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Sammanfattning

I det här examensarbetet har jag undersökt hur högstadieelever anser att sångundervisning påverkar 

deras språkinlärning i engelska. Syftet var att ta del av elevernas egna uppfattningar och hur de 

upplever språkinlärning i samband med sång. Jag har intervjuat fem flickor i årskurs 7 till 9 från två

olika kommuner som deltar i musikskolans undervisning på sin fritid. Intervjuerna har skett via 

telefon och samtliga intervjuer har spelats in. Informanterna berättade att de har goda engelska 

språkkunskaper och att de upplever att de förbättrar dessa med hjälp av sin sångträning. De 

använder sig av olika källor för att arbeta med engelska i samband med inövandet av en sång, 

framförallt via Internet. Även sångpedagoger används som informationskällor för att erhålla 

förståelse för textinnehållet. Eleverna deltar i viktiga beslut som att avgöra när de kan sången 

tillräckligt väl för att avsluta arbetet och gå vidare med en ny sång, samt att självbedömning är en 

stor faktor i elevernas lärande. Informanterna berättar att repetition är viktigt vid inlärandet.

Nyckelord: Musik, Lärande, Självbedömning, Identitet. 
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Inledning

Många högstadieelever kommer dagligen i kontakt med musik som innehåller 

engelskt språk via radio, tv, film, SpotifyTM, YouTubeTM eller andra 

informationskanaler. Engelska är ett vanligt förekommande språk i den musik som

finns med på de svenska topplistorna. I kommentarmaterialet till kursplanen i 

ämnet musik kan man läsa följande: "Det råder ingen tvekan om att musik har ett 

oerhört inflytande på dagens barn och ungdomar. Musik utgör en stor del av deras 

identitetssökande och ingår i hög grad i deras livsprojekt" (Skolverket 2011a, s 6).

Få syn på språket kallas Skolverkets kommentarmaterial om språk- och 

kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen, och den 

sammanfattar inledningsvis: ”Språkets betydelse och roll för barnens och 

elevernas lärande lyfts på olika sätt fram i de olika skolformernas läroplaner. 

Oavsett var i utbildningssystemet en lärare arbetar så har hon eller han därmed 

alltid ett uppdrag att bidra till att ge barnen eller eleverna förutsättningar för att 

utveckla sitt språk så långt det är möjligt. Det är viktigt eftersom goda 

språkkunskaper underlättar elevernas lärande, utveckling och deltagande i olika 

situationer och sammanhang genom hela livet” (Skolverket 2012 s. 6). I materialet

poängteras även att språklig och kommunikativ kompetens utvecklas bäst i 

autentiska kommunikationssituationer. 

I kommentarsmaterialet för engelska betonas att: ”engelska språket och olika 

kulturyttringar från den engelskspråkiga världen finns överallt i det svenska 

samhället. Engelska är också det viktigaste kommunikations- och 

informationsspråket i många olika miljöer och används inom så skilda områden 

som politik, ekonomi, musik och underhållning” (Skolverket 2011b, s. 8). 

Engelska anses idag nödvändigt för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Det är 

huvudspråket på Internet, TV, inom musik i västvärlden och de allra flesta 

manualer och instruktioner är skrivna på engelska. Även små barn möter tidigt 

engelska genom film och TV och det finns TV-program för barn i tvåårsålden där 

de avsiktligt lägger in korta engelska uttryck och blandar med svenska i syfte att 

träna engelska. 

Min systerson som snart fyller fyra år har lärt sig flera ord från programmet Dora 

utforskaren och han sjunger högt och glatt titelspåret ”Let it go” från 

Disneyfilmen ”Frost” på engelska. Det är förvisso bara just orden ”let it go” som 

han säger på engelska, resten av refrängen påminner om det engelska orginalet 
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men är mest diftonger utan konsonanter. Dock har han snabbt uppfattat den 

fonetiska ljudbilden i språket och härmar de engelska ljuden som han uppfattar i 

sången. Här har vi alltså en fyraåring som hör språkmelodin och kan härma den 

utan att kunna läsa text. I skolan har jag mött elever i högstadiet som har stora 

svårigheter att hitta de engelska ljudbildningarna och istället ljudar bokstäver och 

ord med svenskt uttal. Engelska ”go” får ett svenskt rundat ljud istället för 

diftongen ”gou” som fyraåringen klarar utan svårighet. Med tanke på att det 

engelska språket finns runt omkring oss hela tiden så borde alla ungdomar vara 

såpass vana att höra språket att de liksom fyraåringen skulle kunna klara uttal 

betydligt bättre.

Sannolikt är skillnaderna mellan elevers kunskapsnivåer betydligt större idag än 

tidigare. Detta har sin grund i att de allt oftare exponeras för engelska språket via 

media, Internet, spel etc. För att möta eleverna på deras nuvarande nivå behöver 

läraren individualisera elevernas utbildning, vilket ställer höga krav på lärarna när 

elevgrupperna innefattar allt fler elever. Det ställer även högre krav på att eleverna

tar större eget ansvar över sitt lärande och att de behöver lokalisera sin 

kunskapsnivå tillsammans med läraren, för att kunna skapa bästa förutsättningar 

för utveckling.

Sång är ofta personligt förknippad med jaget, självkänslan och personligheten. 

Om man inte sjunger bra ska man helst inte sjunga alls, och den uppfattningen 

stärks av diverse tv-program som Idol, Talang och liknande där en utsedd 

expertpanel ibland använder uttrycket ”tondöv” om deltagare. En vanlig 

föreställning kring sång är att sångkunnande är medfött och om man inte sjunger 

vackert så är det lika bra att inte sjunga alls. Detta stämmer inte. Sång, likväl som 

många andra kunskaper, kan förbättras med hjälp av träning (Skolverket 2011a, s  

7). Min uppfattning är att vi är alla olika och en del har lättare för att lära in vissa 

saker, man har talang för något, medan andra kan ha svårare för samma sak utan 

att det för den skull är ogörligt. Tyvärr föreligger det en uppfattning om tondövhet

och bidrar till att försvåra för den som är intresserad av sång att våga prova och 

förstå att man måste träna för att förbättra sin teknik. En stor del av dagens musik 

har engelska som textspråk och om eleven dessutom har svårigheter med engelska

blir sångövning en än större utmaning att ta sig an. 

Jag undervisar som lärare i Musik, Svenska som andraspråk och Engelska i 

grundskolan, samt Sång och ensemble vid kommunala musikskolan. Många 

gånger har jag upplevt att elever utvecklar både ordkunskap och uttal i engelska 

genom sång och att de får ett bättre flyt i språket - detta gäller framförallt de 

elever som har sånglektioner via kommunala musikskolan. Ett flertal elever har 

kommenterat att de upplever att deras engelska språkkunskaper har förbättrats 
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med hjälp av sångundervisningen. Dock har jag inte hittat någon undersökning om

hur elever uppfattar sin språkutveckling i engelska via musiklektioner och det 

vore därför intressant att ta reda på. 

I den här examensarbete har jag valt att beakta elevernas egenuppfattade målbild 

och deras egen upplevelse av engelsk språkträning via sångundervisning. Det är 

dock värt att nämna att det har förekommit en del undersökningar som behandlar 

eventuella transfereffekter av musik, att inlärare kan ha förhöjda effekter av sitt 

inlärande genom att lyssna på musik under studier. En av de mest kända 

undersökningarna när det handlar om inlärning i kombination med musik utfördes

av psykologen Frances Rauschers under början av 1990-talet. Då gjordes 

experiment där studenter fick göra intelligenstester, lyssna på musik av Mozart 

och sedan utföra nya intelligenstester. Don Campbell har skrivit om Rauschers 

forskning i sin bok Mozarteffekten (2000) och menar att effekten var kortvarig 

men Rauscher och de andra forskarna drog slutsatsen att studenterna fick bättre 

resultat efter att ha lyssnat på Mozart i tio minuter. Denna transfereffekt 

uppkallades efter tonsättaren Mozart och blev ett välkänt begrepp som handlar om

att fördjupa och påskynda sin inlärning med hjälp av att lyssna på musik samtidigt

som man studerar (s 23). De vetenskapliga stöden för effekten är dock svaga när 

ett flertal forskare anser att det är allt för svårt att kontrollera resultaten. Peter Örn 

skriver i Läkartidningen (2000):

Mozarteffekten är inte helt okontroversiell; närmare ett 30-tal studier har 

genomförts, och även om de flesta visar på positiva resultat ifråga om att utföra 

vissa spatiala och temporala uppgifter har det ofta varit svårt att få fram 

statistiskt signifikanta skillnader mellan försöksgrupp och kontrollgrupp. Vissa 

forskare menar att de förbättringar som uppnås helt enkelt kan förklaras av den 

positiva sinnesstämning som Mozarts musik bidrar till. Och när det handlar om 

att påverka den utvecklande hjärnans plasticitet under de första levnadsåren 

genom att lyssna på musik, får den teorin inte ens stöd av Mozarteffektens 

»skapare», psykologen Frances Rauscher.

Det råder tveksamhet omkring Mozarteffekten och dess eventuella påverkan på 

lärande och ännu finns ingen konkret forskning som styrker den hävdade effekten.

Det som istället kan ha inverkan på elevers motivation till lärande är att 

Kommunala musikskolan är till skillnad mot grundskolan inte obligatorisk utan 

något som elever frivilligt söker sig till och dessutom betalar en avgift för att delta

i. Detta signalerar att eleverna i kommunala musikskolan har gjort ett aktivt val att

delta i undervisningen och jag vill undersöka om detta bidrar till en tydligare 

målbild för eleverna och därmed högre måluppfyllelse i engelska. Helena Korp 
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(2012) menar i sin kunskapsöversikt: ”Ett mål för undervisningen bör vara att 

eleverna ska lära sig om sitt eget lärande, dvs. de ska kunna reflektera över, 

utvärdera och förbättra sina kognitiva strategier, sitt tänkande” (s. 15). Lärare 

behöver alltså kontinuerligt fylla på med nya idéer och synsätt på hur elever kan 

förbättra sina metakognitiva förmågor, och det är därför intressant att ta reda på 

vad eleverna själva upplever och anser.

Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka och öka kunskapen om elever anser att sångundervisning 

påverkar deras språkinlärning i Engelska. Ur mitt syfte har följande 

frågeställningar konstruerats:

• Vilka delar inom den engelska språkundervisningen anser elever att de kan

arbeta med via sång?

• Hur beskriver sångelever sambandet mellan musikskoleundervisning och 

språkutveckling i engelska?
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Litteraturgenomgång

I den här uppsatsen betraktas elevers egna uppfattningar om det egna lärandet och 

det första avsnittet, Inlärningsmedvetna elever, beskriver vikten av att få elever 

delaktiga i sitt eget lärande. Avsnittet Små barn och språk visar musikens 

betydelse för små barns språkinlärning och hur musikalisk rytm följer språkets 

prosodi. Språk och musik i skolan diskuterar läroplanernas senare förändringar 

och jämför språket som ett flöde. 

I avsnittet Rollen som sångare beskrivs tonåringars sökande efter en tillhörighet 

bland jämnåriga. De som sjunger blir ansedda som sångare och att vara sångare 

förknippas med färdigheter som att kunna göra framföranden inför andra, att våga 

synas och höras samt att som solist göra framförandet ensam. Detta kan vara svårt 

för en tonåring, vilken ofta känner sig osäker på sin egen identitet och roll. Den 

egna självbilden och förväntningar av omgivningen spelar stor roll för 

lärandeprocessen.

