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 Abstrakt

 

Författarens namn: Annika Lindholm 

Titel: Musikens och det talade språkets interrelation:  Fyra musiklärares antaganden och 

åsikter om musikens samband med elevers talspråksutveckling.  

Engelsk titel: The relation between music and spoken language: About four music teachers’ 

assumptions and opinions on the connection between music and pupils’ development of 

spoken language.                                                                                                            

                                                                                                                            Antal Sidor: 60

 

Detta examensarbete är en pilotstudie och handlar om  den forskning som  berör musikens och det talade 

språkets interrelation där syftet består i att skapa förståelse för vad musiklärare anser om denna forskning och om 

dess tillämpning eller implikationer i undervisningen. Undersökningens metodologi utgår  från en  kvalitativ 

ansats  i form av strukturerade intervjuer. Mål- eller urvalsgruppen består av fyra stycken verksamma  

musiklärare vilka undervisar antingen på högstadiet eller gymnasiet inom svensk skola. I vissa fall förekommer 

även undervisning på universitetsnivå samt på vuxenutbildning.  

Resultatet visar att de fyra musiklärare som ingick i undersökningen uppfattar musikens påverkan på 

språkutvecklingen som reell och befintlig men att denna till största delen tillskrivs de undervisningstillfällen där 

elevgrupperna består av individer med ett annat förstaspråk än svenska. Följaktligen uppger  majoriteten av 

urvalsgruppen att specifika kunskaper inom aktuell forskning brister. Likaså framkommer det i bearbetningen av  

undersökningsdatan att de ej tagit del av forskningen om musikens och språkets interrelation under gängse 

musiklärarutildning.  Slutligen är de fyra musiklärarna övervägande  ovilliga att tillämpa den berörda 

forskningen i undervisningen. Slutsatser som kan dras utifrån arbetets resultat är att orsakerna till deras 

inställning i det precis nämnda kan relateras till samhällets syn på musik som skolämne samt på 

utbildningsfaktorer såsom kunskapsinnehåll inom musiklärarutbildningar inom högskolan och universitetet. 
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1. Inledning 

”Att låta- sjunga- språka är  den medfödda ordningen hos varje människa” (Uddén, 2004: 83). 

I min utbildning till musiklärare har honnörsorden varit många kring musikens välgörande 

egenskaper för den allsidiga inlärningsförmågan och i synnerhet dess släktskap med ett annat  

fundamentalt kommunikativt redskap; nämligen språket. Citatet ovan är hämtat från en 

musikdidaktisk bok som ingått i kurslitteraturen under min studietid. Orden och betydelsen av 

denna fras kan till en början ses som ett utopiskt yttrande som bara musikfrälsta skulle kunna 

tro på. Men forskning inom musikpsykologi har kommit fram till att musik kan förbättra såväl 

talförståelse och talproduktion som språktillägnande i allmänhet (Koelsch & Siebel, 2005). 

Enligt Varköy (1996) står musikämnet i dagens svenska skolor inför en allt växande 

legitimitetsproblematik, vilket bland annat kan vara en av orsakerna bakom den allmänna 

musikundervisningens bortfall från gymnasieskolans gemensamma ämnen i nuvarande 

läroplan Lgy 11 (Utbildningsdepartementet, 2008). Med anledning av detta menar Varköy att 

det är viktigt att som blivande och verksam musikpedagog kunna argumentera med 

vetenskapliga belägg varför musik är väsentlig för elevers utveckling.  Det är ur detta 

resonemang som kärnan eller idén till detta arbete växt fram. 

Syftet med mitt examensarbete är därför, att som ett första steg mot en mer accepterande 

samhällssyn på musikämnet i skolan, få en överblick av vad aktiva musiklärare anser om 

sambanden mellan musik och språk.   

Tilltagande forskning inom musikpsykologi har kommit fram till resultat som påvisar att 

kognitiva processer som ligger till grund för musik- och språktillägnandet till största del är 

desamma och ömsesidigt främjar varandras utveckling (Uddén, 2004). Med stöd av dessa 

forskningsrön kan, enligt min mening, musiklärare som yrkesgrupp utveckla undervisningen 

men samtidigt stärka musikämnets legitimitet. Detta genom att främst bli medvetna om de 

kunskaper som forskningen inom till exempel de ovannämnda områdena erbjuder och därefter 

tillämpa dessa.  

På grund av de nya tekniska framsteg som lett till vår tids så kallade globalisering har 

Europarådet skapat en ”gemensam europeisk referensram för språk” där flerspråkighet och 

kommunikation och social kompetens lyfts fram som de viktigaste kunskapsmålen 

(Skolverket, 2007). För övrigt genomsyrar dessa tankegångar det sociokulturella perspektiv 

som ligger till grund för den pedagogiska ideologi som återfinns i våra svenska läroplaner 

(Ingestad, 2006). 

 Om musikens egenskaper kan främja elevers språkutveckling,vilket forskning pekar mot, 

borde detta skolämne bidra till så mycket mer än bara musikaliska färdigheter. Det skulle 

kunna påverka elevers allsidiga kunskapsutveckling och skolframgång och detta på grund av 

att många av de olika skolämnenas kunskapsmål inriktar sig på just elevers förmåga att 

språkligt redogöra för sina kunskaper (Lgr11, 2011). Med anledning av den tilltagande 

forskningen om musikens och talspråkets reprocitet samt hur de i samverkan, enligt Uddén 

(2004), påvisar positiva resultat för den generella språkutvecklingen och inlärningsförmågan 
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känns det angeläget att musikpedagoger hyser kunskaper om detta och är villiga att integrera 

dessa kunskaper i sin  undervisning.  

Därför anser jag att det är viktigt att göra denna undersökning och detta för att 

medvetandegöra och lyfta fram de kunskaper och forskningsrön vilka omnämns tidigare och  

nämns i nästkommande kapitel. Slutligen kan dessa verka som ytterst goda argument för att 

hävda att musik som skolämne inte enbart handlar om spel på instrument utan snarare om 

någonting större än så - musiken är livsviktig!  
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2. Problemformulering 

 
Varköy påstår att musikämnet är underställt andra teoretiska ämnen på grund av att det 

betraktas som enbart övningsorienterat. Till skillnad från vad kursplanen i musik (Lgr, 11, 

2011) lyfter fram om musikens kulturella och kommunikativa möjligheter tycks, enligt 

Varköy, detta inte höja musikämnets status. Författaren anser att lärarna i större utsträckning 

ska använda sig av vetenskaplig litteratur och forskningsrön, både för att motivera sitt ämne 

och för att det ska kunna betraktas som lika betydelsefullt som just de teoretiska ämnena. 

Detta för att råda bot på det som Varköy väljer att kalla för musikämnets 

legitimitetsproblematik (1996). 

 

Som blivande musiklärare går det inte att blunda för Varköys resonemang om musikens  

minskade status och framförallt inte på grund av det faktum att musikundervisningen har 

tagits bort från gymnasieskolans gemensamma ämnen i gällande läroplan, Lgy 11 

(Utbildningsdepartementet, 2008). Dessutom har Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

grundskolans musikundervisning år 2011 kommit fram till följande iakttagelser: 

Många elever uppskattar ämnet, bland annat för att de mår bra av att ägna sig åt musik och för 

att kraven upplevs som lägre än i många andra ämen. Detta leder samtidigt till att musikämnet 

inte betraktas som ett kunskapsämne. Elevernas uppfattningar är dock förmodligen närmast en 

spegling av hur skolan lyfter fram och betonar ämnet. Vi har sett att det finns stora brister i hur 

elevernas kunskaper i musikämnet följs upp i relation till målen. Kraven kan vara låga, vilket 

kan ses som ett uttryck för att skolan inte prioriterar ämnet. Det finns även  brister i underlagen 
för betygssättning. En annan i akttagelse som kan kopplas till ämnets status, är att elever som 

behöver särskilt stöd för att nå målen i musik sällan får detta. Vanligare är att man istället sänker 

kraven. Slutsatsen är att det inte finns någon självklar motsättning mellan att bedriva en 

musikundervisning med ett tydligt kunskapsinnehåll och höga förväntningar och att ämnet har 

effekter som gynnar och stärker elever på flera sätt. (2011: 7) 

 

 

Det finns med andra ord ett rådande hot mot musikämnets status och likt Varköy (1996) kan 

musiklärare som ämneskunniga ta hjälp av vetenskapen för att underbygga goda argument för 

att lyfta fram ämnets inverkan på och betydelse för elevers kunskapsutveckling. Uddén (2004) 

menar att musik kan främja en allomfattande lärandeprocess eftersom musik är ett 

kommunikativt medel som inbegriper hela kroppen. Denna uppfattning är bland annat hämtad 

från musikpsykologisk forskning där hjärnavbildningsmetoder visat att musik stimulerar 

hjärnhalvornas lateralisation (Uddén, 2004). Vidare finns det belägg för att musikträning kan 

främja språkutvecklingen då hjärnforskning märkt att musik och språk delar liknande 

kognitiva processer och regelmässiga strukturer (Koelsch & Siebel, 2005). Vad detta innebär 

är att det finns vetenskapliga rön och kunskaper om musik som musiklärare kan använda sig 

av för att förstärka ämnets betydelse. I citatet ovan beskriver Skolinspektionen (2011) hur 

elever tycker om musiken i skolan fast ändå inte uppfattar den som ett kunskapsämne. 

Skolinspektionen menar att elevernas syn kan vara influerad av skolans uppfattning av ämnet 

(2011). Denna syn kan innebära att musiken likt Varköy (1996) menar står inför en 

legitimitetsproblematik och att det är musiklärare som ska se till att med vetenskapens hjälp 
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finna stöd i teorier och kunskaper som lyfter fram dess betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

Syftet med denna pilotstudie är att undersöka och få en bild av vad fyra musiklärare anser om 

sambandet mellan musik och talspråk. Att detta behandlas beror på att forskning har funnit 

belägg för att musik kan främja språkutvecklingen (Koelsch & Sieber, 2005). Detta för att 

skapa en bild av hur pass öppna dessa musiklärare är till vetenskaplig forskning i ämnet men 

också hur villiga de är att implementera denna i den praktiska verksamheten.  

 

Om musikämnet ska kunna rättfärdiga sin existens som kunskapsämne i skolan enligt 

Varköys (1996) uppmaningar ska musiklärare också förhålla sig öppna till forskning inom 

ämnet. Vidare menar Jonsson och Roth (2003) att läraryrket ska vila på både vetenskaplig och 

praktisk grund. I kontrast till detta berättar Skolinspektionen (2011) att musikämnets relevans 

som kunskapsämne inte motiveras på det sätt som den kan och ska göra i fråga om krav på 

elevernas måluppfyllelse enligt kunskapskraven med mera. Detta är ett problem i synnerhet 

för den musikpedagogiska verksamheten. Om vägen till en förbättring av musikämnets status 

är att finna vetenskapliga argument är det viktigt att - som i denna studie - skapa sig en bild av 

hur lärare ser på forskning som kan knytas till undervisningen och elevernas allsidiga 

kunskapsutveckling: i detta fall den forskning som talar om musiken och språkets 

interrelation. Detta i hopp om att vidareutveckla intresset för större och vidare forskning om 

detta problem och som i ett sekundärt syfte att ta upp musikpsykologisk forskning och 

medvetandegöra denna för musiklärare men även andra lärare eller skolaktörer. 
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att belysa och skapa förståelse för vad fyra aktiva musiklärare 

anser om musikämnets koppling till elevers tal- och språkutveckling i både svenska och på 

andra språk. Avsikten med denna undersökning är att se om det finns en koppling mellan 

musik och språk i den pedagogiska praktiken och även hur musiklärarna i denna pilotstudie 

ställer sig till tillämpning i undervisningen av forskning om musikens och språkets 

interrelation.   

 

Undersökningens intention eller syfte understödjs av följande forskningsfrågor:  

 

 Vad anser de aktiva musiklärarna om sambandet mellan musik och det talade språket? 

 

 

 Hur ser musiklärarna på forskningen om musikens och det talade språkets 

interrelation? 
 

  
 Vilka är deras uppfattningar om denna forsknings tillämpbarhet i 

musikundervisningen?  
 

