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”… det är ju så att du lär dig 
väldigt mycket svenska 
genom att lära dig en sång 
…”  
Lärares föreställningar kring en integrering av musik/rytmik  
med svenskämnet där fokus ligger på språkutveckling. 

Sammanfattning 
Av styrdokumenten som berör grundskolans tidigare år framgår tydligt avsikten att förmedla en 
vidgad syn på kunskapsbegreppet som också innefattar de praktiska och estetiska 
uttrycksformerna och inte bara de intellektuella sådana. Kunskapssynen här tycks vila på att de 
olika språkliga uttrycksformerna som muntligt och skriftligt språkande, drama, lek, rörelse, 
musik och bildskapande får en likvärdig status. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
vilken relevans fem pedagoger ser mellan en integrering av musik/rytmik och svenskämnet, 
med fokus på språkutveckling, samt att titta närmare på hur det praktiska arbetet kan se ut enligt 
pedagogerna. För att klargöra syfte har jag arbetat med följande frågeställningar: Vilka 
uppfattningar har just dessa pedagoger om en integrering av musik/rytmik med svenskämnet? 
Hur kan arbetet med att integrera musik/rytmik med svenskämnet se ut i praktiken enligt dessa 
pedagoger? Finns det några hinder i vägen för detta arbetssätt? Som teoretiska utgångspunkter 
presenteras forskning som belyser hur språkutveckling och musik/rytmik kan ha naturliga 
knytpunkter. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer med fem lärare och har en 
fenomenografisk forskningsansats som strävar efter att kartlägga variationer av uppfattningar 
bland lärarna. Resultatet visar bl.a. att lärarna finner en relevans mellan musik/rytmik och 
svenskämnet på så sätt att de uppfattar musiken som främjande för barnens talspråk, uttal, 
minnesfunktion och perceptionsförmåga. De talar vidare om musikens motivationshöjande 
effekt samt om musiken förmåga att som estetiskt ämne komplettera de mer teoretiska ämnena 
som ett stöd för språkutvecklingen. Eventuella hinder som tas upp är bristande musikkunskaper 
hos svenskläraren eller klassläraren, tidsaspekten och samarbetsfrågor mellan olika lärare. 
Analysen visar på olika tolkningsmöjligheter av det empiriska materialet kopplat till studiens 
teoretiska kunskapsbakgrund. 
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Bakgrund 

Inledning 
Jag är lärarstudent och läser nu mitt sista år på Stockholms universitets lärarutbildning med 
inriktning mot yngre barn. Den inriktning som jag har gör det möjligt för mig att kunna arbeta 
med barn från förskolan upp till årskurs tre i grundskolan. Under de år då jag har varit verksam 
på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med och blivit uppmärksammad på vikten av att 
kunna erbjuda elever en undervisning där det ges möjlighet till ett lärande som inbegriper 
användandet av olika sinnen. De praktisk-estetiska inslagen i undervisningen, såsom 
bildskapande och musicerande, har således alltid intresserat och lockat mig och jag anser att det 
finns en oerhörd potential i att integrera estetiska ämnen med de mer teoretiska sådana, speciellt 
i grundskolans tidigare år. Svenskämnet är ett annat stort intresseområde för mig och det är 
också något som jag har valt att specialisera mig inom under min lärarutbildning. Även 
musikämnet är något som fascinerar och lockar mig, trots att jag personligen inte har så stor 
erfarenhet inom området. Genom att i denna studie titta närmare på vilka beröringspunkter 
musiken kan ha med svenskämnet, är min förhoppning att jag ska kunna använda mig av dessa 
nyvunna kunskaper i min framtida roll som pedagog. På så sätt hoppas jag att jag ska kunna 
bredda min undervisningsrepertoar i ämnet svenska till att även innefatta inslag av musik och 
rytmik, för att på så sätt kunna nå ut till olika elever med skiftande behov och inlärningsstilar. 

 
Styrdokument 
Genom att nedan presentera några citat från styrdokumenten som berör grundskolans 
tidigare år, har jag för avsikt att tydliggöra vad i dessa som går att förankra i och koppla 
samman med studiens syfte och problemformuleringar. Jag har av naturliga skäl valt att 
lägga fokus på de delar som belyser svenskämnet och dess relevans i förhållande till de 
estetiska inslagen såsom musik/rytmik. Det framgår tydligt att man i Lpo 94 har för avsikt 
att förmedla en vidgad syn på kunskapsbegreppet som också innefattar de praktiska och 
estetiska uttrycksformerna och inte bara de intellektuella. Kunskapssynen här tycks vila på 
att de olika språkliga uttrycksformerna som muntligt och skriftligt språkande, drama, lek, 
rörelse, musik och bildskapande får en likvärdig status. Genom att integrera olika former 
av kunskapsinhämtning vill man bidra till att ge elever en allsidig och harmonisk 
utveckling och man betonar en syn på barnet som aktivt, kompetent och nyfiket med lust 
att lära. Vidare poängteras vikten av att i undervisningen ge elever möjlighet att lära i 
utforskande, meningsfulla och motiverande sammanhang. Man poängterar 
meningsskapandets sociala, dialogiska och kontextuella aspekter – detta betyder i 
praktiken att det vi upplever och lär i en situation påverkas av andra faktorer än enbart 
innehållet. Då inlärning ses som en social process som äger rum människor emellan 
påverkas också denna av olika sinnesintryck som gester, lukter, känslostämningar och 
kroppsrörelser. Man talar således om meningsskapandets multimodalitet. När det gäller 
kursplanen i svenska har man en stark betoning på språkets betydelse för allt skolarbete. 
Skolan ska således verka för en god kunskapsutveckling där elevernas språkliga förmåga 
ska ges stor prioritet. Den kommunikativa sidan av språket är något annat som tydligt 
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poängteras. Vidare är fantasi, kreativitet och skapande förmågor som eleven ska utveckla i 
det meningsskapande som sker då eleven ges tillfälle att uttrycka sig via de olika 
möjligheter som språket erbjuder: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 94, s.6). 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. 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 (Lpo 94, s.7). 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 

samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och 

hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet (Kursplanen i svenska, s.1). 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolan viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling (Kursplanen i svenska, s.1). 

 
Avgränsning och definition av begrepp 
 

Musikämnet 

Då jag i denna uppsats talar om musik syftar jag till själva musikämnet definierat ur ett 
perspektiv där avsikten har varit att ta reda på huruvida musiken som pedagogiskt verktyg kan 
komplettera svenskämnet. Jag har således valt att inte titta närmare på musiken som eget 
estetsikt ämne, utan varit intresserad av den synergieffekt som kan uppstå då man tillvaratar 
möjligheterna att integrera musik/rytmik med svenskämnet.  

Integrering 

När jag använder mig av begreppet integrering menar jag att undersöka i vilken utsträckning 
och på vilka sätt pedagogerna som jag har intervjuat arbetar med svenskämnets 
språkutvecklande aspekter och musik/rytmik kombinerat. 

Svenskämnet 

Vad gäller svenskämnet syftar jag i den här uppsatsen till den språkutvecklande aspekten av 
ämnet speciellt inriktat mot de yngre barnen i grundskolans tidigare år. Definitionen är sprungen 
ur en syn på språket sett ur ett vidgat språk- och textperspektiv i enlighet med det Liberg (2007) 
talar om där den meningsskapande och kommunikativa sidan av språket står i centrum. Jag är 
således intresserad av att se huruvida man som lärare kan ge elever tillfälle att arbeta 
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språkutvecklande genom att låta dem kommunicera via olika estetiska uttrycksformer såsom 
musik och rytmik. 

Musikalitet 

Då begreppet musikalitet förekommer syftar jag till de egenskaper hos människan som 
möjliggör en kommunikation med omvärlden via ljud och musik t.ex. genom att man sjunger 
sånger och spelar instrument.  

Rytmik 

Definitionen av rytmik är i denna studie en metod för att uttrycka sig med kroppen som främsta 
instrument, t.ex. genom att klappa takter.  

 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken relevans fem pedagoger, varav samtliga har 
någon form av koppling till musikämnet antingen genom sin utbildning eller genom sin 
arbetsplats, ser mellan en integrering av musik/rytmik med svenskämnet där fokus ligger på 
språkutveckling. Ett annat syfte är att titta närmare på hur det praktiska arbetet kan se ut enligt 
dessa fem pedagoger samt vilka eventuella hinder som kan finnas för ett sådant arbetssätt. De 
kunskaper som kommer fram i denna studie har jag för avsikt att använda mig av i min 
kommande roll som lärare för de yngre barnen. De frågeställningar som jag har använt mig av 
definieras enligt följande: 

 
Preciserat problem 

• Vilka uppfattningar har just dessa pedagoger om en integrering av musik/rytmik med 
svenskämnet? 
 

• Hur kan arbetet med att integrera musik/rytmik med svenskämnet se ut i praktiken 
enligt dessa pedagoger? 

– Finns det några hinder i vägen för detta arbetssätt? 

Teoretisk kunskapsbakgrund 
I detta kapitel har jag för avsikt att presentera tidigare forskning kring mitt ämnesområde för att 
på så sätt kartlägga de teoretiska utgångspunkter som belyser och förklarar hur språkutveckling 
och musik/rytmik kan ha naturliga knytpunkter. Jag kommer att behandla barnets talspråkliga 
utveckling, språkliga medvetenhet och skriftspråkliga utveckling med vedertagna stadier i 
läsutvecklingen. Vidare behandlas språk som kommunikation samt motivationens betydelse i 
anknytning till barns inlärning. Jag kommer också att kort belysa Vygotskijs teorier om 
kreativitet och fantasi i barndomen då jag anser att dessa kan ge oss en bra bild av hur man inom 
skolan kan inta en helhetssyn på barnets utveckling som innefattar både estetik och rationellt 
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tänkande. Vidare belyses några teorier om olika inlärningsstilar samt olika former av intelligens 
på ett mer generellt plan i syfte att ge större förståelse för sambandet mellan språkinlärning och i 
det här fallet musik/rytmik. Slutligen avser jag att gå närmare in på hur man kan dra paralleller 
mellan språk, språkutveckling och musik/rytmik, och de beröringspunkter som råder ämnena 
emellan. Detta kommer jag att göra genom att ta avstamp ifrån relevant litteratur och forskning 
inom ämnesområdet.  

 
Språklig utveckling 

Den tidiga talspråksutvecklingen 

Barnet förstår inte den vuxnas ord, men desto mer av röstläge, tempo, fraseringar och 

sånger. Då barnet möter en vuxen som kommunicerar på detta sätt blir det nyfiket, lyssnar 

och kan delta. (Jederlund, 2007, s.62). 

Människans förmåga att kommunicera med sin omgivning finns förankrad redan när barnet föds 
och är inledningsvis en förmåga som bygger på att barnet tar in och bearbetar de sinnesintryck 
som det möter i sin närmaste omgivning. Jederlund (2007) menar att det lilla barnet under sin 
första tid är mer kinestetiskt, motoriskt och auditivt orienterat än visuellt. Detta tycks betyda att 
ljud- och känselintryck är det som barnet bäst kan hantera och uppleva. Exempelvis tycks barnet 
redan från början kunna identifiera olika personers röster samt olika tonfall i föräldrarnas röster. 
Redan från början kan barnet urskilja en stor mängd olika ljud och kan även efter ett tag koppla 
dessa ljud till olika innebörder. Under det tidiga samspelet mellan barnet och föräldrarna 
utvecklas en slags dialog som Jederlund (2007) benämner som protokonversation som består i 
ett växelspel där föräldern tilltalar barnet som i sin tur svarar genom kroppsrörelser, miner och 
så småningom jollerljud. Det sociala samspelet är således av största vikt för att barnet ska kunna 
utveckla sina första försök till uttalade ljud. När det gäller barnets tidigaste 
vokalspråksutveckling tycks barnspråkforskare idag vara överens om att talspråksutvecklingen 
börjar tidigt i de första icke-verbala vokaliseringarna och inte som man trodde förut i de första 
uttalade orden. Jederlund (2007) belyser det faktum att talspråket på en tidig nivå har liknande 
byggstenar som musikspråket, dvs. tonhöjd, tonstyrka, rytm, betoning och pauser.  

Enligt Jederlund (2007) kan man dela in talspråksutvecklingen i två huvuddelar; den prosodiska 
nivån och den segmentella nivån. Den prosodiska nivån behandlar musikaliska språkdrag som 
intonation, rytm, betoning och fraslängd. Den segmentella nivån, som också inbegriper 
talspråkets semantik, omfattar olika språkljud – vokaler och konsonanter – och deras 
sammanfogning till ljud och slutligen ord. Det tycks förhålla sig så att de prosodiska mönstren i 
språket är det som lärs in tidigt och före det segmentella, något som Jederlund (2007) menar 
gäller varje stadium av språkutvecklingen. Man kan således säga att den prosodiska 
utvecklingen som innefattar språkets intonation, rytm, betoning och fraslängd är grundläggande 
och mycket viktig för att barnet ska kunna lyssna till, förstå och så småningom själv producera 
tal. Svagheter i den prosodiska utvecklingen bör med tanke på detta resonemang utgöra problem 
för barnets förmåga att kunna börja tala i sammanhängande termer. Genom att utveckla barns 
lingvistiska medvetenhet, i det här fallet en känsla för språkets prosodi samt förmågan att kunna 
segmentera språket i mindre delar såsom ord, stavelser och enskilda språkljud, menar 
språkforskare enligt Jederlund (2007) att man framgångsrikt kan underlätta läs- och 
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skrivinlärningen för alla barn, inte minst för de som har olika typer av språksvårigheter. Ett sätt 
att förstärka barnets prosodiska utveckling är att tillsammans ägna sig åt rytmiska barnramsor 
och sånger. Under lekfulla former kan man således stödja de förmågor som behövs för 
utvecklandet av talhanteringen och genom hela språkinlärningen: 

På en tidig nivå har musikspråk och talspråk gemensamma rötter, gemensamma byggstenar 

på vilka bägge vilar: tonhöjd, tonstyrka, tempo, rytm, betoning och pauser. Att utveckla 

sinnet för dessa musikaliska, eller prosodiska, byggstenar är av största vikt för såväl 

musikalisk som talspråklig utveckling, liksom för tillägnan av läs- och skrivförmåga 

(Jederlund, 2007, s.149) 

 

Språklig medvetenhet  

En språkstimulerande miljö är präglad av ett förhållningssätt som inbjuder till stimulerande 
upplevelser i den skriftspråkliga världen. Detta är något som börjar i hemmet när barnen är små 
då samspelet med föräldrarna utgör en viktig faktor för att barnen ska bli språkligt medvetna. 
Genom rim, ramsor, sånger och lustfyllda besök till biblioteket kan barnen bli språkligt 
socialiserade och på så sätt få en viktig förförståelse för viktiga begrepp som de sedan kommer 
att komma i kontakt med i skolan. Hemmiljöns betydelse poängteras av Frykholm (2007) då han 
lyfter fram vikten av att barn tidigt bör få tillgång till positiva läsupplevelser och läsarförebilder 
genom gemensamma lustfyllda möten i den skriftspråkliga världen. Här kan vi se en koppling 
till begreppet ”early literacy” som är en benämning på det som barnen har med sig i sin 
ryggsäck i form av skriftspråkliga erfarenheter och hur dessa i sin tur kan inverka på den senare 
läs- och skrivutvecklingen. Detta är nära knutet till det som Rosén och Gustafsson (2007) 
benämner som den s.k. ”Matteuseffekten” som enligt forskning pekar på att barn som har en 
torftig skriftspråklig bakgrund får en ökad risk att hamna efter i skolans skriftspråksinlärning. 
Sålunda betonas vikten av att tidigt exponera barnen för skriftspråkligt material såsom pennor 
och papper. Högläsning är en annan aktivitet som alla föräldrar bör ägna sig åt i syfte att 
anlägga en tidig språklig medvetenhet hos sina små barn: 

Att från tidig ålder få lyssna till högläsning borde vara en mänsklig rättighet. Härigenom övar 

barnet bl.a. upp sitt ordförråd, sin begreppsvärld, sin fantasi och sin empatiförmåga. I den 

tidiga högläsningen väcks barnets glädje och lust inför texter (Lundberg & Herrlin, 2003, 

s.63). 