Rösten är vårt instrument både när vi talar och när vi sjunger och med hjälp av 

rösten kan vi uttrycka oss. Sång är en färdighet som behöver träning både för att 

upprätthållas och för att kunna vidareutvecklas. I avsnittet Rösten som instrument 

beskrivs synen på sång och att kunna sjunga samt skillnader mellan grundskolans 

musikmål och musikskolans mål.

Inlärningsmedvetna elever

Våra tidigare erfarenheter och upplevelser färgar och skapar en förhandsbild av 

nya situationer. Elever som tar klivet från mellanstadiet för att börja i årskurs 7 har

ofta en bild av hur undervisningen kommer att gå till baserat både på egna tidigare

erfarenheter från mellanstadiet samt vad andra har uttryckt. Fil dr Andreia Balan 

och docent Anders Jönsson som båda bedriver forskning omkring bedömning i 

skolan berättar i sin rapport Bedömning för lärande (2014): "Elevers 

föreställningar kan således fungera som en form av linser, genom vilka eleverna 

tar sig an sitt lärande" (s.14). Syftet med undervisningen kan vara att lära sig mer 

om något och att få bra betyg. I Skolverkets stödmaterial Kunskapsbedömning i 

skolan (2011) poängteras: "Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen 

och känna sig delaktiga i detta. Målen måste vara tydliga och begripliga för 

eleverna och de bör få möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan 

7



olika prestationer" (Skolverket s. 16).

Balan och Jönsson (2014) hävdar att: 

Om eleverna ser på lärande som något som bara sker i skolan, utan någon 

koppling till vardagslivet, inverkar detta på hur de tar sig an olika typer av 

problem. Graden av meningsfullhet de tillskriver olika aktiviteter kan också 

bero på de föreställningar de har om lärande och undervisning, liksom hur de 

reagerar på andra klassrumserfarenheter (s. 12). 

Elever kan alltså delta i gruppundervisning med vitt skilda förförståelser om 

lärande som därmed kan begränsa eller stödja deras möjligheter till 

språkutveckling. Ett sätt att upptäcka indikationer på lärande kan vara att 

synliggöra elevers föreställningar om skola, skolarbete och undervisning. Balan 

och Jönsson (2014) menar att lärare lättare kan förstå elevers agerande med hjälp 

av information om deras föreställningar och lärare kan därmed också få en 

förklaring till undervisningens effekter på elevernas lärande (s. 14).

Flera av sångeleverna talar om att de anser sig vara färdiga med arbetet med en 

sång när eleven och sångpedagogen tillsammans bestämmer att eleven klarat av de

svårigheter och detaljer som den önskat arbeta med. Det är alltså ett 

konsensusbeslut och så länge både elev och lärare inte är helt nöjda jobbar de 

vidare lite till. I Skolverkets stödmaterial (2011) förklaras att självbedömning 

innebär att reflekterar över sitt arbete och gör en bedömning om kvaliteten är i 

enlighet med kunskapskraven. Om det finns behov av korrigeringar får eleven 

revidera arbetet eller öva mer. När eleverna själva är aktiva i bedömningsarbetet 

förstärks det egna lärandet och möjligheterna ökas för att eleverna blir förtrogna 

med kännetecken på kvalitet (s. 22). Sångpedagogerna tycks ha anammat detta 

sätt att arbeta och det verkar vara en naturlig metod för just sång. I stödmaterialet 

står även: 

Mterkoppling från läraren har visat sig kunna stärka elevers lärande men riskerar

samtidigt att göra dem beroende av läraren om inte deras förmåga att även 

bedöma sig själva stärks. En återkoppling från läraren kombinerad med en 

bedömning tillsammans med eleven kan vara ett bra sätt att öva på 

självbedömning (s. 22).

De nya läroplanerna i början av 90-talet, Lpo94 och Lpf94, präglades av ett nytt 

och modernare tänk omkring elevers lärande. Elevens individuella utveckling stod
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i fokus och det blev viktigt att låta eleverna få syn på sitt eget lärande. Korp 

(2011) lyfter några nyckelord och nämner bland annat att bedömningen ska 

relatera till verkligheten utanför skolan, att elever konstruerar kunskap och 

förståelse i ett socialt sammanhang samt att intelligent tänkande involverar 

metakognition eller iakttagelse av det egna lärandet och tänkandet (s. 29).

Eriksson och Tholin (1997) anför att inlärningen kommer att effektiviseras om 

eleverna ökar sin medvetenhet om sitt eget lärande (s. 14). 

Det är som eleverna trodde att om de gör de uppgifter som läraren förlagt dem 

så kommer inlärningen av sig själv. Så fungerar sällan inlärning. Det man inte är

engagerad i eller ser meningen med, det blir sällan till användbar kunskap (s. 

14).

Om eleverna kan se en verklig nytta med att lära sig ett språk så blir den 

bestående kunskapen större än om de gör uppgifter bara för att bli klar med dem. 

Elever som hastar igenom uppgifter får svårt att hinna sätta dem i relation till 

begreppsbilder och tolkningar och därmed skapa en förankring till ett praktiskt 

användande.

Små barn och språk

Små barn uppskattar redan vid mycket tidig ålder sånger, ramsor och ljudlekar och

sannolikt ger musiken och melodierna både känslomässigt positiva upplevelser 

och bidrar till barnets språkutveckling. Barnet härmar tidigt ljuden och rytmen och

Jederlund (2002) hänvisar till Natalie Watersons studier kring barnramsors 

betydelse för språkutvecklingen: "De prosodiska dragen i barnramsan, som 

stroflängd, antal strofer, betoningar och intonationsmönster, återges korrekt av 

barnet långt innan alla segmenten är på plats och rätt uttalad" (s. 98). Jederlund 

berättar att den musikaliska språkförståelsen som består av känslor, minnen och 

tankar blir utvecklad före talspråket (s. 145). 

Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, funderar i sin bok Musikliv (2006): 

Vilken betydelse har sångtexter? Hur uppfattas texter överhuvudtaget? Detta är 

ett problem som inte är alldeles enkelt, och där det inte finns särskilt mycket 

forskning. För det första måste sångtexter förstås i ljuset av att de är sjungna 

texter och uppfattas och tolkas i samband med musik. Texten utgör en helhet 
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tillsammans med melodi, röst, sångsätt, sound och musikstil (s. 107).

Musik är alltså en mångfacetterad företeelse som berör, utvecklar och utmanar alla

människor på olika plan och sätt. Även Uddholm (1993) hävdar att sång 

stimulerar rytm- och melodikänslan och eftersom talförmågan och läsförståelsen 

baseras på detta är det positivt med sångträning för elever med uttal- eller 

läsproblem (s 58).

I Musik och språk hänvisar Jederlund (2002) till Anders Arnqvist som menar att 

den språkliga medvetenheten och läsfärdigheten ökas redan hos förskolebarn 

genom att arbeta med rim och ramsor (s. 99). Med hjälp av en tydlig rytm i musik,

där man exempelvis kan markera rytmen på varje stavelse, får barn en tydligare 

struktur över hur stavelser i ord uppfattas och utläses. 

Språk och musik i skolan

Under 90-talet omstrukturerades skolans läroplaner för att möjliggöra en mer 

formativ bedömning, vilket innebär ökad fokusering på eleven och en större 

helhetssyn på elevens utbildning från skolstart till gymnasium. ”Den nya 

barnsynen är en avgörande faktor bakom tillblivelsen av begreppet ‘det livslånga 

lärandet’ och för hopförandet av förskolan och skola till en tänkt helhet, från 

förskola till gymnasium” (Jederlund 2002 s. 22). Det livslånga lärandet innefattar 

också att skolan inte är en sluten värld utan elevens omvärld, tidigare och löpande 

erfarenheter och begreppsbildning, måste inkluderas och tas i beaktning. Elevens 

fritid påverkar alltså hur och vad eleven lär sig i skolan.

Mats Uddholm är forskare i musikpedagogik och undervisar i musik och 

pedagogik vid University College Nordjylland i Danmark. Han beskriver musik i 

sin avhandling (1993) som ett flöde som rinner i en ström med virvlar och 

varianter. Om musiken skulle vara statisk, en konstant ton, skulle vi snart inte 

längre höra den eftersom det i flödet måste finnas nyanser med olika tonhöjder, 

pauser och styrkor (s. 23). ”Förutsättningen för att vi ska uppleva en mening i ett 

språk är att vi kan uppleva flödet. Om vi vid ett samtal stannar upp för att grubbla 

över det som sagts, kan vi inte följa med i vår samtalspartners fortsatta pratande” 

(s. 27). Språk är kommunikation, och om man vid samtal måste göra pauser hela 

tiden för att fundera och komma ihåg ett ord, en fras eller uttal skulle samtalet 

snart sakta ner och till slut helt stanna av. Det krävs ett visst flyt, ett flöde, för att 

kommunikation ska löpa på. Deltagarna i samtalet behöver alltså tillräckligt god 

språkförmåga utan långa och många pauser för att samtalet ska uppfattas som 

10



givande.

Inom andraspråksinlärning talar man om begreppet ytflyt (Skolverket 2011c) som 

handlar om att andraspråkseleven har tillägnat sig ett stort antal fraser och uttryck 

och åhöraren lätt kan tro att eleven har goda språkkunskaper (s. 38). Dock är detta 

bara enbart ytterst grunda kunskaper och eleven förstår bara vagt vad fraserna och 

uttrycken betyder, men har ett såpass gott uttal att åhöraren ofta får en övertro på 

elevens egentliga språkkunskaper. Ytflyt är alltså både något positivt och negativt:

eleven har ett gott flyt i språket och kan delta i samtal utan störande pauser men 

det finns en risk för en övertro på kunskaperna.

Genom att lära sig ett antal helfraser kan andraspråksinlärare ibland ge intryck av 

att kunna mer än de kan. Begränsningen blir märkbar i oförutsägbara situationer 

som kräver ett visst speciellt yttrande. Ändå kan hela inlärda yttrande vara till stor 

användning vid andraspråksinlärning. Viberg berättar om detta: ”Inlärare kan 

utnyttja dessa i kommunikationen för att vinna tid att bilda yttranden med 

produktiva regler, vilka till att börja med lägger beslag på mycket 

bearbetningskapacitet” (Jederlund s. 85).

Cathrine Sadolin är röstforskare och sångpedagog och är verksam i Köpenhamn. 

Hon har mångårig erfarenhet av sångteknik och arbetar både som pedagog och 

föreläsare. Hon menar att sångare har sina olika spänningar och att många av dem 

uppstår på grund av språket (Sadolin 2006). Varje språk har sina egna 

karaktäristiska spänningar och att det är möjligt att på dessa spännningar höra 

vilket modersmål sångaren har (s. 47). Det kan då underlätta eller försvåra när 

sångaren ska sjunga på engelska. 

Rollen som sångare

Lilliestam (2006) skriver om vad människor gör med musik och vad musik gör 

med människor och  han berättar: 

Musikalitet är ett laddat begrepp, omgärdat av myter och föreställningar. Om 

man frågar människor om de är musikaliska svarar många märkligt nog nej eller

tvekar innan de säger ja. En orsak till detta kan vara att man inte vill förhäva 

sig, därför att man ser musikalitet som en speciell begåvning. I värsta fall kan 

ett positivt svar leda till att man ombeds att demonstrera sin musikalitet 

exempelvis genom att sjunga (s. 185).
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Identitet och lärande är nära förknippade med varandra och Korp (2011) hävdar: 

”Kognitiva prestationer är beroende av situation och personlig identitet” (s. 29). 

