gestaltar det vi jobbar med. Det kan ju vara att vi t.ex. jobbar med klanger och att jag har 
en bra engelsk låt med bra runda klanger och då är det inte alls intressant var låten 
kommer ifrån. Det är ju inte det som är syftet. 
Vid ett annat tillfälle kan det ju vara så att vi håller på med sjömän och då kan vi prata om 
kulturen och hur var det med arbetarsångerna och då får det stå i centrum. Så det är 
väldigt olika vad som är syftet och det får styra. 
 
L3: Det beror sig på vad som är i syftet med övningen. Ibland gör man det och ibland inte. 
Kan jag något om en sång t.ex. vilket land den kommer ifrån så berättar jag såklart det. 
Jag har märkt att jag pratar kring kulturen mer när vi jobbar kring ett tema, temaarbetet 
gör det lättare att ha en bred undervisning och få med fler vinklar i undervisningen. 

 



 

 

5. Hur tänker du på material när det kommer till val av sångtexter och hur brukar du 
lära ut dem? 
 
L1: Jag tänker mycket på vad texterna handlar om, jag vill stå för vad texterna säger och 
att man inte sjunger en massa knasiga grejer. 
 
Vi går igenom vad texten handlar om i största möjligaste mån, det är inte alltid man kan 
översätta språket man sjunger på.  
Oftast läser de texten på overhead men ibland får de textblad, men det tycker jag är väldigt 
tråkigt. Här på skolan har vi Smartboard, jag kan vara uppkopplad till Internet och visa 
saker därifrån, ha texter och låtar på datorn som jag kan visa. Det är ett väldigt bra 
redskap. 
 
Jag känner mig inte tillräckligt erfaren för att veta hur fort och bra eleverna lär sig texter. 
Jag vet inte riktigt hur mycket de kan lära sig på gehör. Har börjat med att sjunga låten en 
massa gånger och att de får härma och sjunga med så mycket de kan. Vi kanske pratar om 
låtens form, när vi sjunger refrängen så pratar vi om att den delen av låten kommer att 
återkomma flera gånger. 
Efter ett par gånger brukar jag börja med att utelämna flera ord i sången som de då ska 
fylla i, speciellt med yngre barn. Barnen tycker att de är super kul. De lär sig att hänga upp 
texten i varje mening på det ordet som fattas. 
De är ju mycket duktigare på att lära sig sånger än vad jag tror, de kommer ju alltid ihåg. 
Har man väl börjat sjunga en låt så kan de den. 
 
Jag har även använt mig av danser och rörelser speciellt till de afrikanska sångerna. Det 
har varit korta och väldigt enkla sånger och danser. Jag har lärt ut det genom att gå 
igenom en bit sång och sedan en bit rörelse.  
Jag har även använt mig av rörelser till svenska sånger men då har det mest varit rörelser 
som de själva har fått komma på. 
Jag har märkt att om det är en lång låt så vill eleverna göra rörelser, de klarar inte att sitta 
stilla och sjunga så länge. De gör rörelser av sig själva, de frågar om de får göra det. 
 
L2: Det är klart att jag tänker på det men det är lite olika beroende på vad vi ska arbeta 
med. Om det är övningar om puls som står i centrum så är det väl klart att det ska vara en 
bra text men det är inte den som står i centrum.  
Men om det är något visst tema arbete som vi skall jobba med så kan vi nog jobba mer 
med texten och tänka runt det. Är vi inne i en fas då vi ska skriva egna låtar så är det 
väldigt viktigt att de exempel låtar som vi jobbar med verkligen visar hur man kan bygga 
upp en låt. Det måste vara riktigt goda exempel. 
  
Sen är ju mina elever fortfarande så pass små så att de sjunger ju egentligen på vilket 
språk som helst. De tycker att det är väldigt spännande att få sjunga på engelska för det 
känns vuxet. Även om det är en barnsång känns det ändå vuxet på något sätt att sjunga på 
engelska. Vi översätter och diskuterar lite kring texterna. 
 