 

Eftersom forskningen i denna studie rör sig om sambandet mellan två olika discipliner eller 

ämnen kommer det teoretiska ramverket i det följande kapitlet att separat beröra språket och 

musiken för att sedan gå in på forskning om deras samband och didaktiska metoder. Detta för 

att ge en bakgrund till den musikpsykologiska forskning i musikens och spåkets interrelation 

som detta arbete ämnar att belysa och för att tydliggöra grunden för de didaktiska metoder 

som hämtat inspiration i den gällande forskningen. 

 

Det teoretiska ramverket består i detta hänseende av fyra delar: en psykolingvistik och 

neurologisk där språkets grundstenar och neurologiska lokaliseringar nämns, en musikdel där 

musik som begrepp, musikundervisningens roll samt röstvård diskuteras. Den tredje går in på 

den musikpsykologiska forskningen om musikens och språkets interrelation och den fjärde tar 

upp två didaktiska metoder där musik och språkets interrelation lyfts fram ur både ett 

musikpedagogiskt och språkpedagogiskt perspektiv.   
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4. Forskningsproblemet i sitt sammanhang 
 

Som stöd för studiens analys och diskussion och för att ge en bild av den forskning som 

kommer att ingå i detta arbete, kommer följande text att beröra tidigare forskning och teorier 

om musikens och språkets interrelation. Inledningsvis redovisas ett kapitel om lärande 

perspektiv, därefter behandlas forskning om språkets och musikens grunder och samhällets 

syn på musikämnet. Dessa områden känns relevanta för att dels förstå vilka idéer och 

uppfattningar som genomsyrar det svenska skolväsendets läro- och kursplaner, i synnerhet de 

dokument som berör kommunikation, språk och musikämnet, och dels för att förstå de 

generella processer som ligger bakom vår förmåga att tillägna oss ett språk eller att utöva 

musik.  Slutligen känns det relevant att lyfta fram frågor kring samhällets syn på musikämnet, 

detta för att för att förstå de influenser som kan verka som möjliga påverkningsfaktorer på 

musiklärares uppfattningar om musikundervisningen och dess innehåll. Denna bakgrund 

avslutas med musikpsykologiska rön om sambanden mellan musikalisk och språklig förmåga 

samt didaktiska metoder. Detta för att lyfta fram existerande studier där interrelationen mellan  

musik och språkutveckling motiveras och konkretiseras och där det redovisas vilka typer av 

belägg för  slutsater eller forskningsresultat man använt sig av. 

 

4. 1. Perspektiv på lärande   

 
I detta kapitel kommer det sociokulturella perspektivet på lärande beröras samt vilken 

betydelse det har för läroplanernas kunskaps- och fostransmål i såväl nationella som 

internationella dokument. I sammanhanget kommer även kursplanerna för musikämnet och 

moderna språk för högstadiet och gymnasiet att betraktas utifrån samma synvinkel. Detta för 

att förstå vilka faktorer som påverkar eller influerar musikundervisningen och musiklärarnas 

val av innehåll och undervisningsmetoder samt om språk- och musikämnena kan ha 

gemensamma beröringspunkter. Ytterligare är det viktigt med insikt kring vilka teorier eller 

lärande- och kunskapsperspektiv som ligger bakom läroplanernas innehåll då ju läraryrket ska 

vila på både vetenskaplig och praktisk grund (Jonsson & Roth,  2003).  

 
I rådande läro- och kursplaner  i den svenska skolan, är synen på lärandet präglat av det 

sociokulturella perspektivet (Lgr 11, 2011). Enligt Ingestad kan denna lärandeteori beskrivas 

enligt följande:  

 

 

 

Genom språket får barn tillgång till den andras kunskap, men det är först när barnet själv 

använder sin nya kunskap som den kan införlivas, internaliseras, och bli barnets egen 

kunskap.[...] En händelse får mening genom de ord man ger den, men begreppets mening 

utvecklas först när den används. (2006: 24)      
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Enligt ovan finns liknande beskrivningar om kunskapernas meningsbildande i läroplanens 

kunskapskapitel och i de moderna språkens och muskikämnets kursplaner för grundskolan  

(Lgr 11, 2011). Dessa likheter enligt ovan kan urskiljas genom dokumentens emfas på 

undervisningens och ämnenas kommunikativa, sociala och kulturella aspekter. I läroplanens 

kunskapskapitel står det bland annat att undervisningen ska leda till ”sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Lgr 11 2011: 13). Bland dessa 

nödvändiga kunskaper finns språkanvändningen i hemspråket men även förmågan att hantera 

flera språk. Likaså återges i ovanstående läroplan integration och multikulturalitet som några 

av de viktigaste aspekterna. I musikämnets kursplan står det bland annat att musiken är en 

”estetisk uttrycksform” (Lgr 11, 2011: 1) vars kommunikativa sida skapar social gemenskap 

och insikter i olika kulturers musikaliska uttryck. På detta vis ska ämnet syfta till, förutom att 

musicera, till att utveckla dessa sidor. Eleverna ska reflektera över sina egna musikaliska 

erfarenheter och jämföra dem med nya erfarenheter och därigenom utveckla en förståelse för 

olika musikkulturer. I kursplanen för moderna språk står det att undervisningen ska leda till 

elevernas allsidiga kommunikativa förmåga. Detta innebär bland annat att kunna uttrycka sig i 

tal och skrift men också att kunna tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang och i den 

kulturella kontext som existerar i de länder där språket används (Lgr 11, 2011). Likaså 

framkommer det i läroplanen att läraren i undervisning ska ge elever möjlighet till ”[...] 

överblick och sammanhang” och ”[...] möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Lgr 11, 

2011: 9). På detta vis går det att spåra sociokulturella idéer  i läroplansdokumenten och detta 

också i förhållande till dess emfas på kontextens betydelse för undervisningens utformning 

och de typer av kunskaper som  står i fokus. 

 

I Europarådets ambitioner att skapa en gemensam grund för undervisningen i språk, vilken 

benämns Gemensam europeisk referensram för språk, återfinns samma tankegångar om 

språkets kommunikativa och sociala aspekter (Skolverket, 2007). Detta framkommer genom 

dokumentets beskrivning av språkanvändningen som huvudsakligen handlingsorienterad.  

Individer anses vara sociala aktörer och den språkliga inlärningsprocessen samt språkmässiga 

kompetenser skapas genom kommunikation och interaktion mellan individer (ibid. 2007). 

 

Med anledning av det ovanstående genomsyras didaktiska material inom musiken och de 

moderna språken, både nationellt och internationellt, av sociokulturella referensramar, detta 

eftersom båda uttrycksformerna anses vara mänskliga kommunikationsverktyg och beroende 

av olika sociala sammanhang (Skolverket, 2007; Tornberg et al., 2009; Uddén 2004). Enligt 

Tornberg et al. (2009) har relevansen för kulturell förståelse och tillämpning av språkliga 

kunskaper i olika situationella kontexter blivit allt viktigare i utvecklandet av elevers 

språkliga förmåga.  

 

Inom musikdidaktiken ses musikämnet utifrån dess allomfattande egenskaper, det vill säga att 

det rymmer sociala, emotionella och kognitiva dimensioner (Uddén 2004). Musik skapas med 

hjälp av kroppen och hjärnan i ett sammanhang där vi både utför, tolkar, berörs emotionellt 

och rör oss till musiken samtidigt och detta i en social kontext (Uddén, 2004). Inom 

nuvarande musikdidaktiskt material anses musikens inlärningsprocess inbegripa ovanstående 
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dimensioner, vilket har lett till att man betraktar frågor om musikaliska förmågor utifrån mer 

kontextuella och universella aspekter (Uddén, 2004). Det senare kan förklara varför man i 

modern musikdidaktisk vokabulär väljer att benämna en människas kunskaper i musik för 

musiska och inte som musikaliska - de senare förknippas med förmågor som enbart rör den 

klingande musiken (Uddén, 2004). (Se sid. 19- 20 i detta arbete för mer information). Detta 

perspektiv kan bland annat återfinnas i ämnets kursplan (se ovan) där musik både omfattar 

musicerande och reflektioner kring dess kulturella och socialiserande aspekter (Lgr 11, 2011). 

 

4. 2. Det naturliga språkets uppbyggnad 
 

Språk per definition eller vad som  kan benämnas som språkets grundstenar kan betraktas ur 

olika perspektiv, vilka alla har stor betydelse för språkförmågan. Språk är ett av våra 

viktigaste kommunikativa verktyg som enligt Uddén (2004) och Kjellin (2002) hyser såväl 

fysiologiska, kognitiva som kulturella dimensioner. I den följande texten kommer jag att 

koncentrera mig på de två förstnämnda områdena. Detta för att få en inblick i vilka  

fysiologiska delar och hjärnprocesser som gör det möjligt för människan att bilda ett språk 

och vad språk kan definieras som ur en universell synvinkel (Kjellin, 2002). Anledningen till 

att beröra språkets grunder är att skapa större förståelse för de begrepp och de processer som 

möjliggör människans generella språkförmåga och vad dessa i ett vidare perspektiv har för 

betydelse för eller liknelser med musikalitet. Samtidigt berörs innehållet i denna forskning 

med de musikpsykologiska studier om musikens och språkets interrelation som återfinns 

längre fram i denna teoretiska del (se sid. 23- 25). 

 

Eftersom språket är en fråga om flerdimensionalitet är studiet av språkets grunder stort och 

berör olika vetenskapliga fält. I denna text kommer jag att lyfta fram forskning inom 

psykolingvistiken, som för övrigt är ett fält inom den kognitiva psykologin, kognitiv  

neuropsykologi, fonologi, fonetik, akustik och logopedi. Dessa områden har även utvecklat 

förgreningar där till exempel delar av psykolingvistiken innehåller neurologiska, fonologiska 

och fonetiska aspekter eller beskrivningar. 

 

4.21. Språkets kognitiva processer  

 

Den kognitiva psykologin handlar om studiet av människans tankar och på vilket sätt vi tar in 

och tolkar information från omvärlden (Robinson- Riegler & Robinson- Riegler, 2004). För 

språkets del, enligt ovanstående författare, kallas studiet av språkets kognitiva processer och 

dess användning för psykolingvistik (Robinson- Riegler et al., 2004). Därför kommer följande 

text fokusera på psykolingvistiska aspekter på språkförmågan och språkförståelsen. 

 

I boken Cognitive Psychology: applying the science of the mind menar författarna Robinson- 

Riegler et al. (2004) att språk kan ses som en kulmination av alla våra innebördes kognitiva 

processer. Det är många sinnen som samspelar för den språkliga förståelsen och produktionen 

och som sedan bearbetas på olika nivåer i hjärnan. Vidare kan språkförståelsen beskrivas som 

en samverkan mellan de högre associativa nivåerna och våra primära sinnes- och 
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minnesfunktioner (Robinson- Riegler et al., 2004). Detta förfarande kallas inom psykologin 

för ” top- down processing” eller ”bottom- up processing”. Dessa begrepp innebär, enligt 

precis nämnda författare, att vi kan skaffa språklig förståelse antingen genom att tolka ordets 

eller ljudkombinationens innebörd med hjälp av mentala representationer i minnet eller 

genom att uttyda ordets eller ljudkombinationens beståndsdelar. Alltså från datan eller roten 

till högre mentala nivåer ( bottom- up) eller från mentala minnesbilder ner till ordet (top- 

down). Med anledning av dessa benämningar kan språkets kognitiva processer, beträffande 

talspråket och i ett psykolingvistiskt perspektiv, inordnas i en hierarki. I denna återfinns datan, 

ordens i dess ljudliga och visuella beståndsdelar i botten, där sammansättningen av dessa 

beståndsdelar bildar ord och sedan sätts samman till meningar (vilken för övrigt är den högsta 

nivån i hierarkin) (Robinson- Riegler et al., 2004).  