För många tonåringar är det oerhört känsligt att sjunga när någon hör - det vill 

säga att individen i fråga riskerar att bli dömd för sin sång. Pojkar har en 

målbrottsperiod i tonåren där deras stämband genomgår förändringar och de får då

svårigheter att kontrollera ljuden. Även flickor har en liknande målbrottsperiod 

vilken förändrar rösten och gör att den tidvis även där blir svårkontrollerad. 

Dessutom genomgår ungdomar under tonårstiden hormonella förändringar som 

påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Sinnestämningen kan skifta från 

eufori till nedstämdhet. Erna och Per Storfjord (1991) berättar om tonåringars 

osäkerheter och rädslor: ”Känslorna blir mer intensiva under loppet av 

puberteteten. Humöret skiftar ofta från den ena ytterligheten till den andra. Det 

gör att det inte är enkelt att behärska sina egna känslor” (s. 37). Under denna 

period ska ungdomar ta klivet från barn till vuxen, släppa taget om föräldrarna och

börja etablera ett vuxenliv och en helt ny roll med nya krav och förväntningar. 

Detta kliv ska dessutom genomföras framförallt i skolans miljöer eftersom det är 

där som eleverna tillbringar den mesta delen av sin vakna tid. Storfjord fortsätter: 

”Att bli vuxen är en svår process. På vägen mot målet upplever vi många 

ögonblick fyllda av verklig känslomässig smärta, oavsett hjälp och vänliga 

bemötanden” (s 36). Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade 

parallella företeelser som påverkas av varandra (Skolverket Lpo 2011). Det 

psykiska måendet kan hindra lärandeförmågan och begränsa språkutvecklingen 

under elevers tonårsperiod.

Det är inte alls ovanligt att barn gör en helomvändning från att ha varit ohämmade

och ohindrade att sjunga för sig själv och inför andra, till att vara mycket 

hämmade och generade över att någon lyssnar till deras röst och sång. Det blir 

viktigt att undvika att sticka ut från gruppen, vara likadan som andra barn och 

därmed höra till något. Maltén (1997) menar att individen strävar efter 

konformitet med gruppen som den önskar tillhöra (s. 153). Under låg- och 

mellanstadieperioden vill de allra flesta i klassen vara den som svarar på frågan, 

gör ett uppträdande eller annat i klassen. Det är ofta en skog av händer i luften, 

många elever räcker upp handen och vill få ordet, när läraren ställer en fråga. 

Strax innan eleverna börjar högstadiet, omkring årskurs 6 förändras klimatet i 

klassen oftast radikalt, och istället för skogen med uppräckta händer från elever 

som vill svara, har eleverna blivit mycket mer tillbakadragna och avvaktande. 

Storfjord (1991) förtydligar: 
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På det hela taget händer det väldigt mycket med oss under den här tiden, och 

just det kan leda till osäkerhet och konflikter på det inre men också på det yttre 

planet. Det kan dra med sig komplex, skuldkänslor och skam, men om vi öppnar

oss för varandra kommer det helt säkert att visa sig att vi kämpar med samma 

besynnerliga tankar, och då lättar det att ge varandra del av de tankarna. Vi 

rodnar, känner oss illa till mods och ensamma mitt bland kamraterna, för det 

finns då inga andra som är så "konstiga", som misslyckas så ofta, som är så 

klantiga, så osäkra och tänker så många underliga tankar som vi. De flesta ser ju

ut som om de vet och klarar av det mesta (s. 44).

Om eleverna blir ombedda att svara så vill många avstå, säger att de inte vet eller 

säkrar inför sitt svar med att säga "jag vet inte riktigt, kanske man kan säga så här"

innan de svarar på frågan. Ofta håller sig osäkerheten i sig under hela högstadiet 

och en bit in under gymnasietiden. Maltén (1997) beskriver hur elevernas 

självbild bygger på vad individen själv tror att andra anser om denne. 

En individ med hög självaktning väntar sig beröm från andra. En individ med 

låg självaktning förväntar sig däremot att andra skall vara avvisande och 

skeptiska till hans/hennes prestationer; man spänner sig och misslyckas när man

känner sig iakttagen; man känner sig hotad vid samverkan med andra som man 

bedömer som duktigare osv. (s. 162). 

Detta anser Maltén i hög grad bero på att vi har ett känslomässigt filter som silar 

likt ett nät bort det som inte korrelerar med vad man förväntar sig. Detta påverkar 

elevernas lärande och Maltén konstaterar att en positiv självbild brukar vara den 

bästa grunden för ett engagerat deltagande. Det är inte ovanligt att ett lågt 

engagemang hos elever beror på bristande förutsättningar, utan att sviktande 

självtillit. Det finns tydliga forskningsbelägg för ett samband mellan självbild och 

läs- och skrivsvårigheter (s. 163). Självbilden och förväntningar av omgivningen 

spelar alltså stor roll för lärandeprocessen. Även Lars Svedberg (2007) påpekar 

vikten av att människor tillerkänns sitt värde. Det innebär att erfarenheter, 

förmåga att använda dem och på vilka sätt de används blir i ett samspel en 

lärprocess. Dessa skapar möjligheter till utveckling och relationer mellan både 

inre och yttre verkligheter (s. 386).

Det är långa skoldagar för eleverna och den största delen av sin vakna tid 

tillbringar de i skolan. Skolan blir ett mycket viktigt nav där alla jämnåriga som 

bor i närheten spenderar sin tid under dagen och försöker hitta sitt sätt att vara i 

den nya rollen mellan barn och vuxen. För många blir detta sökande och 

upptäckande det som tar allra mest tid i anspråk i vardagen. Troligen skapas 

osäkerheten på grund av att barnen ger sig in i något nytt i livet och för att hitta 
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sätt att vara tittar de på andra omkring och ser hur de gör. Vissa sätt imiteras och 

andra tas tydligt avstånd ifrån. Maltén refererar till Eriksons olika 

utvecklingsfaser: “Tonåringen behöver framför allt hitta sig själv och utveckla en 

egen identitet. Detta är inte minst viktigt i dagens osäkra och komplexa samhälle” 

(s. 142). I den här åldern börjar även eleverna att bli förälskade i andra och strävar

ofta intensivt efter att vara någon som är intressant för andra.

Att hitta och bygga upp sin identitet kan ta en stor del av tiden i anspråk för 

tonåringen. Manfred Scheid är universitetslektor vid Institutionen för estetiska 

ämnen i lärarutbildningen vid Umeå Universitet, och han refererar till Ervin 

Goffman (2004) i sin avhandling Musiken, skolan och livsprojektet (2009): ”På en

(social) scen, till exempel i skolan, agerar individer som representanter för 

grupper och spelar sina roller” (s. 28). Eftersom elever tillbringar största delen av 

vardagen i skolan blir det långa perioder som eleverna måste agera i sin identitet 

om hela skolan är en social scen. Identitet är ständigt pågående processer där 

individen representerar en identitet och alltså inte handlar om egenskaper som 

individen besitter. Scheid menar att identitet därmed är förändelig, 

mångdimensionell, kontextberoende och baseras på både psykologiska och sociala

grunder. Identitet handlar om tillhörighet och om förståelse av vad som utmärker 

det egna jaget och/eller gruppen (s. 26).

I den här processen blir alltså eleverna konsekvent bedömda av andra omkring sig 

samt gör själva hela tiden bedömningar av andra. Sannolikt lever de flesta unga i 

en slags skräckblandad förtjusning med allt nytt och spännande i livet omkring sig

som vässas av dessa ständiga bedömningar där de riskerar att inte duga. Många 

tonåringar upplever antagligen ofta en känsla av otillräcklighet och oro att inte 

vara bra nog. Storfjord (1991) menar att de flesta ungdomar har gått igenom 

perioder under sin tonårstid där de verkligen har varit ängsliga och känt sig 

utanför. Storfjord fortsätter:

Det är viktigt att man räknas. Det stärker självtilliten. Gemenskapens storlek 

kan variera. Att sitta på åskådarplats och känna sig mindervärdig gör lika ont 

oavsett om det är fråga om en liten grupp vänner eller rör sig om större 

sammanhang (s. 91).

Det blir viktigt att höra till, att vara en del av något större och elever samlas ofta 

omkring fritidsintressen: fotbollsintresserade hänger med varandra, 

musikintresserade inom liknande genrer bildar egna grupper och dataintresserade 

formar grupperingar omkring sin hobby. I gruppen finns en möjlighet att få stöd i 

processen att bli vuxen och att slippa vara ensam i den allmänna förvirringen i att 
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vara tonåring. Maltén (1997) hävdar: “Det ömsesidiga samspelet mellan individen

och gruppen tycks vara något livsviktigt - ja, rent av fundamentalt. I detta samspel

läggs grunden till individens överlevnad såväl fysiskt som psykiskt” (s. 151). 

Människan vill inte vara ensam och söker sig därmed till en grupp vilken kan 

bemöta behovet av att bli sedd och stärka egna intressen och målsättningar. 

Gruppen kan ge bekräftelse till identiteten i sitt sätt att ge gensvar och vara någon 

eller några som går att matcha sin egen identitet mot. Tillsammans med 

tillhörigheten med en grupp följer en vi-känsla som förstärker upplevelsen av 

gemenskap.

Rösten som instrument

Att mitt i allt detta med fysiska, hormonella och emotionella förändringar kunna 

sjunga inför andra kan inte vara helt lätt. Det är stor skillnad mellan att vara 

nybörjare på att spela gitarr eller piano och att vara nybörjare på sång i högstadiet.

Om det låter konstigt på gitarr kan det helt enkelt vara så att gitarren inte är stämd 

och även pianot kan vara ostämt. Även om gitarren är stämd är det mer självklart 

att man måste öva ganska mycket innan det börjar låta bra. Många elever har 

tvärtom uppfattning vad gäller sång, antingen är man bra på sjunga eller så är man

inte det alls och då förleds de att tro det ingen idé att öva. 

Möjligtvis har tv-program som Idol och Talang bidragit starkt till den 

uppfattningen när juryn består av experter som uttrycker att några av deltagarna är

tondöva och skulle absolut inte ha varit på audition som sångare. Dessa deltagare 

blir tämligen hårt dömda av juryn inför tv-kamerorna och programmen visas 

under bästa sändningstid med ett stort antal tittare. Begreppet tondöv blir allt mer 

vanligt förekommande och blir raskt befäst som en sanning. Om man som osäker 

tonåring - med hormoner som påverkar ens känslostämningar och lever under 

konstant bedömning - får höra att man kan bli dömd som tondöv, är det kanske 

inte så konstigt att musiklärare landet över har svårt att få tonårselever att leva upp

till musikämnets kriterier gällande sång under musiklektionerna. Det är däremot 

oftast lättare att få elever att prova på och öva andra instrument som just gitarr och

piano. Begreppen gitarrdöv eller pianodöv används inte alls. En förståelse för att 

man måste öva mycket för att kunna spela ett instrument så att det låter fint är de 

allra flesta införstådda med, och det är begripligt att det inte låter så bra i början. 