L3: Jag jobbar med texterna genom att översätta i stora drag vad sången handlar om. De 
ska inte sjunga någonting som de inte vet vad det handlar om, det gäller även svenska 
sånger. 
Ett sätt att lära sig text är att de får härma det jag läser före och sen snappar de upp texten 
jättesnabbt. 



 

 

En sak vi gör på skolan är att vi sjunger mycket tillsammans allihop och då hänger de små 
barnen med de stora. De lär sig engelskan den vägen också. Jag sjunger gärna engelska 
sånger när det är alla elever och då gör det inte så mycket om de små inte är så bra på 
texten. De hänger med de äldre och sjunger det de kan. De får själva känslan av att de kan 
och då kan de snart mer. 
 
Det händer att vi lyssnar på engelsk musik eller musik överhuvudtaget, men det är svårt 
att hinna med. 

 
6. I Lpo 94 står det om hur musiken kan integreras med andra ämnen, jobbar ni med 

det på er skola och vad har du för upplevelser/ erfarenheter av det? 
 
L1: Integrera ämnen kan ju vara både negativt och positivt. Det kan vara väldigt skönt att 
veta vad jag kan göra med klasserna, jag slipper tänka ut det själv. Det kan underlätta 
planeringsarbetet väldigt mycket.  
Men musiken måste ju ändå få vara sitt eget område, det måste få vara viktigt i sig själv. 
Det ska inte vara ett ämne som är ett bra komplement för andra ämnen t.ex. matte. 
Det beror nog mycket på vad skolledningen har för bild på musikundervisningen, jag tror 
inte alltid att de vet vad som sker på musiklektionerna. Jag tror inte att de alltid ser det 
som ett kunskapsområde utan som något som är lite kul och frigörande.  
Det finns så mycket konkreta saker man kan lära sig på musiken och det kan nog gå 
förlorat om man integrerar musiken för mycket i andra ämnen. 
Man får ju då se till att man inte bara sjunger en sång om rymden utan att man t.ex. 
samtidigt lär sig en ny taktart genom en sång. 
 
Det som har varit enklast att integrera har varit kulturhistoria och lite geografi när vi har 
jobbat med sånger från olika länder. Det blir ju även lite engelska när vi sjunger sånger på 
engelska. 
 
Vi har inte jobbat så mycket med musikteori, annars är ju det bra om man vill arbeta med 
och koppla ihop musik och matematik. Men jag har faktiskt inte gjort det. Rörelse har jag 
jobbat lite med genom dans och så.  
 
Flera lärare har kommit och bett mig att sjunga vissa låtar som passar in på det tema de 
jobbar med i klassen just nu. 
Några klasser hade rymden som tema och det slutade med att vi gjorde en egen 
rymdmusikal med en årskurs.  
Om jag hade jobbat längre på en skola och inte var vikarie så skulle jag nog kunna fråga 
andra lärare om att de skulle jobba med något i klassen som jag jobbar med i musiken. Det 
kan man absolut göra så att det inte bara blir åt andra hållet. 
Det kan nog lätt bli så att musikläraren får ta en massa saker som de andra lärarna tycker 
att vi behöver en kreativ vinkling av.  
 
 
L2: Detta är ju en väldigt spännande diskussion, när jag började på mina skola så arbetade 
de väldigt mycket med temaområden och med tematiskt tänkande. Det är ju faktiskt så att 
Lpo 94 inte är den nya Läroplanen längre utan den är ju faktiskt gammal om man ska vara 
helt krass. Det har hänt jättemycket. 



