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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur ämnesintegrering i musik och svenska påverkar 
lärande och lärandemiljöer, samt musiklärares uppfattningar om hur detta kan främja elevers 
lärandeprocesser i grundskolans yngre åldrar.  

Den teoretiska utgångspunkten finns i ett sociokulturellt perspektiv, med fokus på att 
begreppsliggöra språket.  

Studien genomsyras av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Som kvalitativ 
undersökningsmetod har skriftliga intervjuer genomförts med fem musiklärare, samt en 
djupintervju med en forskare inom ämnet. En fenomenografisk analys har använts för att 
analysera materialet. 

Samtliga intervjuade anser det vara positivt att arbeta ämnesövergripande med svenska och 
musik. Denna studies resultat påvisar att det finns många främjande egenskaper i detta 
arbetssätt för språkliga och musikaliska lärprocesser, då språk och musik ingår i ett odelat 
samspel. Detta försvåras dock av rådande ämneshierarki. 

 

Nyckelord: musik, prosodi, språk, svenska, ämnesintegrering. 
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Abstract 
The purpose of this study is to improve the comprehension of how subject integration of 
music and Swedish influences learning and learning environments, and music teachers 
perceptions of how this can promote pupils' learning processes in primary and secondary 
school. As soon to be graduating music teachers we see this as both important and interesting. 

The theoretical base is in a socio-cultural perspective, with a focus on conceptualizing 
language.  

The study is permeated by a hermeneutic approach. As a qualitative research method written 
interviews were conducted with five music teachers, as well as a more profound interview 
with a researcher in this topic. Phenomenographical analysis has been used to analyze the 
material. 

All the teachers who were interviewed consider working interdisciplinary with Swedish and 
music positive. This study results demonstrate that there are many promoting properties of 
this approach for linguistic and musical learning processes, as language and music are part of 
an undivided interaction. This is made more difficult by the prevailing hierarchy amongst 
school subjects. 

 

Keywords: music, prosody, language, Swedish, subject integration. 
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Arbetet med denna studie har gett oss värdefulla insikter för vår framtida yrkesprofession som 
musiklärare. Trots en hektisk höst, med ett pussel på tusen bitar, har vi kommit i mål. Detta 
hade aldrig gått utan vår handledare Annette Mars. Den ständigt peppande, positiva men 
stenhårda. Hon som svarat på oändligt antal frågor och läst och läst och kommenterat. Henne 
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varandra allt vi bara kunnat igenom detta. Berg är roligare att bestiga tillsammans! Till sist – 
ett stort tack till oss själva. Vilket team! 

 

Carolin tackar: 
Det största av tack till dig, Emmeli – bästa uppsatspartner och vän! Tack för alla skratt mellan 
dessa oändliga textrader. Tack för att du kompletterar mig där jag brister, för att du är så 
oändligt förstående och godhjärtad. 
 
Tack till Emil, min trygga punkt och huvudperson. 
 
Emmeli tackar: 
Ett evighetslångt och ofantligt stort tack, Carolin! För att Du är du; hon med kollen, 
tålamodet, flexibiliteten och den ofrivilliga, men ack så gjutna roll som extramorsa. Vilken 
skrivarkompanjon och vän Du är!  

Tack till Sixten, min hjälte-bäbis och tack till Martin, min klippa.  

 

 

 

Piteå den 12 december 2014 

Carolin Jonsson och Emmeli H. Lindström 
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1. Inledning 
Världen utanför skolan är inte uppdelad i ämnen som isolerade företeelser, utan fungerar som 
ett odelat samspel. Ett samspel som egentligen inte har några gränser över huvud taget. I 
skolan är det lätt hänt att det ändå blir uppdelat, läroplanen är ju faktiskt uppbyggd så. Vi ville 
hitta ett sätt att göra dessa gränser lite suddigare även i skolans värld. Visa att flera ämnen kan 
samspela på varandra likt de gör i verkligheten. Spontant tror vi att musik kanske inte ses som 
ett självklart redskap när barn ska lära sig läsa och skriva, men båda ämnena har många 
gemensamma byggstenar och kan lätt integreras med varandra. Det handlar inte enbart om att 
mötas på mitten med dessa byggstenar, utan snarare om att upptäcka det odelade samspelet 
dem emellan.  

Läraren ska enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket, 2011), hädanefter kallad Lgr11, organisera och genomföra arbetet så att eleven 
får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Alla som arbetar i skolan ska också samverka för 
att skapa en skola som har en god miljö för lärande och utveckling. Lärande som enligt våra 
uppfattningar inte sker på samma sätt för alla. Alla lär sig på olika sätt och i detta arbete 
delges nya undervisningsvägar som nyttjar samspelet mellan musik och språk.  

Vi, Carolin och Emmeli, är två musiklärarstudenter i utbildningens allra sista fas, och vi 
brinner för att finna sätt att nå alla elever. Att som lärare ha denna vilja känns både viktigt och 
nästan som en förutsättning för att kunna genomföra undervisningen så att alla läroplanens 
krav uppfylls för alla. Det här sättet, att arbeta med musik och språk i samverkan, är inte det 
enda rätta sättet. Alla sätt som elever kan nås på är de rätta. Detta hoppas vi kan vara ett av 
dem. 

Arbetet med denna studie har vi genomfört gemensamt och vi har skrivit alla delar 
tillsammans.  
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2. Syfte och frågeställning 
Detta arbete syftar till att synliggöra hur ämnesintegrering i musik och svenska påverkar 
lärande och lärandemiljöer i grundskolans obligatoriska musikundervisning. Arbetet syftar 
även till att genom kvalitativa intervjuer undersöka musiklärares uppfattningar om, samt 
synliggöra, hur musikens och språkets byggstenar kan förenas för att främja lärandeprocesser 
i grundskolans yngre åldrar. 

• Hur kan musik fungera som redskap för att främja den språkliga lärandeprocessen 
inom läs- och språkförmåga?  

• Hur planerar och genomför musiklärare undervisning där musikaliska och språkliga 
lärandeprocesser interagerar med varandra? 
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3. Bakgrund 
Detta avsnitt behandlar studiens teoretiska bakgrund och utifrån Ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande ligger fokus på den Proximala utvecklingszonen, Medierande redskap, Språket ur 
ett sociokulturellt perspektiv samt Lärande är socialt. Vidare redogörs för Att 
begreppsliggöra språket, Likheter och skillnader mellan språk och musik och samverkan 
mellan dessa samt Instrument för tänkande. Avsnittet behandlar sedan Olika sätta att lära. 
Avslutningsvis görs en förankring i grundskolans Styrdokument. 

3.1. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Enligt Dysthe (2003) lägger det sociokulturella perspektivet störst vikt vid att kunskap 
konstrueras genom samarbete i en kontext, det vill säga samarbete i olika sammanhang, och 
inte i första hand genom individuella processer. Interaktion och samarbete ses som helt 
avgörande för lärande och inte bara som en positiv beståndsdel i läromiljön. Att kunna ligger i 
det sociokulturella perspektivet nära praxisgemenskapen, det vill säga den sociala praktiken 
och individens deltagande där. Deltagande i social praktik, där lärande kan ske, är därmed det 
huvudsakliga. Säljö (2000) menar att hur människor lär, och vad som är väsentligt att lära, 
inte kan sammanfattas till en fråga som enbart handlar hur vi som individer fungerar 
biologiskt och psykiskt. Vi måste även räkna med hur vår omgivning ser ut, vilka resurser den 
erbjuder, samt vilka krav som ställs. En av grundpelarna för ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och mänskligt handlande är att ett intresse finns för hur individer och grupper tillägnar 
sig samt utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. I detta perspektiv är det samspelet mellan 
kollektiv och individ som är i fokus. Lärande bör, enligt Dysthe (2003), ske i en kontext där 
en lärmiljö skapas som så mycket som möjligt liknar livet utanför klassrummet.  

3.1.1. Den proximala utvecklingszonen 
Den proximala utvecklingszonen är området mellan den faktiska utvecklingsnivån hos ett 
barn, som fastställs av de problem som barnet kan lösa på egen hand, och den utvecklingsnivå 
som barnet kan uppnå med hjälp av en vuxen, eller av mer kunniga jämlikar (Vygotskij, 
1978). Strandberg (2006) beskriver dessa jämlikar som ”fiffiga kompisar”, vilka är en tillgång 
i själva utvecklingszonen genom de fiffiga kompisarnas lust att hjälpa varandra. Säljö (2000) 
menar att stödet i utvecklingszonen inte behöver komma från en annan person, utan kan också 
komma från skriftliga instruktioner eller från intellektuella eller fysiska redskap. Vad ett barn 
kan göra med assistans idag, kan hen göra själv imorgon (Vygotskij, 1978). Vidare menar 
Vygotskij att den proximala utvecklingszonen definierar de funktioner som ännu inte mognat, 
men är på väg att gå ur sitt embryostadium, det vill säga de funktioner som är på väg att gå till 
nyutvecklad kunskap. Dessa funktioner ska, som Vygotskij metaforiskt uttrycker det, snarare 
benämnas som knoppar och blommor av utveckling, snarare än frukten av utveckling. 
Utvecklingszonen kan också beskrivas som en dialog mellan barnet och dess framtid. Vuxen 
visdom är inte en given sanning i barns utveckling, utvecklingszonen är således inte en dialog 
mellan barnet och den vuxnes förflutna (Strandberg, 2006). Enligt ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande exponeras människan ständigt för resonemang och handlingar i sociala 
praktiker; många gånger är det möjligt att förstå ett resonemang utan att kunna genomföra det 
i praktiken. Så småningom kan dessa resonemang genomskådas, göras till förtrogenhet och 
tillslut kan de genomföras från början till slut (Säljö, 2000). Strandberg (2006) sammanfattar 
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Vygotskijs teori om interaktioner som följer; meningsfulla interaktioner är grunden till allt 
lärande och ”asymmetriska, men jämlika relationer kan skapa utvecklingszoner” (s.54).  

3.1.2. Medierande redskap 
Inom ett sociokulturellt perspektiv innebär lärande att tillgodogöra sig samhällets samlade 
kunskaper och färdigheter; det som benämns som kultur (Säljö, 2005) Vidare menar Säljö att 
människan tolkar omvärlden som något istället för att uppleva den i ursprunglig mening. Detta 
sker på grund av att uppmärksamheten medieras genom resurser i kulturen. Vidare menar han 
att människan är en kulturskapande varelse som förstår och agerar i världen med hjälp av 
kulturella resurser. Mediering är ett begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv som saknar en 
direkt svensk översättning, men kan enligt Jakobsson (2012) beskrivas som de kulturella 
resurser som förmår att aktivera och driva tänkandet och handlingen framåt. Vidare menar 
han att de kulturella resurserna gör själva tänkandet möjligt, samt att tänkandet sker med hjälp 
av eller via dem. Detta benämns inom det sociokulturella perspektivet som mediering genom 
artefakter. Jakobsson menar att det finns många definitioner på ordet artefakt, som i det 
sociokulturella perspektivet kan innefatta redskap, tecken och symboler. Artefakter, menar 
han, är hjälpmedel för lärandet genom medierande resurser. Ett redskap är enligt ett 
sociokulturellt perspektiv de intellektuella och praktiska resurser som används för att agera i 
och förstå omvärlden (Dysthe, 2003). Människan är en biologisk varelse, men lever på samma 
gång i en sociokulturell verklighet. En verklighet som erbjuder olika slags hjälpmedel och 
verktyg som tar oss långt bortom gränserna som våra egna biologiska förutsättningar sätter 
upp (Säljö, 2000). Enligt Säljö (2000) är samspelet mellan fysiska och språkliga redskap 
centralt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Dessa redskap utgör 
tillsammans en viktig del av de kulturella resurser som används i vardagen. Det går inte att 
bortse från att människan verkar i samspel med artefakter och hanterar situationer genom att 
utnyttja dessa fysiska och kulturella redskap. Det är nödvändigt att ta hänsyn till detta för att 
kunna förstå hur människor lär och bemästrar situationer. Vygotskij (1978) menar dock att de 
kognitiva processerna inte är begränsade till dessa resurser och användandet av verktyg och 
tecken. Enligt Säljö (2000) är mänskliga handlingar i allmänhet en kombination av manuell 
och intellektuell verksamhet. Användandet av dessa redskap är helt integrerad med varandra. 

Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) – antyder således att 
människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi 
den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra 
sociala praktiker (Säljö, 2000, s. 81). 

Säljö (2000) menar även att mediering inte endast sker med hjälp av teknik och artefakter. 
Människans allra viktigaste medierande redskap är de resurser som finns i vårt språk. 

3.1.3. Språket ur ett sociokulturellt perspektiv 
Språket, människans mest särpräglade talang, är ett idealiskt medel för att begrunda relationen 
mellan människans föreställningar och omvärlden. Säljö (2005) pekar på att detta gör språket 
centralt för mänskligt tänkande och lärande. Den viktigaste arenan för lärande är samtalet. Det 
är nämligen genom språket, med ord och språkliga kategorier, som människan kan utveckla 
och kommunicera kunskaper, samt föra dem vidare. Vidare menar Säljö att via språket kan 
människan analysera, klassificera händelser och objekt och jämföra dem, samt dra slutsatser 
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om omvärlden. Genom detta lever människor, enligt Säljö (2000), på kunskaper och insikter 
som är belånade från andra. Språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig 
kunskapsbildning i ett sociokulturellt perspektiv. Det är genom språket som människan ges 
förmåga att insamla och kommunicera erfarenheter människor emellan. Ord och språkliga 
yttranden medierar följaktligen omvärlden för människan och gör att den upplevs som 
meningsfull. Enligt Vygotskij (1978) sker det mest signifikanta inom den intellektuella 
utvecklingen gällande praktisk och abstrakt intelligens när språk och praktisk aktivitet, 
tidigare två helt skilda grenar av utveckling, samverkar. Språket fungerar i ett sociokulturellt 
perspektiv som en länk mellan det yttre (kommunikation) och inre (tänkande), menar Säljö 
(2000).  