Sångpedagogen Cathrine Sadolin (2006) berättar om att hon träffat många som 

har haft svårt att sjunga rent och anses vara tondöva, men hon hävdar att den 

största anledningen till detta är på grund av spänningar och att de genom 

sångteknikträning har kunnat lösa upp dessa, höra skillnad på tonerna och därmed 
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kunna sjunga rent. Hon hävdar också att det ofta beror på en bakomliggande 

psykologisk orsak där personen tidigt fått sitt självförtroende stukat omkring 

dennes sång och att denna orsak skapar dessa våldsamma spänningar.

Det gäller med sång precis som med fotboll eller liknande där man måste träna 

kontinuerligt för upp bibehålla och förbättra sina förmågor. Det är mycket små 

nyanser i sång som gör att vi upplever det som positivt eller negativt. Sadolin 

(2006) hävdar: ”Det är inte svårt att sjunga. Alla kan lära sig” (s. 13). Hon menar 

att det är tre grundpriciper: öppet svalg, stöd och att undvika framskjuten käke och

spänningar i läpparna som man måste öva på för att göra det möjligt att sjunga 

såväl låga som höga toner. 

Sadolin (2006) berättar att vi har en inre och en yttre hörsel, där den yttre är 

samma ljud som en åhörare hör. Men egenproducerat ljud hör man även via den 

inre hörseln och är ljudet som fortplantar sig via ens kranium, så den 

egenproducerade ljudbilden blir en blandning av inre och yttre hörsel. Sadolin 

(2006) menar att: ”Det är praktiskt för en sångare att lära sig använda den inre 

hörseln för den har man ju alltid med sig. Många har t.ex. fått rådet att sätta ett 

finger i ena örat ifall de inte kan höra sig själva när de sjunger” (s. 206). Dock kan

det uppstå problem ifall man inte är van att höra enbart ljudet från den inre 

hörseln, och risken finns att man då sjunger orent. Sadolin (2006) berättar vidare 

att detta fenomen även kan uppstå om man använder öronproppar. Ibland har jag 

haft elever som inte har kunnat hitta av rätt tonläge för melodi i tonarten och vi 

har då fått med hjälp av handgester och liknande försöka konkretisera ljudet i 

bildlig vision. För en del elever med svårigheter att hitta rätt toner har det varit 

tillräckligt med handgester och de har med hjälp av dessa kunnat hitta rätt ton, 

men för andra har detta inte hjälpt. Dessa elever har det visat sig lite senare att de 

faktiskt inte har haft normalgod hörsel: en elev hade dragits med en långvarig 

öroninfektion och vid läkarbesök uppdagades stora vaxproppar i hörselgångarna 

vilket ledde till att eleven hörde klart sämre än normalt. 

Sadolin (2006) berättar vidare om hur synen på sång och vad som är god sång har 

förändrats genom tiderna. Innan möjligheten att förstärka rösten med hjälp av 

mikrofoner var det nödvändigt att sångarna tränade in sätt att producera så stark 

och tydlig klang som möjligt i sin sång för att kunna höras av publiken. 

Utbildning i sångteknik blev allt viktigare och de skolade sångarna fick hög 

status. Synen på att den skolade sångare som sjunger med klassisk klang är den 

rätta hänger fortfarande kvar och har starkt grepp om allmänheten. Sadolin säger:

Jag är övertygad om att ALLA ljud en sångare vill göra är lika viktiga och ska 
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tas på allvar, också inom forskning. Om man tar bort de snäva klangidealen från

de musikaliska genrerna och isolerar de olika faktorerna, blir det sångarens eget 

konstnärliga val som dikterar klangen och inte de konventionella klangidealen. 

Jag vill inte döma om vilket ljud som är "RÄTT" eller vilka ljud som man först 

och främst måste lära sig (s. 5).

Eftersom musikundervisningen i grundskolan är obligatorisk likväl som andra 

ämnen, blir själva inledningen till ämnet tvingande. Grundskolans musikmål ser 

även annorlunda ut än musikskolans mål, och Manfred Scheid (2009) berättar: 

”Grundskolan har inte som primärt syfte att utveckla instrumentalister utan 

använder ett bredare 'musikkulturellt synsätt', det vill säga gör en koppling till 

ungdomars vardagskultur och livsvärld samt innefattar alla elever i grundskolan” 

(s. 66). Även Jonas Gustafsson (2000) som har studerat det musikpedagogiska 

fältet, hänvisar till James Mursell som var mycket engagerad i frågor rörande 

musikundervisning. Han menar att grundskolans musikundervisning och dess 

pedagoger har en annan uppgift än musikskolans pedagoger: 

Beträffande lärarens uppgift och de krav som ställs på denne menar Mursell att 

de rent musikaliska färdigheterna sjävfallet inte räcker. Undervisningens 

främsta syfte är inte att utbilda musiker, utan att hjälpa elever till en bättre 

personlig utveckling och musikalisk förståelse (s. 179). 

Tonvikten ligger alltså på personlig utveckling som ska kopplas till elevernas 

livsvärld och hela den processen. Det finns alltså inget tydligt formulerat mål i det

arbetet.
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Metod

Undersökningen inriktades mot högstadieelever som deltar i kommunala 

musikskolans undervisning i sång. Undervisningen hör inte under 

grundskoleförordningen och är helt frivillig. I de flesta fall föreligger en avgift för

att få delta i musikundervisning på musikskolorna i Sverige. Deltagande i 

musikskolans undervisning är alltså något som eleverna själva har valt och 

dessutom betalar för.

Elevernas egna upplevelser var i fokus för att klargöra om eleverna själva gjorde 

en koppling mellan sångundervisning, egna repetitioner och grundskolans 

undervisning i engelska. Undersökningen baserades på halvstrukturerade 

intervjuer. Detta innebär att det är individens upplevelse av kvaliteter och 

kvantiteter och eventuella relationer mellan begrepp som eftersöks (Lanz 2007). 

Intervjuerna hade frågor (se bilaga 1) i en bestämd följd och inom dessa 

följdfrågor. Frågorna innefattade hur informanterna uppfattar sitt lärande i sång. 

Dessa gav en kombination av förutbestämda frågor och öppna, relevanta 

följdfrågor utifrån informanternas svar. Eftersom flera intervjuer har gjorts på 

samma tema är dessa jämförbara (Lanz 2007, s. 33). Intervjuerna skedde via 

telefon och samtalen spelades in och blev sedan transkriberade och tolkade.

Urval och avgränsning

Jag har intervjuat fem högstadieelever som deltar i kommunala musikskolans 

sångverksamhet. Informanterna är fem flickor som hittills har gått i grundskola i 

minst sex år och därmed har hunnit skapa sig egna erfarenheter av skolan och 

lärande, framförallt när det gäller just engelskundervisning. Informanterna har fått

fingerade namn i bokstavsordning: Alice, Boel, Carin, Disa och Erika. I 

transkriptionerna markerar jag mina frågor och kommentarer med I, och eleverna 

kallas E och en siffra från 1 till 5 i nummerordning. Jag har avidentifierat namn på

sångpedagogerna och när de nämns i intervjuerna har jag ändrat förnamnen till 

[sångpedagogen]. Intervjuerna bifogas i sin helhet som bilagor 2 till 6. 

För att undvika igenkännande och därmed mina eventuella föreställningar om de 

intervjuade eleverna har jag valt att kontakta sångpedagoger som arbetar i helt 

andra kommuner än jag själv arbetar i. Sångpedagogerna har fått min förfrågan 
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om att jag önskar intervjua högstadieelever som har sångundervisning på 

musikskolan både via telefon och e-post. Sångpedagogerna har sedan 

vidarebefordrat min förfrågan till deras elever och sedan skickat deras 

mobiltelefonnummer till mig om eleverna accepterade att bli intervjuade. 

Samtliga elever som godkände att jag skulle få intervjua dem var flickor. Innan 

intervjutillfället har även vårdnadshavare fått ge medgivande till intervju. Mitt e-

postmeddelande (bilaga 1) med information om syfte med intervjun samt 

intervjufrågor har vidarebefordrats till de elever som intervjuats för att de skulle 

kunna förbereda sig på vad intervjun skulle komma att handla om. Detta har gjorts

för att undvika eventuell oro hos eleverna inför vad jag skulle kunna fråga om. 

Eftersom undervisningen kan skilja sig mellan olika skolor och olika lärare, har 

jag valt att intervjua totalt fem elever från två helt olika skolor och dessutom i 

olika kommuner. 

Datainsamling

Jag önskade resonerande svar från informanterna och har huvudsakligen använt 

mig av öppna frågor som ger utrymme till vidare resonemang. Inför varje intervju 

har jag förtydligat för informanterna att min önskan är att få ta del av deras egna 

erfarenheter och upplevelser och att området som jag kommer att behandla är 

omkring sångövning inom musikskolan samt engelska.

Min strävan har varit att inte lägga in egna värderingar under samtalen för att 

undvika påverkan av de intervjuade eleverna. Intervjuerna har därför skett via 

telefon för att anonymisera mig som intervjuare samt för att minimera risken att 

jag oavsiktigt styr den intervjuade med mimik eller liknande.

Procedur

Jag har via telefonsamtal och e-post kontaktat musikskolor som erbjuder 

sångundervisning och bett om hjälp att distribuera min förfrågan om att göra 

telefonintervjuer med sångelever. Dessa har varit helt frivilliga och de elever som 

var intresserade av att bli intervjuade fick mina frågor i förhand via epost. 

Informationsbrevet till informaterna är bifogat som bilaga 1. Jag har därefter ringt 

upp eleverna en i taget och ställt de på förhand kända frågorna som beroende på 

elevernas svar har lett till följdfrågor för att förtydliga eller komplettera svaren.
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Transkription

Samtliga intervjuer har skett med högtalartelefon så jag har kunnat spela in 

samtalen. Dessa har sedan transkriberats i detalj för att jag ska kunna granska 

samtalen i efterhand. Jag har sedan strukturerat om samtalen för att kunna fungera

i skriven text. 

Etiska överväganden

Jag har valt att intervjua elever från en annan grundskola och musikskola än min 

arbetsplats för att undvika en myndighetssituation i min undersökning. Eftersom 

eleverna är omyndiga har vårdnadshavarna fått godkänna att jag får göra 

intervjuer och eleverna har fått ta del av mina frågor i förväg via epost. Samtliga 

informanter är avidentifierade och har fingerade namn.

I den här uppsatsen har jag följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (1990) vad 

gäller de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet

bygger på att samtliga deltagare i undersökningen fått fullgod information om vad

undersökningen kommer att handla om, hur resultatet kommer att användas och 

att deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagre har gett 

sitt samtycke och godkännande till att bli intervjuade. Eftersom de tillfrågade 

informanterna ej är myndiga så har vårdnadshavarna fått ge sitt samtycke till 

undersökningen innan intervjutillfällena. Informanterna har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan i undersökningen. Om någon eller några av informanterna 

önskat att avbryta sitt deltagande, har de ej utsatts för påtryckning eller påverkan 

att ändra sitt beslut. Konfidentialitetskravet avser att enskilda informanter inte ska 

kunna identifieras av utomstående. Mtgärder har vidtagits för att avidentifiera 

deltagande personer. Nyttjandekravet betyder att information och personuppgifter 

som föreligger forskning, inte får användas till andra icke-vetenskapliga syften.
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Resultat

Resultatkapitlet inleds med en sammanfattning av informanternas beskrivningar 

av sina styrkor och svagheter omkring sång och engelska. Sedan följer ett avsnitt 

som beskriver hur de arbetar med en låt och även hur de arbetar med engelskt 

uttal. Vidare berättar informanterna hur de lär sig nytt inom engelska och musik 

och avslutningsvis sammanfattas vad informanterna har delgett för tankar omkring

lektionsförslag i engelska.