Fridolfsson (2008) menar att högläsningen främjar en tidig språklig medvetenhet, men betonar 
speciellt den kommunikativa process som högläsningen utgör i samspelet mellan barn och 
vuxna. Genom att föra en dialog om det lästa fördjupar man läsupplevelsen och befäster viktiga 
kunskaper om begreppsbildningen samtidigt som man bidrar till att utöka barnens ordförråd. 
Förskolan har naturligtvis också en viktig roll när det gäller implementerandet av barnens 
språkliga medvetenhet. Fridolfsson (2008) menar att barn är mycket mottagliga för språklig 
stimulans i de tidiga åren och att förskolan bör medverka till att främja detta genom att på ett 
lekfullt och lustfyllt sätt föra in skriftspråkliga aktiviteter i det vardagliga arbetet. Genom att 
tidigt satsa på språkstimulerande och lekfulla aktiviteter kan förskolan bidra till att främja det 
som Lundberg & Herrlin (2003) benämner som den fonologiska medvetenheten, dvs. vetskapen 
om att bokstäver eller grafem, kan representera språkljud eller fonem. Elbro (2006) talar om den 
fonologiska medvetenheten som en viktig indikator för den senare läs- och skrivutvecklingen 
och hur den kommer att fortlöpa för barnen.  
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Läsprocessen 

Enligt Lundberg & Herrlin (2003) består själva läsutvecklingen av olika faser som samspelar 
med varandra. Dessa faser har ett eget förlopp samtidigt som de samverkar med varandra. De 
olika dimensioner som man kan utläsa i läsutvecklingen är: fonologisk medvetenhet – 
medvetenheten om att bokstäver kan representera språkljud och att de talade orden går att dela 
upp i fonem. Ordavkodning – en fas som bygger på att den fonologiska medvetenheten har 
utvecklats och innebär ett viktigt steg mot egentlig läsning. Flyt i läsningen – innebär att man 
kan identifiera ord och samtidigt förstå textens innebörd. Läsförståelse – innebär att man genom 
att utnyttja ledtrådar i kontexten kan uppfatta textens olika dimensioner. Läsintresse – 
förutsätter att eleven känner lust och motivation inför läsningen. Dessa fem olika dimensioner 
samspelar således och bildar ett ömsesidigt beroende av varandra. Man brukar betrakta 
läsintresset och motivationen som viktiga inslag speciellt i den tidiga läsutvecklingen då barnet 
är i stånd med att utveckla en skriftspråklig identitet. Elbro (2006) talar om läsprocessen som 
bestående av två huvudmoment: avkodning, som innebär en identifiering av det skrivna ordet, 
och språkförståelse, som innebär en tolkning av textens budskap. Läsning är sålunda en 
kombination av dessa två begrepp som är ömsesidigt beroende av varandra. 

Skriftspråklig inlärning i meningsfulla sammanhang 

Liberg (2007) menar att det är angeläget att få barnen att förstå att man genom skriftspråket kan 
förmedla sina tankar och känslor till omvärlden. Förståelsen av att man lär sig läsa och skriva 
för att kunna uppleva saker gör att barnen lättare kan ta till sig undervisningen som då känns 
mer relevant och äkta. Denna kommunikativa sida av skriftspråket är något som barnen bör bli 
varse om tidigt för att kunna förstå att läs- och skrivinlärningen ingår i ett meningsfullt och 
funktionellt sammanhang: 

Precis som med läsandet ingår också skrivandet i ett kommunikativt rum där samtalande, 

läsande och skrivande är förenade till en helhet. Man skriver för att andra ska kunna läsa det 

man skrivit, och ibland vill man också kunna samtala om det. Genom samtalet kring det 

skrivna förstärks och fördjupas upplevelsen av det som texten handlar om (Liberg, 2007, 

s.36). 

Det är således tydligt att all inlärning blir mer verkningsfull om kunskapsinhämtningen sker i en 
meningsfull helhet där undervisningen tar tillvara elevernas egna erfarenheter och intressen. 
Bjar (2007) menar att skriftspråklig inlärning bör ha sin utgångspunkt i elevens erfarenheter och 
det som eleven redan kan, och sedan gå vidare för att lära eleven det som komma skall.  

 
Språk som kommunikation 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Genom att kommunicera med andra människor skapar vi mening i tillvaron, vi gör oss förstådda 
och begriper på så sätt världen omkring oss. I ett sociokulturellt perspektiv betraktar man enligt 
Säljö (2000) kommunikation och språkanvändning som centrala länkar mellan eleven och dess 
omvärld. Liberg (2007) belyser de differenser i meningsskapande som uppstår då en grupp barn 
och vuxna med olika nivåer av kunskap får tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter med 
varandra. Denna mångfald av synvinklar genererar således nya tankar och kunskaper. Detta 
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pekar Vygotskij på då han i sin sociokulturella teori talar om zonen för proximal utveckling, 
som enligt Liberg (2007) refererar till de skillnader i inlärning som uppstår i det sociala 
samspelet då barn i mötet med äldre barn och vuxna får möjlighet att lära sig och genomföra 
saker som de ännu inte klarar av på egen hand. Det är sålunda både den sociala interaktionen 
och olika typer av redskap, såsom språket, som ger oss ett stöd i vårt lärande och utvecklandet 
av vårt tänkande.  

Mångfaldens kommunikation 

Meningsskapande kommunikation kan dock ske på många olika sätt; genom samtal, litteratur, 
film, rörelse, dans eller musik för att nämna några exempel. I detta sammanhang brukar man 
tala om att människan är multimodal i sitt meningsskapande, vilket enligt Liberg (2007) pekar 
på det faktum att olika sinnesintryck, såsom lukt, syn, känsel, smak och gestaltning, står i 
interaktion med varandra och påverkar således vår upplevelse i kommunikationen med andra 
människor. Sett ur detta perspektiv brukar man tala om ett vidgat språk- och textbegrepp som 
innefattar ett synsätt på språk och kommunikation som innehållande både verbala och 
ickeverbala språk som exempelvis talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk och dansens 
och rörelsens språk. Jederlund (2007) menar att det som förmedlas i en kommunikation är en 
mänsklig upplevelse såsom en känsla, en idé, en tanke eller en rörelse som via sändarens inre 
verklighet gestaltas genom en språkkanal. Dessa kanaler kan vara talspråket, kroppsspråket, 
tonspråket och bildspråket osv. Kommunikationskanalerna kan delas upp i två system; det 
verbala systemet som består av ett medvetet kommunicerat och talat språk, och det icke-verbala 
systemet som uttrycks mer omedvetet vid kommunikation. Jederlund (2007) talar om de likheter 
som finns mellan det icke-verbala kommunikationssystemet och musikspråket, nämligen våra 
ljud, tonfall, rörelser och mimik. Genom att stimulera och stödja utvecklingen av både 
medvetna och omedvetna språkformer borde man ha större chans att hjälpa barnet att 
kommunicera med sin omvärld: 

Då barn får använda sig av alla sina språk i ett rikt och varmt samspel med omgivningen 

kommer de att upptäcka lusten och möjligheterna i att uttrycka sig (Jederlund, 2007, s.20). 

 
Motivation 
Bruce (2007) menar att undervisning inte kan upplevas som meningsfulla aktiviteter om inte 
den egna drivkraften eller motivationen är startpunkten till kunskapssökandet. Därmed kan man 
se motivation som en viktig faktor för framgångsrik inlärning där utmaningen för skolan tycks 
ligga i att väcka intresse för lärandet och skolämnena. När det gäller motivation pekar 
Fridolfsson (2008) på vikten av att den inledande skriftspråksundervisningen utgår från barnens 
erfarenhetsvärldar för att kunna appellera till barnens intresse och motivation inför ett fortsatt 
ägnande åt läs- och skrivaktiviteter. Man pekar även på vikten av att undervisningen ska bygga 
på lekfulla och fantasifulla grunder för att öka barnens inlärningsmotivation. Liberg (2007) 
menar att goda läromiljöer lockar till ett genuint kunskapssökande genom att eleverna får 
möjlighet att genom ett aktivt laborerande, samtalande, skapande och dramatiserande införliva 
en mängd olika kunskapsområden. Jederlund (2007) belyser att dessa skapande upplevelser 
frigör frågeformuleringar, stärker begreppsbildningen och ökar intresset för språkande och 
tänkande. Genom att vara känslomässigt närvarande och öppen för omvärlden genom 
upplevelser av olika slag tycks barnet lättare kunna motiveras till att lära sig saker. För att elever 
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ska ha möjlighet att känna en stärkt tilltro till sin egen förmåga och därigenom få en ökad 
motivation, är det även viktigt att de tidigt blir varse om sin egen delaktighet när det gäller att 
framgångsrikt lära sig något. Fridolfsson (2008) belyser vikten av att medvetandegöra barnen 
om att träning och idogt arbete i slutändan leder till en mer framgångsrik inlärning. Denna 
metakognitiva insikt om sin egen inblandning när det gäller inlärning brukar således ha en 
positiv och sporrande effekt på barnens motivation. 

 
Fantasi och kreativitet 

Vygotskij (1995) ger oss en bild av begreppet kreativitet som en mänsklig aktivitet som bidrar 
till att skapa något nytt. Detta skapande kan vara något i den yttre världen eller något som sker 
inom människan. Man skiljer mellan två typer av grundläggande mänskliga handlingsmönster, 
där det ena handlar om att reproducera eller återskapa det förgångna. Den andra typen av 
handlingsmönster går istället ut på att skapa något nytt vilket enligt Vygotskij (1995) sker med 
hjälp av människans kreativitet och fantasi. Man kan således betrakta kreativiteten som en 
grundläggande förutsättning för att nya idéer och uppfinningar ska uppstå. När det gäller 
ursprunget till kreativiteten och fantasin menar Vygotskij (1995) att detta starkt hänger samman 
med de erfarenheter som människan erfar i sitt liv. Verkligheten ger oss således erfarenheter 
som i sin tur ger oss stoff att bearbeta som sedan kan ge upphov till nya idéer och uppfinningar. 
Det finns alltså ingen motsättning mellan en människas fantasi och verkligheten, istället tycks 
det vara så att ju fler erfarenheter människan får desto rikare möjligheter får hon till en 
välutvecklad fantasi.  

Scheid (2009) tar upp liknande tankar i sin avhandling där han tycks mena att förnuft och 
fantasi inte är oberoende av varandra, istället kan man säga att fantasin och kreativiteten tycks 
kunna bidra till människans förmåga till ett rationellt tänkande. Beträffande skolan och dess 
verksamhet förefaller Scheid mena att de estetiska läroprocesserna, såsom musik- och 
bildskapande, har just den förmågan att kunna integrera mer teoretiska och rationella kunskaper 
med praktiska, konstnärliga och fantasifulla kunskaper. Eleverna får på så sätt möjlighet att 
kreativt omskapa informationen i skolan till att bli en personlig kunskap som ingår i ett livslångt 
lärande. Enligt Vygotskij (1995) skulle den pedagogiska slutsatsen i det här sammanhanget 
kunna vara att man måste vidga barnens erfarenheter genom att i skolan ge dem rika möjligheter 
till att uppleva olika sorters intryck inom olika områden för att barnen i sin tur ska kunna 
uttrycka sig på bästa möjliga sätt: 

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans 

tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 

fantasikonstruktionerna byggs av (Vygotskij, 1995, s.19).   

 
Inlärning via olika sinnen 

Då man talar om ett multimodalt meningsskapande kan det vara på sin plats att ge en utökad 
förklaring av olika typer av inlärningsätt som kännetecknar olika människor beroende på vilken 
benägenhet eller rentav begåvning som man tycks vara född med. Dessa olika begåvningar, eller 
intelligenser, tycks leda till att olika människor har olika lätt eller svårt för inlärning via olika 
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sinnen. Då rådande styrdokument uppmanar oss pedagoger att utforma undervisningen så att 
den appellerar till alla barn oavsett begåvning eller intressen, borde således en vidgad syn på 
olika former av inlärning vara ett led i utformandet av ”en skola för alla”. Moyles (1995) menar 
att visionen om att undervisa ”hela barnet” ofta går förlorad då själva definitionen av vad detta 
egentligen innebär ofta uteblir i pedagogiska sammanhang.  

Multipla intelligenser 

För att kunna utforma undervisningen så att den riktar sig till ”hela barnet” och dess olika 
förmågor och begåvningar måste man först definiera vilka förmågor som egentligen täcker det 
mänskliga tänkandet. Gardner (1998) har utformat en rad teorier där han talar om det mänskliga 
sinnet som bestående av en mängd förmågor och intelligenser, s.k. multipla intelligenser. Hans 
teorier baserar sig således på uppfattningen att det finns många olika typer av mänskliga 
förmågor och begåvningar som tillsammans utgör av varandra oberoende intelligensresurser. 
Gardner (1998) manar till en vidgad syn på det traditionellt vedertagna intelligensbegreppet då 
en alltför snäv definition av detta begrepp utestänger den uppsjö av mänskliga förmågor som 
människan tycks vara utrustad med. Genom att erbjuda elever olika sätt att lära sig borde man 
således ha större möjlighet att som pedagog kunna motivera elever att finna en större relevans 
med undervisningsinnehållet. Enligt Gardner (1998) utgörs det mänskliga sinnet av sju typer av 
intelligenser enligt följande: 

• Verbal/lingvistisk intelligens 
- ansvarar för språket och dess komplexa möjligheter. 

• Logisk/matematisk intelligens 
- associeras med det ”vetenskapliga tänkandet”. 

• Visuell/spatial intelligens 
- ansvarar för förmågan att skapa mentala bilder samt visuella konstarter. 

• Kroppslig/kinestetisk intelligens 
- ansvarar för kroppens förmåga att uttrycka känslor och förmågor. 

• Musikalisk/rytmisk intelligens 
- ansvarar för förmågan att kunna känna igen klangmönster och rytmer samt känslighet 
för ljud från omgivningen. 

• Interpersonell intelligens 
- ansvarar för förmågan till samarbete och kommunikation med andra människor. 

• Intrapersonell intelligens 
- ansvarar för förmågan till kunskap om det egna känslolivet och inre självkännedom. 