Vygotskij (1934/1999) menar att grunden för tankeprocessen är oundvikligt beroende av det 
sätt som verkligheten är representerad i medvetandet. Vidare menar han att tanke- och 
språkprocesserna kan vara parallella på det vis att det sker en rörelse från tanke till ord och 
sedan från ord till tanke och omvänt. Således liknar språk och tanke varandra men är inte 
identiska. Enligt Säljö (2000) är tänkandet en tyst och inre process hos människan som inte 
går att iaktta, eller för den skull följa, för en utomstående. Vidare menar han att i tänkandet 
används de språkliga redskapen, däremot följs inte alla de språkliga reglerna, avseende 
grammatik och begriplighet, som måste följas vid kommunikation. Med talet, som är en yttre 
observerbar aktivitet, följs dock komplicerade sociala regler för hur samspråk går till med 
andra i interaktiva kontexter. Å andra sidan kan det, enligt Säljö, i ett sociokulturellt 
perspektiv också antas att tänkande är en kollektiv process som förekommer mellan 
människor såväl som inom dem. Enligt Vygotskij (1934/1999) är tanken och ordet inte 
förbundna med varandra enligt något ursprungligt samband utan uppstår, förändras och 
tillväxer under deras utvecklingsförlopp. Att lära sig att läsa och skriva är inte enbart en 
teknik för att återge tal. Det är även en socialisation in i en kommunikationsvärld som kan te 
sig mycket komplex med många både formella och informella regler (Säljö, 2005). Ordet 
bygger på förståelsen av världen och på hela individens inre konstruktion, innebörden är 
aldrig fullständig (Vygotskij, 1934/1999). Till skillnad från utvecklingen av det talade 
språket, där barn växer in i språket på egen hand, baseras lärprocessen gällande skriftspråket 
på artificiell träning. Lärandet av det skrivna språket kommer därför till eleverna från utanför 
dess kontext, istället för att baseras på barnets behov (Vygotskij, 1978). Ingen föds med 
uppfattningar om ord, stavelser och bokstäver, kopplingen dem emellan är inte naturlig. För 
att lära sig detta krävs deltagande i samhällets kollektiva erfarenheter och behärskande av 
medierande kulturella redskap. Först då kan läs- och skrivförmågan bli en central resurs för 
det kollektiva minnet som det faktiskt utgör (Säljö, 2005).  

3.1.4. Lärande är socialt 
En grundläggande uppfattning i ett sociokulturellt perspektiv är att människor formas som 
tänkande varelser genom att de tar till sig de sätt att tänka, kommunicera samt agera i övrigt 
genom interaktion (Säljö, 2005). Enligt Dysthe (2003) finns det i lärosammanhang två sätt att 
tolka uttrycket socialt lärande: utifrån ett historiskt, kulturellt sammanhang eller att fokusera 
på interaktion. Interaktion mellan människor menar Säljö (2005) kan förstås som en 
grundläggande process för mediering. Han menar också att samtalet är ett uttryck för 
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mediering och att människor således är ständigt medierande resurser för varandra i 
interaktion. Dysthe (2003) anser att den roll som andra personer (lärare, arbetskollegor och 
skolkamrater) har i en människas lärprocess är essentiell. Rollerna är av större vikt än att få 
stimulans och uppmuntran inom den individuella utvecklingen av kunskap. ”Interaktionen 
med andra i läromiljön är avgörande både för vad som lärs och hur det lärs” (Dysthe, 2003, s. 
44). Säljö (2005) menar att kommunikation som sker ansikte mot ansikte innehar flera olika 
typer av återkoppling och ger deltagarna i samtalet möjlighet att anpassa sig till varandra samt 
samordna den gemensamma förståelsen. 

3.2. Att begreppsliggöra språket 
En förutsättning för människans lärande och utveckling är inom ett sociokulturellt perspektiv 
de kommunikativa processerna (Dysthe, 2003). Språket fungerar som ett mellanled mellan 
kultur, interaktion och individens tänkande. Detta eftersom språk både är ett kollektivt, 
interaktivt och individuellt sociokulturellt verktyg. Språk används på många plan, både mellan 
människor, inom grupper och inom människan själv. Människor är kreativa varelser och 
språket är ett dynamiskt och levande instrument, som anpassas till den enskilda människans 
behov i konkreta sammanhang (Säljö, 2000). I språkets natur ligger alltid en begreppslig 
dimension av våra kunskaper. Genom språket kommunicerar vi om omvärlden och ger den 
perspektiv. Centralt vid begreppsligt lärande är förståelsen av relationen mellan begrepp, 
situation och objekt eller händelse. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det väsentliga 
att ha förmågan att konstituera omvärlden inom ramen för olika begreppssystem, som ingår i 
olika verksamheter. Begreppssystemen hänger samman och kompletterar varandra och hjälper 
människan att se mönster samt att analysera företeelser och processer i omvärlden (Säljö, 
2005).  

3.2.1. Likheter och skillnader mellan språk och musik 
Musik och språk består av ljud, det är det mest grundläggande dessa två har gemensamt 
(Dahlbäck, 2011). Enligt Dysthe (2003) är språket den viktigaste medierade artefakten och 
Bjørkvold (1991) understryker att barn artikulerar språk som musik redan från födseln. Vidare 
sätter han den universella barnkulturens spontana uttryck som lekar, sånger och ramsor i 
fokus. Han ser detta som en ovärderlig resurs som han anser att skolan tyvärr inte förstått att 
ta vara på. Lek, innerlighet och fantasi behövs i undervisning. Dahlbäck (2011) menar att för 
att kommunicera med varandra och för att uttrycka oss använder vi både musik, språk, bild 
och rörelse både i nuet och över tid och rum. Patel (2007) hävdar att språk kan översättas, 
men det finns olika sätt att se på världen med språk. Musik kan inte översättas utan att dess 
innebörd radikalt förändras. Musik kan inte översättas till ord eller en annan kulturs musik 
eftersom det inte finns någon universell betydelse. Musik kan dock uppskattas i alla kulturer 
utan att översättning eller någon kännedom om musiken behövs. Även om vi har många ord 
som beskriver känslor, menar Patel att musik ändå kan vara bättre på att uttrycka dem. Sång 
ligger mellan lätet och talspråket. Barn använder sången för att utveckla talet (Uddén, 2004). 
Det råder delade meningar om hur musik och språk ter sig neurologiskt. Brown (2001) menar 
i sin forskning att språk och musik är homogener och delar samma funktioner i den mänskliga 
hjärnan. Patel (2007) menar å andra sidan att det språkliga och det musikaliska är skilda åt i 
de olika hjärnhalvorna. Han argumenterar dock för att mekanismerna för att lära sig dessa två 
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olika ljudsystem, det språkliga och det musikaliska, ändå kan vara lika. Han menar att båda 
systemen handlar om att lära sig att kategorisera ljud. Det blir olika produkter, tal eller musik, 
från liknande processer. Zatorre och Baum (2012) visar i sin forskning på att även om dessa 
processer liknar varandra så handlar det om två olika mekanismer i hjärnan när melodi i tal 
eller musik ska kategoriseras. 

Både musik och språk karaktäriseras av ett systematiskt temporal-, fras- och 
accentueringsmönster (Patel, 2007). Enligt Dahlbäck (2011) är pulsmedvetenhet en 
underlättande förmåga för att urskilja språkliga mönster, vilket i sin tur kan påverka läs- och 
skrivförmågan positivt. Enligt Patel (2007) är prosodi språkets melodi och består av rytm, 
klang, betoningar, dynamik och intonation. Gemensamma byggstenar för tal, musik, sång och 
språk är intonation och melodiska element. Patel menar även att det rytmiska mönstrets 
periodicitet är mycket mer strikt i musik. Pauserna förhåller sig där till en fast puls, till 
skillnad från i språket som är fullt av oregelbundenheter. Språk och musik skiljer sig även på 
det sättet att musik ofta har en bestämd tonhöjd, vilket språk inte har. Talets och musikens 
melodi är distinkt skilda från varandra på så vis att musikens melodi har puls, intervall och 
tonalitet. Musikens meningar, det vill säga fraserna, avslutas ofta genom att tonhöjden sänks 
och tonlängden förlängs. Dessa ledtrådar kan även återfinnas i språkets prosodi. Prosodiska 
grupperingar, i form av frasstrukturer, är ett rytmiskt fenomen som kan appliceras både på 
musik och på lingvistiska sekvenser (Patel, 2007). Dahlbäck (2011) menar att ett lärande inom 
musik, språk och konst ökar barns möjligheter att uttrycka sig och det utgör inte en 
motsättning för fritt skapande. Vidare anser hon att lärare kan ha en ”tyst kunskap” eller en 
övertygelse om att språkutvecklingen främjas av ramsor och sånger. Däremot fattas begrepp, 
redskap och metoder för vad det egentligen innebär att låta musik och språk interagera i barns 
läs-, skriv- tal-, sång- och musikutveckling. Enligt Molander (1996)  är den tysta kunskapen 
den kunskap som inte är nedskriven eller distanserad, utan den som yttrar sig i mänskligt liv 
och engagemang. Tyst kunskap står för de erfarenheter och kunskaper som inte behöver 
uttryckas i ord.  

3.2.2. Musik- och språkförmåga i samverkan 
I både språkligt och musikaliskt lärande är att lyssna en nödvändig förmåga. Språkets 
medierande funktioner för det musikaliska lärandet menar Dahlbäck (2011) är att tydliggöra 
(olika sätt att sjunga eller att använda ord till en rytm), förklara (hur musiken ska spelas, 
sjungas eller lyssnas på) och medvetandegöra (varför snabb musik kan låta glad). Musikens 
medierande verktyg för det språkliga lärandet är att tydliggöra musiken i språket genom att ge 
mönster för betoningar, rytm, klang och nyanser och ge språket tydlig form genom sånger. 
Vidare kan förmågan att lyssna uppmärksammas och gruppen ges möjlighet att delta 
samtidigt med både röst och kropp. Den språkliga förmågan kan även befästas och repeteras 
gemensamt med sång och musik. Det uppstår ett flyt när en text sjungs tillsammans, till 
skillnad mot när den läses. Detta eftersom det i musiken, i detta fall sången, finns en 
gemensam uppfattning av rytm, betoningar och pauseringar i texten. Pauseringar och 
betoningar blir genom sången gemensamma. När text sedan läses utan sång använder eleverna 
den språkrytm, de pauseringar och de betoningar de använde när texten sjöngs (Dahlbäck, 
2011). En fundamental förmåga inom musikframförande är att kunna synkronisera rörelse till 
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en stadig puls, detta har studerats under en längre tid och likställs ofta med sensomotorisk 
koordination (Tierny & Kraus, 2013a). Tierny och Kraus visar i sin forskning ett samband 
mellan förmågan att hålla pulsen och variera rytm till den och den neurologiska responsen på 
ljud. I undersökningen fick en grupp sjuttonåringar knacka med en förinspelad rytm, med 
målet att knacka synkront med det inspelade ljudet, det vill säga knacka rytmen med god 
timing. Tierny och Kraus menar att förmågan att knacka med större variabilitet är förenat med 
större variabilitet i den neurologiska responsen på ljud. Detta kan i förlängningen antyda att 
rytmsynkroniseringsförmågan och förmågan att läsa kan knytas till varandra, då de båda 
grundar sig i konsekvent timing i hörselsystemet. Att kunna urskilja rytmiska mönster, vilket 
är viktigt i både musik- och talperceptionen, menar Tierny och Kraus (2013b) också är av stor 
vikt i förvärvandet av läsförmågan. Läsförmåga är beroende av auditiva perceptuella 
färdigheter såsom förmågan att uppfatta samt neurologiska responser gällande skillnader i 
timing. Vidare menar Tierny och Kraus att musik kan tillhandahålla en effektiv utvecklings- 
och utbildningsstrategi i fråga om att öka språkförmågan för alla barn, särskilt dem som har 
svårigheter att lära. Det finns en länk mellan musisk förmåga och träning och läsförmåga, där 
många olika processer överlappar varandra. Musik kan höja läsförmågan av den anledningen 
att musik kan leda till ökad synkroni i hjärnans auditiva system. Tierny och Kraus menar dock 
inte att musik ska ersätta något ämne, utan ska vara en del i skolans andra ämnen. De menar 
att även om vissa elever kommer att kunna dra nytta av musikträningen, kommer andra att 
gynnas av andra delar i undervisningen. Också Dahlbäck (2011) menar att ämnena svenska 
och musik inte bör skiljas åt i ”teoretiska” och ”praktiska” (ibland även benämnda som 
”estetiska”) ämnen, då de båda i själva verket i hög grad är både ock. På samma vis som det är 
ett hantverk att lära sig att spela ett instrument är det även ett hantverk att lära sig skriva texter 
i olika genrer. Gränserna mellan tal, sång, poesi och musik är flytande. Dahlbäck menar att 
musikens medierande funktioner som används för det språkliga lärandet kan användas för att 
involvera en hel grupps olika lärstilar. ”Visuellt kan alla se ett ord, auditivt höra det i sången 
eller ramsan och kinestetiskt göra rörelser till. Ifall det är så att en lärstil var dominerande hos 
en elev blev den förstärkt eller utmanad av att fler sinnen användes i lärandet” (s. 125). 

3.2.3. Instrument för tänkande 
Instrumentalism är ett tankeinstrument som innebär att termer och begrepp inte har någon 
direkt motsvarighet i det verkliga livet utan istället bör betraktas som instrument för 
tänkandet. Lärande sker genom handling (learning by doing). Med detta synsätt på kunskap 
och lärande menas att undervisningen inte ska organiseras som en serie katederlektioner, utan 
istället bör organiseras likt en serie projektarbeten där eleverna arbetar i smågrupper. 
Ytterligare en konsekvens av detta synsätt är att skolan inte primärt bör organiseras ämnesvis, 
utan istället i så kallade sakområden, teman (Egidius, 2008). Termen instrumentalism syftar 
enligt Varkøy (2007) till att se skolämnen och människor i skolan som instrument, eller 
verktyg och redskap, för att nå ett annat mål. En instrumentalist, i denna bemärkelse, ser alltså 
inte musik som ett mål i sig, utan som ett verktyg för att nå ett annat mål, där det slutgiltiga är 
att skapa dugliga samhällsmedborgare. Fundamentalt i det humanistiska synsätt på lärande, 
som instrumentalism innebär, menar Varkøy är att det finns en balanserande punkt mellan att 
som lärare influera sin student och att låta den växa fritt. Elevens ska lära sig att skilja mellan 
rätt och fel, sant och falskt med hjälp från läraren, men med egna argument. Elev och lärare 
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måste sälla sig till samma uppfattning om vad sanningen är. Eleven ska växa in i kunskapen, 
vilket gör att läraren blir mer av en trädgårdsmästare. Detta anser dock Varkøy inte vara en 
lämplig titel, då trädgårdsmästare måste forma sin trädgård på ett sätt som inte kan jämföras 
med ett humanistiskt synsätt. Han menar att musik inte ska jämföras med naturvetenskap där 
allt är mätbart, då lärande i musik även handlar om fenomenet att uppleva och uttrycka musik. 
Detta gör att musiska kunskaper inte enbart kan bedömas utifrån standardiserade prov.  