 

Enligt Robinson- Riegler et al., (2004) är tre kognitiva processer extra viktiga för 

språkproduktionen samt förståelsen. Dessa benämns arbetsminne, mönsterminne och 

kunskapsrepresentation. För att ett språk ska förstås och hanteras i en grupp av människor 

krävs det alltså att det finns likartade benämningar på ting eller skeenden i vardagen, 

någonting som kallas för symboler. Symboler kan utgöras av ljudbildningar eller 

bokstavskombinationer som tillsammans bildar benämningar eller ord som i sig är 

mångfacetterade. Ordet, benämningen, ljudbildningen, det visuella, känslor och miljömässiga 

faktorer  bearbetas i vårt arbetsminne  och blir till holistiska minnesbilder eller mönster i 

långtidsminnet. Detta förfarande förklarar Robinson- Riegler et al. som orsaken till den 

enkelhet med vilken vi kan konversera eller läsa. Förutom språkliga symboler finns det även 

regler för dessa symbolers användning och kombination, regler som är viktiga i förståelsen 

och i produktionen av ett språk; alltså språkets grammatiska aspekt.  Enligt Robinson- Riegler 

et al. kan följande definition på vad språk är sammanfatta det precis nämnda: 

 

Language can be defined as a set of symbols and principles for the combination of these symbols 

that allow for communication and comprehension. (2004: 382)  

 

 

Nedan följer en tydligare beskrivning av vad ovan nämnda viktiga kognitiva processer 

innebär (arbetsminne, mönsterminne och kunskapsrepresentation). 

 

Minnesprocessen är uppdelad i tre lager: sinneslagret, korttidslagret och långtidslagret 

(Robinson- Riegler et al., 2004). Alternativt kan dessa kallas korttidsminnet eller arbetsminnet 

och långtidsminnet med mera. För språkproduktionen är just arbetsminnet en av de viktigaste 

kognitiva processerna (se ovan). Arbetsminnet är en modernare syn  på korttidsminnet 

(Robinson- Riegler et al., 2004).  

  

Genom omedveten likväl som medveten varseblivning eller perception från våra sinnesorgan, 

i synnerhet den auditoriska och den visuella, tar hjärnan emot information eller stimuli från 

omvärlden (Robinson- Riegler et al., 2004). För språkets del kan detta handla om yttranden 

som både kan vara muntliga eller skriftliga. Den information som medvetandegörs skickas 

och lagras från våra sinnen (sinneslagret) till arbetsminnet (Robinson- Riegler et al., 2004). 
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Arbetsminnet är indelat i tre subsystem, vilka är viktiga för språket. Dessa tre subsystem 

interagerar med varandra för att tillsammans möjliggöra högre mentala processer som till 

exempel problemlösande, resonerande och språkförståelse De tre subsystemen är 

Centralprocessorn, Fonologiska kretsloppet och Skissblocket (Robinson- Riegler et al., 2004).   

 

Det fonologiska kretsloppet består av två underkomponenter: ett fonologiskt lager och en 

artikulatorisk process även kallad, enligt Baddley år 2000 i antologin The short- term working 

memory (vilken omnämns av författarna Robinson- Riegler et al., sid. 149, 2004)), subvokal 

övningsmekanism. (Nämnda begrepp är direkt översatta från engelska till svenska; i engelsk 

terminologi  kallas de för ” phonological store” och ”subvocal rehearsal mechanism”). Den 

förstnämnda, enligt Robinson- Riegler et al. (2004),  berör fonologiska aspekter, det vill säga 

varseblivning av ljudkombinationer genom audition till arbetsminnet. Denna information, är 

kortvarig och flyktig men där återkommande övning genom en artikulatorisk process, det 

subvokala övningsmekanismen, kan möjliggöra dess befästane. Författarna menar att den 

subvokala övningsmekanismen möjliggör ett auditoriskt minne där motoriska och auditiva 

inslag i ljud och munrörelser hjälper till i förståelsen av skrivna och muntliga ord. När vi talar 

eller lyssnar på någon som talar känner vi igen orden och ljudkombinationerna, detta för att vi 

skapat representationer av dem i vårt långtidsminne efter att de först har bearbetats och övats 

in genom arbetsminnets fonologiska kretslopp (Robinson- Riegler et al., 2004).  

 

Skissblocket  är den del av arbetsminnet som har hand om och lagrar visuell och rumslig 

information (Robinson- Riegler et al., 2004). Centralprocessorn kan liknas vid medvetandets 

portvakt som dirigerar inkommande information antingen till det fonologiska kretsloppet eller 

till skissblocket beroende på informationens natur. Centralprocessorn är även, menar samma 

författare, inblandad i och ansvarig för högre mentala processer såsom språkproduktion (Idid). 

 

För att ett språk ska kunna hanteras och förstås krävs det att information i arbetsminnet leder 

till bestående kunskaper i långtidsminnet (Robinson- Riegler et al., 2004). Detta för att 

underlätta den språkliga produktionen och förståelsen. Informationen består av, enligt 

föregående författare, olika delar av de språkliga symboler eller ord vi har skapat och det har 

beräknats att en vuxen människa känner till mer än tiotusentals sådana symboler. Alla 

symboler som en människa känner till ryms inom det som kallas för det ”mentala lexikonet” 

och varje symbol i sin tur består av olika representationer eller mönster, ett auditivt (hur 

någonting låter), ett visuellt (hur ordet skrivs) och regler för ordets/ symbolens användning. 

Dessa berabetade representationer eller mönster kan refereras till, enligt nämnda författare, 

det man i psykologin kallar för mönsterminne.  Mönsterminnet och dess representationer  och 

det ”mentala lexikonet” beskriver Robinson- Riegler et al. som ”[...] a significant part of 

semantic memory, the general knowledge store [...]” (2004: 383).  Det semantiska minnet 

består i sin tur av dessa ovan nämnda språkliga representationer. Men även den situationella 

och den emotionella kontexten är viktiga för hur vi genom erfarenhet lär oss att använda 

symbolerna i lämplig kombination och vid lämpliga tillfällen. Alla dessa olika faktorer, menar 

föregående författare,  skapar mening hos språkets olika ord ur ett såväl situationellt som ett 

regelmässigt perspektiv. Det semantiska språkminnet är alltså en viktig del av de kunskaper vi 
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människor besitter (Robinson- Riegler et al., 2004). Det är sin tur en del av den 

kunskapsrepresentation som återfinns i vårt långtidsminne (Ibid. 2004).  

 

4. 22. Talets utveckling och grundprinciper 

 

I detta kapitel kommer jag att fokusera på det språkliga talet eftersom det är denna del av 

språket som jag fokuserar min studie på. Inom forskningen har övertyganda data och resultat 

påvisat talets relevans för språkutvecklingen. Därför kommer jag i följande text beskriva 

forskningen i det precis nämnda samt talets olika byggstenar eller hierarki. De vetenskapliga 

områden som berörs är fonologi, fonetik, kognitiv psykologi, neurologi, och psykolingvistik. 

 

Språkutvecklingen har studerats utifrån hur spädbarn och barn tillägnar sig sitt modersmål och 

Kjellin (2002) utvecklar detta enligt följande: 

 

Många detaljer och egenheter i barnspråk på vägen mot tillägnandet av L11 har visat sig vara 

mer eller mindre identiska i olika språk och kulturer, trots i övrigt stora, ytliga skillnader mellan 

vuxenspråk [...]. Intressant nog  har man även funnit några motsvarande likheter i s.k. 

interimsspråk, dvs. språk som nybörjare kan tala på väg mot olika L2 2. (2002: 53- 54). 

 

Enligt Kjellin (2002) utvecklas hörseln och talet parallellt och det är de tre första 

levnadsmånaderna som är kritiska för barnets fortsatta språkutveckling. Detta beskriver 

Kjellin som sammanfallande med hörselorganens utveckling vilken omkring 6:e  till 7:e 

spädbarnsmånaden fungerar i ungefär samma hastighet som hos en vuxen. Barns första ingång 

till språket är via hörseln där intagandet av språkljud lagras innan de börjar att producera 

ljuden själva, det vill säga tala. Talorganet utvecklas senare vilket beror på anatomiska 

skillnader i munhålan mellan spädbarnet och vuxna (Kjellin, 2002). Hos det lilla spädbarnet, 

är gomtaket platt där struplocket och gomseglet sitter ihop. Det tar, enligt Kjellin, ett år för 

dessa att skilja sig åt och släppa vilket gör att andningsröret blir fritt där bland annat rösten 

och talets källa finns, nämligen stämbanden . Det sätt talorganet ser ut på hos människor är en 

av de faktorer som särskiljer människan från övriga arter på jorden. Talorganets utseende 

samt det sätt tungan och underkäken är utformade är några av de detaljer som ger oss vår 

förmåga att åstadkomma olika språkljud eller sångtoner (Kjellin, 2002). 

 

Att språket skulle vara en förmåga som enbart specifikt för människorasen har diskuterats 

inom psykologin och då i termer av att vi föds med eller ärver en slags fallenhet för 

språktillägnande, alltså en slags biologisk mekanism (Passer & Smith 2007). Grundtanken 

etill det precis nämnda, menar Passer och Smith, utgörs av lingvisten Noam Chomskys (1987) 

(se Passer & Smith s. 282)  teori om att människor föds med en ”language acquisition device 

                                                             
1
 L1 i detta sammanhang står för en människas förstaspråk eller modersmål. Engelska: First language (Kjellin, 

2002) 

1 L2 innebär en människas andraspråk. Engelska: Second language (Kjellin, 2002) 
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(LAD)” (2007: 282). Denna teori  har sin rot i hur spädbarn trots begränsad tankeförmåga kan 

bemästra ett språk och att detta i sin tur kan bero på medfödd eller nedärvd förmåga att 

uppfatta generella och universella grammatiska regler (Passer & Smith, 2007). 

 

Enligt forskningen är det inte förrän i 4- 5 årsåldern som barn har lagt grunden till talet eller 

språket (Kjellin, 2002). Men enligt ovan nämnda parallellitet mellan hörseln och talets 

utveckling, menar Kjellin att talorganets utveckling är beroende av hörselsinnet och vice 

versa. Därför kan hörselskador tidigt i livet påverka och försvåra språkutvecklingen ( Se sid. 

18 i detta arbete för ytterligare beskrivningar) (Kjellin, 2002).  

 

När vi talar använder vi oss per automatik av akustikens grundlagar eller naturlagar (Kjellin, 

2002). Talorganet  uttnyttjar dessa med hjälp av två huvudkomponenter, den ljudalstrande och 

den ljudformande. Den ljudalstrande delen består av ljudets källa, det vill säga stämbanden 

och röstens grundton som påverkar språkmelodin. Den ljudformande delen är den del av 

talorganet, nämligen talröret, som ligger ovanför stämbanden där svalget, munhålan och 

läpparna hjälper till att skapa de rörelser som krävs för specifika toner eller språkljud. Kjellin 

lägger fram dessa fakta som stöd för sin åsikt att alla människor är skapta med ett talorgan och 

att detta innebär att alla människor kan och har förutsättningar för att lära sig att hantera ett 

språk. Likaså tycks forskningen om barns förstaspråkstillägnande, enligt Kjellin, vara eniga 

om att vi föds med en så kallad ”förprogrammering” i hjärnan för att kunna bilda ett språk. På 

grundval av vårt sätt att använda akustikens grundlagar och det likartade sätt vi tillägnar oss 

ett språk (se ovan) påstår Kjellin att alla världens språk är mer lika än olika varandra. Trots 

ytliga skillnader tycks samtliga språk vara uppbyggda kring samma sorts grundprinciper. 

Dessa grundprinciper bildar det som Kjellin kallar för det naturliga språket. Några av dessa 

grundprinciper berör just akustikens naturlagar men också det faktum att varje språk hyser 

olika vokal- och konsonantljud och regler för hur dessa ska sättas samman i ord och hur dessa 

ord får kombineras i meningar. Men av alla grundprinciper lyfter Kjellin fram  prosodin vilket 

han anser vara stommen till det talade språket och språkutvecklingen i övrigt (Kjellin, 2002). 