 

Lazear (1998) beskriver hur Gardners teorier om multipla intelligenser kan omsättas i den 
pedagogiska praktiken. Han ger oss en bild av hur de olika typerna av intelligenser kan se ut i 
verkligheten och vilka karaktäristika de har. Intressant för denna studies inriktning är att titta 
närmare på Lazears (1998) beskrivning av den musikalisk-rytmiska intelligensen som mycket 
viktig för uppfångandet och igenkännandet av ljud från omgivningen: 

Många av oss lärde sig alfabetet med hjälp av denna intelligens genom ”A-B-C sånger”. Av 

alla intelligensformer påverkar troligen musik och rytm hjärnan mest (Lazear, 1998, s.15).   
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Om man utgår från Lazears (1998) beskrivning av den musikalisk-rytmiska intelligensen som 
väsentlig för utvecklandet av ljuduppfattning samt ljudkänslighet, något som i sin tur tycks 
utöva stor påverkan på hjärnans inlärningsförmåga, borde det således vara befogat att i 
undervisningen underlätta för barnen att få möjlighet att få utveckla denna förmåga. Den 
verbal/lingvistiska intelligensen styr enligt Lazear (1998) vår förmåga till att uttrycka oss 
språkligt exempelvis genom ordlekar, poesi och historieberättande. Intressant nog menar Laezar 
(1998) att de mentala funktioner som aktiveras vid användandet av denna typ av intelligens är 
stor känslighet för ordens ljud, tonfall, rytm och tempo. Det förefaller således vara en god 
pedagogisk tanke att ge barnen möjlighet att få utveckla sina verbal/lingvistiska och musikalisk-
/rytmiska intelligenser i samverkan då dessa två intelligensformer tycks komplettera varandra.  

 
Musik som kommunikation 

Barnet och musiken 
Det lilla barnet tycks enligt Bjørkvold (2005) vara född med en grundläggande musikalitet som 
ursprungligen handlar om ett kommunikationsspel av ljud och rörelser som utspelar sig mellan 
mamman och det nyfödda barnet. Detta belyser Bjørkvold (2005) då han menar att det första 
samspelet mellan spädbarnet och dess närmaste omgivning handlar om en vilja till social 
gemenskap där barnet genom rytmiska rörelser och ljudspel kommunicerar med sin omvärld: 

Det sociala barnet utvidgar sin värld dramatiskt redan under första levnadsåret. Och hela 

tiden har rörelse, rytm och språkets musikaliska intonering bokstavligen en själsutvecklande 

betydelse (Bjørkvold, 2005, s.29).   

Bjørkvold (2005) menar att barnet är musiskt och teatraliskt i den bemärkelsen att det rör sig om 
egenskaper som tycks vara biologiska, och att det primärt handlar om språkets musik – i form av 
rytmer, rörelser och ljud – som används som uttrycksmedel i barnets socialisationsprocess. När 
barnet blir lite äldre är det främst genom leken som det bygger upp sin identitetsutveckling, 
detta sker till stor del genom musik, sång och skapande aktiviteter som har en avgörande roll när 
det gäller att skapa struktur i barnets tillvaro. Något intressant som Bjørkvold (2005) belyser är 
den ursprungliga betydelsen av ordet lek, som enligt honom kommer från det gotiska laiks som 
bland annat innefattar betydelsen rytmisk rörelse och dans. Betraktar man barn som leker kan 
man ofta höra dem uttrycka sig i form av sångtoner snarare än i tal, barn ”pratsjunger” och rör 
sig samtidigt som en del av leken. Uddén (2004) menar att barn naturligt använder sig av ett 
multikommunikativt sätt att gestalta sina upplevelser, dvs. de uttrycker ord och tankar genom att 
förtydliga dem akustiskt och visuellt med hjälp av sång, rytm och rörelse – allt detta i en enhet. 
Leken innebär att barnet genom improvisation skapar nytt genom att använda sin fantasi och 
inlevelseförmåga i kombination med fysiska och mentala uttryckssätt. Det tycks således finnas 
ett naturligt samband mellan de grundläggande mänskliga uttrycksformerna som innefattar 
rytm, ljud och rörelse, och barnets lek. 

Bjørkvold (2005) belyser att sång och dans är barnkulturens och den musiska lekens sätt att 
kommunicera med sin omvärld. Han talar om spontansången, som syftar till de tillfällen då 
barnet sjunger utan uppmaning av någon vuxen, som en reaktion på något specifikt sprunget ur 
någon situation som barnet upplevt. Man kan således betrakta sången och musiken som 
kontextuellt färgade upplevelser som barnet uttrycker i likhet med det talade språket. Uddén 
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(2004) tillägger att barns spontana sjungande och musiska lekande tycks ha en central funktion 
för deras emotionella, sociala och kognitiva utveckling. För övrigt tycks det enligt Bjørkvold 
(2005) finnas en hel del gemensamma knytpunkter mellan det talade språket och barnets 
spontana sjungande, då bägge aktiviteter har som huvudmål att informera, att skapa kontakt och 
att identitetsmarkera.  

Musik, språk och inlärning 
Bjørkvold (2005) tar steget vidare och talar om vikten av att vid all inlärning ta fasta på det 
faktum att människan föds musisk. Uddén (2004) menar att människans medfödda förmåga att 
imitera och besvara impulser i form av ljud och rörelser ligger till grund för hennes 
kommunikativa förmåga och inlärningsförmåga.  

I pedagogiska sammanhang är det intressant att belysa något som Uddén (2004) tar upp då hon 
noterar att språkforskare har sett hur sång, rytm och ton kan fungera stabiliserande för 
språkbildningen hos barn, något som också tycks sätta spår på den senare läsinlärningen. Att 
medvetet kunna lyssna och särskilja ljud och toner är färdigheter som kännetecknar både 
språkfärdighet och musikalisk färdighet. Jederlund (2007) pekar på studier som visar på att en 
tidig bekantskap med barnramsor, rim och rytmiska sånglekar kan hjälpa barn att utveckla sin 
fonologiska medvetenhet, dvs. förmågan att kunna förstå sambandet mellan språkljud och 
språktecken. Denna förmåga anser man inom språksammanhang som mycket nödvändig för den 
senare läs- och skrivinlärningen. Uddén (2004) menar att pedagoger kan hjälpa barnet att 
utveckla sitt medvetna lyssnande genom att uppmärksamma barnet på de olika skiftningar som 
finns i musik och andra ljud. Genom att träna barnets urskiljningsförmåga vad gäller ljudens 
snabbhet, styrka, klang och rytm tycks man kunna hjälpa det att uppnå en säkrare auditiv 
medvetenhetsgrad, något som i sin tur tycks kunna öka barnets förutsättningar till en god verbal 
språkutveckling. Språkforskare har intressant nog funnit att nybörjarläsare som hade den bästa 
läsförståelsen också hade höga resultat på tester som mäter förmågan att kunna urskilja 
språkljud, samt på tester som mäter förmågan att kunna urskilja olika tonhöjder. Uddén (2004) 
belyser att man utifrån sådana studier kan dra slutsatsen att en hög musikalisk 
varseblivningsförmåga har nära relation till auditiva och kognitiva förmågor som i sin tur är 
nödvändiga för utvecklandet av en god läsförmåga.  

Inom hjärnforskningsområdet har man noterat att den högra hjärnhalvan tycks vara 
dominerande när det gäller icke-verbala kunskapsuttryck såsom rytm, spatialt medvetande, 
färgsinne, toner och fantasi. Den vänstra hjärnhalvan är däremot mer benägen att ansvara för de 
logiska och abstrakta tankeprocesserna samt för verbala uttryck, skrivande, läsande och 
hörselintryck. Uddén (2004) poängterar att bägge hjärnhalvor är lika viktiga för att det ska råda 
en harmonisk helhet. För att uppnå denna samstämmighet krävs dock ett etablerande av ett så 
stort antal nervbanor mellan hjärnhalvorna som möjligt; något som tycks kunna avhjälpas 
genom musik och rytmik: 

Sång och rytmisk rörelse tycks ha en viktig funktion för att utveckla hjärnhalvornas 

samarbete: vid vissång växlar ständigt överkopplingen mellan höger och vänster hemisfärer, 

eftersom de melodiska och rytmiska helheterna tas emot av höger hemisfär medan de 

snabba språkljuden tas in av vänster. För att bilda mening måste de båda hemisfärerna 

samarbeta (Uddén, 2004, s.58).  
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Uddén (2004) tar upp ytterligare aspekter på musikens kommunicerande funktion då hon talar 
om musikens minnesbärande element. Vidare talar hon om hur en medveten musisk pedagog 
bör utnyttja musikens sociala funktioner och dess samlande kraft för att stärka barnens 
koncentration, tanke- och språkförmåga. Genom att sång och rytm skapar mönsterstrukturer 
som påverkar minnet på ett positivt sätt kan man således utnyttja dessa som goda inslag inom 
inlärning. Ett integrerande av de estetiska ämnena - såsom musik och rytmik - med de mer 
traditionella sådana, borde således kunna appellera till barns inneboende musiska kraft som kan 
fungera stödjande och motivationshöjande vid all inlärning. Jederlund (2007) menar att relevant 
forskning kring lärandets villkor har visat att en integrering av de inom skolan förekommande 
ämneskategorierna såsom de praktisk-estetiska med de mer teoretiska ämnena, tycks kunna öka 
kunskapsnivån hos barnen. Genom att arbeta processinriktat med olika uttrycksformer som bild, 
musik, drama, poesi och datakommunikation tycks man kunna öka barnens kunskaper inom 
områden som språkande, social kompetens och kritiskt tänkande. Det gäller att tillvarata den 
inre kreativa kraft som barnet äger och som i sitt naturliga tillstånd kommer till uttryck genom 
sång, tal och kroppsuttryck. Uddén (2004) förefaller tycka att den pedagogiska dialogen måste 
utgå från barnens villkor då barns kunskapsinhämtning främst sker genom muntliga och 
kroppsliga sätt. Av den anledningen bör undervisningen bygga på sinnesintryck och musiska 
uttrycksformer där barnen kan få möjlighet att träna sitt språk och sina kognitiva förmågor på ett 
hörbart och synligt sätt. Annorlunda uttryckt ligger utmaningen i att utforma en undervisning 
byggd på barnens egen kultur: 

Människans lärande är ekologiskt, i liminala faser (=där gränserna för lärande överskrids) 

och sker i optimal musisk balans med omgivningen. (…) Eftersom barn tillägnar sig 

kunskaper på ett ekologiskt sätt måste också skolans undervisning grundas på ett sådant 

tänkande. Skolan måste anpassas för att kunna frigöra deras ekologiskt grundade förmåga 

till lärande (Bjørkvold, 2005, s.130-131).   

 
Metod 

Min övergripande ambition har varit att genom en kvalitativ studie undersöka hur fem 
pedagoger verksamma inom grundskolans tidigare år, och i ett fall en pedagog som för tillfället 
arbetar på förskolan men som tidigare varit verksam inom grundskolan, funderar kring en 
integrering av svenskämnet med musik/rytmik. Här kan man se en anknytning till Kullberg 
(2004) då hon talar om den kvalitativa forskningen där syftet är att studera enskilda personers 
beskrivningar av olika fenomen, annorlunda uttryckt kan man kalla denna forskningsansats för 
en fenomenografisk sådan: 

(…) fenomenografi handlar om de kvalitativt skilda uppfattningar vi människor har av 

fenomen i vår omvärld. Detta innebär att fenomenografi inte handlar om fenomenet i sig och 

inte heller om individen utan om uppfattningar av olika fenomen, dvs. om relationen mellan 

individer och omvärld (Kullberg, 2004, s.49). 

Den kvalitativa forskningen kan enligt Kullberg (2004) sägas vara en upptäcktens väg, man 
intar således ett induktivt förhållningssätt som innebär att man i sin forskning följer 
upptäckandets väg istället för bevisets. Min avsikt har således inte varit att utföra en kvantitativ 
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undersökning, t.ex. genom att göra enkätundersökningar, då jag anser att en sådan metod inte 
skulle belysa mina frågeställningar eller hjälpa mig att uppnå syftet med mitt arbete på adekvat 
sätt.  

 

Val av datainsamlingsmetod 

För att uppnå mitt syfte som i huvudsak har gått ut på att få reda på hur verksamma pedagoger 
reflekterar kring en integrering av svenskämnet med musik/rytmik har jag valt att göra 
intervjuer med hjälp av ljudupptagning samt genom att föra anteckningar under intervjuernas 
gång. Sammanlagt har jag intervjuat fem pedagoger för att belysa syftet med min undersökning. 
En intressant aspekt av den kvalitativa intervjun är enligt Kullberg (2004) den växelverkan som 
råder då både den intervjuande och informanten aktivt deltar i den dialog som uppstår. Då 
tankar fångas upp och utbyts under samtalets gång kan man se den kvalitativa intervjun som 
nära förbunden med ett sociokulturellt förhållningssätt där betoningen ligger på det 
meningsskapande som uppstår i utbytet av tankar under intervjuns gång. Johansson & Svedner 
(2006) tar upp vikten av att inte ha ett alltför magert dataunderlag samt att om möjligt använda 
sig av fler än en undersökningsmetod. När det gäller denna studie har jag på grund av en 
begränsad tidsram valt att inte göra några observationer, detta trots att jag är medveten om att 
ytterligare en undersökningsmetod hade kunnat ge min uppsats ett fylligare underlag för vidare 
slutsatser samt gett mig tillfälle att jämföra pedagogernas framförda åsikter med den 
pedagogiska praktiken.  

Retorik/praktikproblemet 

Det vi säger är ingen direkt spegel av vad vi tänker, och det vi tänker återspeglas inte 

nödvändigtvis i det vi säger. Det finns ingen mekanisk eller omedelbar relation mellan dessa 

två förlopp. (…) vad vi får reda på genom att ställa en fråga i en intervju är just vad individen 

– i den aktuella situationen och givet de villkor man uppfattar gälla – finner rimligt och 

önskvärt att säga och/eller vad man i hastigheten kommer på (Säljö, 2000, s.115). 

Säljö (2000) tar upp retorik/praktikproblemet som just behandlar relationen mellan det 
människor tänker och det vi säger. Av det resonemang som Säljö (2000) för går att utröna att 
tänkandet inom en människa är en process som inte är synlig för utomstående. Det som däremot 
går att följa är vad andra människor säger och vad de gör. Detta försvåras ytterligare av att det 
vi säger och gör ofta skiljer sig från det vi tänker. Lundström (2007) knyter an till detta i sin 
avhandling där han menar att lärares praktik många gånger handlar om konstruktioner, dvs. de 
praktiska sidorna av ämnet som lärare hanterar. Dessa konstruktioner har emellertid inte alltid 
direkt samband med konceptionen, dvs. de föreställningar som lärare ger uttryck för. Lundström 
(2007) belyser vidare att den konception som lärare har av sina ämnen ofta är skapad utifrån 
styrdokumenten. Emellertid tycks olika faktorer påverka lärarna som resulterar i att deras retorik 
kring ämnena kan se olika ut. Intressant är också att lärares föreställningar många gånger tycks 
skilja sig beroende på vem man kommunicerar med: 

Den ämneskonception som en lärare ger uttryck för utanför skolsituationen är heller inte 

nödvändigtvis densamma som används gentemot kollegor, elever eller ens gentemot sitt eget 

arbete (Lundström, 2007, s.28). 
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Sett ur ett sociokulturellt perspektiv blir antagandet enligt Säljö (2000) att det inte går att få 
kunskap om hur människor tänker enbart genom att intervjua dem. Det man istället får kunskap 
om genom intervjun är hur kommunikationen mellan den som intervjuar och informanten ger 
upphov till vissa svar som således inte behöver vara helt verklighetsförankrade. En annan aspekt 
av intervjun är enligt Säljö (2000) att människor tenderar att svara i enlighet med den fråga som 
ställs, oavsett om man tidigare haft tankar kring ämnet eller inte. Den sociala interaktion som 
intervjun utgör tycks således ge upphov till att informanten många gånger säger saker som han 
eller hon inte alla gånger tänker eller i praktiken handlar utefter. Denna problematik är något 
som jag i min studie är väl medveten om och av den anledningen bör man inte betrakta mina 
informanters svar som en heltäckande och objektiv bild av hur den pedagogiska praktiken ter 
sig i förhållande till mina intervjufrågor. Det är med andra ord mycket möjligt att lärarna i min 
undersökning inte praktiserar sina utsagor i pedagogiska sammanhang. Emellertid bör betänkas 
att denna uppsats har som huvudsyfte att få mer kunskap om lärarnas föreställningar om den 
pedagogiska praktiken, något som också tydliggörs genom studiens frågeställningar, och i det 
avseendet anser jag att syftet uppnås.  