3.3. Olika sätt att lära 
Alla kan lära sig, men alla lär sig på sitt eget sätt. För varje människa finns en lärstil och med 
denna följer vissa styrkor och svagheter. Lärande uppstår mer friktionsfritt genom utnyttjande 
av de starka sidorna än av de svaga (Dunn, 2001). Enligt Dunn finns det fyra olika lärstilar: 
auditivt (via hörseln), visuellt (via synen), kinestetiskt (via känslor eller praktiskt arbete) och 
taktilt (med händerna). Hon menar också att det finns två sätt att hantera komplicerad 
information; ett analytiskt och ett holistiskt tankesätt. Den analytiske är noga med detaljer och 
kan komma ihåg lösryckta fakta. Den analytiske brukar, enligt Dunn, klara sig väl i den 
traditionella skolan där utantillkunskaper är centrala. Den holistiske är lika duktig som 
analytikern, men sållar informationen. Det som varken är relevant eller intressant sållas bort. 
Ett krav för att den holistiske ska lära sig är att den finner informationen intressant. Vilken 
lärstil som varje individ har varierar från person till person, grupp till grupp samt från 
klassrum till klassrum. Boström (1998) menar att det runt om i världen ges lektioner som 
förutsätter att alla människor lär på samma sätt, att insikten om att alla lär på olika sätt inte 
tillämpas praktiskt. Valet av metodiska verktyg bör komma sig av dessa kunskaper. Enligt 
Dunn (2001) finns det även olika faktorer som påverkar lärandet. Både miljömässiga, 
emotionella, sociala, fysiska och psykologiska faktorer som alla har sin påverkan på hur olika 
människor lär sig, se fig. 1. 

 

Fig. 1 (Dunn, 2001, s. 16). 
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Vygotskij (1934/1999) menar å andra sidan att intellektets utveckling kan jämföras med det 
inre språket hos individen. Intellektets och tänkandets utveckling är dock inte förutsatta av 
varandra och sker inte som en direkt fortsättning av varandra, utan sker parallellt. Säljö (2000) 
beskriver detta som att tänkande kan liknas med ett inre samtal som individen för med sig 
själv. Det en människa säger är ingen direkt spegling av vad en människa tänker, på samma 
vis som det en människa tänker inte nödvändigtvis behöver vara vad en människa säger. 
Tänkandet är en osynlig process. Genom att vara deltagande i kommunikation kan individen 
ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla, det vill säga skaffa sig nya kunskaper. 

3.4. Styrdokument 
Lgr11 (Skolverket, 2011) säger att läraren ska ta hänsyn till varje individs förutsättningar, 
behov, erfarenheter och tänkanden. Den ska också organisera och genomföra arbetet så att 
eleven utvecklas efter dessa och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga. Läraren ska också ge eleverna stöd i deras språk- och kommunikationsutveckling. 
Alla som arbetar i skolan ska också samverka för att skapa en skola som har en god miljö för 
lärande och utveckling. Läraren ska även, enligt Lgr11, organisera och genomföra arbetet så 
att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Enligt övergripande mål och riktlinjer i 
Lgr11 ska varje elev efter genomgången grundskola kunna använda sig av och ta del av 
många olika uttrycksformer, såsom språk och musik. Undervisningen i musik ska, enligt dess 
kursplan, ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som kommunikationsmedel och 
uttrycksform. Likväl som undervisningen i svenska ska syfta till att ge eleverna möjlighet att 
utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska också ges förutsättningar 
att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen språkförmåga och på så vis 
kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Läraren ska, enligt Lgr11:s 
riktlinjer ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
som inom musikens estetiska uttrycksformer och inom svenskans läs-, skriv- och 
kommunikationsförmåga.  
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4. Metod 
I detta kapitel behandlas denna studies metodologi. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
Relationen mellan teori och empiri, sedan följer Hermeneutik, vilket i denna studie är det 
vetenskapliga synsätt som använts. Därefter ett avsnitt om Fenomenografi, det 
förhållningssätt som genomsyrat analysens faser. Metodval, i form av intervjuer för att 
komma åt musiklärares uppfattningar relevanta för denna studie, beskrivs sedan följer Urval 
och Etiska överväganden i samband med intervjuerna. Därefter en redogörelse för 
genomförandet av undersökningarna och en beskrivning av analysen av dem. Sedan följer 
kapitlet Tillförlitlighet och slutligen presenteras de olika Informanterna. 

4.1. Relationen mellan teori och empiri 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det tre olika begrepp som beskriver hur teori och 
empiri kan relateras till varandra; deduktion, induktion och abduktion. En forskare som 
arbetar deduktivt följer bevisandets väg och utgår från teori, medan en forskare som arbetar 
induktivt följer upptäckandets väg och utgår från empiri. En forskare som arbetar abduktivt 
kombinerar dessa två och utgår från empiriska fakta men inkluderar samtidigt teoretisk 
förförståelse, se fig. 2. Alvesson och Sköldberg (2008) menar dock att abduktion inte kan 
reduceras till att vara enbart en kombination, utan arbetssättet tillför också nya och helt egna 
moment. 

 

Fig. 2 (Patel och Davidson, 2011 s.25). 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utgår det abduktiva förhållningssättet från att enskilda 
fall tolkas utifrån ett hypotetiskt mönster som om det vore riktigt förklarar fallet i fråga. 
Tolkningen styrks sedan genom nya fall. Detta arbetssätt präglas av förståelse, vilket gör att 
abduktionen skiljer sig fördelaktigt från de andra förklaringsmodellerna. Denna studie utgår 
från ett abduktivt förhållningssätt, då syftet är just att skapa förståelse för betydelsen i 
samverkan mellan musik och språk med hjälp av insamlat empiriskt material i 
forskningsanalysen. 
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4.2. Hermeneutik 
Hermeneutik står för en typ av tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där fokus ligger 
på att förstå den mänskliga existensen genom att studera företeelser, tolka och försöka förstå 
dem. Hermeneutik står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och innehar en 
forskarroll vilken är öppen, subjektiv och engagerad. Enligt hermeneutiken är människan av 
språklig natur, det är genom språket som människan skaffar sig kunskap om det genuint 
mänskliga. Hermeneutikern försöker förstå andra människor genom att tolka dess språk och 
handlingar (Patel & Davidson, 2011). Forskaren tolkar oundvikligen i enlighet med sina egna 
referensramar, då denne ständigt bär med sig dessa. Förståelse är både skapande och 
reproduktivt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Forskningsobjektet närmas subjektivt utifrån den 
hermeneutiske forskarens egen förförståelse. Denna förförståelse fungerar som en tillgång och 
inte ett hinder för att förstå och tolka forskningsobjektet. Att helt frångå förförståelsen innebär 
stora svårigheter. Hermeneutikern försöker istället se helheten i forskningsproblemet, vilket 
grundar sig i holism. Holism grundar sig i att helheten är större än summan av delarna (Patel 
& Davidson, 2011). Det finns inga fasta regler för tolkning inom hermeneutiken (Alvesson 
och Sköldberg, 2008). Att tolka en text, som exempelvis en enkät, som hermeneutisk forskare 
innebär börjar med att först läsa hela texten och försöker förstå helheten, för att vidare läsa 
olika delar i texten var för sig. På så vis kan hermeneutikern skaffa sig förståelse av dessa 
(Patel & Davidson, 2011). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskaren börjar i någon 
del och sätter den i samband med helheten som därav får ny belysning. Forskaren fördjupar 
sedan förståelsen genom att alternera mellan del och helhet. Detta kallas för den 
hermeneutiska cirkeln.  

4.2.1. Den hermeneutiska cirkeln 
Patel och Davidson (2011) menar att den hermeneutiska cirkeln är ett vedertaget uttryck inom 
den hermeneutiska forskningen. Den innefattar helhet och del, subjekt och objekt, forskarens 
förförståelse och perspektivförskjutningar, dessa är delar i en helhet som ständigt växer och 
utvecklas. Forskaren pendlar även mellan subjektets synvinkel, intervjuaren, och objektets 
synvinkel, den intervjuade, för att få en så god förståelse som möjligt av forskningsproblemet. 
Forskarens egen förståelse används under hela tiden som ett verktyg i tolkningen. För att nå 
förståelse för objektet krävs empati eller medkänsla av den hermeneutiske forskaren (Patel & 
Davidson, 2011). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att empati inte är lika med en 
källkritisk metod, utan ska snarare ses som ett komplement till en sådan.  Forskaren ska till 
följd av denna empati kunna förstå objektet, till och med bättre än vad objektet själv gör, när 
empatin är i kombination med större kunskapsmängd hos forskaren än hos objektet själv. 
Samtidigt menar Patel och Davidson (2011) att relationen mellan forskare och det studerade 
objektet rimligtvis beskrivs som den mellan två jämbördiga subjekt. Med detta menas att den 
studerade och forskaren befinner sig på samma plan och tillsammans försöker att nå en 
gemensam förståelse. För detta sammanhang används inom hermeneutiken ofta begreppet 
förståelsehorisont, vilket benämner gränsen för vad som omfattas av förståelsen och 
oförståelsen. Under den pågående tolkningsakten förflyttas denna förståelsehorisont för att 
uppnå gemensam förståelse. Denna typ av forskning innehar ett tydligt drag av abduktion av 
den anledningen att forskaren pendlar mellan helhet och del och mellan olika synvinklar i 
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tolkandet (ibid.). Detta pendlande kan beskrivas genom den hermeneutiska cirkeln, se fig. 3 
(Alvesson och Sköldberg, 2008).  

 

Fig. 3 (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 212). 

Hela den hermeneutiska forskningsprocessen bör genomsyras av denna cirkel. ”Förståelse 
måste kontinuerligt referera tillbaka till tidigare förförståelse, och förförståelsen måste 
befruktas genom ny förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 211).  

4.3. Fenomenografi 
Som analysmetod av empirin i denna studie har fenomenografin varit det förhållningssätt som 
använts. Fenomenografin är inriktad mot att studera uppfattningar. Metoden utvecklades 
ursprungligen som en kvalitativ metod för att studera lärande. Denna typ av metod har dock 
ingen begränsning till att enbart studera lärande, utan syftet med en fenomenografisk analys 
har sitt fokus på hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. I uppfattningar av fenomen 
ska i det här fallet människan ge information om relationen mellan sig själv och omvärlden 
(Patel och Davidson 2011). Uljens (1989) menar att det är inom denna ram som människan 
kan skapa kunskap. Uppfattningar är den oreflekterade grund som människan utgår från i sitt 
handlande och sina resonemang och det som utgör den för givet tagna verkligheten. Enligt 
Patel och Davidson (2011) är att uppfatta något lika med att skapa mening, vilket är det 
huvudsakliga sättet som omvärlden gestaltas. Det är uppfattningen som är utgångspunkt när 
människan handlar och resonerar. Enligt Uljens (1989) ges i fenomenografin ordet 
uppfattning en annan innebörd än i det vardagliga språket. Skillnaden i innebörden ligger i att 
fenomenografiska forskare säger sig analysera människors uppfattningar av olika företeelser 
och inte människors uppfattningar om dem. I denna studies analys används de, enligt Patel 
och Davidson (2011), för det fenomenografiska förhållningssättet utmärkande fyra steg, där 
forskaren först skapar ett helhetsintryck av empirin (steg ett) för att sedan uppmärksamma 
likheter och skillnader i utsagorna (steg två). Därefter kategoriseras uppfattningarna i 
beskrivningskategorier (steg tre) där den underliggande strukturen sedan studeras (steg fyra). 
De kategorier som används ska skilja sig från varandra och inte kunna överlappas (Patel & 
Davidson, 2011). Patel och Davidson menar att människors uppfattningar kan variera över tid, 
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varför fenomenografin inte syftar till att finna teorier som är slutgiltigt lagbundna. Uljens 
(1989) menar att i ett perspektiv där andra människors uppfattningar är det intressanta, som i 
ett fenomenografiskt perspektiv, har det inte någon betydelse om uppfattningarna är sanna 
eller falska. Intresset är istället begränsat till att beskriva hur människor uppfattar något, och 
detta kan både vara ”sant” och ”falskt” på samma gång. Forskaren skapar därmed ett 
påstående om ”verkligheten” och resultatet kan således inte härledas till att vara generellt, 
utan handlar om att urskilja hur fenomen kan vara relaterade till en helhet. 

4.4. Metodval 
För att få fler olika perspektiv på det studerade ämnet som möjligt valdes i denna studie två 
metoder för att samla data. Nedan beskrivs de valda metoderna frågeformulär och 
djupintervju. 