 

 

När jag började jobba så var det som sagt mycket tematiskt tänkande och man skulle 
integrera ämnen med varandra på olika sätt. Lite kan jag känna, då inte bara i musiken 
utan även i andra ämnen, att själva målen som skulle uppnås kom lite i skymundan för att 
man skulle ha en sådan helhetsbild hela tiden. 
Min stora tankeställare fick jag när jag hade jobbat ett år och när vi hade tema vatten och 
när mina elever kom och sa: “Snälla Camilla, kan vi inte bara få ha musik, kan vi få 
slippa hålla på med vatten i musiken också.”  
Jag kände ju att just vatten är så fantastiskt, man kan göra så mycket med det på musiken, 
men mina elever ville bara diskutera och hålla på med musik på lektionerna. På grund av 
detta så har jag tänkt åt olika håll. 
 
Nu på min skola så har vi en temavecka per år och då jobbar vi otroligt integrerat. Vi är en 
grupp lärare som ska göra detta och vi försöker gör det på alla tänkbara sätt. . Det är så 
fantastiskt stimulerande för mig som pedagog och det är jätteutvecklande för oss. Det 
perspektivet måste man också få ha som lärare, att det här är jätteutvecklande för mig och 
förhoppningsvis så lär det eleverna någonting också . Men det som är jättecentralt är att 
jag spetsar mina verktyg och mitt sätt att tänka. 
Men jag är inte längre säker på att ämnesintegrering är det ultimata sättet att arbeta. Jag 
gillar det gamla idealet när läraren sågs som en bildad person, så att faktiskt det 
ämnesintegrerade ligger i mig som lärare och att jag har de kompetenser som krävs så att 
jag kan koppla musiken till andra ämnen på egen hand. 
Min uppgift är ju att uppmärksamma mina elever på att det finns sammanhang på olika 
sätt mellan ämnen. 
 
Musiken måste också få stå i centrum, det har varit en lång tradition av att musiken och de 
praktiska estetiska ämnena ska vara roliga och avkopplande för eleverna. Det händer att 
andra lärare kommer med förslag på vilka låtar vi ska sjunga och det blir något slags 
beställningsjobb. 
Jag känner att musiken har egna mål att uppnå och musiken har ett egenvärde.  
Jag har blivit kaxigare genom att kontra tillbaka att fråga andra lärare om de kan integrera 
det vi tar upp i musiken i sina ämnen, för att jag känner att varför ska vi på musiken 
sjunga sånger som varken jag eller eleverna tycker om bara för att en annan lärare tycker 
att det skulle vara fint på en konsert för föräldrarna. Ju mer jag har vänt på det och sagt att 
just nu har vi det här i centrum på musiken, har ni något som ni kan anknyta, desto mer 
spännande har det arbetet blivit. Det känns väldigt bra att idéer och tankar utbyts åt båda 
håll. 
 
L3: Som jag har nämnt tidigare så arbetar vi otroligt intrigerat. Vi arbetar med ett tema 
över ett helt år.  
Många av de andra lärarna håller också på med och vet en hel del om musik, så jag känner 
inte att musiken är ett ämne som bara passar när andra lärare tycker att det skulle passa bra 
med lite sång och musik. Detta har jag dock känt på andra skolor som jag har jobbat på. 
Vid de traditionella högtiderna som lucia och avslutningar så vill alla ha sång och musik, 
det är bara då man är intressant som musiklärare. 
 
Här på skolan har musikundervisningen mycket högre status eftersom vår profil är Musik 
och drama. Vi har även diskuterat i lärarkollegiet om vi ska ha fler rena musiktimmar i 
veckan och dra ner på temaundervisningen. Samtidigt som jag känner att det sättet vi 
arbetar på nu är bra, när vi för in temat i musiken. Vilket gör det lättare att få med alla mål 
från Läroplanen eftersom jag har mer tid, så är det ju klart att jag gärna hade haft fler 



 

 

vanliga musiktimmar. För det är där jag kan kompensera för om jag känner att något 
fattas. Jag har bara jobbat här det här läsåret och jag känner att det har fungerat bra och att 
jag har fått med väldigt mycket ifrån Läroplanen genom det här temat, för att det passade 
så bra. 
 