Att känna till styrkor och svagheter

På frågan om vilka styrkor och svagheter som eleverna har inom sång, berättar 

Boel att hennes styrka är att hon lätt lär sig förstå text och melodi och hur hon ska 

sjunga låten. Hennes svaghet är att våga ta i och sjunga starkt. Hon säger: ”Det jag

är mindre bra på är ju att tordas ta i.. ja, att tordas sjunga typ”. Alice därmot har 

som styrka att kunna sjunga starkt och anser att svagheten är att hitta vilken tonart 

som passar henne bäst. Disa säger att hon har ganska mörk röst och upplever det 

svårare om hon ska sjunga i högre register. Carin tycker att det är svårt att sjunga 

snabbt eller jättesakta, och hennes styrka är att det som hon inte behöver lägga ner

speciellt mycket tid på är när hon jobbar med svenska låtar som hon hört ofta 

tidigare. Erika berättar att hon har ett stort röstomfång men säger sig ha som 

svaghet att hon har svårt att känna sig nöjd med sitt arbete och känner sig osäker. 

Erika berättar: ”Jag tycker att det låter dåligt och sen så blir jag såhär, jag blir 

aldrig riktigt nöjd med nånting”. 

Samtliga informanter sjunger både på engelska och svenska och en elev sjunger 

även på ett tredje språk. Informanterna tycker dock olika om vilket språk de 

föredrar att sjunga på. Carin föredrar att sjunga på svenska eftersom hon tycker att

det är lättare när hon vet hur texten uttalas på svenska medan det kan blir klurigare

på engelska. Boel tycker helt tvärtom, och sjunger helst på engelska när hon anser 

att engelska texter låter mycket bättre än svenska. Även Disa föredrar engelska för

att hon anser att det är ett väldigt fint språk. Erika menar att det beror på vad man 

vill uttrycka när hon sjunger och att språken kan uttrycka olika saker. Alice anser 

att båda språken går lika bra att sjunga på och tycker inte att det är någon skillnad 

överhuvudtaget. 
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Att arbeta med en låt 

Alla informanter brukar lyssna flera gånger på låten när de börjar arbeta med en 

ny låt på musikskolan. Två av informanterna går igenom låten tillsammans med 

sångpedagogen vid uppstarten medan den tredje informanten lyssnar igenom den 

själv så mycket som möjligt innan hon börjar att öva sången. En elev brukar 

ibland kompa sig själv på något instrument och prova sjunga till. Carin säger att 

hon inte brukar öva så mycket hemma, men att hon brukar nynna på låten om hon 

går ut med hunden eller går till en kompis. Två elever berättar att de brukar ge 

förslag på vilken låt de ska jobba med och att de sedan tillsammans bestämmer 

om de ska använda just den låten. Alice berättar att sångpedagogen ger förslag på 

låt att arbeta med och att de tillsammans bestämmer.

Tre elever säger att de är färdiga med låten när de själva tycker att det känns bra 

och att de klarar låtens svårigheter. Erika säger: ”När det liksom känns bra.”, och 

Disa säger: ”Det tycker jag att man får känna efter själv och då.. när man känner 

att man är nöjd”. Alice menar: ”Det är väl svårigheten som avgör. Eller hur svår 

jag upplever den”. Hon säger också att hon anser att det viktigt att hon får vara 

med och bestämma och tycka till om saker. Hon nämner även att lärare inte alltid 

kan veta vad elever tycker är svårt. Alice säger att det som avgör när hon har övat 

färdigt en låt är när hon själv upplever att hon är klar med den.

Att arbeta med uttal

Alice, Boel, Disa och Erika säger att de har lätt för engelskt uttal. Alice berättar att

hon är delvis amerikan och därmed lätt för att lära sig, men upplever att det kan 

vara svårare med uttal när man både ska sjunga och uttala rätt samtidigt. Boel 

anser att hon har lättare för uttal men svårare för grammatik när det gäller 

engelska. Carin tycker att hon inte har några direkta styrkor när det gäller 

engelska och ofta blandar ihop nya engelska ord. Disa sjunger ibland även på ett 

tredje språk, franska, och läser detta språk i skolan.

Om det är nya ord, fraser eller uttryck i låten tar Alice sin sångpedagog till råds, 

Disa frågar sångpedagogen eller googlar efter information, Boel frågar sina 

kompisar om hjälp och Carin ber om hjälp hemma eller googlar svaret. Carin 

började under samtalet fundera på att ta sin engelsklärare till hjälp vid behov. 

Erika upplever att det är viktigt att hon förstår innehållet i låten så att hon får en 

känsla för den. Hon löser det genom att läsa igenom texten som en text i en bok 

för att förstå vad som händer i den. Här skiljer hon helt på att arbeta med musiken 
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och att arbeta med texten och läsförståelse är det som hon arbetar med initialt.

Alice anser att det är på språklektionerna som hon utvecklar sina språkkunskaper 

bäst och att det beror på att hon har mycket bra klasser, arbetsmiljö och lärare som

ger hjälp när eleverna behöver det. Samtliga informanter utom en säjer bestämt att

de upplever att deras språkutveckling har påverkats av sångträningen. Alice 

uttrycker förvåning när hon reflekterar över frågan hur hon anser att hennes 

språkkunskaper i engelska har påverkats av sångträningen och säger: "När du 

säger det så... det kanske det har litegrann. För att uttal är ju en stor del i 

engelskan så att när du säger det, det har gått väldigt bra för mig i engelska på 

slutet och vi har sjungit på engelska ganska mycket på slutet."

Att lära sig nytt 

Boel tror att hon lär sig mycket via musikskolan eftersom hon jobbar med 

engelska texter och därmed får öva uttal. Även Disa känner att hon lär sig mest 

via musikskolan eftersom hon sjunger mycket och då arbetar mycket med texter 

och därmed många nya ord. Carin därmot tycker att hon lär sig vissa ord på 

musikskolan, vissa ord på engelskan och vissa hemma med familjen. Erika säger 

att hon är både intresserad av och har lätt för att lära sig svenska och engelska. 

Hon anser att det är både på engelsklektionerna och sånglektionerna som hon lär 

sig engelska eftersom hon jämför låttexterna med att läsa små berättelser. Erika 

nämner även att hon tycker att hennes engelsklärare är jättebra för att hon berättar 

historier på lektionerna.

Carin lär sig nya ord genom att googla om ordet, få veta vad det betyder och 

komma ihåg det. Boel upplever att hon lyssnar mycker mer på engelska på grund 

av de engelska låtarna som hon övar, och säger att hon därmed får höra 

exempelvis uttal av ord. Disa berättar att hon har fått beröm för sitt engelska uttal 

av sin engelsklärare som hon har haft ända sen hon började sångskola, vilket gör 

att hon tror att det är just sångträningen som har påverkat hennes uttal. Erika anser

att hon lär sig andra ord på sångträningen än på lektionerna i engelska på skolan. 

På sångträningen får hon ett givet sammanhang via sångtexten vilket gör att hon 

därmed praktiskt använda sig av dem även i andra sammanhang. Erika menar: 

”Alltså man lär sig ju mycket så där, lite annorlunda ord som kanske finns i texter 

och så där. Och man vet ju redan ett sammanhang, så man kan ju använda dom 

också”. 
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Att skapa lektionsförslag 

Alla informanter blev ombedda att ge ett lektionsförslag i engelska och ingen av 

dem utom en ger som förslag att använda något musikrelaterat som lektionsförslag

i engelska. Disa föreslår att använda en engelsk sångtext att arbeta med. Varken 

Boel eller Carin kunde komma på något förslag överhuvudtaget. Alice föreslog 

först att göra något typiskt som att läsa och sedan svara på frågor, men ändrade sig

sedan till att göra något som är roligare. Hon menade att det inte är så roligt att 

bara sitta still och skriva utan att det vore bra att göra något där man också rör på 

kroppen och föreslår ramsor och lekar som man gjorde när man var mindre. Erika 

ville arbeta med ordspråk och uttryck och där fokusera på att sätta dessa i 

sammanhang utanför skolan. Hon önskade även exemplifiera hur tokigt det skulle 

bli om man använder dessa på ett felaktigt sätt. Hon poängterade också vikten av 

att både få se, höra och skriva nya uttryck och ord för att minnas bättre. Erika är 

klar över att hon själv behöver använda sig av flera inlärningssätt för att maximera

sitt lärande: hon behöver både höra och skriva för att lära sig.
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Diskussion

Syftet med den här uppsatser har varit att undersöka och öka kunskapen om hur 

elever anser att sångundervisning påverkar deras språkinlärning i engelska. 

Frågeställningarna om vilka delar i engelsk språkundervisning tycker elever att 

man kan arbeta med via sång samt hur beskriver sångelever sambandet mellan 

musikskoleundervisning och språkutveckling i engelska har besvarats genom 

kvalitativa intervjuer. Fem högstadieelever som deltar i kommunala musikskolans 

undervisning har intervjuats via telefon och samtalen har spelats in.

Metoddiskussion

Begreppet validitet används för att beskriva mätningars kvalitet och reliabilitet 

innebär trovärdigheten i det beskrivna. En åtgärd för att säkra hög reliabilitet i 

detta arbete har varit att jag spelat in intervjuerna på band (Ryen, s. 142) och 

därmed fått fram korrekta utskrifter av intervjuerna.Jag har eftersökt 

informanternas egna uppfattningar om lärande och därmed kan svaren ha 

påverkats av mående och andra temporära faktorer under intervjutillfället.

Urvalet har skett genom att informanterna själva har fått anmäla sitt intresse för att

delta i denna studie via sina sångpedagoger. Då det endast var flickor som tackade

ja till att delta, blev det inte en jämn könsfördelning vilket kan ses som en 

begränsing för denna studie. 

Anledningen till att jag hade valt att göra telefonintervjuer istället för göra 

intervjuerna vid fysiska möten, var för att minska risken att jag oavsiktigt styrde 

dem med minspel, nickande och liknande. Telefonintervjuer möjliggjorde även att 

jag kunde tillfråga elever från olika kommuner när jag inte behövde resa runt för 

att träffa de informanter som skulle intervjuas. Sannolikt kan svaren på 

frågeställningarna ha blivit annorlunda om jag hade valt fysiska träffar vid 

intervjuerna, och svaren kan även ha blivit mer omfattande. Det skulle vara 

intressant att göra en liknande undersökning där jag istället för telefonintervjuer 

gör fysiska möten för intervjuer och ställer samma frågeställningar. Jag upplevde 

en stor skillnad mellan den första, de två sista och de två mittersta intervjuerna när

de mittersta informanterna, Boel och Carin, tycktes vara mycket försiktigare och 

blygare i sitt sätt att uttrycka sig än övriga tre. Det var betydligt lättare att ställa 

följdfrågor till de mer pratsamma Alice, Disa och Erika och därmed få mycket 
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fylligare svar. Under transkriberingen av den första intervjun upptäckte jag att jag 

ibland flikade in kommentarer. Detta ändrade jag till resterande intervjuer, där jag 

istället hade en mer avvaktande hållning och begränsade mig till att ställa 

konkreta frågor och be om förtydliganden vid behov. Det är dock svårt att se att 

någon av dessa faktorer ska ha påverkat resultatet på ett märkbart sätt.