4.4.1. Frågeformulär 
Då syftet med denna studie var att få inblick i lärares uppfattningar och erfarenheter av musik 
och språk i samverkan föll valet av metod på en kvalitativ undersökning i form av en skriftlig 
intervju där intervjufrågorna ställdes genom ett frågeformulär. Denna studie hade 
övergripande och uttömmande frågor (se bilaga II) och informanterna fick god tid på sig att 
svara på dem. Frågorna formulerades som öppna frågor, vilket dock kräver större 
ansträngning från intervjupersonerna än mer styrda frågor, vilket kan göra att svarsfrekvensen 
minskar. Denna typ av undersökning kan beskrivas som en datorstödd kvalitativ intervju. 
Trost (2012)  menar att kvantitativa studier anger frekvenser, medan kvalitativa studier 
handlar om att försöka förstå hur människor resonerar och reagerar. Varför valet föll på en 
kvalitativ studie framför en kvantitativ beror på att åsikter och uppfattningar var av störst vikt 
i denna studie. Denscombe (2000) förklarar frågeformulär som mer lättarrangerade än 
personliga intervjuer. Ur ett ekonomiskt perspektiv kostar denna typ av intervju varken 
mycket i material eller tidsåtgång. Han beskriver även att frågeformulär ska ha vissa 
karaktärsdrag för att betraktas som forskningsmässiga. Dessa formulär ska bestå av en 
nedtecknad serie frågor, som ska vara utformade så att information insamlas som kan 
användas som data för analys. Det är inte meningen att formuläret i sig ska förändra 
människors attityder. Informationen ska insamlas genom att människor tillfrågas direkt om 
frågor som rör undersökningen, så att informationen kommer direkt från källan. 
Intervjufrågorna till denna studie utformades så att mycket få av dem hade svarsalternativ, 
detta innebär att själva frågeformuläret har relativt låg grad av strukturering och har låg grad 
av standardisering. Trost (2012) menar dock att termerna strukturering och standardisering är 
relativa. Han menar att om själva studien har låg grad av strukturering och standardisering vet 
forskaren varken ut eller in. Därför har denna studie hög grad av strukturering och låg grad av 
standardisering. Detta innebär, enligt Trost att undersökningen håller sig till ämnet i fråga och 
frågorna ställs utifrån det. Själva intervjufrågorna i denna studie har låg grad av 
standardisering, då förutsättningarna och livsvärldarna för de olika informanterna inte är 
desamma för samtliga.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att datorstödda intervjuer används i allt större 
utsträckning. Dessa kan ske via e-post eller chatt. Intervjuer genom e-post blir en tidsmässigt 
asynkron interaktion där intervjuaren skriver frågor och sedan väntar på svar. Fördelen med 
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en intervju i skrift är att den skrivna texten i sig blir ett medium för analys så snart den skrivits 
ned. Nackdelar är avsaknaden av kroppslig närvaro och ljudet av rösten, dock var dessa 
aspekter ej av vikt vid denna studie, då åsikter och uppfattningar hos informanterna var det 
centrala. Enligt Kvale och Brinkmann finns det dock strukturella maktpositioner i en intervju 
som kan göra att de intervjuade svarar det de tror att den som intervjuar vill höra, istället för 
att svara det de verkligen tycker. Relationen mellan intervjuare och intervjuperson skapas 
redan under intervjuns första skede. Denscombe (2000) menar att det inte är forskarens 
identitet i sig som påverkar intervjun, utan snarare är det forskarens identitets betydelse för 
intervjupersonen som har betydelse för intervjuns utgång. 

4.4.2. Djupintervju med forskare 
För att ytterligare gå djupare in på området om musik och språk i samverkan genomfördes en 
djupare intervju med en forskare på området. Detta för att föra ett mer djupgående samtal 
kring ämnets olika aspekter. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en grundläggande form av 
mänsklig interaktion att samtala. Vardagslivets samtal är utgångspunkt för den kvalitativa 
forskningsintervjun och är ett professionellt samtal. Den söker finna mening ur 
undersökningspersonens erfarenheter och finna förståelse för världen ur dennes synvinkel. 
Patel och Davidson (2011) menar att både intervjuare och intervjuperson är medskapare, men 
rollerna är olika, i samtalet när det gäller en kvalitativ intervju. Intervjuaren genomför 
samtalet och den intervjuade ställer upp utan att kanske ha någon direkt nytta av den själv. 
När en kvalitativ intervju genomförs är förkunskaper inom området hos forskaren en trolig 
fördel (Patel & Davidson, 2011). Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2009) nödvändigt för 
att kunna ställa relevanta frågor. Enligt Patel och Davidson (2011) innehar kvalitativa 
intervjuer i stort sett alltid en låg grad av strukturering, med vilket menas att frågorna som 
ställs av intervjuaren ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord, vilket var 
fallet vid denna intervjustudie. Forskningsintervjun hade en låg grad av standardisering när 
intervjuarna valde ordningen på frågorna som ställdes utefter vad som kändes bäst i stunden. 
Intervjun registrerades genom ljudupptagning, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 
en av de vanligaste metoderna, vilket ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet. 
Denscombe (2000) menar att detta utger en fullständig dokumentation av vad som sägs, dock 
inte kroppsspråk och minspel. Efter att intervjun är genomförd och inspelad följer den 
tidskrävande men viktiga delen att skriva ut intervjun. På detta sätt kommer forskaren i 
närkontakt med data. Detta efterarbete väcker liv i samtalet igen vilket är en tillgång i en 
kvalitativ intervju. Syftet med djupintervjun var att identifiera den intervjuade forskarens 
uppfattning om fenomenet musik och språk i samverkan. Att identifiera uppfattningar är 
enligt Patel och Davidson (2011) själva syftet med en kvalitativ intervju. 

4.5. Urval 
Informanterna i den skriftliga intervjustudien valdes ut för att de är kunniga inom skolämnet 
musik och har viss erfarenhet av att även arbeta med musik och språk i samverkan. Samtliga 
informanter är utbildade lärare, de svar som inkom från pedagoger som inte var utbildade 
sållades bort. Informanterna är bosatta i olika delar av landet och alla är verksamma lärare. Då 
materialet som skulle analyseras riktar sig mot grundskolans yngre åldrar är även de flesta 
informanterna verksamma där. Kontakten med informanterna stiftades via en grupp, 
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bestående av musiklärare, på det sociala nätverket Facebook™. Enligt Denscombe (2000) bör 
kontakt med informanterna i förväg inför en skriftlig studie öka svarsfrekvensen på denna. Ett 
inlägg skrevs i gruppen, där informanter med den önskade erfarenheten efterfrågades. På detta 
sätt gavs informanterna själva ett val att uppta kontakt för att delta i studien. Deltagandet blev 
därmed ytterst frivilligt. Informanterna kan i och med detta sägas ha gjort en del av urvalet på 
egen hand, då de själva anmält sig till studien. Då det i slutänden inte var så många av dem 
som anmält sig till studien som faktiskt svarade efter ett antal påminnelser, föll också urvalet 
på pedagoger som vi känner. 

4.5.1. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har formulerat fyra etiska regler som tagits i beaktande vid utförandet av den 
skriftliga intervjustudien. I enlighet med informationskravet, där forskaren är skyldig att 
informera deltagarna om studiens syfte, informerades informanterna om denna studies syfte i 
missivet (se bilaga I) som skickades ut i samband med intervjufrågorna (se bilaga II). Där fick 
också informanterna själva möjlighet att styra över sin medverkan, i enlighet med 
samtyckeskravet. Informanterna garanterades även konfidentialitet och att informationen inte 
avses att nyttjas i något annat syfte. Detta enligt konfidentialitets- och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Även vid djupintervjun togs dessa aspekter i beaktande, men där 
skedde informationsutbytet istället via mail. 

4.6. Genomförande 
Intervjufrågorna till de skriftliga intervjuerna konstruerades utifrån denna studies syfte och 
frågeställning. Informanterna kontaktades i det första skedet genom en annonsering via 
Facebook, i en grupp bestående av musiklärare. De som var intresserade av att delta i studien 
kontaktade oss och fick då material samt ett frågeformulär med tillhörande missiv (se bilaga I 
och II). Det material som utgjorde utgångspunkten för frågorna är ett material som vi utformat 
utifrån en aktionsstudie. Materialet, som vi valt att kalla Musikspråkan, består av olika 
moment som kan visa ett sätt att arbeta med musik och språk i samverkan. Alla moment har 
sin grund i den aktuella läroplanen Lgr11 och är utformade för att uppfylla delar av kursmålen 
inom svenskans och musikens kursplaner för årskurs 1-3. Varje moment i Musikspråkan har 
för avsikt att främja språkförmågan, på ett eller annat vis, med hjälp av musik (Hedström 
Lindström & Jonsson, 2014). Informanterna fick svara på frågor via mail utifrån detta 
material, vi ställde sedan följdfrågor vid behov. Då inte alla som anmält sig till studien 
besvarat den, trots åtskilliga påminnelser kontaktades även fler lärare. De skriftliga 
intervjuerna transkriberades inte, då de redan utgjordes av text och således är färdiga för 
analys. 

Efter de skriftliga intervjuerna valde vi att genomföra en djupintervju med en forskare inom 
området, dels utifrån svar på frågorna i de skriftliga intervjuerna och för att få djupare 
förståelse och information. Intervjufrågorna till djupintervjun utformades i övrigt på ett 
liknande sätt som till de skriftliga intervjuerna, men i djupintervjun ställdes även djupare 
frågor för att ett mer djupgående samtal skulle kunna föras (se bilaga III). Kontakten togs via 
mail, och intervjun genomfördes via Skype, då avståndet var för långt för att intervjun skulle 
kunna genomföras öga mot öga. Intervjun var utformad som ett relativt informellt samtal 
mellan oss som intervjuare och intervjuobjektet. Detta eftersom både intervjuare och 
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intervjuobjekt har förförståelse om ämnet och därför behövde inte heller akademiskt språk 
undvikas, vilket annars, enligt Kvale och Brinkmann (2009), bör göras i en intervju. De menar 
även att förkunskaper hos intervjuarna gör intervjusituationen mer jämlik vid intervjuer med 
”eliter”.  
Intervjun spelades in och transkriberades ordagrant. 

4.7. Analys 
Nedan redogörs för tillvägagångssättet under analysmomentet av empirin. Förfarandet var 
snarlikt både under de skriftliga intervjuerna och under djupintervjun, däremot valde vi att 
analysera djupintervjun för sig, då den innehöll långt mycket djupare information än de 
skriftliga intervjuerna. Fokus pendlade under analyserandet mellan del och helhet, ibland även 
under samma analysfas. 

Analysfas ett – skriftliga intervjuer: Under denna fas låg fokus främst på att bekanta sig 
med det insamlade informationsstoffet och skapa en helhetsbild av detta. Intervjuerna lästes 
igenom och intressanta företeelser antecknades. Då utvecklande av resonemang var 
nödvändiga för att få en fullständig bild av informantens uppfattningar mailades följdfrågor 
till de berörda informanterna. Dessa svar fogades sedan till informationsstoffet. 

Analysfas två – skriftliga intervjuer: I denna fas var det primära att försöka finna likheter 
och skillnader samt uppfatta gemensamma nämnare i de olika intervjusvaren. Under denna fas 
pendlade vi mellan vår egen förförståelse och informanternas synvinklar i enlighet med den 
hermeneutiska cirkeln. Vi försökte också att förhålla oss jämbördiga med intervjuobjekten för 
att komma till gemensamma insikter. 

Analysfas tre – skriftliga intervjuer: Informanternas uppfattningar kategoriserades i 
beskrivningskategorier under denna analysfas. I referenssyfte färgkodades de olika 
informanternas svar. Att koda i referenssyfte förespråkas av Denscombe (2000) som anser att 
kodning är en nödvändighet i en analys för att kunna gå tillbaka till bitar i datamaterialet som 
är av särskilt intresse. Till en början uteslöt inte beskrivningskategorierna varandra, varför 
kategoriseringen fick omformas något. Kategorierna namngavs då Struktur och anpassning 
efter situationer, Skapandeprocesser, Språkligt lärande med musik som verktyg och Socialt 
lärande. 

Analysfas fyra – skriftliga intervjuer: Till sist delades varje beskrivningskategori in i fyra 
underkategorier. Struktur och anpassning efter situationer indelades i underkategorierna 
Lärarens ansvar, Elevperspektiv, Användningsområden och Ämnesövergripande. Språkligt 
lärande med musik som verktyg indelades i Musikaliska och språkliga byggstenar, Funktion, 
Effekt och Koppling till styrdokument. Kategorin Socialt lärande indelades i 
underkategorierna; Samarbete, Funktion, Effekt samt Lärarens perspektiv. 
Beskrivningskategorin Skapandeprocesser indelades i Koppling till styrdokument, Funktion, 
Effekt samt Lärarens ansvar. Några av de valda underkategorierna var gemensamma, varför 
nya kategorier kunde skapas och bli till resultatkapitlets rubriker. 
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Analysfas ett – djupintervju: Under denna fas var huvudsyftet att skapa en helhetsbild av 
materialet. Intressanta företeelser i stoffet markerades var för sig. Dessa företeelser lyftes 
sedan fram och diskuterades.  

Analysfas två – djupintervju: I detta skede jämfördes resultaten i djupintervjun med svaren 
från de skriftliga intervjuerna, för att upptäcka likheter och skillnader.  

Analysfas tre – djupintervju: Efter att ha jämfört svaren alla intervjuer emellan beslutades 
att forskarens uppfattningar skulle indelas i samma kategorier som i de skriftliga intervjuerna: 
Struktur och anpassning efter situationer, Skapandeprocesser, Språkligt lärande med musik 
som verktyg och Socialt lärande. 

Analysfas fyra – djupintervju: Slutligen indelades varje beskrivningskategori i fyra 
underkategorier som stoffet sedan kategoriserades i. Struktur och anpassning efter situationer 
indelades i underkategorierna Lärarens perspektiv och ansvar, Elevperspektiv, Ramar och 
Ämnesövergripande. Språkligt lärande med musik som verktyg indelades i Funktion, Effekt, 
Kommunikation och Musikaliska och språkliga byggstenar. Kategorin Socialt lärande 
indelades i underkategorierna Ämnesövergripande, Ämnesuppdelning, Välmående och 
gemenskap i skolan samt Inställning till lärande. Beskrivningskategorin Skapandeprocesser 
indelades i Lärarens ansvar, Kreativitet, Ramar och verktyg samt Skapande. Några av de 
valda underkategorierna var gemensamma, varför nya kategorier kunde skapas, som sedan 
blev till rubrikerna i resultatkapitlet. 