 

Prosodin är ett språks rytm och melodi och det är även denna aspekt av språket som spädbarn 

och små barn lär sig att hantera allra först i språktillägnandet eller i språkutvecklingen 

(Kjellin, 2002). Prosodin i det svenska språket är betoningsbaserad, vilket betyder att språkets 

rytm bestäms av ordens stavelser i en mening. Kjellin (2002) menar att vi lär oss språk genom 

imitation och samma resonemang återfinns hos författarna Robinson- Riegler et al. (2004)  De 

sistnämnda författarna tar även upp en annan betydande aspekt av imitationens roll för 

barnens språktillägnande, nämligen hur kommunikationen ser ut mellan vuxna och små 

spädbarn. De menar att vuxna människor, föräldrar tenderar att överdriva uttalets stavelser, 

prosodin samt höja taltonsläget vid konversation eller språkligt utbyte med spädbarn. Detta 

kallas i engelsk terminologi för ”motherese” och verkar understödja spädbarnens 

språkprocess. Genom förlängning och förtydligande av språkets stavelser och ljud leder denna 

typ av tal till att påskynda språkutvecklingen (Robinson- Riegler et al., 2004). Stavelser som 

består av vokalljud varar längre i vår auditiva perception och tenderar att lagras i minnet 

lättare än andra ljud (Kjellin, 2002).  Kjellin menar därför att man med hjälp av spädbarns 

språktillägnande kan få insikter i hur en människa lär sig att tala och hur man kan  lära sig nya 
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och andra språk. Enligt Kjellin kan kunskaperna om barns förstaspråkstillägnande spegla hur 

människan på bästa sätt lär sig ett språk, nämligen genom prosodin i det talade språket. Därför 

anser han talet vara den primära språkkällan och skrivning och läsning de sekundära. Han 

menar att när man vet hur någonting låter eller artikuleras kan man därefter lära sig hur det 

skrivs (Kjellin, 2002). 

 

Förutom prosodin kommer jag här att behandla en annan viktig grundprincip i det naturliga 

språket. Jag kommer att studera talspråkets hierarki (Robinson- Riegler et al., 2004). Därför 

kommer följande text  innehålla terminologi från både fonologin och fonetiken. 

 

Liksom Robinson- Riegler et al. (2004) nämner Kjellin hur det naturliga språket ”[...] 

uppvisar en hierarkisk ordning [...]” (2002: 46). Längst ned hittar man de för språket olika, 

särskiljande ljuden, de så kallade fonerna (Kjellin, 2002) . Dessa har enbart att göra med 

ljudens akustiska egenskaper i form av ljudvågor (Robinson- Riegler et al., 2004). På samma 

plats finns fonemen vilka inom fonologin står för ett språks minsta ”[...] betydelseskiljande 

ljudtyper”( Garlén, 1988: 9). Till exempel är bokstaven m i ordet mil ett fonem då betydelsen 

av ordet skulle ändras om m: et byttes ut mot ett s eller ett f ( sil och fil) (Garlén, 1988). Alla 

fonem som ryms i ett språk utgör dess fonemsystem (Garlén, 1988). Fonem kan liknas vid 

språkets bokstäver (konsonanter och vokaler) men beroende på olika situationer och dialekter 

kan samma typ av bokstav uttalas på olika sätt (Malmberg, 1980). Enligt Garlén (1988) är 

kunskapen om ett språks fonemsystem viktigt för språkinlärningen. Fonologin kan betraktas 

som vetenskapen om språkens fonemsystem medan fonetiken fokuserar på den uttalsmässiga, 

artikulatoriska och ljudliga delen (Malmberg, 1980).  

 

Hur man i ett språk sammanfogar fonemen till ord och stavelser följer fonotaktiska  regler, 

vilka anger hur kombinationer av fonem kan skapas  (Garlén, 1988). Samtidigt finns det 

fonologiska regler vilket i mångt och mycket kan beskrivas som det sätt fonemen ”[...] 

realiseras i det löpande talet [...]” (Garlén 1988: 10). Denna aspekt hyser mycket av den 

prosodiska delen av språket då fonemens position i ett yttrande betonas på olika sätt beroende 

på yttrandets karaktär (Ibid. 1988).    

 

Längre upp i hierarkin finns morfemen vilka består av alltifrån ett till flera fonem (Robinson- 

Riegler et al., 2004). Till skillnad från fonemen utgör morfemen språkets minsta 

meningsbärande delar, det vill säga orden. Likt den fonotaktiska reglen för fonemens 

kombination lyder ordens bildning under morfologiska regler. De morfologiska reglerna 

anger, enligt Robinson- Riegler et al. (2004), hur man får ändra fonemen för att skapa olika 

ord eller ordformer.   

 

Längst upp i hierarkin finns meningarna, de regler som gäller för dem och språkets 

semantiska aspekt (Robinson- Riegler et al., 2004). Syntax är det grammatiska begrepp som 

står för regler om hur ord får kombineras i en mening. Semantiken à andra sidan är det sätt på 

vilket meningarnas struktur uppfattas i kommunikationen. I ett psykolingvistiskt perspektiv är 

detta avgörande för hur vi tolkar det språkliga budskapet. Till exempel kan två meningar  
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innehålla samma ord men bestå av olika ordföljder, vilket kan leda till två olika budskap 

(Robinson- Riegler et al., 2004).    

 

4. 23. Talets och språkets neurologiska aspekter  

 

Språkproduktionen och språkförståelsen tillhör några av våra högre kognitiva processer 

(Robinson- Riegler et al., 2004). Dessa typer av högre mentala processer återfinns, enligt 

hjärnforskningen, i hjärnans associativa del, den gråa massan, den cerebrala cortexen med 

sina lober (Passer & Smith, 2007).  Hjärnan kan enligt Passer & Smith vidare delas in i en 

vänster och en höger sida, de så kallade hemisfärerna, där  corpus callosum fungerar som en 

brygga för kommunikation mellan de två delarna. Detta innebär att man kan dela upp hjärnans 

ingående delar och lober i en vänster och en höger sida på grund av sins emellan 

differentierande funktioner (Passer & Smith, 2007). Den vänstra delen av hjärnan tycks stå för  

rationella och logiska tankeprocesser, den högra för de mer holistiska och kreativa (Uddén, 

2004).  

 

Forskningen, enligt Nyberg (2009), har kommit fram till att den övervägande hemvisten för 

språkproduktionen återfinns i hjärnans vänstra hemisfär, i det så kallade Brocas-området, 

vilket återfinns i hjärnans vänstra frontallob, till delar längre ned i temporal- och 

parietalloben. Här finns, menar han,  de delar som hjälper oss att producera språk i tal och 

skrift (2009). Men språkförståelsen tycks vara lokaliserad till den högra hemisfären där ett 

språks fonologiska innebörd, prosodi och meningsbärande funktioner återfinns. Denna del 

kallas för Wernickes-området och Nyberg beskriver att forskningens insikter i språkets olika 

lokaliseringar är resultat av studier bedrivna på afasipatienter ( patienter med någon typ av 

språkstörning). Patienter som har svårigheter att tala tycks lida av skador i den vänstra 

hemisfären (Brocas-området)  medan patienter med skada i den högra hemisfären (Wernicke-s 

området) tycks kunna tala fast på ett osammanhängande sätt. För språkförmågans del innebär 

detta att en förbindelse och samarbete sker mellan dessa språkområden och att detta är vitalt 

för den språkliga kommunikationen i sin helhehet (Nyberg, 2009).  
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4. 3. Musikens grunder 

 
Detta kapitel redovisar musikens grunder ur ett allmänt, neurologiskt, musikpsykologiskt och 

didaktiskt perspektiv. Detta för att kunna relatera denna forskning till föregående språkkapitel 

samt till studiens resultat och analys. Musiksyn och röstvård kommer i detta kapitel att 

beröras, detta på grund av att det förstnämnda kan påverka  musikundervisningen och att det 

senare ingår som kunskapsmål för musikämnet på både högstadiet och gymnasiet.  Dessutom 

sammanfaller deras respektive grundprinciper med de faktorer som påverkar uttalsförmågan.  

 

4. 31. Musikbegreppet  

 

Musik som begrepp är liksom språket mångfacetterat ifråga om betydelse eller olika ingående 

moment. Själva ordet härstammar från den antika grekiskans mousiké techne, vilket i sin tur 

innebär allting från sång till dans till poesi till ... (Nationalencyklopedin 2013). Den moderna 

musikdidaktiska synen på musiken liknar mer och mer de antika grekernas flerdimensionella 

syn på musikbegreppet. Enligt Uddén  (2004) har den västerländska synen på musikämnet 

länge fokuserat på dess ljudliga perspektiv. Musiklärans olika moment såsom rytm, melodi 

och harmoni och regler för deras möjligheter till kombination har stått i centrum. Men musik, 

enligt Uddén, kan inte refereras så snävt utan musik är något hon betraktar som människans 

sätt att kommunicera genom akustisk gestaltning. Språket, dansrörelser får en större mening 

tillsammans med musiken och de olika delarna tycks finnas till i ett naturligt samförhållande. 

Detta resonemang hör samman med det musikdidaktiska perspektivet om den musiska 

inlärningsprocessen (se sid. 11- 12 i detta arbete). Musiken, enligt Uddén, påverkar även våra 

känslor och emotioner och är enligt forskningen tillsammans med kognitiva processer en 

viktig del i vårt skapande av mening av omvärldens budskap. På detta vis hyser musiken såväl 

en emotionell som en kognitiv dimension. Därtill,  förutom ovanstående dimensioner, finns 

det även en kinestetisk del - vi rör oss ju i takt till musiken (Uddén, 2004)!  

 

Med stöd av forskningen om musikens påverkan på hjärnan, menar Uddén (2004),  att dess 

resultat tyder på att musik  kan främja meningsbildandet, en del av inlärningsprocessen som 

enligt henne är fundamental för kunskapernas befästande i minnet. Detta, menar samma 

författare, beror på musikens flerdimensionalitet (se ovan). Ju fler sinnen som är inblandade i 

medvetandet, desto mer helhets- och meningsbildande blir kunskaperna. Musikens olika 

moment fördelas på olika platser i hjärnan och mellan hjärnhalvorna. Enligt forskningen tycks 

sång och rytm förstärka utvecklingen av samarbetet mellan hemisfärerna på grund av att de 

kräver snabba överkopplingar mellan hjärnhalvorna (Uddén, 2004). I likhet med vad som 

sagts i föregående kapitel om språkfunktionernas olika positioner i hjärnhalvorna,  i Broca- 

och Wernickes-området (Nygren 2009, se sid. 18), registreras snabba ton- och ljudintryck i 

den vänstra hemisfären och den helhetliga rytmiska delen av musiken i den högra (Uddén 

2004). Detta i sin tur utvecklar, menar Uddén, de högre mentala nivåerna. Med anledning 

därav menar hon att musik i detta hänseende kan beskrivas som ett av de viktigaste 

kommunikationsverktygen för inlärningen. Resonemanget i sin helhet lyder på följande sätt: 
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Eftersom samverkan  är nödvändig för att utveckla det högre hjärnsystemet med logiskt 

tänkande tycks alltså musisk lek och musik, som både kan hantera motorisk rörelse, känslor och 

tankar om tid och rum, ha en särställning som kommunicerande medel för inlärnning. (Uddén, 

2004: 66). 

 

    

Uddén (2004) nämner att hjärnforskningen om musikens påverkan på hjärnan har lett till 

resultat som enligt henne, ställer musiken på piedestal när det gäller den allomfattande 

inlärningsprocessen. 

 

4. 32. Synen på musikundervisningen 

 

Öivind Varköy (1996) menar att musikundervisningens utformning och fokus genom 

historien, har påverkats av olika pedagogiska och politiska idéströmningar, detta på både ett 

positivt och negativt sätt. Gemensamt för dessa strömningar och under alla epoker har musik 

förknippats med en fostrande aspekt och därmed relevant för undervisningen. Den fostrande 

aspekten, menar Varköy, uppmärksammades redan av de antika grekerna där de ansåg att fel 

sorts musik kunde vara skadligt för de unga elevernas utveckling till goda 

samhällsmedborgare. Likaså i Sverige under 1800- talet tuktades eleverna till gudsfruktiga 

individer där psalmer ingick i undervisningen vilket enligt samme författare kan relateras till 

samhällets försök att fostra den svenska befolkningen i enlighet med den kristna ideologin. 