 
Validitet och reliabilitet 

”Validitet jagar den kvalitativa forskaren som ett spöke, samtidigt som validitet inte är just 

den kvalitet som vi söker” ( Harry Wolcott citerad enligt Ewald, 2007, s.63). 

Ewald (2007) menar att den kvalitativa forskningen intar en socialkonstruktivistisk kunskapssyn 
som innebär ett ställningsstagande där man som forskare betraktar kunskap som konstruerat i 
dialogisk kommunikation människor emellan. Man talar om den kvalitativa forskningens 
alternativa anspråk på ”sanning” och menar att kriterier som äkthet, relevans och 
bekräftningsbarhet snarare är att eftersträva. Hartman (2002) skriver att kravet på validitet inom 
forskning innebär att materialet ska vara relevant för själva problemformuleringen. När det 
gäller min studie är min avsikt att se till att det råder en sådan samklang mellan mina 
frågeställningar och det empiriska materialet.  

Kullberg (2004) talar om mätningar och precision som begrepp avsedda för den kvantitativa 
forskningen. Vid kvalitativa undersökningar utgör istället forskaren själv mätinstrumentet 
genom att tolka och analysera sina undersökningsfynd. I min studie ansluter jag mig till denna 
syn på kvalitativ forskning då syftet med uppsatsen problematiserar ett område som jag anser 
vara svårt att mäta med hög mätbarhet och tillförlitlighet enligt den kvantitativa forskningens 
definition av reliabilitet. Resultatet av denna uppsats behandlar fem pedagogers föreställningar 
om svenskämnet integrerat med musik/rytmik; något som jag också har för avsikt att spegla mot 
de inledande frågeställningarna samt mot den teoretiska kunskapsbasen. Jag är dock högst 
medveten om min forskningsansats och dess begränsade ramverk och gör inte anspråk på att 
visa upp några generella resultat som skulle kunna sägas utgöra uppfattningarna hos flertalet 
lärare som arbetar med svenska och musik/rytmik integrerat. När det gäller informantgruppen är 
det endast en av fem pedagoger som är svensklärare varav resten av gruppen utgörs av 
musik/rytmiklärare samt lärare inom olika pedagogiska inriktningar (Montessori och Waldorf) 
där musikämnet utgör en viktig del av pedagogiken. Att samtliga informanter dessutom har 
någon koppling till musikämnet är naturligtvis något som med största sannolikhet har påverkat 
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resultatet av denna studie, som är tydligare sprunget ur ett musikperspektiv än ur ett 
svenskämnesperspektiv. För att göra denna uppsats och dess syfte större rättvisa och för att öka 
trovärdigheten hade det varit önskvärt att hälften av informantgruppen hade utgjorts av 
klasslärare/svensklärare, och andra hälften av lärare med en musikanknytning. Av ovan nämnda 
anledningar anser jag således att min studie handlar om att få svar på mina frågeställningar inom 
så rimliga, bekräftningsbara och autentiska grunder som möjligt utifrån mina 
undesökningsmöjligheter, snarare än i hundraprocentigt tillförlitliga, reliabla och allmängiltiga 
grunder.   

 
Etiska ställningstaganden 

Ett värderande öga ska aldrig vara till skada för dem som observeras. Det ska hjälpa dem i 

sin utveckling och även dig själv i din utveckling. Etiken handlar i detta sammanhang om att 

du inte ska agera på ett omedvetet sätt, utan istället fundera mycket över vad som är bäst 

för dem du ska hjälpa (Björndal, 2007, s.143). 

Då min uppsats i stort bygger på de intervjuer som jag har genomfört med pedagoger har jag 
tagit fasta på de principer som föreligger en god etisk hållning i förhållande till 
undersökningsdeltagare och deras villkor för ett deltagande i studien. Detta har jag gjort genom 
att ta del av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (http://www.vr.se) har fastställt 
för humanistisk-vetenskaplig forskning samt de förhållningssätt som enligt Björndal (2007) 
utmärker god forskningsetik. Jag har således informerat informanterna om det huvudsakliga 
syftet med projektet samt gett en beskrivning av hur projektet ska genomföras. Jag har också 
berättat vem jag är, hur långt jag har kommit samt vilken inriktning jag har på min 
lärarutbildning. Vidare har jag informerat mina intervjudeltagare om att allt deltagande sker på 
frivilliga grunder och att den information som jag får tillgång till under inga omständigheter 
kommer att användas i något annat sammanhang än i uppsatsen. Något annat som jag har varit 
tydlig med är att jag kommer att göra ljudupptagning under intervjuernas gång i syfte att kunna 
transkribera materialet, samt att transkriptionerna kommer att ligga som bilaga i anslutning till 
uppsatsen. Mina informanter har också fått veta att ett deltagande i mitt projekt sker på 
anonyma grunder, jag kommer således inte att lämna ut vare sig namn eller ålder på 
pedagogerna, och inte heller på de skolor där de är verksamma. De namn jag använder mig av är 
samtliga fingerade. Slutligen har jag informerat mina intervjudeltagare om att de när som helst 
har rätt att avbryta sin medverkan i studien.  

 
Urval 

Vid urvalet av informanter till min studie har jag känt mig relativt begränsad då studiens 
problemformulering ringar in en relativt snäv grupp pedagoger som kan tänkas bidra med sin 
kunskap till min forskningsfråga då en integrering av musik och svenska inte är något som 
flertalet pedagoger tycks ägna sig åt. Denna begränsning i urval har bidragit till att jag medvetet 
har sökt mig till skolor samt enskilda pedagoger som jag har trott kunnat vara behjälpliga för att 
uppnå syftet med studien. Jag har således försökt att få kontakt med skolor med musikprofil 
samt skolor med pedagogiska inriktningar som till viss del har ett användande av musik och 
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rytmik som grundtanke i sin undervisningsfilosofi, i mitt fall föll sig valet på en 
Montessoriskola då jag genom kontakter fick tips om en sådan, samt en Waldorfskola. Jag har 
även försökt att i den mån det har varit möjligt intervjua pedagoger verksamma på skolor inom 
mitt partnerområde. Sammanlagt är det fem pedagoger som jag fick tillfälle att intervjua. 
Informantgruppen utgjordes av en klasslärare/svensklärare samt en musik/rytmiklärare på en 
privat grundskola med musikprofil, en musiklärare på en kommunal grundskola, en 
Montessorilärare nu verksam på en privat förskola men med stor erfarenhet från grundskolans 
tidigare år, samt en Waldorflärare nu verksam inom lärarutbildningen men med erfarenhet av 
grundskolans tidigare år. 

I min undersökning har det fallit sig att pedagogernas bakgrundsförhållanden skiljer sig åt. 
Denna åtskillnad när det gäller erfarenheter ser jag som positivt för studiens resultat då jag anser 
att jag får möjlighet till en större förståelse av olika perspektiv inom lärarkåren. Här kan man se 
en anknytning till det som Kullberg (2004) talar om, nämligen termen triangulering, som syftar 
till förmågan att i kvalitativa studier ”se en sak från olika sidor” med avsikt att ge en mer 
klarsynt bild i analysen av studierna. Möjligen kan man tycka att det faktum att mina 
informanter inte delar samma bakgrundsförhållanden ger undersökningen en större bredd som 
kan ses som en form av triangulering när det gäller informationskällor. Detta är också något 
som Johansson & Svedner (2006) tar upp då man menar att man i valet av informanter till sin 
studie med fördel kan välja sådana med olika bakgrundsförhållanden då detta kan vara 
främjande för uppfångandet av viktiga föreställningar och variationerna av dessa bland 
intervjupersonerna. När det gäller de intervjuer som jag har genomfört kan man betrakta dem 
som halvstrukturerade sådana då jag har använt mig av samma intervjumall till alla informanter 
samt försökt att begränsa intervjutiden till ca 30 minuter vid varje tillfälle. Gillham (2008) 
menar att den halvstrukturerade intervjun möjliggör att man håller en viss struktur och 
ämnesfokus som i sin tur förhindrar att intervjun svävar ut för mycket. Samtidigt tycks denna 
form av intervju möjliggöra för relativt öppna frågor; något som jag har haft för avsikt att göra 
för att få fram mesta möjliga information om informanternas föreställningar i relation till mina 
frågeställningar. Vidare har jag försökt att utforma intervjufrågorna så att de har lämnat 
utrymme till eventuella uppföljningsfrågor. Följdfrågor är för övrigt något som man enligt 
Björndal (2007) alltid bör ha med i sin planering av en intervju för att kunna få ut så mycket och 
så bra information som möjligt.  

 
Genomförande 

Efter att ha valt ut potentiellt intresserade skolor kontaktade jag dem inledningsvis via e-post, 
för att sedan i vissa fall följa upp med telefonsamtal till dem som svarade på mina förfrågningar 
om att ställa upp på en intervju. Jag beskrev kort vem jag var och vad jag skulle skriva uppsats 
om samt syftet med själva arbetet. Vidare talade jag om att jag skulle använda mig av 
ljudupptagning under själva intervjun dels som ett sätt att underlätta att få med så mycket 
relevant information som möjligt, men dels också för att senare kunna transkribera och 
analysera materialet. Ewald (2007) belyser de fördelar som intervjun har som metod för 
insamlande av information då hon talar om dess förmåga att fånga in informanternas 
verbaliserade föreställningar och reflektioner om de ämnen som intervjun berör. En annan 
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fördel är att man lättare aktivt kan fokusera hela sin uppmärksamhet på informanten och dennes 
utsaga, främst genom att ha möjlighet att hålla en god ögonkontakt: 

Användning av en bandspelare säkerställer mer fullständig och noggrann information. 

Inspelningen gör också att man kan skriva ut hela intervjun i text (transkribering), något 

som är tidskrävande men som ofta rymmer stora fördelar. (Björndal, 2007, s.98). 

Via ledningen på utvalda skolor fick jag således kontakt med enskilda pedagoger som rektorn 
eller annan administrativ personal ansåg borde vara intresserade av att medverka i min studie. 
Efter avtalade möten besökte jag pedagogerna på deras arbetsplatser och intervjuade dem efter 
den intervjuguide som jag hade utformat (bilaga 6, s.15). Under intervjuernas gång var min 
avsikt att hålla mig till mina intervjufrågor i den mån det gick eftersom jag inte är någon van 
intervjuare. Jag fick dock ibland göra avsteg i själva formuleringen av vissa frågor och i 
ordningsföljden av frågorna då detta kändes relevant. Ibland fick jag följa upp mina 
huvudfrågor med delfrågor som kändes nödvändiga då pedagogerna uttryckte sig kring 
resonemang som behövde fördjupas för att bättre förstås. Intressant är att jag märkte att efter de 
två första intervjuerna började jag känna mig mer van i rollen som intervjuare. Detta bidrog till 
att jag kunde släppa lite på själva formuleringarna av frågorna samt inta en mer avslappnad roll 
i förhållande till informanterna. Det blev också betydligt lättare att följa upp mina huvudfrågor 
med följdfrågor då jag hade lite mer erfarenhet än tidigare. Kullberg (2004) menar att den 
etnografiske forskaren måste kunna arbeta enligt ”multisinnesprincipen” för att kunna registrera 
alla intryck som sedan får ligga till grund för en analys av studierna. Hon talar om betydelsen av 
att som etnografisk forskare kunna hålla en ”estetisk distans” till det som ska undersökas, vilket 
jag tolkar såsom förmågan att kunna distansera sig tillräckligt för att kunna få en tydlig 
överblick över det som observeras. Det gäller att kunna skifta sin uppmärksamhet mellan att 
vara ”medverkande i aktiviteten” till att vara någon som ser och tolkar informanten och dess 
förehavanden ur ett perspektiv utifrån. Genom att jag under intervjuernas gång ensam fick agera 
både samtalsledare och sekreterare inbillar jag mig att jag fick svårare att inta ett 
”utifrånperspektiv” som hade kunnat vara till hjälp för att lättare kunna observera sådant som 
kan vara svårt att upptäcka vid en högre grad av delaktighet. Detta faktum blev dock hjälpt av 
att jag hade mina ljudupptagningar att förlita mig på som dokumenterad källa att kunna 
återvända till vid sammanställningen av materialet.  

 
Bearbetning av material 

Inledningsvis började jag med att lyssna på mina inspelningar av intervjuerna en i taget. 
Därefter gick jag igenom det inspelade materialet och gjorde transkriberingar. Björndal (2007) 
menar att transkriptioner har den stora fördelen att man via överföringen av verbala utsagor till 
skrift lättare kan se vissa aspekter av den inspelade kommunikationen. Vidare bör man också 
bestämma sig för på vilken detaljnivå man vill transkribera det inspelade materialet. Här gäller 
det enligt Björndal (2007) att vara konsekvent och använda sig av ett förfaringssätt. Man bör 
således ta ställning till huruvida man vill återge även icke-verbala uttrycksmedel såsom gester 
och långa pauser osv., eller enbart hålla sig till det ”sagda”. Ewald (2007) menar att 
transkriptioner alltid handlar om ett urval där det omöjligen går att översätta alla talhandlingar 
till skriftspråk. Man bör således inte betrakta transkriberingar som exakta objektiva kopior av 
den interaktiva process som en intervju innebär, utan snarare se transkriptioner som en 
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rekonstruktion av de ursprungliga samtalen. I bearbetningen av det insamlade materialet har jag 
valt att transkribera enligt det sätt som Björndal (2007) liknar vid ett manus för en pjäs, där 
huvudsyftet är att återge det som sägs eller görs i en situation. Då transkriptionerna har varit ett 
medel för mig att kunna sammanställa informanternas budskap i förhållande till mina 
intervjufrågor, har jag valt att hålla en relativt enkel deltaljnivå vid det skriftliga återgivandet av 
dessa med hänvisning till de konventioner som finns för transkriberingar. Detta kändes som ett 
naturligt beslut då transkriptioner inte är något som jag är alldeles bekant med att ägna mig åt. 
Jag har således valt att skriva ner ordagrant det informanten har sagt under intervjun, vilket 
betyder att jag har i de fall informanterna har använt sig av mer talspråkliga uttryck inte ändrat 
på deras formuleringar. Samtidigt har jag valt att inte ta med exempelvis överlappande 
meningsutbyten, felsägningar, pauseringar eller skratt och gester. 

 
Resultat 

Intervjuer 

När det gäller de intervjuer jag har genomfört har jag valt att presentera dem i form av 
personporträtt där varje lärare har fått en egen presentation av sin pedagogiska situation och sina 
reflektioner i förhållande till mina intervjufrågor (bilaga 6, s.15). I slutet av personporträtten på 
Anna-Lena som är Montessorilärare och Kristina som är Waldorflärare har jag valt att ha med 
en liten presentation av respektive lärares pedagogiska inriktning. Detta för att jag anser att man 
därigenom får en tydligare bild av just dessa två lärares ställningstaganden i förhållande till 
mina intervjufrågor. De citat som förekommer i personporträtten är hämtade från intervjuerna 
och finns i det transkriberade materialet som går att finna som bilagor längst bak i uppsatsen. 
Efter att ha presenterat personporträtten kommer jag att göra en sammanställning av 
informanternas huvudsakliga budskap speglade mot studiens inledande frågeformuleringar. 

