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Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om musikintegrering i barns språkinlärning. Jag
vill ta reda på vilka metoder lärare idag använder för att lära ut språk samt vilka hinder och
möjligheter de anser finnas i arbetet med musik. Arbetet är byggt på intervjuer med lärare i
grundskolans tidigare år och en musiklärare som arbetat som kompanjonlärare i grundskolan.
Samtliga lärare såg musik som en viktig del i undervisningen, men hur de använde sig av
musiken var olika. Två av lärarna spelade själva instrument, medan övriga lärare använde sig
av CD-skivor och kassettband. Musikläraren, som skulle samarbeta med klasslärarna, ansåg
inte att många lärare var tillräckligt engagerade och lade istället upp sina lektioner
självständigt. Lärarna får medhåll av flera författare som skriver om hur viktigt det är med
musik i skolans undervisning och då speciellt vid språkinlärningen. Kritiker menar dock att
det ännu inte finns några undersökningar som konkret visar att det finns ett orsakssamband
mellan musikintegrering och språkinlärning.

Nyckelord: Lärare i grundskolans tidigare år, Engelska, Musikintegrering, Språkinlärning.

Jag ger mitt samtycke till att uppsatsen får användas för citering och referat i samband med
uppsatsskrivande, samt att den får användas i undervisningssyfte.

Handledare: Anna Lindqvist
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Förord

Tack till alla som har ställt upp på intervjuer, utan er hade arbetet inte varit möjligt.
Anna, en bättre handledare kan man inte ha. Du har svarat på mina mail vid de konstigaste
tiderna. Jag är evinnerligt tacksam.
Mamma, du ställer alltid upp på mig. Tack för att du läst mitt arbete under tidens gång och
gett mig förslag på förändringar och uppmuntrat mig när jag varit som mest nere.
Pappa och Lars, ni vet vad ni gjort, tack.
Sist, men absolut inte minst, Christer… Hur ska jag någonsin kunna ge dig så mycket som du
har gett mig de år jag studerat. Ditt tålamod är ofantligt, och har återigen satts på prov under
detta arbete. Tack för maten, ditt leende och dina uppmuntrande kramar.

Lisa Engström
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Inledning

Idag finns en uppsjö av undervisningssätt som det gäller för pedagoger att dra nytta av. I och med
internets utbredning de senaste åren finns även andra länders undervisningsmetoder att ta del av.
Som pedagog i dagens skola har man därför stora valmöjligheter i sin undervisning.

Under min utbildning har jag riktat in mig på musik och engelska. Det var mina favoritämnen i
skolan, även om jag inte alltid tyckte det var intressant. Vi läste varje ämne för sig och använde
oss sällan av sånger i engelskundervisningen. De kurser jag har läst på universitetet med
inriktning mot grundskolans tidigare år, har gett mig bred grund att stå på i mitt arbete som lärare.

Jag har under min studietid intresserat mig för ämnesintegrering i grundskolan och då främst i
engelska och musik. Jag har under mina VFU-perioder arbetat med musikintegrering i engelska
eftersom jag tror att barnen lär sig mer på detta sätt. När man använder sig av musikintegrering i
engelskaundervisningen är det oerhört viktigt att sångerna ligger på samma nivå som barnen
befinner sig. Musikintegrering ska vara ett stöd för barnen, inte ligga på en högre nivå där de får
svårt att förstå vad de sjunger om.

Att lära sig ett nytt språk kan ofta kännas spännande, men det är också mycket svårt. Det svenska
språket har, som tur är, många låneord från engelskan vilket gör att barnen ofta kan många ord på
engelska redan när de börjar skolan. Det nya mediasamhället spelar också en stor roll i barnens
språkinlärning idag. Många program på TV är engelskspråkiga och dagens dataspel har ofta
engelskt tal. Dessa medier bidrar mycket till språkinlärningen för dagens barn.

Att lära ska vara meningsfullt och lustfyllt och eftersom musiken har så stor plats i våra liv, borde
den ha en given plats i undervisningen. Det finns många författare som anser att musiken ska ha
större plats i undervisningen än vad den har idag (bl.a. Uddholm, 1993). Barn måste få utvecklas
genom lek, fantasi och skapande, men forskningen visar inga orsakssamband mellan
undervisning i estetiska ämnen och prestationer i andra ämnen. Vissa kritiker menar då att trots
en stor enighet vad gäller de estetiska ämnenas möjligheter att underlätta inlärning och förståelse
i samverkan med andra ämnen, finns det inga vetenskapliga belägg för detta (Mathiasson, 2004).

I kursplanen för musik (Skolverket, 2000) står det att musik ska vara en konkret utgångspunkt
och ett stöd för lärande i andra ämnen. Att använda musik vid inlärning av ett nytt språk borde
därför göra inlärningsprocessen enklare. Olika författare menar att genom att använda musik i
undervisningen aktiveras högra hjärnhalvan. De anser att detta leder till att man blir mer vaken
och uppmärksam. Författarna anser även att musik mildrar oro och stress, ökar energi och
förbättrar minnet (Drysden & Vos, 1999).
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Upp till tioårsåldern har barnet en unik förmåga att lära sig utantill. Burman menar att lärare ska
dra nytta av detta. Dessutom lär barnen sig lättare om de får agera. Det de lär sig, lagras då i hela
kroppen och inte bara i en del av hjärnan (Burman, 1998).

Många skolor arbetar idag som om alla barn har samma inlärningsstil. Vikten av en varierad
undervisning är därför stor och det sätter press på dagens lärare att kunna anpassa sig till varje
barn (Drysden & Vos, 1999).

Syfte

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om musikintegrering i språkinlärningen i
grundskolans tidigare år. Jag vill ta reda på vilka metoder lärare använder sig av vid barns
språkinlärning i engelska och vilka hinder och möjligheter de anser finns vid arbete med musik i
undervisningen.

Mina frågeställningar lyder:

Kan elevers språkinlärning gynnas av musikintegrering?
- På vilket sätt?
Hur arbetar lärare med musikintegrering i engelskan idag?
Vilka hinder och möjligheter finns i arbetet med musik i undervisningen?
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Bakgrund

Musik

I kursplanen för musik (Skolverket 2000) kan man läsa att ämnet musik tjänar som en ”konkret
utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen” (s.43). Det står även att musik och språk har
många gemensamma delar, båda ämnena bygger på ljudkommunikation och musik skapar
självständig förståelse, kunskap och färdigheter i ämnet.

Men varför är musik en så viktig del i undervisningen i skolan? Ericsson (1989) menar att
musiken utvecklar det estetiska sinnet och aktiverar undermedvetna känslor och krafter. På detta
sätt menar Ericsson att eleverna kan nå överraskande inlärningsresultat genom att utnyttja större
delar av sina effektiva och uttrycksmässiga resurser. ”Människans logiska och analytiska
förmågor tas undermedvetet i anspråk och en allt större del av den totala inlärningskapaciteten
utnyttjas” (s. 162).