Det var roligt när jag i början av läsåret började leta material och det blev en salig röra av 
gammalt och nytt. Det var mycket av mitt gamla material som passade väldigt bra till 
temat och att allt inte behövde vara helt nytt. Vissa saker vet man ju att det här är bra att 
göra och då vill jag gärna göra det, som t ex. stomp som jag tyckte var väldigt bra. 

 
7. På vilket sätt använder du dig av det engelska språket i musikundervisningen? 

 
L1: Jag sjunger engelska sånger med eleverna och brukar oftast ha texten på overhead, det 
är inte ofta som jag lär ut en text utantill. 
När vi sjunger en engelsk text så brukar de får läsa igenom texten och sedan sjunga den. 
Jag brukar fråga om det är några ord som de inte kan. Antingen får de turas om att 
översätta eller så läser vi igenom den och de får översätta om det är några svåra ord 
  
Jag kanske också jobbar lite med uttal, jag brukar sjunga och förebilda, men jag brukar 
bara prata om uttalet om de uppenbart uttalar något konstigt. Jag brukar ofta sjunga i 
mikrofon så att de ska höra bättre.  
Jag jobbar mest med att de får lyssna på mig och härma. Jag tror att jag har ganska OK 
uttal, men det ställer ju också ganska så höga krav på en själv. Eleverna är ganska bra på 
att fråga om det är något som de inte förstår så det brukar inte vara några problem.  
 
L2: Eleverna får diskutera runt texten och själva fundera över vad det betyder. Vi pratar 
om uttal och om de känner igen orden någon annanstans ifrån. Barn idag är ofta 
fruktansvärt bra på engelska. Jag kan bli väldigt imponerad av mina femmor av att de är så 
drivna och trygga i att lyssna på och prata engelska. 
 
Sjunger vi på andra språk t.ex. Swahili som jag kan lite grann så har ju inte det samma 
meningsbetydelse för eleverna. Det blir mer bara en lätt översikt om vad texten handlar 
om och istället kan man fundera mer på ljuden och hur de bildar rytmerna i språket, öva 
på fonetik. 
 
L3: Vi sjunger mycket på engelska för att eleverna tycker att det är kul. En låt som kanske 
inte är så häftig egentligen är det för att den är på engelska. De möter ju engelska så 
mycket också och därför önskar de engelska låtar. 
Det är ju klart att man alltid kan göra mer men jag tycker ändå vi gör en hel del. Nu ska 
alla t.ex. sjunga en sång på engelska på skolavslutningen, även de som går i F-klasserna. 
De sjunger med i refrängen på sitt sätt. Jag är inte rädd för att plocka in engelska tidigt, 
det är bara roligt och ofta är det väldigt duktiga och kan mycket. Sjunga på engelska är ju 
lättare än att prata och sen är det ett genialt sätt att lära sig språket på.  
Det är inte så att jag tänker att nu måste vi sjunga på engelska men eftersom de gärna gör 
det så blir det rätt ofta. 
 
 
 

 



 

 

8. Hur tror du att elevernas inlärning av engelska stimuleras i musikundervisningen? 
 
L1: Jag tror att nivån på engelskan är mer avancerad i de texterna som vi sjunger på 
musiken än vad den är på engelska lektionerna. Jag tror också att det inte gör så mycket 
om man inte alltid förstår allting. Vi har sjungit låtar mot rock-, pop- och jazz hållet och 
det är en hel del slangord och mycket talspråk, det är väl inte alltid så moderna låtar som 
vi sjunger men det är ändå lite tuffare stil.  
Det kan nog vara bra och att de inte alltid får läsa små hurtiga sagor. Det är nog ofta en 
annan typ av engelska än vad de är vana vid i de sånger vi sjunger. 
I engelska undervisningen så går det ju ut på att de alltid ska förstå allting och om de lär 
sig ett ord så ska de också kunna böja det rätt. Men om man sjunger en engelsk sång så 
gör det inte så mycket om man inte förstår ett uttryck. Man spar det i huvudet och kanske 
förstår det om några år när man är redo för det. 
Så var det för mig, jag kunde en engelsk fras men förstod inte vad den betydde förrän lite 
senare. 
 