4.7.1. Tillförlitlighet 
Validitet är att veta vad som undersöks. Det vill säga överensstämmelsen mellan vad som 
avses att undersöka och vad som faktiskt undersöks. När mätinstrumentet mäter just det som 
avses att mäta och undersöka har instrumentet god validitet. Reliabilitet är instrumentets 
tillförlitlighet (Patel och Davidson, 2011). Vid kvalitativ forskning är ambitionen att upptäcka 
företeelser, att tolka samt att förstå innebörden i människors livsvärldar och beskriva 
uppfattningar. Enligt Patel och Davidson gäller begreppet validitet forskningsprocessens 
samtliga delar i kvalitativ forskning, vilket gör att begreppet inte får samma innebörd som i 
den kvantitativa forskningen. I en kvalitativ forskningsstudie är det inte ett tecken på låg 
reliabilitet om en fråga får olika svar av samma objekt vid olika tillfällen. Denscombe (2000) 
menar å andra sidan att en kvalitativ studies tillförlitlighet kan bli låg, då inte svaren blir 
desamma om undersökningen görs flera gånger. Begreppet reliabilitet används sällan inom 
kvalitativ forskning. Begreppen reliabilitet och validitet är tätt ihopkopplade med varandra, 
varpå begreppet validitet får en vidare innebörd. Mot denna bakgrund kommer endast 
begreppet validitet att användas fortsättningsvis i denna studie. Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att sanningen stiftas genom dialog. När olika tolkningar och handlingar diskuteras i en 
social praktik vinner kunskapen validitet. Patel och Davidson (2011) menar att validiteten 
också ligger i att tydligt redogöra för den metod som använts. 

4.8. Informanterna 
Informanterna i intervjuerna har tilldelats fiktiva namn. 
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4.8.1. Deltagarna i den skriftliga intervjun 
Håkan har en lärarexamen och har studerat på musikhögskola. Han arbetar i en liten 
norrländsk kommun, där han undervisar i musik från årskurs två till gymnasiet, samt i 
särskolan. I musikläraryrket har han jobbat i fem år. 

Gunnar är utbildad musiklärare för år 1-6, samt i SO i år 4-9. Han undervisar årskurs 1-3 i 
musik i en sydsvensk kommun. Han har jobbat som lärare i 15 år. 

Eva är utbildad musiklärare och har arbetat som behörig lärare i två och ett halvt år, i 
förskoleklass till gymnasiet, i en stad i södra Sverige. Innan dess har hon arbetat tio år som 
obehörig lärare. 

Sten har undervisat i musik i 15 år. Han är utbildad fritidspedagog och musiklärare för 
förskoleklass till gymnasiet. För närvarande arbetar han på gymnasiesärskolan i en kommun i 
södra Sverige. 

Ingrid har utbildat sig till lärare i svenska och svenska 2 för grundskolans lägre år, det vill 
säga förskoleklass till årskurs sex. Hon har nio års erfarenhet av läraryrket. Sedan 2012 är hon 
även behörig i musik efter att ha gått lärarlyftet. Hon undervisar i musik i årskurs F-6, samt 
fungerar som resurs i svenska och svenska 2 i en skola i en sydsvensk kommun. 

4.8.2. Deltagare i djupintervju 
Maud har arbetat som lärare i musik och svenska och har forskat om musik och språk i 
samverkan ur ett musikpedagogiskt perspektiv. Nu har hon bytt bana och är mer inriktad på 
svenskdidaktik i sin forskning. 

5. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av de olika intervjuerna utifrån ett antal rubriker som 
skapats utifrån de kategorier som framtogs under analysfaserna. Först presenteras resultatet ur 
musiklärarnas synvinkel under rubrikerna Funktioner och effekter, Lärarens ansvar samt 
Användningsområden. Därefter följer resultatet ur forskarens synvinkel under rubrikerna 
Sociala aspekter, Kreativa processer, Lärarens ansvar samt Språkligt lärande med musik som 
verktyg. 

5.1. Musiklärarnas syn på samspel mellan musik och språk 
Nedan följer resultaten från de skriftliga intervjuerna med musiklärare. 

5.1.1. Funktioner och effekter 
Flera av informanterna talar om sambandet mellan musik och språkligt lärande. Gunnar 
skriver att sånger betyder mycket för den språkliga säkerheten. Han talar om kraften i sånger, 
bilder och berättelser och hur denna kraft kan tas emot på olika sätt. Han menar att sången gör 
större effekt om den har en mer öppen och inte förutbestämd utgång. 

Jag har personligen svårt för sånger som Vokalvisan, där det är helt och hållet förutbestämt vad 
de är till för. Sånger, bilder, berättelser m.m. har sin kraft i att de kan slå an olika saker hos olika 
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mottagare. Om det är helt förutbestämt vad som ska hända med mig när jag sjunger en viss sång 
är det stor risk att sången ”dör”.  

Gunnar menar också att sångers melodier blir ett starkt stöd för att ge fraser och formuleringar 
i sångtexterna fäste i minnet. Han menar att dessa hjälper meningsbyggnad och formuleringar 
när det kommer till språket. Även Ingrid pratar om att ett arbetssätt med musik och språk i 
samverkan är ett betydligt mer effektivt sätt när det kommer till lärandet av det svenska 
språket än att bara sitta i skolbänken. Hon menar att musik och rytmik hjälper eleverna att 
hitta rytmen i språket. Detta gör att eleverna då får lättare med uttal och meningsbyggnad. Eva 
understryker att musik kan vara en metod för andra typer av lärande. Hon beskriver det som 
extra användbart i de yngre åldrarna. Hon menar att rytmik som musikpedagogisk metod kan 
kombineras med utvecklande av läs- och skrivförmågan.  

Båda hjärnhalvorna stimuleras och det ger ett mer varaktigt lärande. 

Gunnar anser att hjärnan har väldigt lätt för att komma ihåg melodier. Detta kan även 
utnyttjas i språkligt lärande. 

Man behöver inte leta efter grammatiska regler för att komma ihåg hur en mening ska byggas 
eftersom melodin bjuder på det gratis så att säga. Det beror naturligtvis på vad det är för sånger 
man sjunger. När man lär sig ett NYTT språk har man väl mer nytta av sånger med vardagsspråk 
än högtravande poetiska texter. 

Han menar att detta arbetssätt kan användas i vilken svenskundervisning som helst. Håkan 
beskriver att det går utmärkt att använda musik som språkligt hjälpmedel. 

Att använda musik som träning i språk är ett utmärkt hjälpmedel då materialet och texterna 
innehåller en tydlig rytm och låtarna har en enkel metrik att följa. 

Eva menar att musik- och rytmikmetoden bör finnas dels som ett komplement, men också 
som en huvudstomme som genomsyrar all undervisning.  

Flera av informanterna påpekar vikten av lustfylldhet i lärandet. Gunnar anser att lustfylldhet 
bidrar till motivation och att språklig utveckling då kan ske av bara farten.  

Jag tror att flera av övningarna är så lustfyllda att man utvecklas språkligt "av bara farten" (utan 
att man tänker på att man "tränar språk").  

Sten menar att motivation att bli självständig i musikämnet bidrar till språklig utveckling. 

Är till exempel eleven motiverad att bli självständig i musiken, att kunna sjunga och spela själv, 
är svenskan och läsinlärning viktig för att lyckas. 

Håkan skriver att eleverna kan lära sig koppla ihop fraser i formdelar i musiken med ord och 
meningar i språket. Ingrid understryker att även ordförrådet stärks av att jobba med musik och 
språk tillsammans. Sten pratar också om ordförrådet och vikten av att ha sånger med för 
eleverna okända ord. Han menar att sånger med många nya ord är bra för utveckling av 
elevernas språkförmåga. Håkan menar att eleverna även övar upp sin kommunikativa förmåga 
med ett arbetssätt där musik och språk samverkar. 
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Ett viktigt lärande som (troligtvis) kommer att ske är kommunikationen och samtalet mellan 
eleverna när de samarbetar. Vissa av eleverna har svårt att samarbeta med sina kompisar och 
denna övning kommer att stärka deras kommunikativa förmåga under lekfulla former. 

Även Sten pratar om lekfullhet. En lekfull uppvärmning i början av musiklektion menar han 
gynnar språkförmågan, likväl som härmning kan göra det. Att ha en sådan struktur där 
inledningen är given gör även att elevernas koncentration ökar och de kan lättare koncentrera 
sig på sången sedan. Eva menar att själva sjungandet ofta är första sättet att kommunicera för 
de barn som är sena i sin talutveckling. Gunnar talar om att lyssna och menar att 
musiklyssning kan bidra till en spännande skapandeprocess. Eva anser att ett arbetssätt där 
musik och språk samverkar gör att fokus skiftas från inlärning till kreativt skapande. 

5.1.2. Lärarens ansvar 
Gunnar pratar om vikten av att se till varje elev. Han menar att vad varje elev lär sig är 
individuellt och det är lärarens ansvar att se alla lärprocesser som sätts igång.  

Bättre då att som lärare vara nyfiken på vilka processer som verkligen sätter igång hos de 
enskilda eleverna. Det är också en viktig del av att bli sedd och hörd. 

Håkan pekar på att materialet Musikspråkan underlättar det arbete som alla ämnen, enligt 
Lgr11, ska göra för att främja språkutveckling. Gunnar menar att Musikspråkan har en god 
struktur, vilket han tror är en förutsättning för fokus. Eva understryker att det är viktigt att ha 
en stomme i lektionerna. Gunnar menar dock att undervisningen ska anpassas efter olika 
situationer. Olika sånger och övningar använder han lite ”på känn” när det ger bra energi i en 
viss grupp. Han anser att lyhördhet är viktigt vid utformandet av undervisningen och att nästa 
steg bör planeras utefter vad eleverna lär sig.  

Men jag är oftast på min vakt mot alltför väldefinierade lärmål. Vad eleverna verkligen lär sig är 
individuellt och jag tycker undervisningen blir bäst när man är lyhörd för det som verkligen 
händer hos eleverna och låter planeringen samspela med det man ser. Naturligtvis ska man 
utmana dem att nå nya mål – men ett bra stoff är ”spretigt” och kan dra åt många olika håll. 

Ingrid talar även hon om att anpassa undervisningen. Hon menar att ett sätt att anpassa 
materialet är att förenkla vissa övningar och att använda sig av bildstöd i vissa moment.  

5.1.3. Användningsområden 
Informanterna har lite olika syn på hur materialet Musikspråkan, ett material där musik och 
språk samverkar, kan användas. Flera av dem fokuserar dock på att samarbete mellan lärare 
och ämnen är att föredra. Ingrid skulle använda materialet främst i förskoleklass och årskurs 
ett, då hon tror att eleverna skulle få mest ut av det då. Hon vill gärna använda ett sådant 
material tillsammans med en annan lärare, men ser vissa svårigheter i det. 

Drömmen hade varit att få göra det som ett projekt tillsammans med annan lärare, tyvärr är det 
inte helt lätt att få icke-musiklärare att förstå hur stor betydelse musiken kan ha... 

Även Sten och Håkan tycker att ett sådant arbetssätt bör innefatta flera lärare och vara 
ämnesövergripande. Sten anser att elever som exempelvis har svårt med läsning bör få flera 
tillfällen att jobba med det. 
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Elever som har svårt med läsningen får jobba med samma text i svenska som musik. 

Håkan är också av åsikten att anpassa undervisningen efter sammanhang. Om eleverna till 
exempel jobbar med rim i svenskan menar han att samma arbete bör fortlöpa på 
musiklektionerna. Sten anser att arbetet kan ske i teman tillsammans med ämneslärare i 
ämnen som historia eller engelska. Eva tror att ett sådant material kan användas som ett 
komplement till redan fungerade material, men som ny input tillsammans med elevernas 
ordinarie klasslärare. Liksom Sten pratar även Eva om teman, då i form av temadagar. Att en 
skola skulle kunna använda detta arbetssätt vid speciella läs- och skrivdagar, där musiken då 
kan få en större funktion än bara spel- och utfyllnadsämne. Eva tror att detta arbetssätt kan 
höja musikämnets status.  

Att jobba på det här sättet tror jag kan höja statusen i vårt ämne ytterligare en dimension. 

Eva beskriver också hur hierarkin bland ämnen kan se ut på en skola där hon arbetat. 

På min senaste tjänst hade vi en drös konferenser varje vecka och en eftermiddag var det enbart 
ämneskonferens. Det var bara det att det inte var musikämnets konferens utan bild, musik, idrott 
och slöjd som slagits ihop. Vi har ju egentligen inte mer gemensamt än att vi ofta undervisar 
väldigt många elever. 

Hon menar att användningen av musiken och rytmiken som en stomme i det språkliga 
lärandet, som är en del i läroplanen, är nedprioriterat både ekonomiskt och 
arbetsmiljömässigt. Vidare menar hon att ett samarbete med andra ämnen skulle öka 
förståelsen för musiklärares kunskaper. 

Ett samarbete med ett annat teoretiskt ämne kan också öka förståelsen för vilken kunskap det är 
vi besitter och vad vi har att tillföra den ordinarie undervisningen i skolan. 

Håkan tar upp ett exempel från Musikspråkan där momentet musikmemory kan vara en typ av 
temaarbete. 

Jag gillar musikmemoryt. Här kan vi träna musik samtidigt som svenska, engelska eller annat 
språk. Kul att kunna knyta an till olika formdelar i musik också. 

Sten menar att denna typ av arbetssätt fungerar bra på IV-programmet på gymnasiet, där med 
elever som inte kan läsa eller har svårigheter med det. Eva anser att om materialet omformas 
med svårare ord och sånger kan det användas i högre årskurser, men i sin nuvarande form kan 
det användas med fördel grundskolans lägre åldrar, i förskoleklass till årskurs tre. Gunnar 
menar att arbetssättet även är lämpligt för nyanlända barn. Eva säger att denna stomme, som 
Musikspråkan har, ger ett ökat fokus på lärande inom läsning och skrivning. Med det ges 
också ökad förståelse för samarbete genom olika ämnesområden. Håkan menar att ett lärande 
inom språk på ett lekfullt sätt knyter an till svenskans kursplan i Lgr11 på ett bra sätt. Även 
Gunnar tycker att arbetssättet på ett bra sätt kan knyta an till Lgr11. Han menar att momentet 
att läsa till musik, för att öva flytet i läsningen, är ett bra sätt att träna olika förmågor. 