Drysden och Vos (1999) anser att en formell undervisning har blivit norm redan från första
skolåren. De menar att barn inte får någon chans att uppleva den lustfyllda, upplevelserika
inlärning som utgör basen för verklig tillväxt. Författarna tycker att inlärandets glädje alltför ofta
dör.

I många klassrum världen över får barnen höra att de ska sitta still , i raka led, och lyssna på

läraren i stället för att utforska, diskutera, fråga och delta. Duktiga lärare vet att det inte är
det bästa sättet att lära sig på, så de utformar sitt klassrum så att det ska underlätta
inlärningen/…/ Fler och fler lärare spelar musik för att skapa rätt sinnesstämning när
eleverna kommer in i klassrummet (Drysden & Vos 1999, s. 299).

Kan då musiken påverka undervisningen? Antal-Lundström (1996) anser att en viktig uppgift i
lärararbetet är att inspirera barnens attityder i en positiv riktning och att de musikaliska
aktiviteterna både har en direkt och en indirekt påverkan på barnen. Jederlund (2002) menar att
musik har en starkt vitaliserande effekt. Han anser att musik väcker känslorna, tankarna, bilderna
och minnena i oss till liv. Han menar också att musiken rent muskulärt laddar upp vår kropp.
Denna uppladdning, både vitalt och kroppsligt, kan få sitt utlopp i motoriska aktiviteter, kreativt
skapande och samtal.

Jensen (1995) ger sin syn på varför man ska använda musik i undervisningen. Han anser att
musiken fungerar perfekt för att ge eleverna ny energi, hålla samman grupper och få eleverna att
slappna av. Samtidigt kan musiken förstärka en föregående upplevelse, förbättra kontakterna
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mellan eleverna, ange tonen eller temat för dagen, ge estetiska riktlinjer, vara rolig, väcka
uppskattning och inspirera. Enligt Jensen (1995) har musik i undervisningen många olika
funktioner:

Den befäster inlärda kunskaper snabbare och på en djupare nivå
Den förenar grupper och håller dem samman

Den motiverar en grupp att sätta igång med något
Den kan förbättra kontakten mellan vissa medlemmar i gruppen
Den ger energi och nytt liv åt gruppen
Den är rolig och uppiggande när man behöver omväxling och nytänkande

Den förbättrar presentationen genom att aktivera hjärnans tänkande del
Den lugnar i situationer där gruppen verkar orolig och kan få hyperaktiva elever att gå ner i
varv (Jensen 1995, s.256).

Men är musik i undervisningen en ny ”modefluga”? Vid en intervju med Charles Schmidt skriver
Drysden och Vos (1999) att han ansåg att användningen av musik vid inlärning definitivt inte är
något nytt. Schmidt menar att många av oss lärde sig alfabetet till musik. Han anser att vi under
de senaste 25 åren har utvecklat vår kunskap om musik enormt.

Vi vet nu att när vi befinner oss i ett visst avslappnat tillstånd, som musik kan försätta oss i,

är vår hjärna som mest öppen och receptiv för ny information. Den sortens avslappning
handlar inte om att vi nästan håller på att somna. Det är istället ett tillstånd av avslappnad
koncentration (Drysden &Vos 1999, s. 307).

Engelska

I kursplanen för engelska i grundskolan står att engelska är modersmål eller officiellt språk i ett
stort antal länder (Skolverket 2000, s. 13). Malmberg (1993) påvisar att det på 1980-talet gjordes
beräkningar som visar på att det finns över en miljard personer som talar engelska på jorden.
Malmberg menar att av dessa har cirka 350 miljoner engelskan som modersmål, medan övriga
har tillägnat sig engelskan på annat sätt, oftast genom undervisning av språket i skolan.
Malmberg baserar dessa siffror på att det fanns fyra miljarder människor på jorden. Vi kan bara
anta att siffrorna är högre när vi nu passerat sex miljarder människor. I kursplanen för engelska i
grundskolan (Skolverket, 2000) står att läsa att engelskan ”förmedlar många vitt skilda kulturer
och är dominerande kommunikationsspråk i världen.” Ett av syftena med att lära sig engelska
enligt kursplanen är därför att ”vidga perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med
dess mångskiftande kultur” (s. 13).
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Ladberg (2000) menar att ett lands och ett språks kultur måste synas i undervisningen.

/…/ ett språk inte bara är ett språk. Språk är också kultur, eller kanske ska vi säga: Språk

bär kultur. Ett språk har ord och uttryck för just de företeelser som finns i det samhälle och
den kultur där språket används (Ladberg 2000, s. 189).

Ladberg (2000) menar vidare att man inte bara lär sig ett språk, utan att man samtidigt lär sig den
kultur som språket innefattar. Författaren skriver att språkinlärning alltid är kulturell inlärning.
Hon menar då att det man inte alltid är medveten om är att samtidigt som ett barn lär sig ett nytt
språk påverkas de kulturellt. Anledningarna till varför det är viktigt att kunna prata och förstå
engelska är många. Kursplanen menar att engelskan (Skolverket 2000) är viktig för studier och
vid resor, samt i andra sociala och yrkesmässiga internationella kontakter.

Hjärnans funktion vid användandet av musik

Vad har då musiken för funktion vid inlärning? Jensen (1995) anser att musiken stimulerar den
högra hjärnhalvan vilket gör att man blir mer vaken och uppmärksam. Man skärper även
koncentrationen och centrerar kreativiteten.

Gudmundsson (1997) håller med Jensen och säger att i en utbildningssituation stimuleras
vanligtvis intellektet, den vänstra hjärnhalvan. Men höger hjärnhalva kan också delta om
intuition, musik, rytm och kroppsrörelser är med i inlärningsprocessen. Gudmundsson menar
också att genom att integrera musik i språkundervisningen skapar man ett harmoniskt samarbete
mellan hjärnhalvorna. Han menar att rytmen är av stor betydelse, eftersom språk egentligen är
både musik och rörelse.

Uddholm (1993) tar till kraftfulla uttryck när han diskuterar kring musik i undervisningen. Han
anser att vi i teorin kan dela in människor i olika fack, dvs. matematiskt, språkligt eller
konstnärligt begåvade och då ensidigt försöka förkovra oss inom dessa områden.

I stället för att se på våra möjligheter som hela människor tror de sig kunna dela upp våra
hjärnor i små lådor, där de kan stoppa in lite matematik, engelska, geografi och i värsta fall
lite musik. I stället för att se kunskap som ett resultat av nyfikenhet, söker de sanningar i
böcker (Uddholm 1993, s. 29).

Uddholm (1993) hävdar att uppdelningen i ämnesfack är människofientlig, även om många ändå
lyckas åstadkomma mycket inom de ramar som gäller. ”Inom många pedagogiska verksamheter
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finns visserligen en helhetssyn på människan, men ofta har man inte fått möjlighet att tillägna sig
musiken som metod” (s. 76).

Burman (1998) anser att agerande, rytm, melodier och musik gör ”ramsandet” lustfyllt och därför
tål att upprepas flera gånger utan att upplevas som tjatigt. Burman tycker att upprepning ger den
naturliga repetitionen. Den är nödvändig för att transportera språket in i långtidsminnet.