Varköy menar att musikens fostransuppdrag enligt läroplanerna ( då Lpo och Lgr 94) numera 

förknippas med skolans demokratiuppdrag där multikulturalitet och förståelse för andra 

kulturer och dess socialiserande effekter omnämns (Varköy, 1996).  

 

Men trots det ovanstående menar Varköy (1996) att musikundervisningen mer ses utifrån dess 

övningsmässiga dimension än dess allsidighet. Han förklarar att vissa mål i läroplanerna 

visserligen inkluderar kulturella aspekter men att dessa ändå, enligt hans åsikter, inte får lika 

stor betydelse för undervisningen. Mycket av de sistnämnda resonemangen, hävdar Varköy, 

skapar ämnets underlägsenhet gentemot teoretiska ämnen då skapande former och praktisk 

övning underställs det teoretiska. Därför menar författaren i fråga att musikämnets legitimitet 

i dagens samhälle är hotat. Ett försök att stärka dess legitimitet, menar Varköy, utgörs av de 

musikdidaktiska strömningar som vill återgå till de  antika grekernas helhetssyn på 

musikämnet och den musiska synen på musikundervisningen (se Uddén, (2004), sid. 11- 12 

och 19- 20) ). Bland annat kan effekter av denna legitimitetsproblematik höra samman med 

borttagandet av musikämnet från allmänklassundervisning i gymnasieskolans grundämnen, 

vilket bland annat anges i Utbildningsrådets (2008) dokument Framtidsvägen - en reformerad 

gymnasieskola.  Vidare kan liknande effekter spåras i Skolinspektionens (2011) granskning av 

musikämnet i grundskolan där en av iakttagelserna var att musikämnet har en minskad status i 

jämförelse med andra ämnen i skolan. Detta i sin tur kan bero på, enligt Skolinspektionen, 

skolans och elevernas syn på ämnet: att den inte anses vara ett riktigt kunskapsämne (2011).  

Den minskade statusen kan, enligt Skolinspektionen, samhöra med att ämnet har för lågt 

ställda krav för elevernas måluppfyllelse och att elever i behov av särskilt stöd sällan får den 

hjälp de behöver i musikundervisningen (2011).  
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4. 33. Sång- och röstlära samt röstvård 

 

Sång kan definieras som röstens musikaliska uttrycksmedel (Nationalencyklopedin 2013). 

Med anledning av detta är sångläran eller sångtekniken i ett tätt förbund med röstläran 

(Wedin, Nordgren & Leandersson, 1978). Enligt sångpedagogen Zangger- Borch (2012) 

alstras sångtoner genom samarbetet mellan utandningsmusklerna, stämbanden och munhålan 

(likartade beskrivningar om talets och uttalets grundprinciper återfinns inom fonetiken 

(Malmberg, 1971,  se sid. 14 i arbetet)). Detta  beror på, menar Kjellin (2002), att dessa två 

kommunikationsverktyg härstammar från samma organ, röstorganet. Gränsdragningen mellan 

de båda kan i olika genrer vara små men i vedertagen mening innebär sången, till skillnad från 

talet, större tonomfång, vibrato och klang (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Liksom talet (se sid. 12- 15 i detta arbete) kräver sången samma typ av auditorisk 

återkoppling och minnesbildning vid åstadkommandet av specifika toner (Uddén, 2004). 

Uddén menar att eftersom sång är ett musikaliskt uttryck är även musikens flerdimensionalitet 

närvarande och dessa samspelar i tolkningen och varseblivningen av de sånger vi hör eller 

utövar själva. På detta vis består sångförmågan av ett samspel mellan kroppen och hjärnan 

(Uddén, 2004). 

 

Röstläran inriktar sig på de delar eller funktioner som ingår i röstbildandet (Wedin et al., 

1978). Den förklarar också hur dessa delar ska samarbeta för en god rösthållning men 

samtidigt hur man kan optimera sång- eller röstutvecklingen. De delar som ingår i röstens 

ljudbildning eller fonation kan delas in i tre olika grundprinciper: utandningens aktivitet med 

hjälp av bukmuskulaturen, stämbanden samt munhålans öppningar och muskelrörelser 

(Wedin et al., 1978). 

 

Zangger- Borch (2012) utgår, likt föregående författare, från fonationens principer i sina 

beskrivningar av sångteknikens grundstenar. Han menar att när luften från utandningen får 

stämbanden att vibrera, uppstår det toner. Tonernas kvalitet hänger samman med rätt 

fördelning av luftrycket. För att toner sedan ska anpassas till de språkljud eller till önskvärd 

tonklang krävs det hjälp av munhålan. Stämbanden kallar Zangger- Borch för  röstens källa 

och munhålan för dess resonanslåda. Utan resonanslådan skulle tonen enligt samme författare 

enbart låta som ett surr. Munnens- och näsans öppningar hjälper till att förstärka tonen och i 

många avseenden även tonens karaktär eller klang. I munnen och svalget sker även 

artikulationen där läpparna, tungan, tänderna med mera ingår i formandet av olika språkljud 

som ingår i sångens text. Zangger- Borch förklarar att det för en sångare är viktigt att känna 

till de artikulatoriska moment som ligger bakom de vanligaste fonemen eller språkljuden. 

Detta beror bland annat på att vissa konsonanter skapas genom en förträngning eller ett 

avstannande av luftflödet, vilket i sångsammanhang kan leda till röstslitage på grund av  

spänningar i halsen samt till sänkt tonhöjd (Zangger- Borch, 2012).  

 

Enligt Zangger- Borch (2012) är ovan nämnda grundprinciper för talet och sången hämtade 

från kunskaper om röstapparatens fysiologi och anatomi. Dessa kunskaper tillämpas även av 

logopedin och foniatrin i röstvårdande sammanhang och vid studiet och behandlingen av 
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röstrubbningar (Sala, Marketta & Laine, 2005). Enligt Zangger- Borch (2012) kan 

överbelastning i en eller flera delar av röstorganet leda till röstproblem. Sala et al., (2005) 

beskriver att röstproblematik som heshet och halsont kan leda till bestående röstnedsättning i 

förlängningen, varför insikter om röstvård och röstens grundprinciper är viktiga i 

förebyggande och behandlande syfte. Den röstvård som bland annat förespråkas av foniatrer 

och talterapeuter i boken Röstergonomi: Rösten- ett fungerande arbetsredskap ( Sala et al., 

2005) är snarlik avsnittet om sångteknikens innehåll och moment i Zangger- Borchs (2012) 

sångpedagogiska bok Stora sångguiden: Vägen till din ultimata sångröst .  

 

Det sammantagna röstvårdsförfarandet, enligt ovanstående två böcker, består i kunskaperna 

om de grundprinciper som nämnts tidigare i kapitlet samt i hur man använder kroppen och 

röstorganet på rätt sätt. Till exempel att kroppen ska ha en upprätt hållning, att bukmusklerna 

ska aktiveras som stöd för  utandningen samt att överkroppen och käken ska vara avslappnade 

(Sala et al., 2005; Zangger- Borch, 2012). Men kunskaperna inom röstvården behandlar även 

miljömässiga situationer och individuella  faktorer som kan innebära en potentiell högre risk 

för röstslitage (Sala et al., 2005). Exempel på detta är samtal i bullrig miljö, hörselnedsättning, 

förkylningar, röstkrävande arbete. Bland de yrken som ligger i  riskzonen för röstslitage 

återfinns  lärare och förskolepersonal (Sala et al., 2005). 

 

Sång- och röstlärans insikter i röstvård är inte enbart hänvisade till sångstudenter eller 

patienter med röstproblem utan ingår även som en av punkterna i det centrala innehållet i 

musikämnets kursplan eller ämnesplan från mellanstadiet till gymnasiet (Lgr 11; Lgy 11, 

2011).    
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4. 4.  Forskning om sambanden mellan språk och musik 

 
Forskningen om kopplingen mellan språkliga förmågor och musik har genom 

hjärnavbildningsmetoder och övrig beteende- eller fysiologisk data kunnat konstatera att 

dessa olika kommunikativa områden kan beröra samma typer av kognitiva och perceptuella 

processer (Tallal & Gaab 2006). För språkförståelse och språkproduktion tycks tal-, läs- och 

skrivförmågan korrelera med fonologisk förmåga, det vill säga vår snabba perception av olika 

språkljudssegment eller fonem. Tallal & Gaab menar att tidigare forskning kunnat bevisa att 

musikens olika element tycks påverka och främja många delar av våra auditoriska processer. 

Genom hjärnavbildning (fMRI) och elektrofysiologiska data har man kunnat lokalisera såväl 

språkliga som andra icke-språkliga aktiviteter i den vänstra hjärnhalvan. Det är  också  den del 

av hjärnan där  den språkliga produktionens håller till och där analysering av olika 

ljudsegment och deras olika kopplingar sker. Detta betyder att språkljud - men även toner - 

hanteras av samma mekanismer i hjärnan. Tallal & Gaab beskriver att detta förfarande inom 

forskningen har lett till antagandet eller hypotesen att andra kognitiva och mentala processer 

kan förstärka språkförmågan. Bland annat menar författarna att träning i musik tycks stärka 

den fonologiska förmågan hos barn med skriv- och lässvårigheter (Tallal & Gaab, 2006).  

 

Ho, Cheung & Chan (2003) har genom sitt experiment på  musikträningens koppling till det 

verbala minnet hos musikelever i 6-15 års ålder kunnat konstatera att de elever som bedriver 

musikträning under en relativ lång period har bättre verbal minnesförmåga än de elever som 

inte deltagit i någon musikträning. Grunden till experimentet, enligt Ho et al., var influerad av 

forskningen kring hur livserfarenheter påverkar kognitiva funkioner och hjärnstrukturer hos 

både djur och människor. I sin forskning refererar ovanstående författare till Hebb, år 1947 

och Wiesel och Hubel, år 1963, i artiklarna The effects of early experience on problem solving 

at maturity och Single-cell responses instriate cortex of kittens deprived of vision in one eye, 

(se Ho et al., 2003, sid. 439). Experimentet hämtade även rön från  Schlaug, Jancke, Huang & 

Steinmetz  artikel  In vivo evidence of structural brain asymmetry in musicians som 

publicerades år 1995. I denna påvisades neuroanatomiska skillnander mellan musiker och 

icke- musiker där musiker verkar utveckla en större vänster planum temporallob (Ho et al., 

2003, se sid. 439). Detta område tycks, menar Ho et al., genom studiet av hjärnskadade 

patienter, beröra det verbala minnet. För att kunna påvisa musikträningens effekt på det 

verbala minnet genomförde de olika generella intelligenstest, verbala test och visuella test. 

Detta för att kunna utesluta faktorer som intelligensskillnad mellan eleverna och mellan elever 

i respektive kontroll- och experiment grupp samt för att genom jämförelse med en annan 

kognitiv uppgift, visuellt minne, kunna styrka antagandet om musikens roll för det verbala 

minnet. Den sistnämnda forskningen bestod av två experiment, en tvärsekvensiell, ”Cross- 

Sectional study” och en longitudinell studie. Resultaten påvisade, enligt Ho et al., att ju längre 

träning i musik, desto bättre verbal minnesförmåga. På grund av detta diskuterar samma 

författare om hjärnanatomiska skillnader, det vill säga musikers förstorade vänstra planum 

temporale, kan förklara musikelevernas försprång och därmed bättre resultat på de verbala 

minnestesterna jämfört med deras medstudenter utan liknande musikträning (Ho et al., 2003). 
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Enligt Piro & Ortiz (2009), vilar en av anledningarna bakom forskningen om musikens 

effekter på språket på att de delar liknande strukturella egenskaper. Både språk och musik 

innehåller olika ljud/toner som sedan bildar en sammansättning av flera ljud eller tonsegment, 

vilka i sin tur är styrda av grammatiska eller musikteoretiska regler. Sång och tal innebär 

också liknande  processer då  båda berör användningen av vårt talorgan.  Piro och Ortiz menar 

att musikträning kan influera och positivt påverka läsförmågan och detta bland annat på grund 

av Hansens, Bernstorf och Stuberts artikel The music and literacy connection, publicerad år 

2004. I denna dras paralleller mellan musik och läsförmåga beträffande liknande 

avkodningsstrategier vid not- och textläsning (se Piro & Ortiz, 2009, sid. 327). Hansen, 

Bernhof och Stubert musikpsykologiska artikel föreslår bland annat att musikens relation till 

läsförmågan kan bero på att auditoriska processer som ingår i läskunnandet, till exempel 

fonologisk- och fonetisk förmåga, även ingår som delar i musikträningen. Likadant menar de 

att prosodiska och melodiska eller harmoniska inslag i språket innebär ett visst 

meningsbildande (Piro & Ortiz, 2009)     

 

På grundval av ovanstående forskningsrön kring musikens relation till läsförmågan 

genomförde Piro och Ortiz (2009) ett tre-årigt experiment med barn i två olika offentligt 

styrda grundskolor i New York. Syftet med deras experiment var att ta reda på om 

pianolekioner kunde förbättra läsförmågan. I såväl experiment- som kontrollgruppen 

undervisades eleverna i fonologiskt förmåga vilket ingick i de båda skolornas läsprogram. 