Intervju 1 med Sara 

Sara har gått en lärarutbildning med inriktning mot musik med profil mot rytmik på 
Musikhögskolan i Stockholm. Förutom detta har hon även läst litteraturvetenskap och svenska 
som andraspråk. Hon är dock inte behörig svensklärare. Sara har varit verksam som lärare i 
snart ett och ett halvt år. Hon arbetar nu på en privat grundskola med musikprofil och undervisar 
barn i förskoleklass upp till årskurs sex i ämnet musik.  

När jag frågade vilken relevans man kunde se mellan en integrering av musik/rytmik med 
svenskämnet svarade hon att det är jätteviktigt, inte minst för de yngre barnen: ”Särskilt 
spännande är det ju med dom små barnen, för dom har ju liksom inte berövats alla språk, på 
samma sätt som dom större kanske faktiskt har. Så jag tror att, när dom är inne i den här 
processen att lära sig läsa och tala och skriva så tror jag att musiken kan vara ett annat sätt att 
komma åt det på”. Hon menar att musik/rytmik kan vara utvecklande att ha som medel i alla 
ämnen, inte bara i svenska där musiken kan ha en språkutvecklande effekt. Sara tycker att man 
genom musiken kan hjälpa barnen att ”binda upp” språket på rytmer och melodier. Genom 
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musiken kan barnen lära sig texter där språkinlärningen sker utan att de är medvetna om det. Att 
få röra sig och använda kroppen och rytmen kan hjälpa de barn som inte har ro i kroppen vid 
traditionell klassrumsundervisning då sinnena är mer öppna.  

Sara anser rent konkret att man kan använda sig av rytmen som medel vid språkinlärning, då 
musiken och språket har detta som en gemensam nämnare. Sara har utarbetat rytmiska 
alfabetsramsor där barnen får sätta ihop små koreografier i form av rörelser tillhörande varje 
bokstav till en rörelsedans. Andra exempel på konkreta metoder att integrera musik med 
svenska är att göra egna dikter som man sedan hittar på egna melodier och sjunger till. Då jag 
undrade vad man kan uppnå med att använda sig av musik/rytmik i svenskundervisningen 
svarade hon: ”(…) man får en språklig medvetenhet och en känsla för språk och melodi, och 
man kan sätta det hela i ett sammanhang. Det blir inte bara dom där texterna i svenskaboken 
(…)”. Sara menar att man genom att använda sig av musik/rytmik i svenskundervisningen kan 
komma åt elever som är i behov av särskilt stöd. Dessa kan bli hjälpta av klanger och melodier 
och kan som hon uttrycker det se ”lite större” på det hela: ”Det blir inte bara en massa tecken 
på papper liksom, utan jag tror att man tränar upp minnesförmågan och känslan för språket 
helt enkelt”. Genom att arbeta med talspråket och läsa och sjunga sångtexter kan man hjälpa 
dessa barn. Sara är noga med att betona den glädje som finns i musiken som är till gagn för alla 
barn.  

När jag frågar henne vilka eventuella hinder hon kan se om man som pedagog vill använda sig 
av musik i svenskundervisningen svarar hon att man först och främst måste kunna känna sig 
trygg i att se musiken som språk. Ett annat hinder kan vara om man inte har någon 
musikutbildning anser hon. Att kunna arbeta ämnesintegrerat menar Sara är något som många 
lärare har ambitioner på, men i slutändan menar hon att man inte gör det: ”Alltså lite 
organisatoriska frågor som skolledningen styr över. Det ska funka och man ska ha tid att 
visionera kring det. Man kanske har mycket tankar kring hur det skulle kunna vara men man 
har svårt att konkretisera det hela. Man ska ju kunna lite om läs- och skrivinlärning och språk 
och liksom lite om musik också, det kanske inte är så lätt att få ihop det (…)”. Hon tar även upp 
aspekter som svårigheter att kunna dokumentera arbetsprocessen samt föräldrarnas krav på 
”mätbara” resultat.  

Intervju 2 med Märit 

Märit är grundskollärare i årskurserna 1-7. Framförallt menar hon att hon är lärare i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik. Hon har också läst engelska och undervisar 1-6:an i 
detta ämne. Hon arbetar nu på samma skola som Sara, dvs. en privat grundskola med 
musikprofil, där hon är klasslärare i en integrerad 1-3:a. Märit har arbetat som lärare sedan 2001 
och har varit verksam på samma skola hela tiden.  

När jag frågar henne vilken relevans hon ser mellan en integrering av musik/rytmik med 
svenskämnet, svarar hon att det finns stor relevans: ”(…) man vet att musiken ihop med rytmiken 
påverkar all inlärning på ett positivt sätt, inte bara svenskan utan all inlärning överhuvudtaget. 
Alltså användandet av musik ihop med mer teoretiska ämnen”. Rent praktiskt menar Märit att 
man kan arbeta tematiskt och då integrera olika ämnesområden med varandra. Hon ger exempel 
på hur de har arbetat med tema Europa och då även belyst musik från olika länder: ”(…) man får 
då känna och lära med kroppen och med hörseln genom att man läser om landet. ”(…) med så 
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många intryck och sinnen som möjligt tycker jag väl är den stora grejen med att koppla ihop 
både kring såna ämnen (…)”. Märit menar vidare att man kan analysera musiktexter med de lite 
äldre barnen. Att i undervisningen utgå från barnens erfarenhetsvärld är något annat som Märit 
lyfter fram. Detta kan man lättare göra genom att genom att väva in roliga inslag, såsom musik 
och bild, som barnen tycker är stimulerande. Hon poängterar också vikten av att lära med alla 
sinnen för att uppnå största möjliga inlärning.  

På frågan vad man kan uppnå med att använda sig av musik/rytmik i svenskundervisningen 
svarar Märit att det handlar om att man arbetar med hjärnans olika delar och att båda 
hjärnhalvorna som hon uttrycker det ”får sitt” genom att barnen lättare kan göra kopplingar. 
Märit anser att barn med läs- och skrivsvårigheter lättare kan ta in informationen via öronen, på 
så sätt menar hon att de möjligtvis kan bli hjälpta av att man som pedagog hittar musik som kan 
stimulera och hjälpa deras språkinlärning. Hon talar också om musiken som hjälpmedel för barn 
som har dåligt arbetsminne då musiken kan vara minnestränande för dem. Då jag frågade Märit 
vilka eventuella hinder hon kunde se om man som lärare vill använda sig av musik/rytmik i sin 
undervisning, svarade hon att det inte borde finnas några stora hinder om man själv har ett 
intresse som man då även kan förankra hos skolledningen och övriga kollegor. Hon nämner 
gruppstorleken som en viktig faktor, och menar att för stora grupper kan vara ett hinder i ett 
integrerande av musik med annan undervisning ”Det är nog lättare att jobba i mindre grupper, 
där alla också får lättare att komma till tals. Nej, jag ser inga direkta svårigheter som direkt 
ploppar upp”. 

Intervju 3 med Anna-Lena 

Anna-Lena har en treårig Montessorilärarutbildning från Dublin. Denna heltidsutbildning har 
gett henne behörighet att arbeta med barn mellan tre och tolv år som Montessorilärare, hon är 
dock inte behörig svensklärare. Hon har även något som heter ”Special Benincasa Course 
Diploma” som inriktar sig mot barn med särskilda behov. Anna-Lena har arbetat som lärare 
sedan 1977. Hennes nuvarande arbetsplats är på en förskoleavdelning på en Montessoriskola där 
hon har arbetat sedan ett och ett halvt år. Hon poängterar dock att hennes största erfarenhet är 
från grundskolans tidigare år, och att hennes senaste tjänst var på en skola där hon arbetade i 
sammanlagt tretton år.  

På frågan vilken relevans hon ser mellan en integrering av musik/rytmik med svenskämnet, 
svarar hon att hon ser stor relevans. Redan på förskolenivå menar hon att sång och musik är 
viktigt då barn får tillfälle att träna sitt uttal utan att fokus läggs på individuella skillnader då 
alla tränar i grupp och ingen riktigt lyssnar på hur barnen uttalar. Genom att sjunga menar 
Anna-Lena att man automatiskt får ett tydligare uttal, något som gäller både pedagoger och 
barn. Vidare menar Anna-Lena att man genom att använda sig av rim, sånger och musik får in 
vokabulären på ett naturligt sätt. Musik och rörelse gör också att man arbetar med och gör 
barnen uppmärksamma på språkets rytm: ”(…) Jag menar då kommer det även in det här med 
att dansa, jag tror att det är väldigt bra för att barn får både känna och uppleva rytm”. Anna-
Lena pratar om hur arbetet med att klappa takter och stavelser, något som man även kan göra 
med de yngre barnen, kan arbeta med språkets intonation då det blir skillnad hur man klappar.  

Hon förklarar vidare sin syn på hur viktigt det är att undervisningen riktar sig till hela barnet: 
”(…) om det är undervisningen i stort så är det ju viktigt att det här att man inkorporerar barns 
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olika intelligenser, som nu då det här med de små barnen och det här med att lära sig 
årstiderna, precis som vi gör pussel och precis som vi pratar, vi kanske gör experiment med is 
och snö, och sen går vi och promenerar på sjön, och sen sjunger vi (…)”. Genom att sjunga 
sånger menar hon att man kan få barnen att bli förstärkta i sina upplevelser av olika fenomen.  

Anna-Lena ger ytterligare exempel då hon berättar att man kan lära barn veckodagar och 
månader genom att sjunga ramsor istället för att de ska lära sig att rabbla upp dem: ”Så det är 
rytmik, som förbereder svenskan och att lyssna (…)”. Samma med alfabetet, dom kan lika gärna 
sjunga en alfabetssång, och då kan dom den lika bra om dom kan ha tillgång till det. Jag 
märker just med barn med läs- och skrivsvårigheter, att det är en fantastisk grej att använda”. 
Anna-Lena poängterar just att man kan använda sig av musik och sång som ett muntligt 
inlärningsstöd, inte minst för barn som har läs- och skrivsvårigheter. Hon tycker att 
svårigheterna för många språksvaga barn handlar om att tolka och förstå de skrivna bokstäverna, 
däremot brukar de inte ha problem med det muntliga. Genom att dessa barn får möjlighet att 
bearbeta språket muntligt, bl.a. då genom sång, musik och rytmik, får de ett stöd som verkar 
motivationshöjande och gör arbetet lättare, roligare och mer variationsrikt. Anna-Lena är också 
noga med att betona hur dessa barn ofta har en negativ självbild som kan avhjälpas genom att de 
får ägna sig åt skapande verksamhet såsom musik och bild. På så sätt kan man hitta en som hon 
säger positiv ”inkörsport” till andra ämnen som barnen har svårigheter med.  

När jag frågar vilka eventuella svårigheter eller hinder hon ser om man som pedagog vill arbeta 
med musik/rytmik i svenskundervisningen, svarar hon att det kan vara svårt om man själv inte 
kan hålla toner eller klappa takter. Hon poängterar att det inom Montessoriverksamheten inte 
föreligger några schematiska hinder att integrera olika ämnen med varandra då man som lärare 
har uppnåendemålen att hålla sig till. Ett eventuellt hinder som hon kan se är samarbetet mellan 
svensklärare och musiklärare då det kan vara svårt med planeringen och utvärderingen av 
lektioner som båda lärare har inblandning i. Där gäller det att samarbetet fungerar väl för att 
integrerandet av ämnena ska fungera. Anna-Lena tar även upp tiden som en viktig aspekt då 
man vill integrera musik/rytmik med svenskundervisningen. Det kan från lärarens sida finnas 
stora ambitioner som hindras av att tiden inte räcker till.  

Slutligen tar Anna-Lena upp några generella drag som belyser hur Montessoripedagogiken 
förhåller sig till språk och inlärning. Hon berättar att man tidigt arbetar muntligt med de små 
barnens uttal och ordförståelse, som man bygger upp genom att använda sig av bilder, rim, 
ramsor, rytmik och rörelse: ”(…) så gör vi barnen uppmärksamma på att ord är uppbyggda av 
ljud, och det vet barnen redan, det har dom listat ut när dom är nyfödda”. Man använder sig 
också av sandpappersbokstäver för att få in den sensoriska aspekten av språkljuden genom att 
inbegripa synen, rörelsen och känseln. På så sätt inbegriper man barnens olika intelligenser. 
Anna-Lena menar att de små barnen tränar bokstäverna separat och sedan börjar de bygga ord 
med dem, utifrån självupplevda erfarenheter. Innan barnen har lärt sig läsa kommunicerar de 
alltså i skrift via lösa bokstäver som de bygger ihop till ord. Inom Montessori kallar man 
skrivandet för en tyst kommunikation som brukar föranleda att barnen spontant börjar läsa redan 
i fyra och ett halvt eller femårsåldern.  
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Intervju 4 med Kristina 

Kristina är utbildad Waldorflärare vid Kristofferseminariet i Stockholm och hon har således 
behörighet att arbeta som klasslärare med barn från årskurs ett till åtta i en Waldorfskola, dvs. 
barn mellan sju och fjorton år. Det ska poängteras att Kristina inte är svensklärare. Hon har 
hunnit ha en och en halv klassomgång på sin nuvarande skola och sedan tre år tillbaka arbetar 
hon med att utbilda Waldorfklasslärare på högskolenivå.  

På frågan vilken relevans man kan se mellan en integrering av musik/rytmik med svenskämnet 
svarar hon att man inom Waldorfskolan arbetar med musik som en naturlig del av dagen. Man 
inleder dagen med den ”rytmiska delen” vilket innebär att man gör ramsor, rörelseövningar, och 
musicerar med både flöjt och sång under en ganska lång stund. Kristina tycker att dessa 
övningar innebär att man arbetar med många olika ämnen, såsom svenska, engelska och 
matematik, samtidigt. Hon poängterar att musiken för de yngre barnen spelar en tydlig roll när 
det gäller att öva upp perceptionsförmågan: ”(…) alltså förmågan att lyssna. Att lyssna på dels 
genom örat, det som faktiskt sker men också att lyssna in sig i förhållande till andra så att säga, 
sen är det klart takt och rytmkänsla som också kan bidra till språkdelen utav barnens skolgång 
då”. Kristina berättar att man inom Waldorfpedagogiken arbetar på så sätt att man med de yngre 
åldrarna periodläser olika ämnen, och då läser man något som kallas för ”från bild till bokstav”, 
vilket är den egentliga skriv- och läsinlärningsperioden. Oavsett vilken period man befinner sig 
i börjar man dock dagen med den rytmiska delen, som kan ses både ur ett musikalsikt perspektiv 
men också som en motorisk träning då flöjtspel kan träna motoriken. Kristina menar att man har 
sett samband där motorisk träning kan hjälpa läs- och skrivinlärningen på ett positivt sätt. Hon 
talar vidare om Waldorflärarutbildningen och dess ämnesbredd med många inslag av praktisk-
estetiska ämnen. Som klasslärare har man alltså även vissa musikkunskaper eftersom musiken 
ingår i själva lärarutbildningen. Musiken ses som ett redskap i själva undervisningen och barnen 
får spela flöjt redan i klass ett.  