5.2. Forskarens syn på samspel mellan musik och språk  
Nedan följer resultaten från djupintervjun med forskaren Maud. 
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5.2.1. Sociala aspekter 
Maud menar att om lärare jobbar på ett sätt där ämnen inte är uppdelade blir det ett större 
perspektiv, en helhet där alla delar är viktiga. Hon menar att läraren ska försöka hitta för 
eleverna viktiga teman i klassen att utgå och jobba utifrån. Hon understryker vikten av 
samverkan runt till exempel ett ämnesområde, bland annat för att hon tycker att det är roligare 
att jobba på det viset. 

Hon menar att det lätt kan bli så när ämnen ses som separerade företeelser att det bara prickas 
av det eleverna kan.  

Klart man kan samla hela klassen runt texter och berättelser och upplevelser också, rent, rent 
bara med språket och bara läsa eller bara .. men barn lever ju inte i en sån värld de.. oftast så är 
det ju, alltså läser de någonting då kan de börja och tralla lite till eller se någon bild till. Ofta är 
ju, alltså barnens värld är ju så när de ser på TV eller filmer så finns ju, allting finns ju i filmen, 
det är ju bild och det är musik och det är berättelse. 

Hon menar att det i de yngre åldrarna, där det ofta är en klasslärare som håller i allting, ökar 
möjligheterna att jobba i större övergripande teman. Hon menar vidare att lärare inte ska vara 
rädda för att inte hinna uppfylla alla målen, utan istället se det som att alla ämnen får tid ändå, 
fast det blir i ett större sammanhållet tema.  

För jag tycker det var mycket roligare när jag var musiklärare om de lärarna sa ”jamen nu jobbar 
vi med hösten”, jamen då kunde jag hitta massa bra grejer och komma in med. (Ja) Än att bara 
”jamen kom in och ha din musik”, att det var ett eget spår på sidan om… Då kände jag mig 
liksom inte delaktig i skolan och det kändes inte lika viktigt då, det jag gjorde.  

Maud menar att det även handlar om lärarnas arbetsmiljö. Läraren tillbringar en stor del av 
sitt liv i skolan och det är viktigt med ett positivt arbetsklimat och att personalen trivs där. Att 
arbeta i större sammanhang, som i stora samlingar, ger bättre gemenskap inte bara för 
eleverna utan också för lärarna. 

Man sjunger tillsammans och att man, det, det blir ju ett bra arbetsklimat av att göra sådana 
saker också. (Mm) Så det är lärarnas socie.. sociala och kulturella miljö det handlar om också. 
Det är ju alla är ju, vi har ju vårt liv i skolan! Ni kommer ju ha ert framtida liv.. (Ja) Ni ska leva 
där! Och då ska ni ju också trivas, ni ska ju liksom ha det bra i skolan. Och lärare ska ha det bra i 
skolan och om man gör sådana här saker tillsammans man kan kanske lärarna dramatisera en 
sång för eleverna för att inspirera och så va. (Mm) Då har man ju kul ihop när man göra sådana 
här kreativa saker (Ja) och det är ju också en viktig sak att tänka på. 

Maud pratar om problematiken i att hierarkiskt dela upp ämnena i skolan. Detta anser hon 
medför både en känsla om utanförskap för lärare och att eleverna får en känsla av att vissa 
ämnen är viktigare än andra. Hon menar att historiskt har musikämnet räknats in i det som 
kallas för praktiska ämnen, vilket enligt Maud är ett gammalt sätt att se på saken. Den gamla 
stämpeln med hierarkin att matte, samhällskunskap och svenska är teoretiska ämnen och 
andra praktiska. Hon menar att denna uppdelning är gammaldags då alla ämnen kan vara både 
praktiska och teoretiska. Även i matte finns möjligheter att vara kreativ fastän det är ett 
konkret ämne. Maud anser att det är fel att hålla fast vid dessa hierarkiska uppdelningar i 
skolan. 
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Alltså då låser man ju in sig på något sätt, att, att man inte låter olika ämnen tillföra till varandra 
utan att man istället.. ja det blir ”vi och dem”, lite där, teoretiskt och praktiskt och.. Så det tycker 
jag är olyckligt när man delar upp så på en skola. 

Att det blir en hierarkisk uppdelning märker även eleverna av tydligt, när lärare inte arbetar åt 
samma håll. Maud tar upp exempel från när hon jobbade som musiklärare. Det ena där 
klassen var i ordning när hon kom och tyckte det var roligt. Motsatsen kunde vara att det 
fanns lärare som tyckte att det var bra att musikläraren kom och tog över, så att klassläraren 
kunde sätta sig och rätta en stund. Läraren ger då omedvetet signaler om att musik är separerat 
från det andra, och det läser eleverna av väldigt snabbt. 

Maud menar att nackdelen med att göra musikämnet helt separat kan vara att det blir ett eget 
spår som inte hänger ihop med det andra som görs i skolan. Det blir något annat. 

Det blir som någonting annat och så tycker jag det kan vara väldigt ”ja nu kommer det en 
speciell lärare som ska göra det här med musik”.. det blir, det blir inte som att det kanske hänger 
ihop riktigt med vardagen då. 

Hon menar att det ofta kan bli så att musikläraren ofta bara kommer och gästspelar på skolan, 
då tjänsterna ofta ser ut på detta sätt, och då blir inte musikläraren så insatt i skolans liv. Att 
arbeta ämnesövergripande runt teman gör att musikläraren kan bli en del av skolans vardag. 
Att ha en större tjänst än att bara vara den som kommer som ett gästspel kan göra att 
musikläraren blir den som går emellan alla klasser och vet vad alla håller på med. Samlingar 
kan hållas med hela skolan utifrån teman, som kan utgå från musik, där alla klasser bidrar 
med saker som sedan uppförs. Att arbeta på detta sätt gör att musikläraren istället blir hjärtat i 
verksamheten. 

Enligt Maud är språket viktigt för alla. Det handlar om en fråga om inställning till lärande då 
det kommer till att lära sig på ett roligt och lekfullt sätt.  

Att det är det här att man lär sig tillsammans och i samspel med andra, och man kan se att barn 
lär sig av varandra och att de blir nyfikna och att man, ja att man kan lära sig på ett roligt och 
lekfullt sätt. 

Det är lätt att samlas kring just musik, menar Maud. Det skapar ett välmående och en 
gemenskap i skolan där alla kan sjunga samma sånger. Detta är fördelen med att vara en del i 
den dagliga verksamheten. 

5.2.2. Kreativa processer 
Maud pratar om vikten av att låta eleverna vara med och vara kreativa samt skapa själva, 
istället för att bara följa förutbestämda aktiviteter. Hon hänvisar till Musikspråkan som ett bra 
exempel på ett arbetssätt som främjar dessa processer. Maud menar att skapande kan se ut på 
många sätt. 

Det är ju skapande om du skriver en egen text. (Mm) Det är ju ett skapande arbete och det kan ju 
vara en berättelse, eller en dikt, eller vad som helst. Så är det ju, skapande. Och sen med 
skapande med ljud […]. Ja, till exempel att man bara skriver in olika, en komposition i.. ja, man 
skriver in olika ljud och då har du ju skapat då har du ju gjort en komposition. 
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Det är inte skapande i sig som är svårt, menar Maud, utan det är när skapandet blir för fritt 
utan ramar och begränsningar som svårigheter kan uppstå. Det är inte bara elever som tycker 
om struktur, utan det är även bra för andra.  

Det är ju egentligen bra för alla när man får en ram att jobba inom. 

Att vara tydlig med vad eleverna ska hålla på med och vad de kommer att jobba med, samt på 
vilket sätt de ska göra det tycker Maud är viktigt. Hon framhäver strukturen i Musikspråkan, 
med en start- och slutsång, som positiv. 

Att det blir en ram, (Ja) det tror jag är viktigt. Både för oss vuxna och för barnen va, (Ja) att de 
vet vad som gäller. 

Vissa elever har större behov av struktur än andra. De elever som vill ha struktur, de vill veta 
vad de ska göra. Att skapa helt fritt menar Maud är det värsta för de elever med lite speciella 
personligheter som behöver veta vad de ska göra. Vad det än handlar om så bör lärare börja 
med att sätta upp ramar för att främja skapande.  

Det är ju inte bara skicka iväg några barn och så kan ni skriva, skapa en låt eller skapa musik. 
(Mm) Då blir det ofta ingenting. (Mm) Utan man behöver sätta upp ramar, du får de här 
instrumenten och nu ska du göra.. skapa […] någonting som handlar om hösten och det ska hålla 
på i en minut. (Mm) Då är det ju mycket lättare att skapa någonting än om man bara: gör vad du 
vill – skapa någonting! 

En bra start fås genom att börja med verktyg, som till exempel betoningar i språket, menar 
Maud, och att börja med en fast form. Hon menar att eleven måste lära sig och få verktyg för 
att kunna skapa och vara kreativ. 

Ju mer man kan, desto mer kan man ju skapa egentligen. 

5.2.3. Lärarens ansvar 
Maud menar att det är läraren som ska vara den professionella i de undervisningssammanhang 
där musik och språk samverkar. Det är lärarens ansvar att se vilka elever som behöver träna 
mer på vissa saker. Vilka som behöver träna på att uttrycka sig muntligt eller skriftligt, eller 
vilka som behöver utmanas mer musikaliskt. Det är också viktigt, menar hon, att ta med 
elevernas erfarenheter och att utgå från dem. Att fråga eleverna vad de har att komma med, 
vad de vill veta. 

Jag [som lärare] är ju ändå ansvarig för att det ska ske ett lärande, men att man verkligen tar med 
barnens erfarenheter och frågor i arbetet och inte bara:” ja, nu ska vi lära oss den här sången 
eller nu ska vi skriva det här”, utan att det bygger på att de, de vill veta någonting. 

Maud menar att alla barn lär sig, men hon betonar dock att det finns en svårighet i att som 
lärare veta vad någon lär sig och hur mycket. 

Om en lär sig mer, sitter och läser texten och lär sig liksom mycket med text, eller om en lär sig 
mer och sjunga det är ju omöjligt liksom (Mm) att mäta eller veta. 

Det finns elever som behöver lite mer tid på sig för att lära. Då behöver de hålla på längre 
med samma saker och upprepa dem flera gånger – en sång kanske måste sjungas varje dag. 
De elever som kan den sången efter bara några gånger lär sig ändå mycket på att repetera. 
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Barn behöver olika. 

Maud menar att det är viktigt att bygga upp arbetet kring något som eleverna tycker är 
intressant och som är viktigt för dem. De ska även veta varför de gör någonting. Det är också 
av vikt att ta med elevernas erfarenheter och frågor i arbetet, det bygger på att eleverna vill 
veta någonting.  

Någonting som är viktigt för dem, det kanske är.. ja…och då, säg vatten eller nånting, man 
funderar hur ska vatten, hur ska det räcka till och vad kommer det ifrån. Är det rent, smutsigt.. 
och då så kommer det ju, då kan du automatiskt få in då, då kommer ju musiken in där, för det är 
viktigt och då, eller du behöver musiken för att kanske sjunga om det, förstå saker på olika sätt. 

Att organisera grupper efter elevernas intresse menar Maud är en bra metod, så att eleverna 
kan samlas runt det de tycker är intressant, som exempelvis en låt de tycker är bra.  

Lärarens ansvar är i grund och botten att det ska ske ett lärande anser Maud. Hon pratar om att 
eleverna också själva ska skapa och inte bara lära sig förutbestämda sånger, utan att barnen 
ska vara med och tillsammans med läraren utgöra det tredje rummet. Det rum som inte fullt ut 
är på lika villkor, eftersom det inte går att frångå att läraren är den som har det huvudsakliga 
ansvaret. Det handlar i slutänden om att mötas någonstans på mitten. Maud beskriver det 
tredje rummet på detta vis: 

Här kommer jag som lärare, från mitt håll… och så kommer barnen från sitt håll och sen så 
tillsammans så skapar vi ett tredje rum som blir klassrummet och där skapar vi någonting 
tillsammans. 

5.2.4. Språkligt lärande med musik som verktyg 
Maud anser att språk som begrepp ska ses som en helhet och att musik är en del av språket. 
Hon menar att språk och musik inte ska ses som två separata företeelser, utan som något som 
går in i varandra. 

Musik är ju också ett språk. (Ja) Så om man ser det här stora literacybegreppet1 så har man där 
ramat.. att språket har ett funktionellt, att man kan använda det i olika sammanhang. (Mm) Och 
då, om du har tillräckligt med kunskap så kan du vara med. 

Enligt Maud handlar det om att ge eleverna kompetens för att kunna delta i både språkliga och 
musikaliska sammanhang. Språkbegreppet menar hon är funktionellt, och då handlar det både 
om musik och svenska. 

Maud menar att även verbalspråket är en del av den språkliga helheten, likväl som musik, bild 
och rörelser är en del av språket. Kroppsspråk är en stor del av språket, vilket kan sägas vara 
bara en liten del. Kroppsspråk och rörelser går hand i hand. Hon beskriver också skriftspråket 
som en otroligt viktig del i att kunna överför kunskap idag. Hon menar att skriftspråket i 
framtiden kan komma att ses som en parentes. 

                                                        
 

1 Elmfeldt och Erixon (2007) anser literacy vara ett alltför komplext begrepp, varför de istället väljer att tala om 
förmåga till kommunikativ handling. 
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Skriftspråket är så otroligt viktigt nu som det är för oss för nu är det ju vårt sätt att överföra 
kunskap, så är det skriftspråket som är vårt verktyg. 

Samtidigt menar hon att textbegreppet idag kan ha en större betydelse. En text kan vara en 
bild eller ett ljud. Maud menar att även musik kan vara ett uttrycksmedel och ett sätt att 
uppleva saker, som är lika viktigt som att uppleva något genom en skriven berättelse. Att få 
en upplevelse genom att höra en låt är inte mindre värt än en upplevelse som läses, eller en 
bild som ger en upplevelse. Alla delar är lika viktiga och borde samspela på lika villkor. 
Maud menar att ingen ifrågasätter att musik är viktigt, ändå är det ibland nödvändigt att som 
musiklärare vara extra tydlig med att eleverna även lär sig språkliga saker genom musik.  

Det här är faktiskt sånger med texter, och att upprepa en sak många gånger det befäster ju också 
saker. 

Hon understryker vikten av repetition och att upprepa saker, vilket hon menar befäster saker. 
Att upprepa en sång med texter är något hon anser vara positivt, eleverna blir bara glada om 
de får sjunga samma sång flera gånger.  