Övningar inom detta program kunde till exempel, enligt Piro & Ortiz beskrivningar, vara att 

skilja mellan olika språkljud och räkna stavelser med mera. Men bara experimentgruppen, 

enligt föregående forskare, hade musikträning i samband med dessa precis nämnda 

fonologiska övningar. Experimentgruppen bestod av elever från en skola där musikträning var 

en ingående del i skolans läroplan medan konrollgruppen kom från en annan där musik inte 

ingick i dess läroplan. Resultatet av denna studie, detta experiment visade på att de elever som 

deltog i musiklektioner i samband med fonologiska övningar presterade bättre än 

kontrollgruppen i de test som ingick i experimentet. Testen berörde elevernas vokabulär och 

verbala sekvensering vilka båda, enligt författarna, är betydelsefulla komponenter för 

läsförståelsen. (Piro & Ortiz, 2009).     

 

I enlighet med Tallal och Gaabs artikel (2006) (se sid. 23 i detta kapitel) har hjärnforskning 

kunnat påvisa likheter mellan musik och språk på grund av delade auditoriska processer. Av 

dessa delar anses bland annat den generella auditoriska processen, tonhöjds- eller 

tonperception korrelera med musikförmåga och språklig kompetens, i synnerhet det talade 

språket och uttalet (Posedel, Emery, Souza & Fountain, 2011). Tonhöjds- eller ljudperception 

är delar av vår varseblivning och produktion av auditorisk information, det vill säga av språk 

och av musikaliska processer såsom rytm, harmoni och  tonhöjd. De sistnämnda författarna 

menar att träning i musik kan förbättra språkförmågan med hjälp av ökad känslighet för 

skillnader i tonhöjd. (Posedel et al., 2011). Posedel et al. bedrev därefter ett experiment där tre 

variabler testades: tonhöjdsperception, arbetsminne och fonologisk produktion i ett 

andraspråk. Forskarnas eller författarnas mål var att se om musikträning korrelerade med 

förbättringen av uttalet i ett annat språk än hemspråket. I detta fall bestod experimentet av 
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engelsktalande högskoleelever som under en till två terminer hade studerat spanska. Bland 

eleverna fanns de som också under en viss tid hade genomgått musikstudier eller 

musikträning samt de som inte alls hade befattat sig med sådana aktiviteter. För att kunna 

utesluta andra variablers påverkan på korrelationen mellan det ovan nämnda målet för 

experimentet ingick även, enligt Posedel et al., ett test som behandlade arbetsminnet. 

Arbetsminnet är nämligen en betydelsefull faktor för språkförmågan eftersom den hanterar 

och medvetandegör olika sinnesstimuli (Posedel et al,. 2011). (Se sid. 12-15 i detta arbete om 

arbetsminnet). På detta vis kan musikträning kanske innebära ett förstärkande av 

arbetsminnets processer, vilket i sin tur påverkar den språkliga aspekten i förfarandet. Men  

resultatet av deras studie visade att tonhöjdsförmåga hade starkare samband till fonologisk 

produktion än till arbetsminnet. Av de ingående studenterna presterade de elever som hade 

genomgått musikaliska studier, bättre på det spanska uttalstestet än de som icke hade 

genomgått musikträning och dylikt. Posedel et al., påstår därmed att övning i musik har starkt 

samband med den språkliga fonologiska produktionen samt att tonhöjdsperception tycks vara 

en stark medierande faktor för detta  resultat (2011).        

 

Slutligen nämner  Koelsch och Siebel (2005) i sin sammanfattande artikel om 

hjärnforskningen i musik, Towards a neural basis of music perception att musik- och 

språkprocesser delar samma typer av mentala resurser och att dessa överlappar varandra. 

Bland annat menar de att det finns likheter mellan barns språktillägnande och musikalitet då 

det första barn lär sig språkmässigt är prosodin. I enlighet med detta förklarar Koelsch och 

Siebel följande: 

 

In this respect it appears that the human brain, at least at an early age, does not treat language 

and music as strictly separate domains, but rather treats language as a special case of music. 

(2005: 582).  
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4. 5. Metoder inom språk- respektive musikdidaktik där musik 

används för att främja tal- och språkutvecklingen     
 

 Uddén utgår från musiken som en helhetsbildande process, det vill säga en musisk process 

där språket får mening med hjälp av musikens olika dimensioner (2004). Uddén menar att 

barnens språkförmåga förbättras med hjälp av musik och sång, speciellt enkla visor. Hennes 

metodik kring utvecklandet av barns språkförmåga utgår därmed från musisk gestalning av 

enkla barnvisor (2004).  

 

Uddén (2004) framställer musikens och sångens olika dimensioner som betydelsefulla för 

inlärningsprocessen då musik berör  våra emotioner, kognitiva förmågor och motorik vilka i 

sin tur möjliggör meningsbildandet och en förstärkt minnesförmåga.Som erfaren pedagog för 

små barn i förskolan tycks, enligt Uddén,  ettåriga barn som ännu inte utvecklat talet kunna 

sjunga visor. Uddén påstår därmed att musik och sångförmågan, ur ett evolutionistiskt 

perspektiv, utvecklats före språk- och talförmågan. Detta på grund av ovanstående 

erfarenheter men också av erfarenheten att små barn har lättare att återge melodier om de får 

nynna dem utan att inblanda krångliga språkljud (2004). 

 

Uddén menar att små barn lär sig bäst genom att leka och imitera (2004). I musikstunder är 

det därför lämpligt att inkorporera både kroppsrörelser och rytmiska aspekter i visorna. Detta 

också på grund av att det senare hjälper barnen att förstärka deras medvetenhet av språkliga 

begrepp i sångexter. För att barn ska kunna utvecklas  språkmässigt krävs också en tydlig och 

musisk pedagogik där tonarter ska anpassas efter barnröstens kapacitet och omfång (Uddén, 

2004).  

 

Kjellin (2002), lärare i ämnet svenska som andraspråk, utgår främst från uttalsträning  i sin 

undervisning, detta på grund av att forskning kunnat påvisa att uttalet, det talade språket och 

hanteringen av detta leder till bättre läs- och skrivförmåga. I sin undervisning använder han 

bland annat sig av repetitiva körövningar då detta tycks förstärka elevernas uttal. Kjellin 

menar att prosodin utgör grunden för det talade språket och att prosodi lättast lärs in genom 

återkommande lyssnande, produktion efter lyssnandet och imitation av inhemska talares uttal. 

Han menar att han genom fokusering på enbart uttalsövningar likt ovan, kan få nybörjare i 

svenska att uttala perfekt svenska inom bara några minuter. Kjellin menar, i en egen tolkning 

av sin undervisningserfarenhet, att ett bra uttal innebär bättre integrationsmöjligheter för 

invandrare då ett dåligt uttal kan skymma individers personlighet men också försvåra 

kontakten med svenskar (2002). 

 

Kommentar 

 

Även om Kjellin (2002) i mångt och mycket kan mena väl i det att ett bättre uttal skulle 

förbättra invandrares integrationsmöjligheter, kan resonemanget upplevas som provocerande. 

Det är viktigt att i detta sammanhang förtydliga att Kjellin drar dessa slutsatser utifrån egna 

erfarenheter och därmed inte har något vetenskapligt belägg för att uttalsträning per se skulle 
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kunna leda till bättre kontakt med det svenska samhället. Resonemanget väcker viktiga frågor 

om hur pedagoger ska förhålla sig till sina elever och till skolväsendets värdegrund. Att 

komma från ett annat land än Sverige och att man talar ett annat språk tillhör ju på många sätt 

en individs personlighet. (Se mer om detta på sid. 53 under delkapitel ”Källkritik”)           
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4. 6. Sammanfattning 

 

I läroplanerna framhävs kommunikativ förmåga som en av de viktigaste kompetenserna 

eleverna ska utveckla efter avslutad skolgång (Lgr 11, 2011; Lgy 11, 2011). Detta är inte så 

konstigt då det sociokulturella lärandeperspektivet är den lärandeteori som genomsyrar 

styrdokumenten (Ingestad, 2006). Vad det innebär för språk- och musikämnet är att mer fokus 

riktas till kunskapernas kulturella och sociala kontext (Lgr 11, 2011: Tornberg et al., 2009)  

Språk och musik har en gemensam grund i att de båda är kommunikativa och att produktion i 

tal och sång utgår från samma organ, röstorganet (Kjellin, 2002; Wedin et al., 1978). Utöver 

dessa fysiologiska likheter tycks musikpsykologisk- och neurologisk forskning kunnat finna 

belägg på att språkförståelse och språkproduktion delar liknande kognitiva och perceptuella 

processer med musikalisk förståelse och produktion (Tallal & Gaab, 2006). Vidare delar de 

samma sorts regelsystem för ordens eller tonernas kombination i en fras eller ett musikstycke 

(Piro & Ortiz, 2009). 

Av forskningsbeläggen att döma tycks den perceptuella processen som rör tonhöjdskänslighet 

korrelera starkast med fonologisk förmåga (Posedel et al., 2011). Fonologisk förmåga är 

viktigt för igenkännandet av olika toner i en melodi och ord vilket påverkar uttal och läs- och 

skrivkunnigheten (Ibid. 2011). Vidare är även språkets prosodi förknippad med musikaliska 

melodier (Piro & Ortiz, 2009).   

På detta vis och enligt musikpsykologisk forskning finns det belägg på en interrelation mellan 

språk och musik (Koelsch & Siebel, 2005). 

I kontrast till denna forksning anser Varköy (1996) att dagens musikundervisningen står inför 

en legitimitetskris och detta har sitt ursprung i att musiklärare och övriga samhället betraktar 

musik som enbart övningsinriktad, vilket har lett till ämnets minskade status som skolämne. 

Skolinspektionen (2011) likaså, nämner att denna situation kan vara orsakad av att 

musikämnet inte betraktas som ett kunskapsämne av skolan och av eleverna. Detta talar om 

ett behov av,  likt det  som Varköy (1996) menar, att musiklärare ska ta hjälp av vetenskapen 

för att argumentera för musikämnets relevans som kunskapsämne.    

Didaktiska metoder som anammar den forskning som har lyfts fram i detta kapitel, existerar 

(Uddén, 2004; Kjellin, 2002). Men frågan är hur pass förekommande dessa metoder är och 

om den aktuella forskningen anses tillämpbar  i den pedagogiska verksamheten idag? Om 

musikämnet står inför en legitimitetsproblematik vad gör musiklärare idag för att motverka 

detta? Denna pilotstudie hämtar således sin utgångspunkt från detta förhållande och detta 

genom att skapa en bild av vad fyra musiklärare anser kring sambandet mellan musik och 

talspråket, om de känner till forskningen om musikens och språkets interrelation och hur de 

ställer sig till att användandet av språkliga terminologier i undervisningen.     
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5. Metod 
 

Detta kapitel beskriver vilken forskningsmetod som tillämpats i detta examensarbete samt vad 

metodvalet innebär för studiens resultat vad beträffar utformning, genomförande och etiska 

implikationer. Vidare beskrivs metodvalets olika beröringspunkter utifrån ett forskarkritiskt 

perspektiv. 