Resultatdiskussion

Alla informanterna utom Carin upplever att de är bra på engelska, framförallt vad 

det gäller uttal. Carin berättar att hon helst sjunger på svenska just eftersom hon 

upplever att hon inte är så bra på engelska och ofta får problem med uttal av 

engelska ord. Hon säger också att det blir lättare att sjunga på ett språk som hon 

förstår till fullo. En intressant fråga dyker då upp: är det sångträningen som 

utvecklar språket eller elever med goda språkkunskaper i engelska som lättare 

söker sig till sångträning?

Några av informanterna säger att de tycker att engelska låter finare och bättre att 

sjunga på än svenska och att de alltså gör en estetisk värdering omkring sina val. 

Kan det vara så att eftersom populärmusiken som sjungs på engelska är den 

största genren i Sverige, är det därmed det som är befäst som det riktiga när det 

gäller sång och musik för tonårsflickor? Alla flickor sjunger i huvudsak på 

engelska och svenska, enda undantaget bland informanterna är Disa som även 

sjunger på franska ibland. Disa säger dock att hon helst sjunger på engelska. 

Samtliga elever berättar att de lyssnar flera gånger på låten de arbetar med, och 

flera nämner att de lyssnar efter uttal och betoning av ord och uttryck. Repetition 

tycks vara en viktig faktor vid inlärningsmomentet. Målet är att kunna texten, 

både gällande uttal, frasering och att veta vad texten handlar om. Informanterna 

menar att det inte bara är engelskt uttal som man kan öva via sång utan att det är 

viktigt att förstå innehållet i texten så att de vet vad de sjunger om. Det handlar 

alltså om läsförståelse på högre nivå när sångtexter ofta använder bildliga uttryck 

och beskrivningar. 

För att kunna framföra låten sångmässigt på ett sätt så att eleven känner sig nöjd, 

måste det engelska språket i låten vara genomarbetat och utvecklat. Informanterna

beskriver sig vara klara med låten när de är nöjda och har klarat av de svårigheter 

som finns i låten. Uddholms (1993) bildliga beskrivning av musik som ett flöde 

med nyanser, virvlar och varianter, som inte stannar upp, tycks illustrera elevernas

beskrivningar när de känner att de är nöjda. Endast en elev, Carin, säger att hon 
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inte övar så ofta hemma, och det är den elev som tycker att det är svårare med 

engelska än övriga informanter. Maltén (1997) anser att en positiv självbild är en 

god grund för engagerat deltagande, och att Carin inte övar så ofta hemma beror 

kanske på hennes uppfattning om sina svagare kunskaper i engelska.

Eleverna arbetar enligt självbedömningsprincipen där sångpedagogen deltar i 

bedömningen men elevens egen bild av om hon nått målet är viktigt. Målbilden är 

alltså tydlig och framtagen gemensamt av sångpedagog och elev. Detta leder till 

att förstärka det egna lärandet enligt Skolverkets stödmaterial (2011). Balan och 

Jönsson (2014) poängterar att ett sätt att hitta indikationer på lärande är att 

synliggöra elevers föreställningar om skola och undervisning (s. 14). Även 

Eriksson och Tholin (1997) hävdar att inlärningen kommer att effektiviseras om 

eleverna ökar sin medvetenhet om sitt eget lärande (s. 14). Fyra av fem av de 

intervjuade eleverna säger bestämt att de upplever att deras språkutveckling har 

påverkats av sångträningen. Den femte eleven, Alice, svarade förvånat att hon inte

reflekterat över sambandet mellan engelska och sångundervisning, men menade 

att hon nog har förbättrat sin engelska via sångundervisningen.

Samtliga elever utom en söker primärt själva efter information om översättning av

ord, fraser och uttryck via Google. Det finns inte färdiga ordlistor, fonetiska 

beskrivningar eller bildhänvisningar som det ofta gör i studieböcker i engelska, 

utan eleverna söker själva de svar de behöver. Eleverna ser själva ett behov av att 

inhämta kunskap och fyller detta behov på egen hand utan styrning. Alice vänder 

sig ofta till sin engelsklärare och Carin kommer under intervjun på att hon skulle 

kunna ta hjälp av sin engelsklärare. Balan och Jönsson (2014) beskriver detta: 

”Graden av meningsfullhet de tillskriver olika aktiviteter kan också bero på de 

föreställningar de har om lärande och undervisning” (s. 14). Det är ingen annan än

de själva som har ålagt sångeleverna att inhämta kunskap utan eleverna skapar 

själva behovet. Eriksson och Tholin (1997) anser att inlärning inte kommer av sig 

själv om elever gör de uppgifter som de blivit ålagda. ”Det man inte är engagerad 

i eller ser meningen med, det blir sällan till användbar kunskap” (s. 14).

Självbild och identitet är faktorer som kan spela in när det gäller om en elev anser 

sig vara en sångare eller inte. Scheid (2004) utgår från att identitet inte handlar om

egenskaper utan om tillhörighet och förståelse om det egna jaget (s. 26). Identitet 

är alltså förändelig och mångdimensionell. Om en elev identifierar sig som en 

sångare så hör språkkunskaper i engelska till rollen. De intervjuade eleverna anser

att de har goda språkkunskaper i engelska och Carin, den enda som inte anser sig 

ha goda kunskaper i engelska, väljer helst att sjunga på svenska istället. Scheid 

(2004) menar att eleverna rör sig på den sociala scenen som skolan utgör (s. 28) 

och har där olika roller och tillhörigheter som eleverna ger uttryck för. 
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Lilliestam (2006) talar om att musikalitet är ett laddat begrepp, och det blir 

därmed en svår balans att vara sångare men samtidigt akta sig för att förhäva sig. 

Storfjord (1991) menar att de flesta ungdomar har gått igenom perioder under sin 

tonårstid där de har känt osäkerhet och utanförskap. Maltén konstaterar: “En 

positiv självbild brukar vara den bästa grunden för ett engagerat deltagande. Det 

är långt ifrån alltid fråga om bristande förutsättningar, utan just sviktande 

självtillit, som ligger bakom många elevers svårigheter. Forskare har t.ex. funnit 

klara samband mellan självbilden och förekomsten av läs- och skrivsvårigheter” 

(s. 163).

Ingen av informanterna funderar på att använda sångträning som lektionsförslag i 

engelska. Detta överraskade mig eftersom alla informanter hade berättat att de 

upplever att de förbättrat sina kunskaper i engelska med hjälp av 

sångundervisningen. Dessutom var min fråga om lektionsförslag den allra sista 

frågan i intervjuerna, men ingen av informanterna reflekterade över det vi pratat 

om under intervjuerna och satte det i samband med frågan om lektionsförslag. Det

förslag som låg närmast sångträning var att en informant funderade på att arbeta 

med låttexter och inte direkt sång. Skolan och musikskolan tycks vara skilda 

världar som har få beröringspunkter med varandra enligt sångeleverna. Balan och 

Jönsson (2014) hävdar att: ”Om eleverna ser på lärande som något som bara sker i

skolan, utan någon koppling till vardagslivet, inverkar detta på hur de tar sig an 

olika typer av problem” (s. 14).

Resultaten stärker min uppfattning att det blir en tydligare målbild och därmed 

högre grad av inlärning för elever när de tränar engelska via sång jämfört med att 

träna engelska i skolan. Eleverna är själva helt eller till stor del medverkande i 

målbeskrivningen samt tar aktivt eget ansvar över sitt lärande. Några viktiga 

beslut är gemensamma: val av låt och när uppgiften med låten är klar. De övar 

uttal, fraser, ordkunskap och betoningar där även läsförståelse blir viktigt för 

slutresultatet. Balan och Jönsson (2014) beskriver elevers föreställningar om 

lärande som en form av linser genom vilka eleverna tar sig an lärande (s. 14). För 

de intervjuade eleverna är sångundervisningen en lins och genom denna ökas 

deras engelska språkförmågor. I Skolverkets stödmaterial Kunskapsbedömning i 

skolan (2011) poängteras: "Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen 

och känna sig delaktiga i detta. Målen måste vara tydliga och begripliga för 

eleverna och de bör få möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan 

olika prestationer." (Skolverket 2011, s 16). Litteraturen visar relativt entydligt på 

att musik har en positivt stärkande effekt på språkinlärning hos ungdomar och 

barn. Det som kan motverka effekten är om eleven tidigt har starka negativa 

reaktioner vid sångframförande så att elevens självförtroende om sin sång blir 

negativ.
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BILAGA 1

Informationsbrev till informanter

Hej!

Jag heter Sandra och arbetar som musik- och språklärare inom grundskolan. Jag 

håller på med ett arbete vid Umeå Universitet om just sång och engelska och är 

intresserad av att få veta hur elever på högstadiet själva upplever relationen musik 

och språk. Därför önskar jag få möjlighet att via telefonintervju få ställa frågor 

omkring detta och det är alltså elevernas egna upplevelser och erfarenheter jag är 

intresserad av att ta del av. 

Medverkandet sker helt frivilligt och jag kommer inte att publicera några som 

helst uppgifter från intervjuerna som kan leda till identifierande. Jag kommer att 

spela in intervjun för att inte riskera att missa något och inspelningen kommer 

sedan att raderas. Intervjun kommer att ta ca 15 min i anspråk. 

Jag hoppas att jag får möjlighet att intervjua och tackar på förhand för hjälpen! 

Nedan finns de frågor som jag kommer att ställa under intervjun. Kontakta mig 

gärna vid behov!

Vänliga hälsningar

Sandra Nilsson

Musik- och språklärare

sandra.nilsson@bjurholm.se

Mobil: 073-0250221
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Intervjufrågor:

Vilka språk sjunger du på? Vilket språk föredrar du och varför?

Vilka är dina styrkor och svagheter inom sång? Inom engelska?

Hur går det till när du börjar arbeta med en ny låt på engelska på musikskolan? 

Hur övar du hemma?

Hur tar du reda på betydelse, uttal och betoning om det är nya ord och/eller fraser 

i låttexten?

Var upplever du att du utvecklar dina språkkunskaper bäst: skolan, på 

musikskolan eller annat? Varför?

Hur tycker du att dina språkkunskaper i engelska har påverkats av din 

sångträning?

Om du fick göra lektionsförslag i engelska, hur skulle det kunna se ut?

II



BILAGA 2

Elev 1 - Alice

I: Vilka språk sjunger du på?

E1: Svenska och engelska. Det brukar vara ungefär varannan låt som är på 

svenska och engelska.

I: Okej, vad föredrar du?

E1: Det går lika bra med båda två faktiskt, för jag har ganska lätt för engelska, 

alltså jag tycker det är jättetrevligt.

I: Tycker du att det är någon skillnad överhuvudtaget vilket språk du sjunger på?

E1: Näe faktiskt inte, jag är ju delvis amerikan så det är ju bara en vana för mig. 

Men hon respekterar om jag inte vill, om jag vill sjunga på svenska då säger jag 

det och då fixar hon en svensk låt. 

I: Vem är det som väljer låt förresten?