Jag tror att det är mycket lättare att få ett bra uttal genom att sjunga, melodin gör det 
lättare på något sätt. Jag vet inte riktigt hur, men det bara känns så. För eleverna kan det 
nog också vara bra för uttal och talövning. Det är inte lika jobbigt när alla tillsammans 
sjunger på engelska, som när man själv ska läsa eller läsa högt inför klassen. När man 
sjunger så blir det inte lika utelämnande. 
 
Ibland har jag gjort så att de får sjunga i mikrofon och det tycker de är roligt, det är de inte 
alls rädda för. Om någon vill sjunga lite solo så har det fått göra det eller om de bara vill 
sitta tyst och lyssna eller mumla lite, texten går ändå in. 
 
L2: Jättebra fråga. Jag undervisar barn som är nybörjare i svenska och barn med 
språkstörningar. Med dem jobbar jag mycket med att få fonetiken i en puls eftersom det är 
mycket det som ett språk handlar om, att få in rytmen och meningsbyggnad, frasens 
början och slut. 
Språksvaga barn pratar väldigt stolpigt och monotont. Med dem jobbar jag mycket med att 
hålla en linje som man gör när man sjunger en sång eller göra en ramsa medan man 
klappar pulsen. 
 
Så tänker jag med engelskan också, men om det tillför någonting eller är verkningsfullt 
det vet jag inte, men jag vet att det är verkningsfullt att få jobba med ett fonetiskt förlopp. 
Att lyssna på ljuden, för att lära sig uttal och hur ljuden låter som vi både gör med svenska 
och engelska sånger och att vi styckar ner texten tror jag är viktigt.  
Det är ju också viktigt för läsinlärning på svenska att man först identifierar en mening. 
Först ser man meningen, sedan ord och sedan stavelser i orden och sedan bena ner det till 
varje specifikt språkljud. När man kommit dit kommer kopplingen till skriftspråket. 
 
Så tror jag även att det är med engelska, att det är viktigt att du får lära dig hur ljuden låter 
och de är ju annorlunda vilket språk du än använder dig av. Bokstäverna som de lär sig på 
svenska uttalas inte likadant på engelska. Detta kanske det tillför, men jag har inte tänkt så 
mycket på innan, men det lär det väl tillföra. Det är nog viktigare att jobba mer med ljuden 
än att översätta helt korrekt. Musiken bör vara ett bra satt att komma in i lyssnandet och 
gehöret av ett språk. 
 



 

 

L3: Jag har jobbat på en skola med mycket invandrarbarn och då pratade vi om att det är 
rena svenska undervisningen för dem på kören och musiktimmarna. Vi tragglade texter 
och de fick språket rakt in i örat och det är ju samma sak när vi sjunger på engelska. Jag 
tror verkligen att sången kan vara väldigt bra för engelska inlärning. 
Eleverna får hjälp av musiken när det blir lite snubbligt med språket, man får fart av 
musiken. 
 
Det vore konstigt att inte använda musiken i språkinlärning.  

 
9. Har du något att tillägga? 

 
L1: Jag har tänkt på om man tänker annorlunda när man jobbar med engelska eller 
svenska texter. För mig är det nog så att sjunger vi engelska sånger så fokuserar jag mest 
på texten och det är inte så mycket dans eller rörelser till. Det viktigaste är att klara av att 
sjunga låtarna. När det är svenska sånger så behöver man inte koncentrera sig på texten så 
mycket och då kan man koncentrera sig mer på rörelser. Det kan i och för sig bero på att 
det oftast är mer text i de engelska låtarna.  
För mig är det befriande att sjunga på engelska, man får lite distans till det vad handlar 
om. Det är lite mer klyshor i engelska texter och det gör inte så mycket. Jag brukar känna 
så när jag skriver egna låtar också, det är skönt att skriva på engelska. Om man skriver på 
svenska känns texten viktigast. 
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