 

5. 1. Metodval 

 

Jag har valt att utgå från en kvalitativ ansats i denna studie och detta för att både arbetets syfte 

och forskningsfrågor kretsar kring ambitionen att söka förståelse i vad urvalsgruppen, de fyra 

musiklärarna, anser kring kopplingen mellan musik och språk.  

 

Bryman (2011) beskriver att det för samhällsvetenskaplig forskning finns två olika metodiker 

att tillgå - den kvalitativa och den kvantitativa. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda är 

att den kvalitativa studien mäter ord i stället för statistisk och data baserade på siffror, det 

senare ett förfarande som, enligt ovan nämnda författare, räknas som mer tillhörandes den 

kvantitativa metoden. Man kan i detta sammanhang, menar Bryman, åtskilja 

forskningsmetoderna beroende på kunskapsteoretisk utgångspunkt. Han menar att det 

kvalitativa tillvägagångssättet söker förståelse för den mänskliga världen utifrån individernas 

egna betraktelser  medan den kvantitativa ser förklaringar i människors val och handlingar 

som ett resultat av yttre omständigheter utom människors kontroll. Det kunskapsteoretiska 

perspektiv som berör den kvalitativa och förståelseorienterade ansatsen räknas till 

hermeneutiken, den kvantitativa och förklaringsinriktade till positivismen (Bryman, 2011).  

 

Hermeneutiken eller fenomenologin betraktar den sociala världen utifrån interpretatoriska 

aspekter vilket innebär att förståelse för människors handlingar kräver tolkning (Bryman, 

2011). Detta gör forskaren genom att,  utan inblanding av egna förutfattade meningar eller 

slutsatser, se människors utsagor utifrån deras egna perspektiv. På  samma sätt, menar 

Bryman, kan de ontologiska frågeställningarna ur denna synpunkt förstås som 

konstruktivistiska där människan betraktas som skapare av den sociala verkligheten och att 

vägen till förståelse av denna verklighet, i ett kvalitativt perspektiv, kräver tolkning. Den 

positivistiska kunskapsteorin ser människors handlingar som någonting påverkat av yttre 

omständigheter och av fakta, ett naturalistiskt synsätt där orsaker till människor agerande 

förklaras med faktorer  ”[...] utanför vårt intellekt” (Bryman, 2011: 36). Detta förfarande kan 

beskrivas som den objektivistiska sidan av ontologin. Denna sistnämnda teori eller detta 

positivistiska förhållningssätt anser, enligt Bryman, att förklaringar och slutsatser av skeenden 

endast går  att spåra i sådant som är objektivt mätbart, i sådant som går att räkna ut genom 

matematiskt strukturerade mönster utan allt för nära kontakt med människorna som ingår i 

studierna. Inom forskningen har förespråkare för positivismen kritiserat den kvalitativa 

ansatsen då tolkning av människors utsagor brister i generalitet och tillförlitlighet  och då 

objektiviteten hotas på grund av en allt för nära relation till undersökningsobjekten, det  vill 

säga människorna (Bryman, 2011).  
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Men eftersom den kvalitativa metodiken och hermeneutiken anser att den sociala verkligheten 

är en mänsklig konstruktion kan kausala förklaringar genom tolkning av individers 

uppfattningar ge en bättre insikt i människors verklighet  och ageranden (Bryman, 2011). 

 

Med anledning av det ovanstånde har jag valt att genomföra en kvalitativ studie med 

intervjuer som metod, då arbetets syfte ur min synpunkt handlar om förståelse för hur fyra 

musiklärare uppfattar  musikens och språkets interrelation. Likt det hermeneutiska synsättet 

(se sid. 29 i detta arbete) anser jag att det bästa sättet att få tillgång till de gällande 

musiklärarnas perspektiv på ämnet är att just betrakta och tolka deras ord eller  individuella 

utsagor och inte utifrån andra yttre faktorer. Även om yttre faktorer som lärar- och skolmiljö 

kan ses som relevanta för påverkan av de fyra musiklärarnas uppfattningar i sammanhanget 

kan det, enligt min åsikt, inte fullkomligt förklara vilka åsikter var och en av dem har. Likt 

konstruktivismen kan den sociala verkligheten förstås ur individers tolkningar och 

meningsskapande av denna (Bryman, 2011). Det är  intervjupersonernas egna erfarenheter 

och attityder som står som föremål för tolkning  och  analys i detta arbete. Därför anser jag  

valet av intervju som metod som det mest lämpliga i genomförandet av studien.      

 

5. 2. Datainsamlingsmetod 

 

För att få en bättre insikt i musiklärares uppfattningar kring kopplingen mellan musik och 

språk har jag valt att genomföra strukturerade intervjuer och då i en kvalitativ ansats. Enligt 

Johansson och Svedner (2010) består den strukturerade intervjun av fasta frågeställningar och 

de menar att den kvalitativa intervjun är vanligast då den innebär mer utömmande svar men 

att strukturerade intervjuer ändå kan fungera precis lika bra beroende på frågornas 

utformning. Jag anser att fasta frågeställningar kan vara nog så viktiga i förståelsen av 

intervjudeltagarnas uppfattningar. Jag valde att utgå från en strukturerad intervju för jag ville 

att de aktuella musiklärarna skulle berätta utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter om det 

berörda ämnet utan alltför stor specificering från mitt håll. Detta är också någonting som jag 

anser kan stärka objektiviteten och tillförlitligheten i arbetet. Bryman (2011) beskriver hur 

tillförlitligheten ingår som medel för forskarna att granska studiers kvalitet. Tillförlitligheten 

berör, menar samma författare, begreppen reliabilitet och validitet vilka båda är instrument för 

granskning av forskningsarbeten. Tillförlitligheten menar Bryman (2011), är uppdelat i fyra 

kriterier varav  konfirmering eller objektivitet ingår.  De fyra kriterierna är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdigheten handlar 

om hur väl forskningens resultat återger den verklighet den ämnar att undersöka, det vill säga 

att en överenstämmelse ska finnas mellan metodval och forskningens resultat, analys och 

slutsatser. Trovärdighet motsvarar, enligt samma författare, ett forskningsarbetes inre validitet 

vilken förknippas med kvantitativ forskning. Överförbarhet berör aspekter om huruvida en 

vetenskaplig undersökning går att tillämpa i andra forskningssammanhang eller, med andra 

ord, hur väl den går att att generalisera. Den tredje kategorin, pålitlighet är också enligt 

Bryman en kvalitativ motsvarighet till den kvantitativa metodens kriterier för en forsknings 

reliabilitet.  Reliabilitet innebär mätningsintrumentens hållbarhet och forskningens förmåga 

att kunna replikeras. Replikering betyder hur pass väl metoden kan återanvändas i annan 
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forskning.  För den kvalitativa forskningens del, menar dock Bryman (2011), är replikering 

svår att uppnå då omständigheterna i sociala miljöer skiftar och inte går att mäta exakt och 

studeras på likartat sätt som vid kvantitativ forskning. Därför har den kvalitativa forskningen 

utvecklat kriteriet pålitlighet för att anpassa reliabilitetsaspekter till studiet av sociala aktörer 

och miljöer. Pålitlighet innebär därmed en kvalitativ undersöknings hållbarhet i fråga om 

noggranna beskrivningar av tillvägagångssätt och metodval samt redogörelser för de material  

(till exempel intervjuanteckningar) som ingått i undersökningen. De ska dessutom finnas   

tillgängliga för granskning. Det sista kriteriet i sammanhanget är möjligheten att styrka och 

konfirmera forskningsarbetet, vilket berör forskarens objektivitet och att denne har agerat i 

god tro. Enligt Bryman är fullständig objektivitet svår att uppnå i kvalitativa 

forskningssammanhang och att kriteriet i fråga handlar om forskarens insikt om detta och att 

denne inte uppsåtligt låtit personliga värderingar påverka forskningens innehåll, 

genomförande och slutsater. 

 

 Vad ovannämnda kriterier för en kvalitativ forsknings tillförlitlighet innebär för just detta 

arbete återges på sid. 34- 36 i detta metodavsnitt under delkapitlet ”5. 7. Metodkritik”.   

 

5. 3. Urval 

Denna pilotstudies syfte är att belysa vilka uppfattningar musiklärare har om musikämnets 

relation till språket. Urvalet består därför av fyra musiklärare, varav samtliga är män i 40- 60 

årsåldern. Att det blev enbart  män beror på att de två kvinnliga lärare jag tillfrågade, avböjde 

respektive underlät att svara. Av samtliga sex tillfrågade var det bara fyra stycken som 

svarade eller gav samtycke till deltagande. 

 

Av deltagarna i intervjun undervisar två på högstadiet och de övriga två på gymnasiet inom 

skolans ( i detta fall två olika gymnasieskolor) musikestetiska program. Av de sist nämnda 

musklärarna undervisar den ena SFI-elever inom vuxenutbildningen; den andra undervisar 

även på ett musiklärarprogram på universitetsnivå.  

  

Musiklärarna är sedan tidigare kända för mig, jag har alltså använt mig av egna kontakter vid 

urvalet av intervjudeltagare. Detta tillvägagångssätt kallas för bekvämlighetsurval vilket 

innebär att de personer som ingår i urvalet är kända för forskaren eller har valts ut utan 

stickprov eller sampling (Bryman, 2011). Det senare är i forskningssammanhang bättre i fråga 

om generaliserbarhet och representativitet men bekvämlighetsurval kan i vissa sammanhang 

spela ”[...] en större roll än man ibland tror” (Bryman, 2011: 196). Bryman skriver bland 

annat att bekvämlighetsurval kan vara mer framträdande än stickprov, detta på grund av att 

urvalet utgörs av representativa deltagare inom den miljö eller sociala kategori som 

undersökningen ämnar att tolka och analysera och att detta kan väcka viktiga och intressanta 

insikter och idéer för fortsatt forskning. Likaså innebär stickprov eller sampling, enligt samma 

författare, en större ansträngning i fråga om tidsaspekt och noggranna förberedelser (2011).  

I mitt fall handlar det om att ta reda på vad urvalsgruppen anser om sambandet mellan musik 

och språkutveckling och jag inriktar mig därför på att försöka få förståelse för hur de 

resonerar kring ovannämnda fråga. Detta betyder att de fyra musiklärarna som ingår i denna 
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studie är representativa för den yrkeskategori och de forskningsfrågor detta arbete avser att 

belysa och undersöka.   

 

Jag anser att arbetet inte påverkas av det faktum att jag känner deltagarna för intervjun. Ur 

tidssynpunkt har det varit lättare att i undersökningen använda bekvämlighetsurval och detta 

beroende på tillgänglighetsaspekter och förmågan att slutföra undersökningen inom angiven 

tidsram. Bryman (2011) nämner att bekvämlighetsurval är vanliga och att tillgängligheten är 

en av de faktorer som ofta ligger bakom valet av denna metod framför exempelvis sampling. 

Men urvalet har ändå följt vissa kriterier som för undersökningen är relevanta och dessa är 

bland annat att de fyra musiklärarna ska ha undervisat aktivt inom skolutbildningssystemet i 

mer än ett år och att de ska ha undervisar antingen på högstadiet eller gymnasiet eller annan 

högre utbildning. Dessa kriterier har jag använt för att avgränsa urvalet samt förvissa mig om 

att deltagarna undervisar aktivt eftersom undersökningen vänder sig till de erfarenheter och 

uppfattningar de fyra musiklärarna har förvärvat i undervisningssammanhang.   

 

5. 4. Procedur 

 

Före genomförandet av intervjuerna sammanställde jag ett informationsbrev där uppgifter om 

arbetets innehåll, etiska ställningstaganden  och syfte klargjordes (se bilaga A). Därefter 

skickade jag via e-post förfrågningar om deltagande till omnämnda musiklärare (se under 

”urval”) samt till två andra vilka avböjde eller inte svarade. Förutom en ren förfrågan beskrev 

jag kort arbetets syfte samt att ett informationsbrev skulle skickas till deras e-postadresser 

efter visat intresse. Deltagandet bekräftades efter det att intervjudeltagarna läst 

informationsbrevet. Detta för att jag ville vara säker på att de var införstådda med arbetets 

syfte och för att värna om deras etiska rättigheter vid samtycket för intervjudeltagandet. 