Maud menar att det gäller för lärare att vara väldigt tydliga med vad eleverna faktiskt lär sig 
genom musik. Att de till exempel lär sig koncentration, att stå på scen och att börja och sluta 
sjunga samtidigt. Bakgrundsmusik kan vara ett hjälpmedel och en trygghet för att våga stå och 
presentera någonting och tycka att det är roligt. Genom att utöva musik lär sig eleverna också 
att samarbeta.  

Och det som tillför, tycker jag med musiken det är just det här med koncentration, för att om du 
bara, om alla bara sitter och, ja, pratar, läser, det är ju bara en i taget då som har utrymme i 
gruppen. 

Maud menar att ett knep för att fånga de elever som är okoncentrerade i en grupp är att ge 
dem en uppgift. Att till exempel klappa när ett visst ord dyker upp i sången. Att i helklass 
bestämma hur sången ska sjungas, med olika dynamiska förändringar, kan vara ett sätt att 
skapa koncentration i en hel grupp. Att ge sådana instruktioner menar hon skapar mer 
koncentration än att bara säga att de ska sjunga.  

När en sång sjungs, menar Maud att det är lätt att glömma bort hur mycket språk det är som 
övas då. 

För alltså, i sången har du både text och eh, musik. (Mm) Så det, det tycker det är lite som det är 
enklaste sättet att börja, och det som är mest självklart. (Mm) För har du en sång, då är det en 
text och så kan.. det här då blir det gemenskapen. Man samlas kring en sång, som alla kan. Du 
kan sjunga den hur många gånger som helst, på olika såhär fort, långsamt, starkt (Ja) svagt och 
allt det där va som man kan göra. Man kan sjunga den med bara teckenspråk eller alla de sätten. 

Maud menar att nytta kan dras av flera beståndsdelar i musiken när språk övas. I sången finns 
en bestämd rytm, och med sånger kan även pulsen övas, som även behövs i språket. Att öva 
sånger gör också att betoningar och språkmelodi övas. Detta menar Maud kan vara positivt för 
invandrare eller nyanlända som inte kan språket, som då får betoningen rätt på en gång. I en 
sång finns även ett gemensamt tänkande om hur fraser ska låta, då alla säger den på samma 
sätt. Det blir en gemensam betoning, ett gemensamt sätt att läsa. 
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Både musik och språk handlar också om att lära sig att lyssna. Maud menar att genom att 
lyssna på olika små ljud, som till exempel i slagverksinstrument, tränas hörseln och det gör 
det sedan lättare att uppfatta små språkljud.  

Och för att kunna lyssna, alltså, ska du lära dig att skriva så ska du ju kunna höra alla de här små 
ljuden då va, som.. VEM. Det är ju Vv Ee Mm och Mm (Mm) och alla ljuden kan man ju göra 
bara på, Mm, den korta tiden. Vv Ee Mm (Mm) Alla de ljuden, små språkljuden. 

Maud menar också att det går att arbeta med ordbilder i sånger. Att hitta olika stavelser, olika 
ord eller rim. 

Maud pratar också om språkutveckling. Hon menar att det handlar om att kommunicera 
förstås, men också om identitet och att bygga upp sin identitet.  

Eller utifrån identitet, jamen ” jag vill vara en som kan sjunga den här”, eller ”jag vill vara en 
som kan läsa”. Att man, att man vill ha sin identitet, liksom att ”jag vill tillhöra de här som kan 
det här”. 

Hon anser dock att text kanske inte alltid är det bästa sättet att kommunicera på. Idag är det 
snabb kommunikation i stor mängd som gäller. Hon menar att kommunikation i mångt och 
mycket handlar om bilder när det kommer till att snabbt få ut ett budskap. En lång text kan 
inte förmedla detta snabba budskap, utan den långa texten ersätts av en bild som snabbt ska 
säga någonting, med en text som förstärker. 

Och du ser hur barn läser på skärmen idag eller fortfarande är det ju väldigt mycket inriktat i 
skolan då, på att man ska läsa och skriva. Men om barn, de läser ju ofta på skärm nu och då är 
det ju att du kan klicka in på ljudet eller du kanske går in på en bild, du läser inte längre från 
höger till vänster, ja eller vänster till höger läser vi… 

Maud talar också om att se behovet i att kommunicera någonting. Att till exempel efter att ha 
ritat en bild till en låt, och om denna bild sedan ska skickas iväg till någon krävs också en 
beskrivande text för att andra ska förstå vad bilden handlar om. Här finns ett 
kommunikationsbehov. Maud menar att det också går att komma långt med musiken som 
kommunikationsmedel. Vid arbete på en särskola har hon ibland arbetat med trummor som 
kommunikationsmedel. Hon menar att det går att kommunicera med musik och nå varandra 
genom det. 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis metoden i denna studie, därefter följer en 
resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

6.1. Metoddiskussion 
Valet att använda kvalitativa intervjuer i denna studie har svarat väl mot studiens syfte, då 
syftet var just att undersöka uppfattningar hos musiklärare. Att upptäcka och urskilja 
uppfattningar om ett fenomen är enligt Patel och Davidson (2011) avsikten med en kvalitativ 
intervju. Att använda skriftliga intervjuer som metod hade både för- och nackdelar. Fördelen 
på förhand kunde tyckas vara att erhålla svar från ett större antal personer, bosatta på olika 
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platser och med varierande förutsättningar. Denscombe (2000) menar att skriftliga intervjuer, 
i form av frågeformulär, är lättare att arrangera än personliga intervjuer, och är ekonomiska i 
det avseendet att de inte kostar mycket i material eller tidsåtgång. I realiteten visade det sig 
dock att det var svårt att få alla kontaktade lärare att verkligen svara på frågorna. Detta trots 
att informanterna kontaktats i förväg, och samtyckt till att delta i studien, vilket enligt 
Denscombe bör öka svarsfrekvensen. Detta gjorde att tidsåtgången inte längre kunde sägas ha 
en ”ekonomisk fördel”. Till en början var tanken att enbart kontakta för oss okända 
informanter, för att informanterna inte skulle uttrycka vad de trodde att vi som intervjuare 
ville höra. Detta handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om de strukturella positionerna i 
en intervjusituation även om det inte handlar om ett avsiktligt utövande av makt. Makten 
skulle i det här fallet ligga i en redan personlig relation som kan påverka resultatet. Då denna 
tanke tyvärr föll med att svarsfrekvensen föll sig så låg i den ursprungliga undersökningen 
fick därför ett antal för oss kända lärare kontaktas i efterhand för att svarsfrekvensen skulle 
ökas. Orsaken till att svarsfrekvensen kan ha blivit så låg skulle kunna bero på distansen 
mellan oss som intervjuare och intervjupersonerna. Om en skriftlig intervju ska genomföras 
bör den inledande kontakten vara längre, för att skapa en typ av relation mellan intervjuare 
och intervjupersoner som minskar distansen mellan dem. Därmed bör svarsfrekvensen öka. 
Enligt Denscombe (2000) är det inte forskarens identitet i sig som påverkar intervjun, utan 
snarare forskarens identitets betydelse för intervjupersonen. Att det fanns en distans mellan 
intervjuare och informanterna blev i slutänden kanske en nackdel i denna studie, då en 
relation inte skapades. Det blev inte något personligt möte, utan mötet skedde enbart genom 
skriven text. I en kvalitativ intervjus första skede skapas en relation mellan intervjuare och 
intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta första skede gick lite grann om intet när det 
skedde genom en datorskärm.  

Frågorna formulerades som öppna frågor, vilka låter informanten själv att formulera svaret 
och dess längd. En fördel med öppna frågor är att informanterna får möjlighet att uttrycka sig 
med egna ord. Det kräver dock en större ansträngning från informantens sida än om frågorna 
är mer styrda, vilket kan minska svarsfrekvensen (Denscombe, 2000). När frågorna 
utformades försökte vi frångå vår egen förförståelse i största möjliga mån, för att i enlighet 
med hermeneutiska forskningsprinciper inte färga intervjun subjektivt alltför mycket. Detta 
beskriver Patel och Davidson (2011) som en stor svårighet, då det är svårt att ”sätta parentes” 
på sina kunskaper. Att istället försöka vara medveten om den, menar de är ett bra sätt att inte 
färga intervjun med subjektiva meningar. Förförståelsen vi hade gjorde emellertid att de 
frågor som faktiskt ställdes kunde ställas och att för ämnet relevanta följdfrågor kunde 
formuleras under den första analysfasen. Således är förförståelse i slutänden ändå en förmån 
för både utformandet av studien och tolkningen av resultatet. Det finns enligt Patel och 
Davidson (2011) andra hermeneutiska grenar som ser förförståelsen och forskarens teoretiska 
kunskaper samt känslomässiga erfarenheter som en given utgångspunkt i kvalitativ forskning. 
Det kan därmed inte sägas att kvalitativ forskning kan uttryckas enhetlig, då det är omöjligt 
att inte utgå från det subjektiva varken i tolkning eller i utformandet.  

Efter de skriftliga intervjuerna genomfördes också en djupintervju med en forskare. Detta var 
en kvalitativ intervju som, även om den var datorstödd, genomfördes som ett samtal där alla 
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parter hade möjlighet att se varandra. Med djupintervju avses i detta fall en kvalitativ intervju 
som ger djupare information om det studerade ämnet. Detta var möjligt då forskaren hade en 
stor förförståelse för ämnet. Intervjun kunde således genomföras ”på djupet”. Då 
informanterna i de skriftliga intervjuerna hade en viss erfarenhet av att arbeta med musik och 
språk i samverkan, besatt forskaren en otroligt stor kunskapsbank och erfarenhet inom detta 
arbetsområde. Därmed kunde hon i viss mån ge fler och djupare infallsvinklar i ämnet. Detta 
kom att vara ett intressant förhållande mellan olika informanters erfarenheter och 
förförståelser. I djupintervjun kunde redan förda resonemang hos inom ämnet måttligt erfarna 
lärare fördjupas och valideras. Detta gav fler sidor av samma mynt och således kunde en 
vidare helhetsbild växa fram vilket var en viktig del i analys- och tolkningsprocessen. Enligt 
Patel och Davidson (2011) bör den hermeneutiska forskningsprocessen hela tiden pendla 
mellan del och helhet. I denna studie var de enskilda, skriftliga intervjuerna var för sig delar, 
likväl som djupintervjun var en del. Dessa delar studerades sedan som en helhet i relation till 
de olika delarna för att nå fram till en djupare förståelse.  

Valet av analysmodell var för oss positiv då det gav en fördjupad bild av materialet. 
Materialet kunde ses från flera olika perspektiv i och med användningen av 
kategoriseringssystemet som analytisk kodning. Under analyseringsarbetet upptäcktes fler 
bilder av de olika utsagorna. Att vara två under denna process var i detta hänseende positivt, 
då möjligheten att diskutera sinsemellan fanns. Detta medför att analysfaserna i princip 
genomförs två gånger eftersom vi besitter både olika erfarenheter och analytiska 
förhållningssätt. Således blir infallsvinklarna fler och helhetsbilden vidare.  

Att göra ljudupptagningar av intervjuer erbjuder en fullständig dokumentation av vad som 
sägs (Denscombe, 2000). Ljudupptagningarna tar dock bara upp ljud och inte kroppsspråk. 
Om detta skulle registrerats kunde vi ha fört mer underteckningar om dessa under intervjun, 
emellertid hade vi stort fokus på själva intervjupersonen och dennes uttalanden, varför 
anteckningarna blev sparsamma. Å andra sidan blev intervjusituationen på detta sätt mer 
koncentrerad och allt fokus lades på den. De skriftliga intervjuerna var redan registrerade i sitt 
originalutförande och var således redan fullständigt dokumenterade. De följdfrågor som 
ställdes och dess svar lades sedan till det redan registrerade materialet, varför det blev en 
fullständig dokumentation. 

Denscombe (2000) menar att tillförlitligheten i en kvalitativ intervjustudie är låg, då den bara 
presenterar åsikter hos vissa personer. Vi vill bestrida detta, och i enlighet med Kvale och 
Brinkmann (2009) lägga vikt vid samtalet och dess betydelse för sanningen. Vi vill mena att 
detta är sanningen, åtminstone för informanterna, däremot går det inte att säkerställa att 
resultatet är allmängiltigt. Validiteten i denna studie hade kunnat ökas ytterligare genom att 
lägga ännu mer fokus på att få svar från fler informanter. På detta sätt hade fler infallsvinklar 
kunnat analyseras. Frågorna kunde möjligtvis ha ställts på ett annorlunda vis för att få ett 
annat, och kanske djupare, resultat. I denna studie ligger validiteten i metodkapitlet, där det 
redogjorts grundligt för metoden. Detta i enlighet med Patel och Davidson (2011). Den metod 
som använts utgår från dialogen, vilken enligt Kvale och Brinkmann (2009) är vad som stiftar 
sanning och därmed också validitet. 
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6.2. Resultatdiskussion 
Innan vi började med denna studie såg vi musik och språk som två delar som ska flätas ihop. 
För att kunna använda sig av deras samverkan i undervisningen skulle deras gemensamma 
smältpunkter, som puls, melodi, frasering, rytm, betoningar, dynamik och intonation (Patel, 
2007), upptäckas för att de skulle kunna interagera med varandra.  

I arbetet med denna studie har vi funnit att musik och språk inte är två delar som ska hopflätas 
utan tillhör samma helhet, i enlighet med Brown (2001). Han anser att språk och musik är 
homogener och att funktionerna i hjärnan är desamma. Processerna i hjärnan som sker när 
språk och musik ska kategoriseras liknar varandra (Patel 2007; Zatorre och Baum, 2012). 
Forskaren Maud pratar i djupintervjun också om att musik och språk inte ska ses som separata 
företeelser, att musik och språk ska sättas in i ett funktionellt perspektiv. Tierny och Kraus 
(2013a) menar att det finns en länk mellan musik- och läsförmåga, eftersom många processer 
dem emellan överlappar varandra. Dahlbäck (2011) menar att kommunikation och uttryck är 
beroende av både språk och musik. Vi vill genom denna studie mena att musiken finns i 
svenskan och svenskan i musiken, och vi håller nu med Maud om att språk ska ses som en 
helhet där musik är en del av den. I enlighet med Varkøy (2007) ska skolans ämnen ses som 
redskap för att uppfylla ett högre syfte än ämnet i sig. Målet är istället att skapa dugliga 
samhällsmedborgare. Enligt föreliggande studie hävdar vi att dessa samhällsmedborgare bör 
vara rustade för livet både i och utanför skolan.  