Jederlund (2002) menar att ”de delar av hjärnan som hanterar känsla, minne, association,
tänkande, symbolisering och liknande ’förspråkliga processer’ – alltså det som sker i hjärnan
innan något uttrycks i språk – stimuleras och är aktiva oavsett vilken språkkanal som väljs” (s.
20). Med detta menar Jederlund att vi har olika sorters språk och att dessa språk i hög grad
inspirerar och påverkar varandra med hjälp av hjärnfunktionernas organisation.

Gardner (1994) betraktar musikalitet som en fristående intelligens. Han menar att musikaliteten
finns fullt utvecklad och fungerande hos alla nyfödda barn. Denna intelligens ger sig inte till
känna förrän långt senare i livet, och då i mer avancerade former. Gardners forskning om
människans flera intelligenser är ett bidrag till forskningen om pedagogiska teorier och metoder
samt hur de fungerar.

I ett skapande kreativt arbete stimuleras och aktiveras en mångfald hjärnfunktioner, och
skapas aktivitet i förbindelserna dem emellan. Människan som helhet (liksom hennes

hjärna), är större än summan av hennes olika sidor (eller hjärnans olika delar)! Det är när
delarna samverkar vi blir hela, kreativa och skapande individer. Det är då vi lär för livet
(Jederlund 2002, s. 28).

I Drysden och Vos (1999) finns ett citat från en av författarna, Jeanette Vos, som sammanfattar
behovet av musik. ”Musik minskar stress, tar bort oro, ökar energin och förbättrar minnet. Musik
gör oss smartare.” (s. 308)

Språkinlärning med hjälp av musik

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det att eleverna ska få prova och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Därför ska drama, rytmik,
dans, musik och skapande i bild, text och form vara inslag i skolans verksamhet.

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva utforska,
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör
till det som eleverna skall tillägna sig. (Lpo94, s. 8)



7

Jederlund (2002) påpekar att språkforskare idag är överens om att ett uttryckssätt inte står i vägen
för ett annat, alla språkliga uttryck befruktar varandra (s. 19).

Varför ska man då använda musik vid språkinlärning? Redan från förskoleåldern används musik i
detta syfte. Svensson (1995) menar att sången spelar en stor roll vid språkinlärningen. Hon säger
att rytmen ger en positiv känsla och om man sjunger flera tillsammans ger det gemenskap.
Burman (1998) menar att barnen upp till tioårsåldern har en unik förmåga att lära sig rim och
ramsor utantill. Han menar att det är något man ska utnyttja i skolarbetet i så hög grad som
möjligt. Han anser att de bästa ramsorna och dikterna är de som barnen kan agera till. Burman
menar att genom att agera till det man säger, sätter sig språket i kroppen, inte bara i hjärnan och i
munnen. Han anser att de kroppsliga upplevelserna av de olika begreppen stöttar minnet av
orden.

Antal-Lundström (1996) påpekar att musik och språk har akustiska element gemensamma och de
används på samma sätt för att uttrycka känslor och för att förmedla meddelanden. Hon menar att
den språkliga ljudläran har gemensamma drag den musikaliska ljudprocessen, det vill säga
sången. Dessa ljud består av samma grundelement: tonhöjd, paus, tonstyrka och tempo.
Hon anser också att musikaliska övningar inte bara hjälper barnen att enbart förstå musiken.
Enligt Antal-Lundström ger det dem också säkerhet i deras språkliga kommunikation.

Burman (1998) menar att tal- och sångramsor, rim, dikter och texter av olika slag fyller
väsentliga funktioner i nybörjarundervisningen. Han hävdar vidare att denna sorts undervisning
bör vara ett inslag i varje arbetspass. Burman tycker att man i nybörjarundervisningen ska ha som
princip att den engelska grammatiken ska läras in i form av ramsor och sångtexter. Han anser
nämligen att när grammatikens inlärning sker indirekt, är den som mest fruktbar. Uddholm
(1993) menar att musikflödet är en förutsättning för alla språk. ”Det gäller melodier, bilder och
kroppsspråk lika väl som det skrivna ordet” (s. 27). Han anser att vi upplever olika känslor och
språket är vårt sätt att uttrycka och förstå dessa känslor. Uddholm skriver att ju mer vi låter oss
svepas med, desto mer upplever vi och ju mer vi analyserar, desto mindre upplever vi. Uddholm
fortsätter att beskriva känslorna i musiken:

Då vi upplever musiken tar upplevelsen formen av känslor, som vi kan försöka beskriva

med ord som sorgsna, glada, varma osv. Men om vi låter oss fyllas av en melodi beskriver
inte musiken känslor. Musiken är känslor (Uddholm 1993, s. 25).

Lingvisten Nathalie Waterson (refererad i Jederlund, 2002) har studerat barnramsors betydelse
för språkutvecklingen. Hennes forskning bygger på analyser av barns sätt att återge och lära in
barnramsor. I ett av hennes arbeten har hon som huvudfrågeställning: ”Nursery rhymes: have
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they a role in language development?” Jederlund (2002) har analyserat hennes slutdiskussion där
hon skriver:

Det finns belägg för att barnrim har betydelse för språkutvecklingen. Generationer av
föräldrar och lärare har sjungit, läst och reciterat dessa rim för barnen – och det med rätta.

Det var tur att de var kloka nog att inte först vänta på de vetenskapliga bevisen för
lönsamheten i företaget (Waterson refererad i Jederlund 2002, s. 98).

Jederlund refererar till flera författare och deras olika syn på språkutveckling, men alla har ändå
samma grundsyn som Waterson.

Vilken funktion har då samhällets medier i språkundervisningen? Kursplanen för engelska
(Skolverket, 2000) tar upp att olika kulturyttringar från engelskspråkiga länder finns lätt
tillgängliga i det svenska samhället. Utanför skolan stöter eleverna idag på många varianter av
engelska. De möter engelskan i TV, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i texter
och vid kontakt med engelsktalande. Ericsson (1989) håller med kursplanen. Han menar att i
fråga om inlärningen av främmande språk har målspråket liten tid att verka. Med målspråk menar
han då ett andra språk. Utanför klassrummet sker det ofta i liten omfattning, med undantag för
engelska i Sverige. Ericsson skriver att svenska elever genom intensiv påverkan av engelskan i
icke synkroniserade TV-program och filmer och genom engelskans dominans i musik ökar sina
färdigheter i språket. Ericsson påpekar också att

/…/ när det gäller undervisning i främmande språk, är den främsta motivationskällan
målspråket, dess länder och dess människor: musik, konst, litteratur, allmän kultur, teknik

samt seder, bruk och levnadsvanor. Alla dessa ingredienser bör ingå i språkundervisningen
i så stor utsträckning som möjligt (Ericsson 1989, s. 142).