E1: Det gör vi ofta tillsammans. Hon ger mig oftast men låten vi håller på med nu 

är önskad av mig. Jag frågade om den var okej och det är en av mina favoritlåtar 

så vi väljer tillsammans ofta. 

I: Okej, vad är dina styrkor och svagheter inom sång?

E1: Mina styrkor är väl att jag har en väldigt stark röst, och svagheter.... ja, det är 

ju svårt att säga själv... det kanske är... att välja tonläge är nog svårast.

I: Alltså vilken tonart du ska sjunga i?

E1: Mmm.

I: Om man tittar på språket då, nu är ju du... det är lite fusk om du är 

halvamerikan, men upplever du att du har några styrkor och svagheter när det 

gäller engelska?

E1: Alltså det kan ju vara det här med uttalet, när man ska både sjunga och uttala 

rätt samtidigt. Det är väl det. Men styrkorna är väl att jag lär mig det ganska lätt 

tror jag. 

I: Okej! När du börjar arbeta med en ny låt, som är då på engelska, hur går du 

tillväga?

E1: Vi sjunger ofta tillsammans i början och sen så får jag prova själv efter några 

gånger. Om det är något som känns svårt går vi ofta igenom det flera gånger. 

I: Okej. När du övar hemma, hur gör du då?

E1: Jag brukar lyssna över Spotify högt, och försöka sjunga med eller lyssna på 

det ofta, bara till vardags.

I: Om det då är till exempel att du behöver ta reda på betydelse eller uttal och 

betoning, nya ord eller fraser i texten, hur gör du då?

E1: Alltså du tänker om det är något jag tycker är svårt som jag inte förstår?

I: Ja precis.
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E1: Då tar jag oftast med det till min lärare och så säger jag vad... hon frågar om 

det är något jag upplevt är svårt och så om jag har det så går vi oftast igenom det, 

och hon förstår oftast vad det är och så försöker hon alltid hjälpa mig.

I: Det är alltså i princip alltid din sångpedagog som är källan, som hjälper till? 

Förstod jag dig rätt?

E1: Ja, absolut.

I: Du går ju i högstadiet och är fortfarande kvar i grundskolan, om du jämför, var 

tycker du att du utvecklar dina språkkunskaper bäst, speciellt när det gäller just 

engelska? I skolan eller på musikskolan eller är det någon annanstans?

E1: Det är skolan, på lektionerna liksom. 

I: Hur kommer det sig?

E1: Vi har väldigt bra klasser, det är bra arbetsmiljö och vi har väldigt bra lärare. 

Behöver man hjälp så får man det. 

I: Tycker du att dina språkkunskaper i engelska har påverkats av sångträningen?

E1: När du säger det så... det kanske det har litegrann. För att uttal är ju en stor det

i engelskan så att när du säger det, det har gått väldigt bra för mig i engelska på 

slutet och vi har sjungit på engelska ganska mycket på slutet. 

I: Hur länge har du hållit på med att sjunga?

E1: Två år ungefär. 

I: Du sa att det hade gått bättre i engelska på slutet, men när du säger slutet, vad 

menar du då? Är det terminen eller läsåret?

E1: Det här typ läsåret, halvåret ungefär. Och det kanske är en grund sedan 

tidigare som har visat sig nu.

I: Du har ju snart gått färdigt i grundskolan och har haft engelska i skolan i många 

år, och även sjungit då alltså i två år, så du har ju ganska god insikt och bra koll. 

Om du skulle få göra ett lektionsförslag i engelska, vad skulle du tänka dig att du 

skulle vilja göra då?

E1: Alltså på en lektion? Alltså man vill ju göra något som är roligt, men... det 

typiska skulle väl vara att man läsa och svara på frågor, men det känns ju ganska 

tråkigt. Så om man skulle göra något roligt så skulle man väl... jag har faktiskt 

ingen aning! Jag måste tänka. Kanske film eller... det är ju fortfarande som att det 

ska ge nånting. Men kanske nånting där man får röra lite på sig och inte bara sitta 

still.

I: Okej! Du säger att det ska vara nånting roligt, hur menar du då?

E1: Ja, det är ju inte så roligt att bara sitta still och skriva, så kanske nånting där 

man gör något typ lekar.. som man gjorde när man var mindre. Alltså typ ramsor 

och så. Det skulle vara jättekul! Då kanske med engelska ramsor och sen så man 

får visa att man förstår varandra och så. Det tycker ju alla är roligt. Att ha lite kul 

ibland kan inte skada!

I: Är det något som du tycker är viktigt för mig att veta som handlar om just 

musik, sång eller engelska?

E1: Något som är viktigt är att jag har fått vara med och bestämma, och tycka om 

väldigt mycket. Att lyssna på vad andra tycker är väl en av dom viktigaste 

sakerna. Speciellt eftersom som lärare inte kan veta om det är svårt, speciellt om 
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man inte säger något. Men man kan ju alltid fråga.

I: När anser du eller ni att du är klar med en låt?

E1: När jag kan den typ utantill, eller när jag sätter de svåra grejerna. När jag har 

sjungit igenom hela låten, vi tar den ju ofta i olika stycken. Om det är en låt som 

är jättelätt kan det ta bara några lektioner, men annars kanske det tar ett längre tag.

Det är väl svårigheten på låten som avgör. Eller hur svår jag upplever den. 
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BILAGA 3

Elev 2 – Boel

I: Vilka språk sjunger du på?

E2: Svenska och engelska, typ.

I: Vilket språk föredrar du?

E2: Det var en bra fråga.. Ja, men engelska. 

I: Hur kommer det sig?

E2: Jaa… det var också en bra fråga.. Jag vet inte, jag tycker det låter mycket 

bättre på engelska, engelska texter låter bättre än svenska. 

I: Vilka är dina styrkor och svagheter inom sång? Vad är du bra och och vad är du 

mindre bra på?

E2: Det jag är mindre bra på är ju att tordas ta i.. ja, att tordas sjunga typ. Och sen 

vad jag är bra på.. ja, det vet jag inte riktigt.. Men jag har ganska lätt att lära mig 

förstå, typ..

I: Hur menar du då, hur du ska sjunga eller?

E2: Ja, typ. 

I: Att lära dig melodi och text?

E2: Ja.

I: Om man jämför då med engelska - vad har du för styrkor och svagheter när det 

gäller engelska?

E2: Vad svåra frågor du hade.. Jag vet inte.. jag vet faktiskt inte alls. 

I: Är det nånting inom engelska som du tycker går väldigt lätt?

E2: Mest uttal och sånt. Oftast är det ganska mycket enklare. 

I: Och tvärtom då, vad brukar du få kämpa mer med?

E2: Grammatik! 

I: När du jobbar med en ny låt som är på engelska, hur går det till när du börjar 

arbeta med den?

E2: Jag lyssnar på den, så mycket jag kan och så läser jag texterna och kollar uttal 

och sånt. 

I: Hur tar du reda på sånt?

E2: Man kan lyssna på låten och höra, typ. 

I: När du övar hemma, går det till på samma sätt?

E2: Ja, det tycker jag. 

I: Hur tar du reda på betydelse, uttal eller betoning om det är nya ord eller fraser i 

låten?

E2: Jag brukar fråga mina kompisar, om dom vet. 

I: Om dom inte vet?

E2: Jag vet inte vad jag gör då.. Nämen då kan man fråga mamma och pappa eller 
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så.

I: Om du skulle jämföra - var tycker du att du utvecklar dina språkkunskaper bäst?

Är det i skolan, via musikskolan eller är det något annat?

E2: Jag tror mycket är via musikskolan faktiskt.

I: Hur då?

E2: Att man får… det blir typ mycket engelska texter och så och då får man ju lära

sig mycket uttal och sådant. 

I: Men tycker du då att dina språkkunskaper i engelska har påverkats av din 

sångträning?

E2: Ja det tycker jag. 

I: Vad har förändrats?

E2: Ja, man lyssnar ju mycket mer på engelska eftersom vi har mycket engelska 

låtar så så lyssnar man ju mer på det. Då får man ju höra uttal och allting under 

samma gång. 

I: Om du fick vara lärare för en dag och så fick du göra ett lektionsförslag i 

engelska, hur skulle det kunna se ut?

E2: Jaaa… du hade väldigt svåra frågor faktiskt.. Jag vet inte… Näe, jag har 

faktiskt ingen aning!
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BILAGA 4

Elev 3 - Carin

I: Vilka språk sjunger du på?

E3: Det är väl mest svenska och engelska.. eller bara svenska och engelska. 

I: Vilket språk föredrar du?

E3: Svenska, för det blir lättare, man vet hur det uttalas och så där. Men engelska 

går också bra. Det blir lite klurigare då men det får väl gå. 

I: Vilka är dina styrkor och svagheter inom sång?

E3: Oj, det är nog mycket.. jag vet inte.. sjunga snabbt! Rap och sånt det är inte 

min grej. Också när man sjunger jättesakta.. det känns som om då blir det bara 

långtråkigt och så blir det bara drygt och så ja.. Lite blandat! 

I: Dina styrkor då?

E3: Det är väl lite både det ena och det andra.. jag vet inte riktigt nånting specifikt 

som man är riktigt bra på.. Det blir bara att öva och öva. 

I: Är det nånting du känner att det här något som du inte behöver lägga ner 

speciellt mycket tid att träna på, att det går ganska fort?

E3: Alltså..det är väl kanske svenska, vanliga låtar som man hört förut många 

gånger, för då brukar man ju sitta och lyssna på dom ofta och då kommer som 

texten in, så då vet man hur den ska gå och så. 

I: Om man då jämför med engelska, vad har du för styrkor och svagheter?

E3: Det blir väl att man ofta blandar ihop orden, och vissa ord har man aldrig hört 

förut så man vet inte hur dom uttalas och så där. 

I: Vad är dina styrkor då när det gäller engelska?

E3: Inga typ.

I: Inga?

E3: Näe men det är väl att nöta in det tills man kan det. 

I: Du är bra på att vara ihärdig alltså?

E3: Ja.

I: När du börjar arbeta med en ny låt som är på engelska på musikskolan, hur går 

det till när du börjar?

E3: Först så tar ju dom fram.. ja, men vi börjar typ med vers ett och så kanske 

refrängen och så sen kör man mer och mer. 

I: När du övar hemma, hur går det till då?

E3: Om jag ens övar hemma.. Nej, jag brukar inte öva så där jättemycket, men det

blir väl typ om man går ut med hunden eller går till en kompis, då kan man nynna 

på låten. Eller så kan man typ ta fram micken och sätta på stereon och så hör man 

brorsan: “stäng av ljudet!”!

I: Det där du pratade om tidigare med uttal och så på engelska, hur tar du reda på 
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betydelse, uttal, betoning, om det är nya ord eller fraser i låten? 

E3: Mest via mamma, eller Google. Eller så.. jag har börjat fundera om man ska 

fråga engelskaläraren som typ kan precis! 

I: Var upplever du att du utvecklar dina språkkunskaper bäst? Skolan, via 

musikskolan eller något helt annat?

E3: Bra fråga, det är väl lite blandat. Man lär sig ju vissa ord på musikskolan, 

vissa ord på engelskan och vissa överallt.

I: Överallt, till exempel?

E3: Hemma.. mest hemma. Ska man säga nånting, så blir det fel och så rättar dom 

en. 

I: Vem rättar dig?