Läraren ska enligt Lgr11 ge utrymme för elevens förmåga att använda olika uttrycksmedel 
som exempelvis kommunikation och estetiska uttrycksformer, vilket finns med i både 
musikens och svenskans kursplan. Maud menar att begreppet text, och i förlängningen även 
ordet, idag har en vidare betydelse och även kan innefatta bild och ljud. Musik är ett 
uttrycksmedel, ett språk, och ett sätt att uppleva saker. Vi anser att musik genom detta kan 
göra språk till en praktisk aktivitet. Genom samverkan av språk och denna musikaliska 
praktiska aktivitet kan lärande ske. Detta i linje med Vygotskij (1978) som anser att 
intellektuell utveckling kan ske genom denna samverkan. Att se språk, och därmed och 
musik, som något funktionellt som kan användas i olika sammanhang, sålunda användas i det 
som i ett sociokulturellt perspektiv benämns deltagande i en social praktik, praxisgemenskap 
(Dysthe, 2003). 

Resultatet i denna studie visar på både för- och nackdelar med att jobba ämnesövergripande 
respektive ämnesuppdelat. Flera av informanterna menar att det är svårt att arbeta 
ämnesövergripande, då inte alla lärare ser vad som vinns ur detta. Ingrid säger att det kan vara 
svårt att få icke-musiklärare att förstå hur stor betydelse musiken faktiskt kan ha. Detta styrker 
Maud och menar att det ofta blir hierarkiska uppdelningar mellan ämnen där vissa är viktigare 
än andra. Även Eva berättar om den hierarkiska uppdelningen där hon arbetar. Enligt Lgr11 
ska alla i skolan samverka så att goda miljöer för lärande skapas. Där denna hierarkiska miljö, 
som informanterna beskriver, finns skapas inte denna goda miljö. Vi vill mena att även 
eleverna märker av detta, vilket även informanterna styrker. Lärare bör alltid jobba för att 
samverka och arbeta i enighet, vilket även trycks på i Lgr11. Där står det att alla lärare ska 
arbeta för att eleverna ska få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Det kan annars lätt bli 
ett ”vi och dem”-perspektiv, vilket även Maud beskriver, där musikens betydelse bleknar i 
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jämförelse med exempelvis ämnet svenska. Med detta arbetssätt, med musik och språk i 
samverkan, kan ämnena likställas och ges samma status. Detta i enlighet med Egidius (2008) 
som menar att arbetet i skolan huvudsakligen bör ske i teman. Enligt föreliggande studie anser 
vi att med den ämnesuppdelning som ofta råder, där vissa ämnen är viktigare än andra, kan 
vara negativt för lärande. Med denna uppdelning förtvinar helhetstänkandet, där musik och 
svenska är en del av ett odelat samspel. Denna studie visar att ett ämnesövergripande arbete 
faller då ämnen uppdelas hierarkiskt och musikämnets status förminskas, även om detta sker 
outtalat. Maud menar att med denna uppdelning av ämnen kan det vara svårt för eleverna att 
förstå kontexten och varför de ska lära sig något. Hon menar att genom att utnyttja olika sätt 
att ta sig an ett ämne, som genom att läsa om det eller sjunga om det, kan lära sig något på 
olika sätt. Eleverna kan även ges en vidgad förståelse av området när det ses på i olika 
kontexter. Detta i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv där det enligt Dysthe (2003) 
läggs störst vikt vid samarbete i en kontext vid konstruerandet av kunskap. Detta sker inte i 
första hand genom individuella processer. Interaktion och samarbete är mycket centralt, vilket 
vi i enlighet med denna studie menar gynnas då ämnen interagerar med varandra. Det blir 
också ett sätt att utnyttja de kunskaper som musiklärare besitter. Även Eva beskriver detta och 
menar att det skulle öka förståelsen för musiklärares kunskaper att arbeta ämnesövergripande 
på detta sätt. Vi har genom denna studie upptäckt att det finns stor kunskap hos lärare om hur 
musikundervisningen kan läggas upp så att den gynnar språkförmågan. Även om denna 
kunskap finns hos musiklärare är resonemangen inte riktigt utvecklade och kunskapen blir en 
”tyst kunskap” som inte kommer till sin rätt. Detta mycket på grund av den rådande 
informella ämneshierarkin.  

Alla barn lär sig inte på samma sätt, vilket flera av informanterna talar om. Kunskapen om 
detta finns, samt även kunskapen om att undervisningen kan bedrivas på ett sätt som gynnar 
fler elever, men det genomförs inte alltid på ett ultimat sätt. Detta styrker Boström (1998) som 
menar att lektioner ges runt om i världen med förutsättningen att alla individer lär på samma 
sätt. Att denna insikt som finns om att alla lär sig på olika sätt inte riktigt tillämpas. Säljö 
(2000) menar att det i många fall är möjligt att ha förståelse för ett resonemang, men 
förståelsen är inte tillräcklig för att kunna genomföra det i praktiken. Således kan lärare sägas 
befinna sig inom den proximala utvecklingszonen för hur ett sådant arbetssätt ska användas. I 
enlighet med Dunn (2001) pratar Ingrid och Maud om att använda sig av fler sinnen i 
undervisningen, som att exempelvis använda bilder som stöd. På detta vis menar de att fler 
elever kan nås och fler behov hos eleverna kan tillgodoses. Detta eftersom flera lärstilar 
används på samma gång, då läraren kan tillgodose både de visuella och auditiva lärstilarna. 
Gunnar menar att det är viktigt att inte bli för låst i klassrumssituationen utan att det är viktigt 
att se till vilka processer som verkligen sätts igång hos eleverna. I ett sociokulturellt 
perspektiv ses tänkande som en inre, osynlig process, där utveckling av intellektet jämförs 
med individens inre språk (Vygotskij 1934/1999; Säljö, 2000). Detta är ett stort ansvar, och en 
svår uppgift för läraren.  

Maud talar om klassrummet som det tredje rummet, där läraren kommer från sitt håll och 
eleverna från deras och tillsammans skapar de kunskap sinsemellan i det tredje rummet. Att 
jobba på detta sätt kan vara ett sätt att få eleverna att känna mening i det de lär sig. Maud 
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understryker att det är viktigt att lyssna på vad barnen vill. Vygotskij (1934/1978) resonerar i 
samklang med detta och menar att barn ofta inte lär sig skriva i en naturlig kontext. Lärandet 
sker då inte utifrån barnens behov. I samklang med denna studies resultat håller vi med Maud 
om att lärare bör utgå från vad eleverna tycker är viktigt för att de ska blir mer medvetna om 
sitt eget lärande och se ett behov i det. Trots detta faller det slutgiltiga ansvaret på läraren att 
lärande ska ske.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det stärkande att se att resultatet visar att många 
informanter talar om det sociala samspelet och det sociala samarbetet som uppstår med detta 
arbetssätt. Håkan talar om kommunikation och samspel mellan eleverna som en positiv effekt 
av att arbeta med musik och språk i samverkan. Maud menar, i enlighet med detta, att det är 
lätt att samlas runt just musik. Hon pekar på att det skapar gemenskap i en hel skola. I 
enlighet med ett sociokulturellt perspektiv, där kunskap enligt Dysthe (2003) skapas genom 
samarbete i en kontext, menar Maud att barn lär sig tillsammans och av varandra. Enligt 
föreliggande studie tror vi att de elever som befinner sig i den proximala utvecklingszonen för 
att utvecklas språkligt eller musikaliskt gynnas av detta arbetssätt. Att som Strandberg (2006) 
beskriver, ta hjälp av fiffiga kompisar när lärande ska ske. Finns en gemenskap i skolan, tror 
vi i enlighet med denna studie att eleverna i större utsträckning vill hjälpa varandra. 
Strandberg menar att det är just denna lust att hjälpa som är en tillgång i den proximala 
utvecklingszonen.  

Håkan anser att ett arbetssätt där musik och språk samverkar främjar elevers kommunikativa 
förmåga. Maud menar att musiken i sig kan vara ett kommunikationsmedel i enlighet med 
Patel (2007). Han menar att även om det finns oändligt många ord som kan kommunicera 
känslor, så kan ändå musik vara bättre på att delge dem. Även detta anser vi vara en del i den 
språkliga helheten. Vi vill mena att kommunikation inte är begränsad till tal eller skriftspråk, 
föreliggande studie överensstämmer med Mauds resonemang där hon pratar om skriftspråkets 
minskade betydelse. Enligt ett sociokulturellt perspektiv är språket det centrala i mänskligt 
lärande och tänkande. Säljö (2005; 2000) menar att lärande sker genom ord och språkliga 
kategorier. Vi vill om än inte bestrida, så åtminstone korrigera detta påstående en aning. Vi 
anser, till följd av flera av informanternas resonemang, att det inte enbart är ord som är 
grunden till lärande. Till de språkliga kategorierna bör även musik sällas. Musik som språkligt 
yttrande bör integreras i de ord och språkliga yttranden som Säljö anser medierar omvärlden 
för människan och gör den meningsfull.  

6.2.1. Avslutande ord 
I vår kommande yrkesprofession som musiklärare kommer vi så långt det är möjligt att jobba 
på detta sätt, där musik kan samspela med språket. Detta eftersom denna studie visar att det 
kan vara ett gynnande arbetssätt både för elever och lärare. Arbetssättet ligger i linje med ett 
sociokulturellt perspektiv där lärande är socialt (Dysthe, 2003). Att för elever lära i interaktion 
med andra och att som lärare få vara en del i denna interaktion – oavsett vilket ämne läraren 
företräder har den lika stor del i elevernas utveckling och ska känna tillhörighet i 
skolverksamhetens hjärta. I enlighet med denna studie tror vi att detta arbetssätt har en stor 
betydelse för elevernas vilja att lära, vilket är en grundläggande förutsättning för att lärande 
ska ske. 
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6.2.2. Förslag till fortsatt forskning 
Då flera av lärarna i denna studie talar om hur musikämnet nedvärderas i skolans hierarki vore 
det intressant att studera detta ytterligare. Denna avsaknad av jämlikhet mellan skolans ämnen 
är outtalad, men gör ämnesövergripande arbete problematiskt samtidigt som det i hög grad 
påverkar musiklärares vardag. Hierarkin finns främst mellan lärare, som värderar ämnen 
olika. Dessa värderingar bör undersökas och utredas, både bland musiklärare och andra lärare. 
Förslag till fortsatt forskning är även att undersöka hur denna hierarki ska kunna överbyggas, 
vilket är vikt för hela skolvärlden då alla påverkas av den. 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning handlar om hur arbetet med musik och språk i 
samspel kan användas i lärandeprocessen för elever med svenska som andraspråk. Flera av 
informanterna talar om just detta, men i forskningsvärlden finns inte många källor att tillgå.  
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Bilaga I 
Hej musiklärare! 

Vi heter Carolin och Emmeli och vi studerar vårt sista år på musiklärarutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet, på Musikhögskolan i Piteå. Vi gör nu en undersökning bland musiklärare om 
ämnesintegrering, som en del i vårt examensarbete. 

Denna undersökning syftar till att visa på hur ämnesintegrering kan skapa nya lärandemiljöer som 
speglar livet utanför klassrummet och hur musik kan fungera som ett redskap i den språkliga 
lärandeprocessen. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Du som svarar på den garanteras konfidentialitet och svaren 
kommer inte att användas i något annat syfte än i vårt examensarbete. 

Examensarbetet kommer att publiceras på LTU:s hemsida (www.ltu.se), under publikationer, och 
finns tillgänglig där i februari 2015 om allt går som det ska. 

Tack på förhand! 

Carolin och Emmeli 

 

Nedan bifogas frågor som du gärna får besvara så utförligt du bara kan, efter att 
ha gått igenom materialet. Ta gärna god tid på dig, vill och kan du testa 
materialet är det givetvis bara positivt. 

Svara via mail, senast söndag 2 november 2014, till:  

acoojo-0@student.ltu.se 

Hoppas att det är okej att vi, om det skulle behövas, mailar eventuella 
följdfrågor till dig. 

Vid frågor, hör av dig via mail!  
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Bilaga II 
Kön: 
Antal år i yrket: 

Utbildning: 

Vilka årskurser undervisar du i? 

1. Kan detta vara ett gynnsamt arbetssätt för att främja språkförmågan hos 
eleverna?  

Om ja: på vilket sätt? 
 

2. Hur skulle du använda detta material i din undervisning? 

I projektform? Utspritt över en längre period? Ensam? Tillsammans med annan lärare? 

 

3. Håller materialet balansen mellan svenska och musik? 

Balans på det viset att det ena ämnet inte är viktigare än det andra, att de samspelar på lika villkor. Kan musik 
hjälpa språket på samma vis som svenskan kan hjälpa lärandet i musik? 

Om ja: varför? 
Om nej: varför inte? Hur kan det göras annorlunda? 
 

4. Vilka moment i kompendiet tycker du innehåller mest substans? 

Vilken del av materialet är mest användbart i din undervisning? 

Varför? 
5. I vilka sammanhang skulle du välja att använda detta material? 

Vad kan eleverna träna? Vilket lärande kan ske? 

6. Övriga kommentarer.  
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Bilaga III 
Intervjufrågor  

Djupintervju  
 

{ Hur jobbar man med språkutveckling i musik/svenska? 
{ Hur ska man jobba för att svenska och musik ska samspela på lika villkor? Så att inte musik 

blir ett ”instrument” för det språkliga lärandet när man jobbar på detta sätt? 
{ Vad finns det för nackdelar med detta arbetssätt? 
{ Vad finns det för andra användningsområden?  
{ Är Musikspråkan ett gynnsamt arbetssätt för att främja språkförmågan? 
{ Vilka moment innehåller mest substans? 
{ Hur håller materialet ”balansen” mellan språk och musik? 
{ Varför finns behov av ett sådant material? 

 

 

 

 

 