När jag frågade Kristina om hon kunde ge några exempel på hur man kunde arbeta med att 
integrera svenskundervisningen med musik, svarade hon att de sånger man sjunger kan man 
även arbeta med genom att läsa och skriva texterna. Ofta skriver man ner texter som barnen kan 
utantill som en del av skrivinlärningsmetoden, och då kan sångtexter komma in som en naturlig 
del här. Man spelar också mycket teater som en del av skriv- och läsinlärningen: ”(…) och det 
är ju väldigt tacksamt med musik, för att det belivar ju ofta spel och i småklasserna när barnen 
inte är så bra på att bära stora talroller, då är ju musiken, det fyller en väldigt viktig social 
funktion, att få med alla och att göra mer mångfacetterade konstverk så att säga”. Kristina 
påtalar att man genom musiken lättare kan komma ihåg repliker och därför kan man se musiken 
som ett stöd för talet. Hon tror dock att musiken generellt är något som används som en start på 
dagen av Waldorfklasslärare, samt för att lätta upp och bryta av mitt i enstaka lektioner, förutom 
de tillfällen då man verkligen ägnar sig åt teater och spel då musiken har en mer central roll. 
Hon menar också att man kan arbeta med att sjunga tonsatt svensk lyrik med de något äldre 
barnen. På så sätt kan man öva sitt lyssnande vilket kan ses både som ett stöd men också som en 
direkt del av svenskämnet.  

På frågan vad man kan uppnå med att integrera musik och svenska, svarar hon att det handlar 
om att träna sitt tal och sitt lyssnande, men hon menar att man också uppnår en glädje som är 
viktig för all inlärning. Detta förtydligar hon med att belysa att det handlar om hur man 
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betraktar konsten, då musiken är en konstform. Genom konsten får man öva sina sinnen och sin 
perception, och man övar också sin förmåga till en slags rörlighet, både i sitt tänkande och 
socialt: ”Och det är klart att om man ser språket som ett uttryck för tänkandet, för det är ju 
ändå så du oftast kan förmedla dina tankar, genom språket, och för din förmåga att fungera på 
sikt som en person som ska ta del i ett samhälle då blir ju ett tänkande väldigt centralt (…)”. 
Konst och musik kan alltså, även utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv1 som Kristina också 
tar upp, bidra till att öka en människas inre rörlighet vilket påverkar både tänkandet och språket 
som ju hänger ihop. Huruvida musik/rytmik kan vara till hjälp för elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller inte menar Kristina att man inte kan säga på ett generellt plan eftersom det 
rör sig om så olika typer av svårigheter. Man ska dock inte glömma den glädje och gemenskap 
som musiken kan erbjuda alla barn.  

På frågan vilka svårigheter eller hinder hon kan se med ett integrerande av musik/rytmik och 
svenskämnet, svarar hon att man som lärare kan tänkas begränsas av sin egen kompetens inom 
området. Hon tar också upp det faktum att vissa barn kan ha svårt att sitta still t.ex. vid flöjtspel, 
och att det därför kan bli svårt för de barnen. En annan aspekt hon tar upp är vikten av att redan 
tidigt introducera sång och musik som en naturlig del av skolvardagen eftersom detta är något 
som barnen måste bli vana vid och inte något som man plötsligt kan införa i undervisningen. 
När det gäller organisatoriska hinder menar Kristina att hon inte ser några direkta svårigheter 
inom Waldorfskolan då man som klasslärare är relativt fri att råda över den tid som finns, 
speciellt under det långa morgonpasset. Det har också att göra med vilken syn man har på 
konsten och dess betydelse för inlärningen: ”Det är klart att det skulle ju inte gå att sitta och ha 
högläsning i två timmar, eller bara räkna från åtta till tio. Men om man inleder den lektionen 
med att i trekvart, kanske åt att göra ramsor och att sjunga, då blir det ju något helt annat”.  

Kristina avslutar intervjun med att berätta lite allmänt om Waldorfpedagogiken. Hon menar att 
det handlar om en syn på barnets utveckling där den synen finns uttryckt i 
Waldorfpedagogikens kursplan. Man utgår mycket från ämnen och då i första hand vilket ämne 
som är relevant för en viss ålder. Hon påpekar att man vill: ”(…) utbilda barn till fritt tänkande 
individer som kan forma sin tillvaro och det samhälle dom lever i”. Man arbetar mycket utifrån 
känslor och upplevelser av de olika skolämnena. Detta gör man bl.a. genom att låta barnen 
skapa inre bilder som så småningom blir till begrepp som man fångar upp och bearbetar i 
undervisningen. Något annat karaktäristiskt är att konsten är med hela tiden: ”(…) det vill säga 
att man i de teoretiska ämnena använder sig av bild, musik, skulptur och andra konstformer för 
att så att säga förstärka och fördjupa kunskaperna i dom teoretiska ämnena”. Kristina menar 
också att mycket bygger på muntlighet, där man berättar mycket för att skapa inre bilder. En 
annan central del av pedagogiken är att man tänker mycket kring rytmen, både i språket men 
också i tillvaron genom att man försöker få en slags regelbundenhet och kontinuitet. 

 

                                                        
1 Tankeriktning som revolterar mot strukturalismen och tilltron till vetenskapens möjlighet att 

nå en exakt och systematisk kunskap om den sociala verkligheten. Företräds av bl.a. Michel 

Foucault och Jacques Derrida (http://www.ne.se/poststrukturalism). 
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Intervju 5 med Pia 

Pia har arbetat sedan 1994 och är utbildad sångpedagog. Hon har gått två olika utbildningar; 
”instrumental- och ensemblelärare” och ”grundskola till gymnasiumutbilding” vilket innebär att 
hon arbetar med klassundervisning och är behörig musiklärare från lågstadiet till gymnasiet och 
även folkhögskolan. Just nu arbetar hon på Kulturskolan inom kommunen vilket innebär att hon 
är på olika grundskolor och har klassrumsundervisning i rytmik och musik med barn i 
årskurserna ett till tre. Pia har även sångelever i olika åldrar. 

När jag frågar henne vilken relevans hon kan se mellan en integrering av svenskämnet och 
musik/rytmik, svarar hon att det handlar om så otroligt mycket. Pia berättar att hon med de små 
barnen främst jobbar mycket med alfabetet på olika sätt, genom alfabetssånger och 
alfabetsramsor. På hennes nuvarande skola gör man även en ”alfabetskonsert” där hon 
samarbetar med ettornas klasslärare. Hon berättar att barnen också får forma bokstäverna med 
kroppen samtidigt som de sjunger, dramatiserar och rör sig. På så sätt får de in bokstäverna på 
olika plan. När barnen blir äldre arbetar man mycket med sånginlärning vilket också är svenska 
säger Pia, och man fortsätter med ramsor i puls: ”Hela musiken är ju det egentligen, det kan ju 
lika gärna vara engelska också, så man jobbar ju väldigt mycket med språk överhuvudtaget. 
Och sen gör vi ju det alltså i rytmik och rörelse, man leker fram det också. Och det är en 
jättebra grund tycker jag för dom små barnen, det här med rytmik och musik”. Pia berättar att 
de just nu arbetar på att förbättra samarbetet mellan klassläraren och musikläraren så att man är 
mer synkroniserad med varandras lektionsinnehåll. Detta menar Pia att man fokuserar på just 
inom de praktisk-estetiska läroprocesserna, där man kan samarbeta kring olika ämnen och ”haka 
på” varandras undervisning som på så sätt får berika varandra. 

På frågan hur man rent praktiskt kan arbeta med att integrera svenskundervisningen med 
musik/rytmik, svarar Pia att det handlar om att barnen får inlärningen via olika sätt. Man kan 
t.ex. lära sig ramsor, och lägger man till en sång så lär man sig ännu bättre. Pia poängterar att 
det handlar om att lära sig med olika sinnen, ju fler desto bättre. På ett lekfullt sätt och genom 
att använda sig av flera sinnen anser hon att barnen kan befästa sina teoretiska kunskaper på ett 
djupare plan. 

Pia belyser att man kan uppnå mycket genom att använda sig av musik och rytmik: ”Jag tror att 
kunskaperna fastnar bättre helt enkelt, och det säger en annan lärare som har tvåan här att hon 
har elever som aldrig glömmer alfabetet för att dom har hakat upp det på melodin som vi gjorde 
förra året när vi gjorde en konsert”. Hon talar om minnesfunktionen som aktiveras på ett bättre 
sätt vid en inlärning som inbegriper flera olika sinnen. Pia tar också upp det faktum att kroppen 
minns med hjälp av muskelminnet och att detta kan vara till hjälp för elever med olika typer av 
läs- och skrivsvårigheter.  

När jag frågar Pia om hon anser att musiken/rytmiken kan vara till hjälp för elever som har läs- 
och skrivsvårigheter menar hon att de eleverna blir mycket hjälpta av att lära sig via hörseln. 
Detta märker Pia under sina lektioner genom att hon ser att barn som har språksvårigheter inte 
riktigt kan ta in sångtexter som är skrivna på papper: ”(…) och då möts man alla på exakt 
samma villkor. Och dom har ju en enorm liksom, jättelätt för att lära via gehöret. Så stakar man 
upp det i bitar, endera sjunger man för dom och dom härmar eller så gör man en ramsa med 
rörelser och då lär dom den sig väldigt snabbt”. Pia berättar att hon märker vilka barn som har 
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eventuella svårigheter med språket först när det kommer till att skriva sångtexter eftersom det är 
först då som dessa barn hakar upp sig och hamnar efter. Genom att ha fler metoder där det 
muntliga får vara i centrum, anser Pia att man kan utforma en mer likvärdig undervisning som 
vänder sig till alla elever.  

Då jag frågar henne om hon kan se några hinder eller svårigheter i vägen för ett integrerande av 
svenska och musik, svarar hon att hon i egenskap av musiklärare inte ser några egentliga hinder. 
Det hon kan tänka sig är om klassläraren inte vågar sjunga och ramsa med barnen. Hon betonar 
däremot att det handlar om ett förhållningssätt där man kan se musiken som något som behöver 
vara med under hela skolveckan för att befästa de mer teoretiska kunskaperna. Pia menar att 
man kan fortsätta att använda sig av praktisk-estetiska läroprocesser även med de äldre barnen 
och att det inte behöver upphöra efter lågstadiet: ”Man ska inte bara sluta då ungefär som att 
leken slutar då, utan man ska fortsätta med den typen av undervisning i högre åldrar. För det 
tror jag att många är mycket fokuserade på böckerna och glömmer bort att man kan ju faktiskt 
dramatisera och man kan röra sig och musicera, man kan måla, för inlärningens skull, för att 
befästa kunskaper och så”.  

 

Sammanställning av resultat 

I sammanställningen av det empiriska materialet har jag valt att utgå från studiens inledande 
frågeställningar för att försöka spegla dessa mot informanternas svar. Jag har också valt att 
kategorisera informanternas svar ytterligare en nivå inom varje frågeställning för att 
åskådliggöra det huvudsakliga centrala budskapet på ett bättre sätt. I slutet av 
sammanställningen följer en liten sammanfattning av avsnittet. 

 

Vilka uppfattningar har just dessa pedagoger om en integrering av  
musik/rytmik med svenskämnet?  

Talspråket 

Alla pedagoger verkar överens om att det går att finna stor relevans mellan ett integrerande av 
svenskämnet med musik/rytmik. Anna-Lena tar upp musikens betydelse för utvecklandet av de 
små barnens uttal, då hon menar att barnen genom sånger, rim och ramsor övar och får ett 
tydligare uttal i gruppsammanhang utan att känna sig utpekade. Även Sara tar upp sångtexter 
som ett sätt att arbeta med barns talspråk.  

Motivation genom variation 

Anna-Lena menar att svårigheterna för många barn, även de språksvaga, handlar om att tolka 
och förstå de skrivna bokstäverna. Genom att dessa barn får möjlighet att bearbeta språket 
muntligt, bl.a. genom sång, musik och rytmik, får de ett stöd som verkar motivationshöjande 
och gör arbetet lättare, roligare och mer variationsrikt.  Anna-Lena tar upp en annan viktig 
aspekt då hon menar att barn med negativ självbild tycks kunna bli stärkta av att få ägna sig åt 
skapande verksamhet såsom musik, rytmik och bild. Eftersom sådana aktiviteter tycks tilltala 
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flertalet barn kan man på så sätt finna en positiv ”inkörsport” till andra ämnen som barnen kan 
ha svårigheter med, såsom läsning och skrivning.  

Perceptionsförmågan 

Kristina och Märit poängterar att musiken spelar en tydlig roll när det gäller att öva upp 
perceptionsförmågan, och då tänker de på förmågan att lyssna och ta in via öronen; något som 
tycks vara speciellt viktigt då det gäller barn med läs- och skrivsvårigheter eftersom dessa 
lättare verkar kunna ta in informationen via hörseln. På så vis tycks de kunna bli hjälpta av 
rytmiska övningar som kan stimulera och hjälpa deras språkinlärning.  

Ordförråd och språklig intonation 

Anna-Lena menar vidare att man genom att använda sig av rim, sånger och musik får in 
vokabulären på ett naturligt sätt. Genom att klappa takter och stavelser kan man också göra 
barnen uppmärksamma på språkets rytm, något som också stärker känslan för språkets 
intonation. Kristina talar om hur sång och musik utgör ett naturligt inslag i Waldorfpedagogiken 
och att man alltid inleder dagen med det som kallas för den ”rytmiska delen” som består av 
övningar med ramsor, rörelseövningar och musicerande med bl.a. flöjt som övar upp takt och 
rytmkänsla och som kan bidra positivt till barnens språkutveckling.  

Ett användande av flera sinnen och intelligenser 

Sara och Märit talar om att ge barnen alternativa sätt att närma sig läs- och skrivinlärningen, då 
man med hjälp av musiken kan binda upp språket på rytmer och melodier eftersom man 
använder sig av fler sinnen. Om man i undervisningen integrerar ett användande av flera sinnen 
såsom känseln, synen och hörseln, menar pedagogerna att man kan uppnå största möjliga 
inlärning. Genom att som pedagog rikta sig till hela barnet, menar Anna-Lena att man kan 
inkorporera barns olika intelligenser. Exempelvis kan man sjunga sånger för att förstärka 
barnens upplevelser av olika fenomen. Man arbetar med hjärnans olika delar, menar Märit. 
Genom att bägge hjärnhalvor får komma till användning i undervisningen kan barnen lättare 
göra kopplingar och få en ökad förståelse för innehållet. En allsidig inlärning som inkluderar 
olika sinnen är något som även Pia tar upp då hon menar att de estetiska ämnena kan 
komplettera de mer teoretiska och på så sätt befästa dem bättre. Språkinlärningen sker då utan 
att barnen är direkt medvetna om det, då barnen med hjälp av musiken och rytmiken blir 
språkligt medvetna och kan sätta det hela i ett större sammanhang.  

Minnesfunktionen 

Pia menar att man genom att leka sig fram med musikens hjälp kan ägna sig åt svenska, t.ex. 
genom att sjunga eller ramsa. På så sätt får man också en bättre minnesfunktion då aktiverandet 
av flera sinnen hjälper minnet. Även Märit och Sara är överens om att musiken kan fungera som 
hjälpmedel för barn med dåligt arbetsminne då klanger och melodier kan fungera som stöd för 
minnet.  

Kroppen som uttrycksmedel 

Sara och Pia anser att rytmen och musiken möjliggör ett användande av kroppen som 
uttrycksmedel i undervisningen, något som kan verka stödjande för alla barn och inte minst de 
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som har svårigheter med att sitta still vid traditionell klassrumsundervisning. Pia menar också 
att kroppen kan använda sig av muskelminnet för att komma ihåg saker; något som man kan 
använda sig av i undervisningen genom att väva in ett användande av flera olika sinnen. 
Kristina tycker också att man har sett samband där motorisk träning, såsom flöjtspel, kan hjälpa 
läs- och skrivinlärningen på ett positivt sätt. Musiken ses således som ett redskap i själva 
undervisningen och barnen får musicera och spela flöjt redan i klass ett.  