Ämnesintegrering

Skolans uppdrag är enligt Lpo94 att främja lärande där individen stimuleras att inhämta
kunskaper. Vidare står det att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Bergström (1995) påpekar att det inte var länge sedan man trodde att allt som lärdes ut i
klassrummet också lärdes in av eleverna ”åtminstone om de var flitiga och ambitiösa” (s. 1). Då
påstod man enligt Bergström att de som inte lärde sig fick skylla sig själva. Dåligt resultat
skylldes dessutom ofta på lättja. Intresset var då riktat mot att finna effektiva
undervisningsmetoder, men däremot var man ganska okunnig om hur eleven reagerade på dessa
metoder. Numera, menar Bergström, är de flesta språklärare medvetna om att lättja inte är den
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främsta orsaken till bristande inlärning utan att det snarare beror på att vi lärare inte vet så mycket
om hur en elev lär sig språk.

Bergström (1991) skriver på bokens baksida att barn måste få utvecklas genom lek, fantasi och
skapande och att all utveckling förutsätter kreativa, nydanande individer. ”I kunskapsskolan
släcks dessa förmågor genom att ett alltför starkt kunskapstryck förs in alltför tidigt. Låt istället
barn behålla sin naturliga lekfullhet och ”vildhet” – befria barnet! (bokens baksida)

Hur kan man då ”befria barnet” och behålla lekfullheten i skolan? Ericsson (1989) menar att det
är grundläggande att läraren måste känna till och kunna använda sig av varierade metoder i
undervisningen. Han anser att olika barn lär sig bäst på olika sätt. Därför är det viktigt att
språkläraren förnyar sig. Ericsson menar att god undervisning kräver många sätt att leda och
organisera undervisningen.

Drysden & Vos (1999) anser att skolorna idag arbetar som om alla elever har samma
inlärningsstil, det vill säga att de lär sig att läsa och skriva på samma sätt. Men det författarna
tycker är ännu värre är att de flesta skolor har ett utvärderingssystem som bara gynnar ett
begränsat antal förmågor. ”Och dessa belöningar skiljer ofta tidigt ut dem som anses vara
begåvade och intelligenta från dem som anses vara mindre intelligenta.” (s. 341)

Kritik mot musikintegrering i undervisningen

Mathiasson (2004) skriver att det idag finns en utbredd föreställning om att estetiska inslag i
undervisningen av andra ämnen kan leda till ökad motivation och förbättrade resultat. Därför,
menar Mathiasson, skulle det alltså finnas ett samband mellan utövandet av estetiska
verksamheter och barns och ungdomars sociala och intellektuella utveckling. Men enligt
Lindström (refererad i Mathiasson, 2004), är olika experiment och forskningar kring ämnet bara
naiva hypoteser. Han menar att det inte finns någon forskning som på ett övertygande sätt lyckats
visa på ett orsakssamband mellan undervisning i estetiska ämnen och presentationer i andra
ämnen. Vidare menar Lindström att det inte finns påvisbara överspridningseffekter. I
amerikanska, brittiska och holländska studier har man försökt att söka samband, men det har
hittills varit utan framgång. Lindström menar att trots att det inte finns några godtagbara
vetenskapliga metoder så finns det en stor enighet om de estetiska ämnenas möjligheter att
underlätta inlärning och förståelse i samverkan med andra ämnen.

Lindström och Hägglund (Mathiasson, 2004), är kritiska till att estetiska ämnen ska vara
”hjälpgummor” till andra skolämnen. De menar att de estetiska ämnena har ett egenvärde och att
det är just det som ska hävdas.
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I tidsskriften Fotnoten (4/04) kan man läsa att de estetiska ämnena ofta reduceras till avkoppling
från allt annat som är jobbigt och tråkigt. ”Musik och bildämnena har en svag ställning på de
ställen där det inte finns engagerade skolledare och lärare som förmår att entusiasmera barn och
kollegor” (s. 4). Samtidigt betonar styrdokumenten vikten av att arbeta ämnesövergripande.

Lindström (Hilmersson, 2004) menar att det praktiska måste förenas med reflektion, det
viktigaste är att man utvecklar ett språk som ger möjlighet att beskriva vad det är man vill att
eleverna ska uppmärksamma och lära sig. Thavenius (Hilmersson, 2004) är pessimistisk när det
gäller de estetiska ämnenas roll i lärandet. Han tycker att det pratas mycket, men att det saknas
vilja till ett omfattande nytänkande hos de styrande.

Framtidsvisionerna för skolan är många, men enligt Hilmersson (2004) hänger skolan inte med i
utvecklingen. Sveriges lärarutbildning har de senaste åren genomgått stora förändringar, där de
kämpar för att utbilda morgondagens lärare som enligt Hilmersson ska se det estetiska
perspektivet som en naturlig del i läroprocesserna. Sandberg (Hilmersson, 2004) menar att
skolorna är kvar i ett industrisamhälle där ämnena är uppdelade. ”Vi går obevekligen mot en
annan omvärld och en annan skola. Det mest grundläggande är skriva, räkna och tala. Men tänka,
handla och känna då?” (s. 6). Thavenius (Hilmersson, 2004) håller med Sandberg, men han är
tveksam om lärandet kommer att utvecklas. Han menar att ett troligt framtidsscenario är att
estetiska verksamheter kommer breda ut sig i skolan, men då bara i en anspråkslös form.
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Metod

För att få svar på de frågor jag ställde i inledningen om musikintegrering i språkinlärningen har
jag intervjuat lärare i grundskolans tidigare år och musiklärare.

Urval

Totalt intervjuades sju personer, tre från skolor i Västerbottens län, tre från skolor i Västra
Götalands län och en från en skola i Kalmar län. Jag började med att ringa runt till skolor i
Västerbottens län för att göra en intervju. Jag valde då slumpvis skolor ur telefonkatalogen samt
att jag kontaktade min VFU-skola. Dessa telefonsamtal gav intervjuer med lärare A och B.
Lärare C i Västerbotten är musiklärare. Jag fick kontakt med henne genom min handledare.
Lärare D arbetar som lärare på min gamla grundskola i Kalmar län. De tre sista lärarna, E, F och
G fick jag kontakt med genom vänner, dessa är yrkesverksamma i Västra Götalands län.

Alla lärare undervisar eller har undervisat i grundskolans tidigare åldrar. Lärare A, B, D, E, F och
G arbetar eller har arbetat som klasslärare. Lärare C har arbetat som kompanjonlärare i
grundskolan. Lärarna jag intervjuat varierar i åldrar och arbetslivserfarenhet. De har arbetat
mellan 3 och 36 år som lärare.

Johansson och Svedner (2001) menar att man bör välja intervjupersoner så att svaren från
intervjuerna innehåller de viktigaste och vanligaste uppfattningarna.

Därför är lämpliga tumregler att välja lärare med olika erfarenhetsbakgrund, samt att
intervjua ytterligare personer endast så länge det kommer fram nya uppfattningar i svaren.
Målsättningen är att finna och beskriva de vanligaste uppfattningarna, inte att karaktärisera
de personer som uttrycker dem (Johansson & Svedner 2001, s. 41).