E3: Mest brorsan. Och så vet han inte ens vad ordet betyder och hur man uttalar 

det själv! 

I: Tycker du att dina språkkunskaper i engelska har påverkats av din sångträning?

E3: Ja.

I: På vilket sätt?

E3: Eller...det beror om det har påverkats positivt eller negativt.

I: Ja?

E3: Den påverkas ju oftast positivt, för man lär sig ju nya ord och så kanske man -

vad är det där för ord, och så googlar man upp det. Då vet man vad det ordet 

betyder och så spar man det ordet i minnet. 

I: Negativt?

E3: Finns nog inget.

I: Om du fick göra ett eget lektionsförslag i engelska, hur skulle det kunna se ut?

E3: Oj…. rast hela lektionen! Nämen kanske…. nej, jag vet inte…jag har inget 

svar. Pass!
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BILAGA 5

Elev 4 - Disa

I: Vilka språk sjunger du på?

E4: För det mesta så är det engelska och svenska, men det kan också bli lite andra 

språk ibland då typ franska. 

I: Hur kommer det sig?

E4: Ja engelska och svenska är ju språk som man typ pratar… ja, svenska är ju 

som man pratar normalt och typ engelska är ju, det är jag ju ganska duktig på och 

jag tycker mycket om engelska låtar. Och franska det är ju bara typ nånting… det 

är ju bara roligt att sjunga på franska så. Det bara blir så ibland. 

I: Läser du franska också?

E4: Ja, det gör jag. 

I: Vilket språk föredrar du?

E4: jag föredrar då engelska, för att jag tycker det är ett väldigt fint språk då. 

I: Okej. När det gäller sång, vad tycker du är dina styrkor och svagheter?

E4: Ja, jag har ganska mörk röst när jag sjunger då, så det är.. En svaghet är väl då

det blir typ för ljust, för högt i ton. Och svagheter.. Vad var det du sa? Svagheter 

och?

I: Svagheter och styrkor. Vad är du bra på och vad är svårare?

E4: Nånting jag är bra på är kanske… jag vet inte.. kanske engelska språket. Jag 

har ganska bra uttal typ. 

I: Okej! Om du då jämför med engelskan, vad har du för styrkor och svagheter när

det gäller själva språket?

E4: Styrkor är väl då uttal och svagheter är då  när det blir lite.. typ så där… fort, 

när det går lite för fort så där. Man ska typ sjunga lite extra fort och då kan det bli 

lite svårt att typ säga allting så att det låter normalt. 

I: Om du börjar arbeta med en ny låt, hur brukar det gå till när du börjar träna 

låten?

E4: Först så brukar jag ju lyssna på låten ett par gånger tills jag känner att jag kan 

liksom ungefär hur den går då. Och när jag då lyssnar på den kan jag då sjunga 

med litegrann. Och till slut då… jag spelar ju instrument också så då kan jag ju ta 

fram ett instrument och så kan jag ju testa om jag kan sjunga den själv. Och sen så

går jag ju till [sångpedagogen] och så får hon spela den så, kan jag ju läsa texten 

och så sjunga till. 

I: Om det då är ord eller fraser eller uttal eller liknande i låten som du inte är 

bekant med, hur tar du då reda på hur det ska vara?

E4: Antingen så kollar jag ju upp det på Google eller nånting och så frågar jag ju 

[sångpedagogen] för att hon är ganska duktig på engelska. 
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I: Om du kollar upp det själv, var kollar du?

E4: Jag googlar det och så får jag se vad jag hittar. 

I: Om du då jämför, var upplever du att du utvecklar dina språkkunskaper bäst? Är

det på skolan eller via musikskolan eller är det något helt annat?

E4: Alltså jag, eftersom jag sjunger så mycket så kan jag ju kolla texten och sånt, 

och ifall jag tycker att jag ser nåt ord som jag inte vet vad det betyder och jag vill 

sjunga den låten då kollar jag ju upp det och så känner jag väl att det är mest 

liksom via musikskolan då. Med alla nya ord och sådär. 

I: När du har jobbat med en låt, när är du färdig med den?

E4: När den är felfri. 

I: Vem bestämmer det?

E4: Det tycker jag att man får känna efter själv och då.. när man känner att man är

nöjd. 

I: Vad gör att du kan känna: nu är jag klar?

E4: När man tycker att det låter bra och… att det låter bra och låter fint och typ… 

inte hör att det är falskt eller typ tycker att det är konstigt hela tiden. 

I: Tycker du att dina språkkunskaper i engelska har påverkats av sångträningen?

E4: Ja det tycker jag verkligen. 

I: På vilket sätt då?

E4: Nämen kanske jag.. jag har fått ganska mycket beröm för mitt engelska uttal 

av min engelskalärare som jag har haft ända sen jag som började i sångskola, och 

då tror jag att det kan ha som påverkat mig hur jag uttalar nånting.

I: Om du då skulle hitta på ett eget lektionsförslag i engelska, hur skulle det kunna

se ut? Har du någon bra idé?

E4: Jaa du…jag har faktiskt ingen aning. För det är ju inte alla som tycker om att 

sjunga och sånt där men.. så ifall det hade varit nåt då hade det väl varit att de 

hade fått lära sig typ en engelska sångtext nån vecka eller nåt sånt där. 

I: Är det nånting som du tycker att jag bör veta eller känna till som handlar om 

språk och sång och musik? Något som jag har glömt att fråga om?

E4: Nej, jag vet faktiskt inte. 
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BILAGA 6

Elev 5 - Erika

I: Vilka språk sjunger du på?

E5: Ja, svenska och engelska är det ju. 

I: Vilket språk föredrar du att sjunga på?

E5: Svenska är ju som mer… man kan uttrycka sig på andra sätt. Men engelska är 

ju som lite… det är ju fler låtar på engelska som är roliga, som man tycker om att 

sjunga. Så att det beror väl lite på vad man vill uttrycka. 

I: vilka är dina styrkor och svagheter inom sång?

E5: Styrka är att jag kan ta i ganska mycket. Att jag inte är så seg, och jag har 

ganska stort register så att jag kan sjunga ganska mycket olika. Och som mina 

svagheter är ju att ja… jag vet inte riktigt.. Jag blir osäker. Jag tycker att det låter 

dåligt och sen så blir jag såhär, jag blir aldrig riktigt nöjd med nånting. 

I: Om du jämför med engelska, vad har du för styrkor och svagheter när det gäller 

engelska språket?

E5: Jag har ganska bra uttal och så där. Det är mest hur man betonar typ, som är 

det svåra. Särskilt i låtar där man ska betona lite olika i vad man pratar och så. 

I: När du börjar arbeta med en ny låt som är på engelska, hur går det till?

E5: Först så lyssnar vi igenom den sådär, alltså man lyssnar lite in sig på den så 

man får veta att man ska sjunga den veckan innan, så man hinner lyssna och kolla 

upp text och så där. Och sen när man kommer dit då gör man liksom, bestämmer 

man lite tonart, kollar hur hög den blir och kanske sänker den.. och hur det funkar 

lite allmänt. Och sen så börjar man ju prova att sjunga igenom den, och så pratar 

man efter kanske första versen, och liksom… kanske om man ska betona lite 

annorlunda eller vara lite kvickare eller så där. Och sen så jobbar man ju som 

igenom hela låten så. Och sen så tar man ju om hela och så försöker man tänka på 

allting och liksom försöka göra så bra som möjligt helt enkelt. 

I: Vem brukar välja låt?

E5: Jag brukar ge förslag och sen så.. ibland så, ja då tycker vi båda att det är en 

bra låt. Det beror ju på lite vad man ska träna på, eller vad man vill sjunga för 

genre och så där. Men ibland ger ju [sångpedagogen] förslag så hinner man ju 

lyssna in sig lite på den låten och sen kanske man kommer tillbaka nästa vecka 

och då nej, men jag vet inte riktigt.. det är inte nånting som jag är intresserad av. 

Så att man har lite.. kommunikation, och så väljer båda.. båda kommer överens 

typ. 

I: Om det då är en engelsk låt och det är uttal, betydelse eller betoning som du är 

obekant med, hur gör du då? Hur tar du reda på det?

E5: Alltså jag tycker att det hjälper mycket att bara läsa texten som att det var en 
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bok eller vad man ska säga. Så att försöka förstå innehållet i den, så att man får 

lite känsla i den för det är inget kul om man bara är liksom likgiltig och sådär bara

sjunger den som en maskin ungefär. Så att man försöker förstå och, förstå vad som

händer i låten och vad den känner sådär. 

I: När är du färdig med låten?

E5: Jag tycker aldrig riktigt att man blir färdig. Alltså det finns ju alltid små saker 

man kan göra. Men jag brukar sjunga en låt i ungefär, minst två veckor. Och så 

den tredje veckan så kanske man sjunger igenom den en gång bara för att som 

komma ihåg och vara medveten om, utan att man ska behöva säga det. Alltså 

sakerna man har tränat på. Och sen så den där tredje gången så kanske man 

bestämmer en ny låt, eller några låtar som man börjar lyssna på så där. 

I: Vem bestämmer då att nu är den här låten färdig? Så gott det går?

E5: När det liksom känns bra. Alltså jag blir lite så där, det kan alltid vara bättre. 

Men samtidigt vet jag ju att det är faktiskt bra och vi har tänkt på mycket 

detaljarbete typ  och så där. Man kan bara tycka att det är dags för en ny låt ibland 

sådär. Sen i slutet av terminen brukar vi ta en av låtarna vi har sjungit och så 

sjunger man igenom typ två eller tre låtar man har sjungit under terminen, och 

liksom kollar om man faktiskt kommer ihåg och hur man betonar och dom här 

detaljerna man har övat på typ. 

I: Var upplever du att du utvecklar dina språkkunskaper bäst? Tycker du att det är 

på skolan, via musikskolan eller är det någon helt annanstans?

E5: Jag har en jättejättebra engelskalärare, det har jag. Hon är så där, hon berättar 

mycket historier och sånt. Och jag är intresserad av, jag har lätt för att lära mig 

just engelska och svenska. Jag lär mig mycket på lektionerna, sen tycker jag att 

man lär sig mycket genom låttexterna eftersom man lär sig ju typ som en 

berättelse. Det blir ju som text… det blir ju som att läsa små böcker hela tiden. 

I: Tycker du att dina språkkunskaper i engelska har påverkats av sångträningen?

E5: Ja. Alltså man lär sig ju mycket så där, lite annorlunda ord som kanske finns i 

texter och så där. Och man vet ju redan ett sammanhang, så man kan ju använda 

dom också. 

I: Om du då skulle göra ett lektionsförslag i engelska, hur skulle du då vilja att det

såg ut?

E5: Jag vet inte.. Den där var svår! Kanske.. om man berättar typ såna där 

ordspråk.. Om man ska lära lite finare uttryck eller lite ordspråk och sånt. Då 

kanske man går igenom några först, och sen så om man kanske har nånting att 

berätta om dom, alltså hur tokigt det kan bli om säger så.. och om kanske har sagt 

det någon gång eller sådär. Och sen kanske ger ett papper som man kan få skriva 

det själv. För då har man både sett det, hört det och fått skriva det och då kommer 

man ju ihåg det mycket bättre sen. Eller så är jag iallafall. Det blir bäst om jag får 

både höra, speciellt höra och skriva. Det behöver jag för att lära mig. 

XIII