Tänkandet och språket 

Kristina berättar att man genom musiken kan få barnen att öva en förmåga till en slags inre 
rörlighet vilket påverkar både tänkandet och språket eftersom dessa ju hänger ihop. Om man ser 
språket som ett uttryck för tänkandet blir det ju också viktigt hur undervisningen kan bidra till 
att påverka tänkandet på ett positivt sätt, och då kan musiken vara ett sätt att stimulera barnens 
inre liv eller inre bilder.  

Musikens glädje och lust 

Samtliga pedagoger är noga med att betona den glädje och lust som finns i musiken som är till 
gagn för alla barn. Då barn generellt tycker att det är roligt med musik tycks det således finnas 
en oerhörd potential i att använda sig av musik som ett inslag i undervisningen. 

 

Hur kan arbetet med att integrera musik/rytmik med svenskämnet se ut i praktiken enligt 
dessa pedagoger och finns det några hinder i vägen för detta arbetssätt?  
 

Pedagogiska möjligheter 

Musiken som språk 

Sara talar mycket om rytmen som medel vid språkinlärning då hon menar att musiken och 
språket har detta som en gemensam nämnare. Hon har utarbetat rytmiska alfabetsramsor, där 
barnen sätter ihop små rörelser, som exemplifierar varje bokstav, till en rörelsedans där barnen 
får ”dansa” fram bokstäverna till sitt namn. Pia använder sig av liknande arbetssätt då barnen får 
sjunga alfabetssånger och alfabetsramsor där barnen formar bokstäverna med kroppen, 
samtidigt som de dramatiserar och rör sig.  

Ämnesintegrering   

Pia berättar hur man genom att samarbeta med klassläraren kan synkronisera varandras 
undervisning så att musiken och svenskundervisningen kan komplettera varandra. Andra 
exempel är att göra egna dikter som barnen sedan hittar på egna melodier och sjunger till. Märit 
och Kristina visar på hur man genom att arbeta tematiskt kan integrera olika ämnesområden 
med varandra.  
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Att arbeta med flera sinnen 

Märit ger exempel på hur barnen i ett temaarbete om Europa även fick tillfälle att lyssna på 
musik, höra sagor och äta mat från olika länder. Genom att arbeta med så många olika sinnen 
som möjligt kan man stimulera inlärningen positivt. Andra exempel är att analysera musiktexter 
med de lite äldre barnen. Det gäller att i undervisningen utgå från barnens erfarenhetsvärld. 
Detta kan man lättare göra genom att väva in roliga och stimulerande inslag såsom musik och 
bild i undervisningen.  

Muntlig inlärning 

Anna-Lena ger exempel på att man kan lära barn veckodagar, månader och alfabetet genom att 
sjunga ramsor istället för att behöva rabbla upp dem. Då handlar det om rytmen i språket som 
fungerar som ett muntligt inlärningsstöd, något som kan vara bra att tänka på också för barn 
med läs- och skrivsvårigheter. Hon berättar att man tidigt arbetar med de små barnens uttal och 
ordförståelse, som man bygger upp genom att använda sig av bilder, rim, ramsor, rytmik och 
rörelse. På så sätt gör man barnen uppmärksamma på att ord är uppbyggda av ljud; något som 
Anna-Lena menar att barnen redan vet när de föds. Man använder sig också av 
sandpappersbokstäver för att få in den sensoriska aspekten av språkljuden genom att inbegripa 
synen, rörelsen och känseln. På så sätt inbegriper man barns olika intelligenser.  

Sånger, teater och drama 

Kristina berättar att man kan bearbeta de sånger man sjunger genom att man även läser och 
skriver texterna. Ofta skriver man ner texter som barnen kan utantill som en del av 
skrivinlärningsmetoden inom Waldorfpedagogiken, och då kan sångtexter komma in som en 
naturlig del här. Genom att spela teater, där musiken kan utgöra ett naturligt inslag, tränar man 
således också läs- och skrivinlärningen. Kristina menar att musiken i det här fallet också hjälper 
barnen att ”bära” sina talroller genom att man lättare kan komma ihåg repliker, därför kan man 
se musiken som ett stöd för talet. Samtidigt fyller musiken en viktig social funktion där alla 
tillsammans får möjlighet att skapa mer mångfacetterade konstverk. Hon menar också att man 
kan arbeta med att sjunga tonsatt svensk lyrik med de något äldre barnen. På så sätt kan man 
öva sitt lyssnande vilket kan ses både som ett stöd men också som en direkt del av svenskämnet.  

 

Eventuella hinder 

Bristande musikkunskaper  

Ett eventuellt problem som tycks kunna uppstå om man som pedagog vill använda sig av musik 
i svenskundervisningen är det som Sara talar om då hon menar att man som pedagog kanske 
inte känner sig trygg i att se musiken som ett språk och som ett kommunikationsmedel. Ett 
annat hinder kan vara om man inte har någon musikutbildning anser hon, något som också 
Anna-Lena belyser då hon menar att det kan vara svårt om man själv inte kan hålla toner eller 
klappa takter. Även Kristina menar att man som lärare kan tänkas bli begränsad av sin egen brist 
på kompetens inom området.  
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Tidsaspekten  

Sara menar att många lärare tycks ha ambitioner på att arbeta ämnesintegrerat men i slutändan 
är det färre som lyckas göra det. Hon tar upp tiden som en viktig aspekt då hon menar att man 
som pedagog måste ha möjlighet att visionera kring det hela. Även Anna-Lena menar att det 
kan finnas stora ambitioner från lärarens sida som hindras av att tiden inte räcker till.  

Ämnesintegrering och samarbete mellan pedagoger  

En annan svårighet kan vara att man har svårt att konkretisera sina tankar, kanske på grund av 
att man som ensam pedagog har kunskapsbrister inom något av de bägge ämnesområdena 
svenska eller musik, eller ännu hellre kunskapsbrister i huruvida man kan integrera de bägge 
ämnesområdena med varandra och i så fall på vilka sätt. Samtidigt menar Anna-Lena att ett 
eventuellt samarbete mellan svensklärare och musiklärare kan utgöra svårigheter med 
planeringen och utvärderingen av lektioner som bägge lärare har inblandning i. Där gäller det att 
samarbetet fungerar väl för att integrerandet av ämnena ska fungera.  

Krav på mätbara resultat 

Sara tar också upp en viktig aspekt då hon pekar på hur ett ständigt ökat krav på ”mätbara” 
resultat, inte minst från föräldrarnas och samhällets sida, kan utgöra en svårighet när det gäller 
dokumenterandet av praktisk-estetiska läroprocesser såsom musicerande.  

Organisatoriska frågor 

När det gäller organisatoriska hinder menar Kristina att hon inte ser några direkta svårigheter 
inom Waldorfskolan då man som klasslärare är relativt fri att råda över den tid som finns. Här 
poängterar hon återigen att det handlar om vilken syn man har på konsten och dess betydelse för 
inlärningen, och vilken plats de praktisk-estetiska ämnena tillåts ha i undervisningen. Något 
som Kristina dock tar upp är vikten av att redan tidigt introducera sång och musik som en 
naturlig del av skolvardagen eftersom detta är något som barnen måste bli vana vid och inte 
något som man plötsligt kan införa i undervisningen. Inte heller inom Montessoriverksamheten 
tycks det föreligga några schematiska hinder att integrera olika ämnen med varandra då man 
enligt Anna-Lena har uppnåendemålen som riktlinje. Märit nämner gruppstorleken som ett 
möjligt hinder i ett integrerande av svenskundervisning med musik/rytmik, då stora grupper kan 
försvåra denna process. Kristina tar också upp det faktum att vissa barn kan ha svårt att sitta still 
t.ex. vid flöjtspel, och att detta därför kan utgöra en svårighet för de barnen.  

Sammanfattning  

När det gäller att finna en relevans mellan en integrering av musik/rytmik med svenskämnet 
tycks informanterna överens om att det går att finna en sådan . De pekar på musikens främjande 
av barnens talspråk och uttal vilket kan ske genom rim, ramsor och sång. Man talar om 
musikens motivationshöjande effekt på undervisningen, musikens främjande effekt på 
perceptionen samt musikens betydelse för att stärka ordförrådet och känslan för språkets rytm 
och intonation. Vidare betonas betydelsen av musiken när det gäller ett användande av olika 
sinnen och intelligenser i undervisningen. Man talar också om musikens förmåga att som 
estetiskt ämne komplettera de mer teoretiska sådana för att på så sätt stödja t.ex. 
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språkinlärningen. Vidare pekar informanterna på det faktum att musiken tycks ha en 
minnesstödjande funktion. Genom musiken kan man också använda sig av kroppen som 
uttrycksmedel i undervisningen. Det talas vidare om musikens förmåga att stimulera tänkandet, 
något som också kan påverka språket positivt. Alla pedagoger betonar också den glädje och lust 
som finns i musiken som är till stor fördel för alla barn. 

När det gäller metoder för hur man kan arbeta med musik och svenska nämner många 
pedagoger att man bl.a. kan ägna sig åt ramsor, alfabetsramsor och rörelsedanser. Andra 
exempel är att hitta på dikter som man tonsätter och sjunger. Genom att arbeta tematiskt och 
ämnesintegrerat kan man låta svenska och musik komplettera varandra. Andra exempel på 
arbetssätt är att ägna sig åt drama, teater och sång där musiken och svenskan ingår på ett 
naturligt sätt. Eventuella hinder som tas upp är bristande musikkunskaper hos svenskläraren 
eller klassläraren, tidsaspekten och samarbetsfrågor mellan olika lärare. Man talar också om 
kravet på mätbara resultat samt organisatoriska frågor som eventuella hinder i vägen för en 
integrering mellan svenskämnet och musik/rytmik. 

 
Teoretisk analys 

I detta avsnitt har jag för avsikt att göra en teoretisk analys av det empiriska materialet där jag 
kommer att titta närmare på vilka beröringspunkter som går att finna mellan de centrala begrepp 
som återfinns i sammanställningen av resultatet och studiens inledande teoretiska 
kunskapsbakgrund. Några av de centrala begrepp som analysen tar avstamp i är således ett 
användande av flera sinnen, ämnesintegrering, motivation, talspråksutveckling, kroppen som 
uttrycksmedel, multipla intelligenser, minnesfunktionen, bristande musikkunskaper och 
organisatoriska faktorer. 

I resultatet av denna studie framkommer att samtliga fem informanter tycks vara överens om att 
det går att finna en tydlig relevans mellan en integrering av svenskämnet och musik/rytmik. Det 
handlar bl.a. om att ge eleverna möjligheter till att ta in kunskap på olika sätt. Detta kan man 
vidare koppla till läroplanens syn på kunskap sett ur ett vidgat språk- och textperspektiv: 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet (Lpo 94, s.7). 

Pedagogerna talar om alternativa sätt att närma sig läs- och skrivinlärningen där man tillåts 
använda sig av flera sinnen och där undervisningen kan sättas i ett större sammanhang. Barnen 
tillåts då vara multimodala i sitt meningsskapande, vilket enligt Liberg (2007) syftar på de 
tillfällen då olika sinnesintryck som känsel, lukt, syn och smak får påverka människans 
upplevelser i kommunikation med andra. Ett exempel på detta är Märits beskrivning av 
temaarbetet om Europa där barnen fick lyssna på musik, äta mat och höra sagor från olika 
länder. Man sjöng också sånger för att förstärka barnens upplevelser av olika fenomen inom en 
viss del av undervisningen. Kristina talar om teater och drama som ett naturligt inslag i 
Waldorfpedagogiken, där man också bearbetar de sånger man sjunger genom att även läsa och 
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skriva texterna vilket på ett naturligt sätt tränar läs- och skrivinlärningen. På så vis tillåts man 
arbeta ämnesintegrerat så att de estetiska ämnena kan komplettera de mer teoretiska.  

Jederlund (2007) pekar på relevant forskning kring inlärning som visar att en integrering av 
ämneskategorier i skolan tycks kunna öka kunskapsnivån hos barnen. Genom att arbeta med 
musik och drama kan man således hjälpa barnen att öka sina kunskaper som socialt kompetenta 
och kritiskt tänkande individer.  Kursplanen i svenska anknyter till detta tankesätt då man menar 
att elever kan utveckla godare språkfärdigheter om de tillåts lyssna, läsa, skriva och tänka i 
meningsfulla sammanhang tillsammans med varandra (kursplanen i svenska, s. 29). Här kan 
man se kopplingar till ett sociokulturellt perspektiv där Liberg (2007) talar om de differenser i 
meningsskapande som uppstår i det sociala mötet med andra människor; något som Kristina 
anknyter till då hon menar att musiken fyller en viktig social funktion där alla tillsammans får 
möjlighet att skapa mer mångfacetterade konstverk. Då Kristina talar om musikens kapacitet till 
att stimulera förmågan till en slags ”inre rörlighet”, kan man se en koppling till Vygotskijs 
(1995) teorier om kreativitet och fantasi som han betecknar som ”inre produkter” som i allra 
högsta grad är påverkade av yttre faktorer i likhet med de erfarenheter som människan tillägnar 
sig i det sociala samspelet med den omgivande miljön. Det blir således viktigt att barn får 
tillägna sig en mångfald av olika erfarenheter för att fantasin och kreativiteten ska få så mycket 
material som möjligt att förfoga över. Ett sätt att berika den mänskliga kreativiteten tycks vara 
att inkorporera de praktisk-estetiska ämnena, såsom musiken, med de mer teoretiska ämnena i 
undervisningen.  

Bruce (2007) pekar på vikten av att undervisningen bör utgå från barnens egen drivkraft för att 
den skall upplevas som meningsfull. Motivationen blir då en viktig faktor för en god inlärning, 
något som Fridolfsson (2008) menar att skolan kan ha i åtanke genom att utgå från barnens 
intressen och erfarenheter. Detta belyser Anna-Lena då hon menar att ett muntligt bearbetande 
av språket kan stödja motivationen till inlärning samt stärka självbilden hos språksvaga barn då 
dessa oftast inte har samma typ av problem med talspråket som med skriftspråket. Man betonar 
också den glädje och lust som finns i musiken som verkar stärkande för alla barn. Genom att 
använda sig av sånger, musik och rytmer tycks man kunna variera undervisningsinnehållet och 
göra undervisningen mer lustfylld samt mindre ansträngande för alla barn, inte minst för de med 
språksvårigheter. Då barn generellt tycker att det är roligt med musik menar pedagogerna att det 
finns stora vinster med att använda sig av musik som ett inslag i undervisningen.  