Bortfall

Det var mycket svårt att få personliga intervjuer i Västerbotten. Många lärare hänvisade till
tidsbrist, andra examensarbetsintervjuer och så vidare. Jag har därför även gjort telefonintervjuer
med lärare från södra Sverige där jag skickat frågorna i förhand.
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Datainsamlingsmetoder

Jag började studera litteratur och artiklar för att ha en teoretisk förkunskap om ämnet. Litteraturen
har jag funnit genom diverse sökningar på bibliotek och internet. Det var svårt att hitta relevant
litteratur kring musikintegrering och ämnesintegrering. I många av de böcker jag läst har
författarna haft en klar ståndpunkt för musik i undervisningen. Det har däremot varit svårt att
hitta motståndare till detta förhållningssätt.

Jag har sedan valt en blandning av strukturerad intervju och kvalitativ intervju. Alla intervjuer har
till en början haft samma utformning, med samma frågor till alla. Jag har försökt ställa öppna
frågor, utan att vinkla svaren. Innan intervjupersonerna tackade ja till att bli intervjuade berättade
jag om syftet med arbetet. Detta gjorde jag för att intervjupersonerna skulle få tid på sig att
fundera kring ämnet innan vi satte oss ner för intervjun samt att deras svar skulle spegla deras
åsikter och inte vad den allmänna uppfattningen är. Johansson och Svedner (2001) berättar att det
finns två sätt som en intervju kan gå fel på.

Den ena beror på den intervjuade – att denne av ett eller annat skäl inte är helt
sanningsenlig. Det andra beror på intervjuaren – att denna pressar sina åsikter på sitt offer
eller vinklar frågorna så att aspekterna av frågeområdet inte belyses (Johansson & Svedner
2001, s. 26).

Målet med intervjuerna har varit att få resonerande svar. Frågornas formuleringar är gjorda för att
detta ska vara möjligt. Då vissa intervjuer skedde genom telefonintervju är jag osäker på om
intervjupersonerna gjort detta. I de fall jag gjort telefonintervju har jag använt mig av en
högtalartelefon för att kunna spela in intervjun. Efter varje intervju har jag i lugn och ro gått
igenom materialet från varje intervju.

Procedur

Efter att ha ringt runt till skolor runt om i Västerbottens län fick jag två intervjuer, med lärare A
och B. Intervjuerna lades i samband med skoldagens slut för att vi skulle kunna sitta ostört och
prata i klassrummet där de även kunde visa visst material. Med övriga lärare, förutom lärare C,
utfördes telefonintervjuer. Jag använde mig då av en högtalartelefon för att kunna spela in
intervju på mp3-spelaren. Lärarna i Västra Götalands län, lärare E, F och G kom jag i kontakt
med genom min svägerska som arbetar som lärare. Läraren i Kalmar län, lärare D, arbetar på min
gamla grundskola och är vän till familjen. Till lärarna i Västra Götaland skickade jag frågorna i
förhand. De kunde då fundera på svaren och sedan vidareutveckla sig utifrån dessa i intervjun.
Lärare D hann tyvärr inte få frågorna innan. Intervjuerna tog cirka 10-15 minuter. Efter intervjun
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förde vi i vissa fall en diskussion och i denna diskussion kom ofta ytterliggare information fram
om lärarnas åsikter.

Databearbetning och tillförlitlighet

Det är i praktiken svårt att få reliabiliteten perfekt i ett arbete som det här. ”Vid genomförandet
av examensarbeten har den studerande sällan möjlighet att vidta åtgärder för att mäta
reliabiliteten” (Johansson & Svedner 2001, s. 69). Då jag varit ensam vid varje intervju är det
mina egna formuleringar varje lärare mött. Jag har strävat efter att inte lägga in egna värderingar i
mina frågor, eftersom jag inte ville styra lärarnas egna åsikter.

Efter varje intervju har jag renskrivit dem på datorn. Jag har sedan skrivit ut intervjuerna på
papper för att sedan kunna stryka under det jag vill lyfta fram från varje intervju. Jag utgick sedan
från mina tre frågeställningar och använde dem som rubriker för att vara säker på att varje
frågeställning besvarats.

De lärare jag intervjuat var alla kvinnor. Jag hade önskat att även göra intervjuer med män.
Eftersom det är flest kvinnor som arbetar i dessa åldersgrupper anser jag att intervjuerna ändå
fördelas någorlunda efter den könsfördelning som finns i skolan.

Etik

Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får inte

föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett
informerat samtycke tills in medverkan och de skall när som helst kunna avbryta sitt
deltagande, utan att behöva oroa sig för några negativa konsekvenser (Johansson &
Svedner 2001, s.23).

Som jag beskrivit ovan har varje lärare fått information om arbetets syfte innan de valt att göra
intervjun. De lärare som gjort telefonintervju har även fått se intervjufrågorna innan intervjun.
Inspelningarna från intervjuerna behandlas helt konfidentiellt. De kommer sparas i ett år och
sedan förstöras.
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Resultat

Hur arbetar lärare med musikintegrering i engelska?

I de intervjuer jag gjorde arbetade lärarna med liknande metoder. I grundskolans tidigare åldrar
arbetar de mycket med bilder, sånger, lekar, rim och ramsor. Lärare B menar att det är otroligt
viktigt att både höra och göra. Hon menar då att man inte bara ska höra ordet, utan det är också
viktigt att göra rörelser. ”På så sätt lär de sig med hela kroppen” säger hon. Alla lärarna arbetar
mycket med rörelser i språket. Lärare F menar att det är viktigt att använda alla sinnen i
undervisningen. ”Det man befäster i huvudet, befäster man i hela kroppen när man använder sig
av rörelser i undervisningen.”

Lärare G arbetar idag i en årskurs 4-5 och då använder hon sig mer av olika sorters läromedel. Nu
arbetar hon med Champion. De arbetar då mycket med texterna i boken, de dramatiserar och
pratar mycket engelska på lektionstid. Hon tycker det är viktigt att de känner att de vågar prata på
engelska och att de lär sig förstå engelskt tal. Lärare G använder sig av de sånger som finns i
Champion och de flesta barnen gillar sångerna.

Hur lärarna får in musiken i undervisningen är däremot olika. Lärare B och lärare D spelar själva
instrument och ser det därför som något naturligt i den vardagliga undervisningen. Lärare B har
ett piano i sitt klassrum och lärare D en gitarr. Lärare A, E och F kan däremot inte spela något
instrument. Lärare A och E påpekar att det finns många bra skivor att använda. Lärare E hänvisar
då bland annat till Musikskatten (Lutfisken AB) och det material som tillhandahålls där. Lärare G
spelar heller inget instrument, men försöker så ofta det går samarbeta med en fritidspedagog som
spelar olika instrument. Därför har fritidspedagogen fått ta över musiklektionerna och sjunger
ofta engelska poplåtar med barnen.