Både Sara, Märit och Kristina talar mycket om att det handlar om att ge barnen andra sätt att 
närma sig språket genom att ta hjälp av musiken och dess naturliga rytm. Denna förmåga att 
kunna imitera och besvara ljud menar Uddén (2004) finns medfödd hos människan och ligger 
till grund för den kommunikativa förmågan. Genom att öva upp barnens takt- och rytmkänsla 
kan man således hjälpa dem att utveckla sitt talspråk. Här kan man se en anknytning till det som 
Jederlund (2007) talar om, nämligen språkets prosodiska nivå som behandlar musikaliska 
språkdrag såsom intonation, rytm, betoning och fraslängd. Genom att utveckla barns 
lingvistiska medvetenhet, som i det här fallet handlar om en känsla för språkets rytm och takt, 
hjälper man till att lägga grunden för den segmentella delen av talspråket som innefattar 
förmågan att kunna sammanfoga olika språkljud till ord. Då Kristina talar om 
Waldorfpedagogiken och dess dagliga inledande ”rytmiska del” är det just språkets prosodiska 
nivå som dessa övningar tycks hjälpa till att stärka. Genom att klappa takter, stavelser och 
genom att använda sig av rim, sånger och musik kan man enligt både Anna-Lena och Sara 
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stärka barnets talspråkliga förmåga samt stärka känslan för språkets intonation och uttal. 
Jederlund (2007) talar just om betydelsen av att kunna segmentera språket i mindre 
beståndsdelar som ord, stavelser och enskilda språkljud; förmågor som är av stor betydelse för 
underlättandet av läs- och skrivinlärningen för alla barn. Man har sett samband mellan en tidig 
bekantskap med barnsramsor, rytmiska sånglekar och barnets förmåga att kunna utveckla en 
god fonologisk medvetenhet, dvs. förmågan att känna till språkljudens natur och deras samband 
med bokstavstecknen. Här kan man se en anknytning till Uddén (2004) som pekar på vikten av 
att öva upp barnens medvetna lyssnande, något som uppmärksammar dem på de olika 
skiftningar som finns i musik och andra ljud och som hjälper barnen att uppnå en säkrare auditiv 
medvetenhetsgrad. Pedagogerna i min undersökning förefaller således vara uppmärksamma på 
betydelsen av att stärka barnens talspråkliga förmågor genom att utnyttja rytmiska barnsramsor 
och musik då dessa kan hjälpa att utveckla barnens talutveckling, något som i sin tur verkar 
främjande genom hela språkutvecklingen. 

Uddén (2004) tar upp vikten av att undervisningen bör bygga på barns egna villkor då deras 
kunskapsinhämtning främst sker genom muntliga och kroppsliga sätt. Även Bjørkvold (2005) 
betonar hur viktigt det är att undervisningen är förankrad i barnets egen kultur där gränserna för 
lärande överskrids och sker i optimal musisk balans med omgivningen. Detta knyter an till det 
som Sara, Pia och Kristina säger då de menar att man genom rytmen och musiken möjliggör för 
ett användande av kroppen som uttrycksmedel i undervisningen, något som kan verka stödjande 
för alla barn och inte minst de som har koncentrationssvårigheter. Sara ger oss exempel på 
rytmiska alfabetsramsor och rörelsedanser där barnen får ”dansa” fram bokstäverna till sitt 
namn. Pia använder sig av liknande arbetssätt då barnen får sjunga alfabetssånger, och 
alfabetsramsor och där barnen formar bokstäverna med kroppen. Kristina påpekar att man har 
sett samband mellan motorisk träning, såsom flöjtspelande, och ett främjande av läs- och 
skrivinlärningen. Lärarna i min studie förefaller således se musiken, rytmen och rörelsen som 
pedagogiska redskap i undervisningen som underlättar barnens inlärning. 

Ett inkorporerande av barnens olika intelligenser är något som i resultatet av studien 
framkommer som viktigt då undervisningen bör rikta sig till hela barnet. Gardners (1998) 
teorier om de olika intelligenserna ger oss verktyg för att förstå den uppsjö av mänskliga 
förmågor som människan tycks vara utrustad med. Märit och Pia talar om hur undervisningen 
måste kunna rikta sig till bägge hjärnhalvor för att barnen lättare ska kunna förstå innehållet. 
Detta menar pedagogerna kan ske genom att de estetiska ämnena får integreras med de mer 
teoretiska. Något som Uddén (2004) betonar är att bägge hjärnhalvor är lika viktiga för att det 
ska kunna råda balans i sinnet. Det krävs dock att man tillåter ett etablerande av ett så stort antal 
nervbanor som möjligt mellan hjärnhalvorna. Detta samarbete hjärnhalvorna emellan tycks må 
bra av att man ägnar sig åt sång och rytmisk rörelse. Lazear (1998) beskriver den musikalisk-
rytmiska intelligensen som väsentlig för utvecklandet av ljuduppfattning och ljudkänslighet; 
förmågor som tycks påverka hjärnans inlärningsförmåga och som i sin tur tycks vara viktiga för 
aktiverandet av den verbal/lingvistiska intelligensen som ansvarar för människans förmåga att 
uttrycka sig språkligt genom t.ex. ordlekar och historieberättande. Genom att undervisningen ge 
barnen tillfälle att integrera dessa två intelligensformer borde man således uppnå en större 
inlärning hos barnen. Informanterna talar just om dessa förmågor då de poängterar hur viktig 
musiken är för att öva upp perceptionsförmågan dvs. att kunna lyssna och ta in via öronen för 
att sedan kommunicera med omvärlden. Man har noterat hur en hög musikalisk 
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varseblivningsförmåga har nära anknytning till auditiva och kognitiva förmågor som enligt 
Uddén (2004) är nödvändiga för utvecklandet av en god läsförmåga.  

Anna-Lena ger oss exempel på hur barn kan lära sig alfabetet genom att sjunga ramsor istället 
för att rabbla dem då rytmen och klangen i språket fungerar som stöd för inlärningen och 
minnet. Detta är något som Pia menar att man kan göra genom att leka sig fram i språket med 
musikens hjälp, genom att sjunga eller ramsa. Även Märit och Sara är överens om att musiken 
kan fungera som hjälpmedel för barn med dåligt arbetsminne då klanger och melodier kan 
fungera som stöd för minnet. Kristina talar om musikens förmåga att hjälpa barn att ”bära” sina 
talroller då de ängar sig åt teater och drama. På så sätt kan de lättare komma ihåg repliker då 
musiken fungerar som ett stöd för talet. Pedagogerna talar således om hur man får en bättre 
minnesfunktion då aktiverandet av flera sinnen hjälper minnet. Uddéns (2004) resonemang 
knyter an till detta tankesätt då han gör oss uppmärksam på musikens minnesbärande element. 
Genom att använda sig av rytm och sång kan man se mönsterstrukturer som stärker 
koncentrationen samt tanke- och språkförmågan vilket i sin tur påverkar minnet på ett positivt 
sätt.  

Ett hinder i vägen för en integrering av musik med svenskämnet som pedagogerna i min 
undersökning talar om är det faktum att lärares bristande musikkunskaper kan hindra dem från 
att ägna sig åt musik med barnen. Denna problematik tas upp av Uddén (2004) som menar att 
det i grunden handlar om ett felaktigt förhållningssätt gentemot musik där många pedagoger 
betraktar musiken som subjekt och barnen som objekt, och där fokus istället läggs på att lära sig 
behärska musiken i dess ”perfekta” uttrycksformer. Istället bör man inta ett synsätt där man 
betraktar barnen som subjekt och musiken som objekt och som ett pedagogiskt medel i 
språkutvecklingen som alla pedagoger och barn kan ägna sig åt. Endast på så sätt kan man 
utnyttja musiken som ytterligare ett språk för att berika och fördjupa barnens kunskaper inom 
alla ämnen: 

Om vi pedagogiskt ska uppnå en god språklig kvalitet och dialog med musiskt lärande barn 

måste vi alla använda musisk lek som medel. (…) måste inse att det är fullkomligt naturligt 

att sjunga, klappa, röra sig rytmiskt och dansa utan att ställa höga estetiska krav på sig 

själva. Detta är inte förbehållet musik- och rytmiklärare (Uddén, s.102). 

Jederlund (2007) tar upp något intressant då han menar att de senaste decenniernas forskning 
gett oss anledning att starkt ifrågasätta den uppdelning av skolämnen som förekommer i 
”teoretiska” och ”praktisk-estetiska”. Det tycks istället vara de skolor som arbetar mer 
processinriktat och ämnesintegrerat som uppvisar de mest intressanta resultaten vad gäller 
kunskapsnivån hos eleverna. Bland pedagogerna i studien framkommer just svårigheter med att 
veta hur man ska gå tillväga för att integrera svenska och musik med varandra som ett hinder i 
vägen för detta arbetssätt. Sara talar också om det ökade kravet på ”mätbara” resultat som ett 
eventuellt hinder när det gäller dokumenterandet av praktisk-estetiska läroprocesser. Detta tyder 
på att det tycks finnas svårigheter med att rättfärdiga de estetiska ämnenas integrering, i det här 
fallet musik, med de mer traditionella sådana då skolan och samhället inte verkar ha lyckats 
förmedla de pedagogiska vinster som finns att hämta mellan ett ämnesöverskridande arbetssätt. 
Jederlund (2007) menar att det handlar om ett pedagogiskt förhållningssätt snarare än en metod 
där budskapet handlar om att förmedla att man genom musiken och rytmen kan verka för att 
skapa mer mångfacetterade, språkstimulerande miljöer som bidrar till en ökad kunskapsnivå hos 
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eleverna. Ett annat hinder som man tar upp är hur scheman, planeringar och tidsbrist kan göra 
att ett eventuellt samarbete mellan svensklärare och musiklärare uteblir. Jederlund (2007) menar 
att organisatoriska hinder av liknande slag som pedagogerna i min studie pekar på kan avhjälpas 
genom att man intar ett processperspektiv, där man betraktar musikskapande och lärande som 
uttryck för ett kunskapande som sker i en social process där det måste göras tid och utrymme för 
lek, kreativitet och språkande. Ett sätt borde vara att inte ha för många planerade aktiviteter 
under dagen vilket tillåter att man som pedagog kan låta barnen ägna sig åt färre men mer 
genomtänkta aktiviteter där de tillåts reflektera över vad och hur de har lärt sig något. Just 
reflektionen kring det inlärda menar Jederlund (2007) är en oerhört viktig aspekt där barnen får 
metakognitiva kunskaper om sin läroprocess. Det gäller således att som pedagog bli medveten 
om att organisatoriska problem mellan ett integrerande av musik och svenska finns, men att det 
också finns vägar till förändring som gynnar både elever och lärare i det livslånga lärandet som 
undervisningen skall utgöra:  

I musiska möten i klassrummet kan överskridandet äga rum, att estesi utlöser estetik, att 

tala, skriva, läsa, räkna, IT blir något vackert, fint och eget. Lärande som ny kulturbildning, 

ett skapande stoff för tillväxt i den enskildes liv och för samhällets totala framåtskridande 

(Bjørkvold, s.102). 

 
Avslutande diskussion 

Upprinnelsen till min studie byggde på en nyfikenhet kring möjligheterna till att integrera 
svenskämnet med musik/rytmik i grundskolans tidigare år. Genom att intervjua fem verksamma 
lärare har jag velat undersöka hur detta arbete kan motiveras, hur det kan se ut i praktiken samt 
vilka faktorer som kan verka hindrande för ett sådant arbetssätt. Min mening är att 
undersökningen har synliggjort dessa lärares uppfattningar om att det finns stora möjligheter 
och vinster för lärare att arbeta med svenska och musik/rytmik integrerat. Det tycks i grunden 
handla om ett förhållningssätt där man som pedagog bör bli varse om de praktisk-estetiska 
ämnenas kompletterande effekt på de mer teoretiska sådana i skolan. I det här fallet måste man 
som lärare våga se musiken som ännu ett språk och som ett pedagogiskt medel genom vilket 
man kan berika barnens kunskaper samt lättare nå ut till fler elever med skiftande 
inlärningsbehov. Detta kan enligt min mening endast bli möjligt då man väljer att anamma 
Uddéns (2004) resonemang kring ett betraktande av musiken som objekt och inte i första hand 
som ett eget estetiskt ämne. Genom att inta detta perspektiv tillåter man alla lärare, och inte 
endast de som anser sig vara musikaliska, att använda sig av musik/rytmik som ett medel för att 
uppnå större variationsrikedom i svenskämnet. När det gäller de hinder som kan finnas för ett 
integrerande av svenska och musik/rytmik, förfaller de enligt studiens resultat ändå vara 
hanterbara och inte orubbliga. Genom att välja att uppmärksamma fördelarna av att integrera de 
teoretiska ämnena med de estetiska tycks man som pedagog också därigenom finna vägar som 
kan möjliggöra ett sådant arbetssätt.  

Något som hade varit högst intressant att få kunskap om är huruvida informantgruppen 
förankrar en eventuell ämnesintegrering mellan svenska och musik/rytmik i rådande 
styrdokument. I efterhand har jag förstått att jag hade kunnat få insikt om detta genom att ställa 
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en direkt fråga om pedagogernas föreställningar kring styrdokumentens betydelse under 
intervjuernas gång. Detta anser jag vara en bristfällighet i min uppsats då pedagogernas 
funderingar kring styrdokumenten hade kunnat ge analysen av uppsatsen ett fylligare underlag 
och en större legitimitet. Emellertid har jag undrat varför pedagogerna själva inte berörde 
ämnet. En tänkbar förklaring kan vara att de inte refererade till styrdokumenten på grund av att 
de har internaliserat styrdokumentens budskap på ett sådant sätt att det för dem förefaller som 
självklarheter som inte behöver lyftas fram. Ytterligare en tanke är att pedagogerna möjligtvis 
saknar tillräcklig kunskap om vad som faktiskt står i styrdokumenten angående de praktisk-
estetiska ämnenas kompletterande effekt på de mer teoretiska sådana. Frågan om hur lärarna 
förhåller sig till styrdokumenten när det gäller en integrering av musik/rytmik med svenskämnet 
låter sig således inte besvaras genom min studie och lämpar sig väl för vidare forskning inom 
ämnesområdet. 

När det gäller urvalet av pedagoger i min undersökning har det faktum att samtliga har någon 
koppling till musik/rytmik, antingen genom sin utbildning eller genom sin arbetsplats, definitivt 
påverkat resultatet av undersökningen. I den bemärkelsen kan man inte säga att studien gör 
anspråk på att föra någon slags allmän talan vad gäller lärares föreställningar om svenskämnet 
integrerat med musik. Denna studie ska heller inte ses som någon heltäckande undersökning av 
svenskämnet integrerat med musik, snarare bör man betrakta min undersökning som ett nedslag 
i några pedagogers föreställningar kring möjligheterna, svårigheterna och förutsättningarna 
kring ett integrerande av svenskämnet med musik/rytmik. Under tolkningsarbetet har jag också 
uppmärksammat det faktum att det hade gagnat min studie om jag hade haft möjlighet att 
använda mig av fler undersökningsmetoder än enbart den kvalitativa intervjun. Som tidigare 
poängterat hade det således varit belysande att även göra observationer av lärarnas undervisning 
för att få en mer objektiv inblick i huruvida den pedagogiska praktiken motsvarar 
informanternas framförda åsikter eller inte. För vidare forskning inom detta ämnesområde vore 
det intressant att även inrikta sig på hur elever förhåller sig till svenska integrerat med 
musik/rytmik. Intressant vore också att gå in på djupet vad gäller musikens möjligheter till att 
stödja elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Då jag i slutskedet av denna uppsats blickar tillbaka ser jag att jag har lär mig oerhört mycket 
om både musik och svenska och hur dessa ämnen kan knytas ihop. Det har varit mödan värt och 
mycket utvecklande för mig både i egenskap av privatperson och blivande pedagog. De 
kunskaper som har vuxit fram under arbetets gång är sådana som jag kommer att bära med mig 
under lång tid. Min slutgiltiga förhoppning med studien är ändå att väcka tankar kring hur man 
kan arbeta med en större helhetssyn på barns språkutveckling där musiken/rytmiken kan verka 
kompletterande, stödjande, motiverande och inte minst utgöra en glädjekälla som kan göra att 
svenskämnet kan appellera till alla barn, inte minst de som är i behov av särskilt stöd. När det 
gäller min egen framtida roll som pedagog har jag för avsikt att använda mig av de kunskaper 
som har kommit fram i denna studie för att kunna utforma svenskundervisningen på ett så 
varierat och lustfylld sätt som möjligt; något som också Lpo 94 förespråkar: 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall 

de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 

(…) Eleverna skall få uppleva olika kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans musicerande och 

skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. (Lpo 94, s.6-7). 
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