Lärare C, som arbetar som musiklärare, har förut arbetat som kompanjonlärare i årskurs 2 och 3
tillsammans med klasslärare. Att vara kompanjonlärare i musik innebär att man arbetar med
bland annat rytmik, rörelse, dans, spel, sång, ramsor och musiklyssning. Musiken involveras
också i skolans övriga undervisning, till exempel svenska, engelska, bild och andra temaarbeten.
Nu undervisar hon på en musikskola i Västerbotten med inriktning mot blåsinstrument. När jag
frågar henne om klasslärarna brukar samarbeta med henne för att integrera övriga ämnen i
musiken svarar hon att det helt och hållet beror på hur engagerade klasslärarna är. Hon menar att
det är otroligt godtyckligt. Hon brukar ofta fråga klassläraren och har då ibland involverats i
teman såsom djungeln, fred och att vara en bra kompis. Hennes avsikt är att integrera musiken så
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mycket som möjligt i barnens undervisning. ”Det är min intention, men dels beror det ju på hur
mycket tid man har och sen som sagt hur engagerad klassläraren är.”

Lärare E berättar att barnen lär sig enkla ramsor och sånger om det de arbetar med just för
tillfället. Hon berättar att de arbetar med veckans bokstav. Då sjunger de om bokstaven, men de
sjunger även när de arbetar med olika teman i andra ämnen såsom kroppen, siffror, veckans
dagar, månaderna, färger och rumsuppfattning. En gång i veckan kommer en musiklärare och har
40 minuter musik med klassen. ”Vi försöker då anknyta veckans arbete med sångerna vi
sjunger.”

Lärare A har inte funderat på varför hon integrerar musik i språkundervisningen. För henne har
det alltid varit en självklar del av undervisningen. ”Texterna i sångerna anpassas för att man ska
komma ihåg dem.”

Lärare B är mer säker på varför hon integrerar musik i undervisningen. Hon har under sitt
yrkesverksamma liv upptäckt att det fungerar. Hon anser också att musiken går att integrera i
nästan alla ämnen och det tror hon att hon gör i undervisningen utan att tänka på det. Under åren
som lärare har hon gått flera olika fördjupningskurser, bland annat en engelskakurs där vikten av
musik i undervisningen diskuterades.

Lärare E anser att språkundervisningen blir mer lustfylld och varierad om man integrerar musik i
undervisningen. Lärare F håller med, hon säger att genom att integrera musik i undervisningen
”kan man leka in kunskapen på ett lustfyllt sätt”.

Kan elevers språkinlärning gynnas av musikintegrering?

Lärare A menar på att musiken tilltalar alla människor, även de som är omusikaliska. Hon säger
att ”alla lyssnar på musiken även om de inte utövar den”. Hon påpekar flera gånger under vår
intervju att hon inte spelar några instrument själv, men försöker integrera musik i undervisningen
så ofta som möjligt ändå. Hon berättar att de bland annat sjunger Majas Alfabetsånger och kända
engelska sånger.

Lärare B säger att musiken fungerar som en avstressande faktor och hon menar att självkänslan
ökar av musiken. Hon tycker att musiken stödjer språket eftersom det också är ett språk, ett
melodiskt språk. Lärare B menar att musiken har rytmerna och språket har stavelser. När det blir
dags för grammatiken kan barnen känna var vokalerna och konsonanterna finns. Hon säger att på
så sätt går musik och språk hand i hand.
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Lärare G menar att barnen med hjälp av musiken lär sig nya ord, de får höra och träna uttal och
får en melodi att ”hänga upp” ord och fraser i minnet.

Lärare D anser att språket sitter bättre om man får in en språkmelodi i undervisningen. ”Meningar
och uttryck finns även i sångerna. Många ord går in gratis när de lär sig hela verser eller strofer.”
Hon arbetar idag med fyra elever i årskurs 6 som inte klarat det nationella provet i engelska. Där
får hon repetera basengelskan. ”Vi sjunger inte mycket. Det är inte tufft att sjunga när man går i
sexan. Man får försöka göra det meningsfullt ändå.” Hon berättade att de få gånger hon försökt
sjunga med eleverna hade hon fått sjunga själv.

Lärare C tror definitivt att språkinlärningen kan gynnas av musikintegrering. Hon menar att
språkkunskapen på så sätt befästs i andra centrum än i hjärnan. Barnen får ta in kunskapen via
flera olika sinnen och på så sätt, menar hon, lär de sig med kroppen.

Att lära sig med hela kroppen är ett övergripande svar bland lärarna, oavsett ålder och hur länge
de varit yrkesverksamma. Lärare F menar att utan musik och rörelser i undervisningen blir den
tråkigare.

Vilka hinder och möjligheter finns i arbetet med musik i undervisningen?

Lärare B funderar på om alla har förstått musikens ”viktighet” i skolan. För henne är det
självklart att använda musiken i undervisningen, eftersom det är ett stort intresse. Men hon kan
tänka sig att de som inte är intresserade av musik kanske inte ägnar lika mycket tid åt det i
undervisningen. Hon fortsätter att berätta att eftersom hon har så stort intresse för musiken,
försöker hon lägga in det lite här och var i undervisningen. Hon menar att det syns att barnen mår
gott av det.

När jag ställer frågan till lärare A säger hon med en gång att det inte går att vara utan musik i
undervisningen. ”Barn behöver musik, och de behöver få sjunga”. Hon säger att det faktiskt inte
är en slump att musik används i så stor utsträckning i undervisningen. Hon menar att det finns
behov för det. ”Fanns inte behovet skulle musiken inte finnas i skolan.”.

Lärare E säger att svårigheten för henne är att hon inte själv spelar instrument, dessutom har hon
själv inget stort musikintresse. ”Jag spelar varken instrument eller gillar att sjunga. Men eftersom
barnen tycker det är roligt  så spelar och sjunger vi mycket till skivor.” Hon säger att det är
viktigt att hitta metoder så att barnen får sjunga, fast att man själv inte sjunger eller spelar.
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Lärare G tror att hon säkert skulle använda sig av mer musik i undervisningen om hon själv
kunde sjunga eller spela något instrument. ”Jag sjunger helst inte själv, jag tar hjälp av band eller
CD om jag är tvungen.”

Lärare D ser inga svårigheter alls. ”Jag tar gärna fram gitarren och spelar.” Hon menar att
eftersom hon har musiken som intresse på fritiden, känns det därför lättare att få in det i
undervisningen också.

Sammanfattning av resultat

Vad gäller de metoder lärarna använder vid språkinlärningen använde alla liknande metoder. I de
lägre åldrarna arbetade de mycket med rim, ramsor, sånger, bilder och lekar. De använde dessa
metoder eftersom de tyckte det var viktigt att leka in kunskapen i ung ålder. Bilder använde de
för att barnen skulle få befästa orden de lärde sig med en bild. Lärare G, som arbetade i årskurs 4-
5, utgick från ett läromedel som hette Champion. Där arbetade de mer med texter, men boken
hade även tillhörande sånger som de brukade sjunga.

När de funderade på vad de tyckte om att integrera musik i språkundervisning och om de trodde
att elevers språkinlärning kunde gynnas av musikintegrering svarade de bland annat att musiken
var en avstressande faktor i undervisningen och att den tilltalade alla, även de omusikaliska.
Lärare B ansåg att musiken stödjer språket eftersom det också är en sorts språk, hon syftade då på
rytmerna och stavelserna. Lärarna var överens om att barnen med hjälp av musiken lär sig nya
ord, lär sig uttal och får en melodi att ”hänga upp” ord och fraser på. Lärare C menade att språket
befästs i andra delar av hjärnan om man använder musik i undervisningen än om man bara tränar
ett språk.

Lärarna ansåg att varierade undervisningsmetoder ger intressantare lektioner och barnen får på så
sätt lära på det sätt som passar dem bäst.

De problem lärare A, E, F och G såg med musikintegrering var att de kallade sig omusikaliska
eller helt saknade intresse. De använde sig därför av CD-skivor, kassettband eller tog hjälp av
annan personal. De hade alla insett hur viktig musiken var i undervisningen. Lärare B och D hade
själva ett stort musikintresse och kunde spela instrument, de använde sig därför i större grad av
musiken i undervisningen.
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Diskussion

Metoder för språkinlärning

I grundskolans tidigare åldrar arbetar lärarna på de olika skolorna efter liknande metoder. De
utgår från bilder, sånger, lekar, rim och ramsor, det vill säga att de lär barnen engelska på ett
lekfullt sätt. De olika lärarna i intervjuerna är överens om att musik är viktigt för barnen och ska
därför vara en del i undervisningen. De menar att barnen minns det de lär sig bättre om de får
befästa det både i hjärnan och i kroppen.

Burman (1998) är av samma uppfattning som lärarna i intervjuerna. Han menar att man ska agera
till det man lär sig, till exempel rim, ramsor och sånger. Burman menar att språket då sätter sig i
hela kroppen och inte bara i hjärnan och i munnen. Ericsson (1989) menar att man med hjälp av
musiken kan nå överraskande inlärningsresultat. Musiken aktiverar enligt Ericsson
undermedvetna känslor och krafter. Jederlund (2002) är inne på samma spår som ovanstående
författare. Han menar att musiken väcker känslor, tankar, bilder och minnen till liv. Jederlund
anser också att musiken laddar upp vår kropp. Uppladdningen kan få utlopp i motoriska
aktiviteter, kreativt skapande och samtal.

Jag tror att rim, ramsor, bilder, sånger och lekar är bra sätt att lära sig engelska som barn, så länge
det är intressant för barnen och aktiviteterna är tillräckligt utmanande för dem. Jag tycker det är
viktigt att barnen får befästa de ord och fraser de får lära sig med bilder, sånger, rim, ramsor och
lekar. Undervisningen ska vara intressant för barnen och därför ligga på en nivå som utmanar
dem till att vilja kunna mer. I valet av sånger kan man till en början använda sig av de engelska
versionerna av kända svenska barnsånger. Några exempel kan vara Blinka lilla stjärna, Imse
vimse spindel, Hjulen på bussen och så vidare. Barnen har då en förkunskap, de kan melodin och
de vet vad texten handlar om på svenska. Dessutom finns det rörelser till dessa sånger som
hjälper barnen att komma ihåg texterna.

Språkinlärning med hjälp av musikintegrering

Kan då elevers språkinlärning gynnas av musikintegrering? Författare och lärare är överens om
att musiken behövs i undervisningen. Lärare B tycker att musiken stödjer språket eftersom det
också är ett sorts språk. Hon säger att musiken har rytmen och språket har stavelser. När sedan
grammatiken kommer in i undervisningen känner barnen igen vokalerna och konsonanterna.
Lärare B förklarar det med att musik och språk går hand i hand.
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Lärare G påpekar att barnen, med hjälp av musiken, lär sig nya ord. De får höra och träna uttal
genom sångerna. Lärare D säger att språket sitter bättre om man använder sig av en språkmelodi.
Hon menar  att meningar och uttryck även finns i sånger och anser därför att många ord går in
gratis när barnen lär sig hela verser eller strofer.

Burman (1998) hävdar att tal- och sångramsor, rim, dikter och texter av olika slag fyller
väsentliga funktioner i nybörjarundervisningen. Han tycker att det ska vara naturliga inslag i
varje arbetspass. Det anser även lärarna i intervjuerna, men några av dem pratar om att de själva
är omusikaliska eller inte tycker om att sjunga och spela.

Flera författare pratar också om att behålla lekfullheten i skolan. Bergström (1991) pratar även
om att ”befria barnet”! Antal-Lundström (1996) menar att musikaliska aktiviteter både har en
direkt och indirekt påverkan på barnet.

Lindström påpekar dock (Mathiasson, 2004) att experiment och forskning kring estetiska
verksamheter bara är naiva hypoteser. Det finns inget övertygande orsakssamband mellan
undervisning i musik och prestationer i andra ämnen. Han menar att det inte finns några
påvisbara överspridningseffekter.

Hur kommer det sig då att musik och annan estetisk verksamhet har fått så stor genomslagskraft
bland lärare? Som lärare A säger så tilltalar musik alla, även de omusikaliska. Det håller jag med
om. Innan jag började skriva detta arbete var det självklart för mig att jobba med
musikintegrering när jag kom ut i arbetslivet. Jag kunde inte se något negativt med att arbeta på
det sättet. När jag sedan läste Mathiassons artikel (2004) började jag fundera på varför det var så
självklart för mig att arbeta med musikintegrering i barnens språkinlärning. Jag kom då fram till
att trots att det inte finns några bevis för att musik gör barn mer intelligenta, så är det en trivsam
form av undervisning som på ett lekfullt sätt lär barnen fraser, uttryck och ord samt att en i
vanliga fall teoretisk undervisning får liv.

Hinder och möjligheter

För de lärare som spelar instrument var musiken mer självklar att integrera i undervisningen.
Både lärare B och D såg det som naturligt att sätta sig vid pianot eller ta fram gitarren. De övriga
lärarna tog till största del hjälp av kassettband eller CD-skivor för att integrera musiken i
undervisningen. Men Lärare C, som varit kompanjonlärare, påpekade att hennes arbetsuppgift var
att samarbeta med klassläraren och integrera musiken i det barnen gjort under lektionstid. Hon
påpekade att klasslärarna sällan engagerade sig i musiklektionerna och att hon därför fick
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bestämma mycket själv. Lärare E berättade att hon använde sig av den musiklärare som kom till
klassen 40 minuter i veckan. Men varför gör inte fler lärare det?

Flera författare skriver om vikten att integrera musik i undervisningen. Gudmundsson (1997)
skriver mycket om hjärnans funktion och att man genom att integrera musik i
språkundervisningen skapar ett harmoniskt samarbete mellan hjärnhalvorna. Han menade att
språket egentligen är både musik och rörelse.

Uddholm (1993) tror inte på att dela in alla ämnen i fack, som enligt honom är grunden i dagens
undervisning. Han menar att man lär sig mer om man i så stor utsträckning som möjligt integrerar
ämnen i varandra. Men går Uddholm för långt när han kallar dessa fack människofientliga?
Många barn klarar sig bra på det sätt skolan arbetar idag, men långt ifrån alla.

Jag håller med Uddholm om att ämnena ska integreras så långt det är möjligt, men jag vill inte
sträcka mig så långt att jag kallar en undervisningsmetod människofientlig. De metoder som
skolan har använt de senaste 20-30 åren måste vid någon tidpunkt  ansetts vara bra för barnen.
Jag tycker inte att man ska förkasta dessa metoder helt och hållet, men dagens samhälle ser inte
likadant ut. Skolan måste förändras i samma takt som omgivningen. När nu 40-talisterna går i
pension under de närmaste åren kommer skolans undervisningsmetoder att förändras. Som
nyutexaminerad lärare har man stora ambitioner i sin undervisning. Man får nu möjlighet att
praktisera de ämneskunskaper man har.

De senaste åren har estetiska ämnen fått mindre och mindre plats i skolan. Kommunerna har
börjat titta på skolan ur en ekonomisk synvinkel vilket lett till att de estetiska ämnena har
försvunnit mer och mer. Men nu kan man börja se förändringar igen. I Lpo94 finns, men de är få,
referenser till musik och andra estetiska ämnen. Min förhoppning är att det i den nya läroplanen
kommer att finnas fler kopplingar till dessa ämnen. Även om grundskolans tidigare år inte har
drabbats lika hårt som övriga stadier, har musiken fått minskat antal timmar på så gott som varje
skola.

Jag tycker personligen att ämnet musik bör vara en central del av elevernas undervisning.
Musikintegrering är ett bra verktyg för läraren att utvidga sin undervisning. Det ger eleverna en
möjlighet att uttrycka sig på andra sätt än vad de är vana vid. På så sätt kan många elever som har
det svårt i skolan lära sig att få fram sina känslor och också känna att de lär sig på ett annorlunda
sätt. För till exempel invandrare kan just dessa ämnen vara extra viktiga. När de ännu inte varit i
Sverige så länge har de ofta svårt med språket och kan därför stöta på problem i
kommunikationen med andra. Genom musiken får de en möjlighet att bearbeta sina känslor på
andra sätt än just det språkliga.
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Hållbarhet av resultat

Jag önskar att jag hade kunnat göra mer noggranna undersökningar på hur barn reagerar på
musikintegrering vid språkinlärningen. Om mer tid funnits tillgänglig hade jag gärna själv
undervisat i klasser och jämfört resultat mellan olika undervisningsmetoder, med och utan
musikintegrering. När jag nu valde att intervjua lärare om deras undervisningsmetoder och vad de
ansåg om musikintegrering fick jag en insyn av hur skolan fungerar idag. Jag fann att lärarna
tyckte om att integrera musik i undervisningen, men hade olika metoder att göra det på.

Tyvärr är alla intervjuer gjorda med kvinnor, men som jag nämnde i metoden, anser jag att det
hyfsat speglar könsfördelningen i grundskolans lägre åldrar idag. Jag hade ändå önskat att hälften
av intervjuerna var gjorda med män. Om mer tid funnits, hade jag även intervjuat fler lärare. Nu
är trots allt lärarna yrkesverksamma i olika delar av Sverige, vilket ger en bra bild av hur olika
skolor arbetar i olika delar av landet.

Avslutning

Detta examensarbete har gett mig mycket att fundera på. Jag måste ta ställning till hur jag vill
arbeta som lärare när jag kommer ut på arbetsplatsen. Det är otroligt viktigt för mig att göra
undervisningen spännande och intressant för barnen. Därför gäller det att som ny lärare snabbt
komma in i arbetet och göra det man tror på. I mitt fall tror jag på ämnesintegrering, och då
framför allt musikintegrering. Jag vill inte bara att barnen ska sjunga under lektionstid, utan även
lära sig att hitta rytmen i en melodi, spela och röra sig till musiken. Jag tror att barnen har stor
nytta av att kunna känna rytmen i musiken, på samma sätt som de lär sig känna stavelserna i
orden.

Som ny lärare kommer jag att kämpa för att behålla lekfullheten långt upp i åldrarna. Jag vill ha
mer musik i undervisningen och jag vill att barnen ska känna sig trygga och säkra i mitt klassrum.



22

Källförteckning

Tryckta källor

Antal-Lundström, Ilona. (1996) Musikens gåva – hur musiken påverkar barns utveckling genom
att stimulera inneboende resurser och ge ökad social kompetens. Uppsala: Konsultförlaget

Bergström, Inger m.fl. (1995) Nya erfarenheter i språkundervisningen. Tolv artiklar om
forskning och klassrumserfarenheter. Uppsala: Bonnier Utbildning AB

Bergström, Matti. (1991) Barnet – den sista slaven. Malmö: Seminarium Förlag AB

Burman, Anders. (1998) Sing, play and learn. Värnamo: Ekelunds Förlag AB

Drysden, Gordon & Vos, Jeanette. (1999) Nya inlärningsrevolutionen – hur vi kan förändra vårt
sätt att lära oss. Finland: Brain Books AB

Ericsson, Eie. (1989) Undervisa med språk. Lund: Studentlitteratur

Gardner, Howard. (1994) De sju intelligenserna. Falun: Brain Books AB

Gudmundsson, Christer. (1997) Lär med musik. Falun: Brain Books AB

Hilmersson, Lars. (2004) Spelar de estetiska ämnena någon roll?, Fotnoten 4/04. S. 4-6.

Jederlund, Ulf. (2002) Musik och språk – ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling.
Stockholm: Runa Förlag

Jensen, Eric. (1995) Aktiv metodik – Strategier för framgång. Jönköping: Brain Books AB

Ladberg, Gunilla. (2000) Tala många språk. Makedonien: Carlsson Bokförlag

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994).
Stockholm: Utbildningsdepartementet

Malmberg, Per. (1993) Engelska, Metodbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB

Mathiasson, Leif. (2004) Konsten lär oss förstå livet, Pedagogiska Magasinet 2/04. S. 34-37



23

Skolverket (2000). Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Skolverket och
Fritzes

Uddholm, Mats. (1993) Pedagogen och den musikaliska människan – en bok om musik i
vardagsarbetet. Mölndal: Förlaget Lutfisken

Otryckta källor

Intervju

7 individuella inspelade (mp3) intervjuer utförda i Umeå samt med lärare från Västra Götalands
län och Kalmar län, Hösten 2004



24

Bilaga 1

Frågor vid intervju av lärare i grundskolans tidigare åldrar

1.  Vilka metoder använder du dig av i engelskan?
- Varför använder du dig av just dessa metoder?

2.  Vad anser du om att integrera musik i språkundervisningen?

3. På vilket sätt tror du/tror du inte att elevers språkinlärning kan gynnas av musikintegrering?

4. Anser du att eleverna lär sig mer eller mindre av varierade undervisningsmetoder?
-     Motivera.

5. Upplever du några svårigheter att arbeta med alternativt utan musik i undervisningen?
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Bilaga 2

Frågor vid intervju av musiklärare

1. Vilka metoder använder du dig av när du undervisar i musik?

2. Vad anser du om att integrera musik i språkundervisningen?

3. På vilket sätt tror du/tror du inte att elevers språkinlärning kan gynnas av musikintegrering?

4. Anser du att eleverna lär sig mer eller mindre av varierade undervisningsmetoder?
- Motivera.

5. Samarbetar du med klassläraren vad gäller t.ex. teman i undervisningen?