 

Intervjuerna  genomfördes i tre av fallen per telefon och ett ansikte mot ansikte. Valet av att 

genomföra intervjuer per telefon grundar sig på tidsbrist och en viss väntetid på deltagarnas 

samtycke till deltagande. Men på grund av att frågorna var strukturerade och fem till antalet 

(se bilaga B) kändes det överkomligt att genomföra intervjuerna på detta sätt. Bryman (2011) 

skriver bland annat att intervjuer per telefon i kvalitativa forskningar inte uppvisar några 

större skillnader gentemot direkta intervjuer vad beträffar responserna på intervjuförfarandet. 

Därefter genomfördes den fjärde intervjun ansikte mot ansikte. Detta skapar en spridning av 

tillvägagångsätt för intervjugenomförandet. Bryman nämner bland annat att denna form av 

blandning av intervjugenomförande har tillämpats tidigare, han refererar bland annat till 

Sturges och Hanrahans studie Comparing telephone and face- to- face qualitative  

interviewing: A research note,  år 2004 (se Bryman (2011), sid 432- 433). Dessa sistnämnda 

forskare nämnde att telefonintervjuer och direkta intervjuer inte uppvisade stora skillnader när 

det handlade om deltagarnas responser och att telefonintervjuer genererade likadana svar som 

i direkta intervjuer.        

 

På grund av att tre av fyra intervjuer genomfördes per telefon, valde jag att anteckna samtliga 

deltagares svar framför at spela in dem, detta på grund av avsaknad av lämplig utrustning för 
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inspelning. Anteckningarna fördes med hjälp av penna och papper. Bryman (2011) nämner att 

inspelning är mer lämplig för kvalitativ forskning och vid intervjusammanhang på grund av 

att man därmed minskar riskerna för att viktiga detaljer eller svar glöms bort. Den ger vidare 

större belägg för forskarens objektivitet vid analysgenomförandet. Därtill kommer att inspelat 

material ökar arbetetes replikerbarhet då detta kan analyseras eller användas i annat 

forskarsammanhang. Men samme författare tar även upp vissa nackdelar med inspelningar. 

Dessa består bland annat av att inspelningar kan väcka oro hos intervjudeltagarna, vilket kan 

påverka kvaliteten för intervjun, samt att materialet kräver mycket tid i fråga om 

transkribering och att detta tillvägagångssätt ställer krav på bra inspelningsinstrument 

(Bryman, 2011). Mitt val att anteckna framför att spela in har sitt ursprung i de faktorer 

Bryman nämner kring inspelningsförfarandet ovan, alltså om dess implikationer och dess 

nackdelar. Beroende på intervjugenomförandets omständigheter, vilka nämns ovan samt 

otillräckliga resurser vad gäller god inspelningsapparatur, anser jag att anteckningsföring var 

det mest lämpliga tillvägagångssättet i sammanhanget.  

 

Eftersom intervjufrågorna i denna undersökning är strukturerade, få till antalet och öppna (se 

bilaga B, sid 59 i detta arbete)  samt att deltagarna var kända för mig sedan innan, var 

anteckningsförfarande på detta vis genomförbart. Detta i synnerhet eftersom jag ej hade 

tillgång till den form av inspelningsapparatur som krävs vid inspelning av telefonintervjuer. 

Att jag sedan inte spelade in den intervjun som genomfördes ansikte mot ansikte beror också 

på avsaknaden av en bra inspelningsapparatur. Även om fördelarna är fler vid inspelning 

jämfört med  anteckningsförande anser jag att mitt tillvägagångssätt kan motiveras av de skäl 

som nämnts hittills. Genom anteckningsförfarande har bland annat risken för, i enlighet med 

vad Bryman (2011) skriver, oro eller hämningar bland deltagarnas svar minimerats. Ingen av 

deltagarna har heller uttalat eller uppvisat missnöje med att jag antecknat deras svar.   
 

5. 5. Databearbetningsmetoder 

 

När de fyra intervjuerna hade avslutats renskrev jag utförligt samtliga anteckningar från varje 

intervjutillfälle. För att underlätta analysen av studiens resultat har jag valt att summera 

resultatet av intervjuerna i fyra teman motsvarandes deltagarnas mest övergripande 

uppfattningar. 

 

5. 6.  Forskningsetiska överväganden 

 

Jag har använt mig av vetenskapsrådets anvisningar i dokumentet Forskningsetiska principer: 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002) och av rapporten God 

forskningssed (2011) vid utformandet av intervjubrevet samt före och under de fyra 

intervjuillfällena. Jag har utgått ifrån den ovan nämnda kodexens fyra huvudkrav vid 

forskning om eller med människor: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) samt inhämtat mer 

upplysningar om dessa begrepps innebörd ur ovanstående rapport ( Vetenskapsrådet, 2011). 
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Samtliga fyra begrepp (se ovan) har sitt ursprung i den etiska kodex som syftar till att skydda 

forskningsdeltagarnas integritet och värna mot risker för kränkning eller utsatthet i samband 

med forskningsdeltagandet. Detta kallas också för individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2011). Informationskravet behandlar forskningsdeltagarnas rättighet att bli informerade om 

forskningens innehåll och syfte före deltagande och angivet samtycke (Vetenskapsrådet, 

2002). Ytterligare inbegriper detta att forskaren i sin kontakt och information till potentiella 

deltagare tydligt ska upplysa dem om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. För att genomföra en vetenskaplig undersökning med människor som 

målgrupp krävs det att deltagare för denna ska ha angivit sitt samtycke till deltagande innan 

undersökningen kan äga rum, vilket framgår av samtyckeskravet. Detta är för att värna om 

deltagarnas rätt att själva avgöra om de vill medverka i undersökningen eller ej. 

Konfidentialitetskravet  handlar om att forskaren inte ska lämna ut uppgifter som kan spåras 

till deltagarnas person, det vill säga att namn och annan identifierbar information ska fingeras 

och undanhållas i forskningsarbetet och att dessa uppgifter ska bevaras från obehörigas insyn. 

Konfidentialitetskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002; 2011) som förknippat med frågor 

om sekretess och offentlighet. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, behandlar aspekter gällande 

hanteringen av den data forskaren samlar in vid genomförandet av en undersökning, till 

exempel personuppgifter eller andra känsliga utsagor som kan komma fram i intervju- och 

samtalsmaterial. Denna hantering måste i enlighet med nyttjandekravet endast användas i ett 

vetenskapligt syfte, inom forskningen och inte i andra sammanhang. Samtliga fyra krav ska 

framgå i den första kontakten och/eller i informationen till deltagare innan medverkan samt 

fortlöpa genom hela undersökningen (Vetenskapsrådet 2002).       

 

Genom e-post och informationsbrev har intervjudeltagarna blivit informerade om arbetets 

syfte och innehåll. Likaså framgår det i brevet att deltagandet är frivilligt och att deltagarna 

har rätt att avbryta intervjun, allt i enlighet med Vetenskapsrådets beskrivningar kring 

informationskravet (2002) (se ovan) . Jag har tydliggjort att intervjuerna enbart kan ske efter 

uttryckt samtycke från deltagarnas sida och detta efter att de hade  läst informationsbrevet. På 

detta vis har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer om samtyckeskravet (2002). 

Enligt konfidentialitetskravet har deltagarna i intervjun blivit försäkrade om att all 

information som kan spåras till personliga uppgifter kommer att undanröjas samt att de har 

rätt till avidentifiering (Vetenskapsrådet, 2002; 2011). Vid bearbetning av materialet och inom 

denna studie har jag valt att fingera deltagarnas namn och ersatt dessa med följande 

bokstäver: A, B, C och D. I arbetet har jag avidentifierat information som till exempel 

deltagarnas arbetsplats samt klargjort att inervjusvaren inte kommer obehöriga personer till 

handa. Sedan har jag även förtydligat att materialet inte kommer att användas på något annat 

sätt än som del i detta examensarbete. Det senare går hand i hand med nyttjandekravet, vilket 

enligt Vetenskapsrådet (2002) berör frågor och regler om forskningsdatans hantering och 

användningsområden.  
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5. 7. Metodkritik 

 

Utifrån Brymans (2011) förklaringar kring kvalitetskriterier gällande kvalitativa 

undersökningar är det graden av tillförlitlighet som avgör forskningens hållbarhet i 

förhållande till aspekter som reliabilitet och validitet. De senare är mätning- eller 

bedömningsinstrument som mer är förknippade med kvantitativ forskning men dessa kan, 

enligt Bryman, omformuleras till att även passa in i kvalitativ forskning. Reliabilitet handlar 

om, enligt Bryman, metodernas mätbarhet, det vill säga metodens styrka som mätinstrument 

(2011). Validitet innebär att undersökningen behandlar det ämne som den avsett att behandla, 

att resultat och idéer överrensstämmer med den insamlingsdata forskaren erhållit från 

verkligheten och att detta sedan kan generaliseras. Kriterierna för en kvalitativ undersöknings 

tillförlitlighet är därmed, i anpassning till de ovan nämnda begreppen, uppdelade i fyra 

delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera.  

 

Trovärdighet handlar om, likt validiteten eller snarare den inre validiteten, en undersöknings 

hållbarhet i vetenskaplig bemärkelse vilket inbegriper huruvida val av metoder och resultat 

överensstämmer med den verklighet som undersökningen syftat till. I  detta fall har jag använt 

mig av strukturerade intervjuer, vilka är utformade efter undersökningens övergripande syfte. 

De behandlar därmed ingenting annat utöver det nämnda syftets intention (se Bilaga B och 

sid. 9 i detta arbete).  Likadant består målgruppen för arbetets urval av enbart fyra aktiva 

musiklärare, det är också viktigt att nämna i detta sammanhang. Likaså har dessa blivit 

informerade om undersökningens innehåll och syfte före deltagande. Användningen av 

strukturerad intervju som metod i undersökningen har skapat bättre analysförutsättningar då 

intervjudeltagarnas utsagor berör samma frågor och inte om någonting annat utanför studiens 

intention. På detta vis har det varit lättare att märka mönster,  likheter och skillnader i de svar 

som intervjudeltagarna angivit på frågorna. Med andra ord har ovanstående tillvägagångssätt, 

likt Brymans (2011) beskrivningar om forskningens olika kvalitetskriterier, beaktat 

forskningens  interna validitet i denna studie. Fasta frågeställningar har också underlättat den 

egna objektiviteten eftersom jag utformat frågorna på ett öppet sätt där inget svar skulle 

kännas rätt eller fel.  

 

Möjlig kritik av denna undersökning går att skönja i förhållande till arbetes överförbarhet och 

pålitlighet. Överförbarheten är ett kriterium som berör undersökningens förmåga att replikeras 

eller generaliseras, det vill säga hur pass väl den kan analyseras eller användas i andra 

forskningssammanhang eller miljöer. Detta ställer krav på noggrannhet och djup i de 

beskrivningar och redogörelser som återfinns i en undersökning, i synnerhet om denna är 

kvalitativ vilket är fallet för mitt arbete. I denna forskning ingår enbart fyra intervjudeltagare 

och detta sparsamma antal kan påverka möjligheterna till att kunna dra generaliserande 

slutsatser av arbetets resultat. Men, som Bryman nämner, kvalitativ forskning handlar inte om 

undersökningens bredd utan om dess djup, varvid noggranna beskrivningar kan ge 

meningsfulla insikter om och till olika sociala kategorier eller miljöer, i detta fall 

musiklärarkåren. Bryman (2011) menar att kravet på generalisering för kvalitativa metoder är 

svårt att uppfylla - i synnerhet när forskningen berör människor - eftersom människors sociala 
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situation och kontext är förändringsbara. Men jag anser dock att fyra stycken intervjudeltagare 

har varit tillräckligt, då deltagarnas svar i de flesta fall varit uttömmande vilket därigenom gett  

möjlighet till djupgående beskrivningar. Likt Bryman (2011) (se ovan) menar även Johansson 

& Svedner (2010) att undersökningar med få undersökningsobjekt kan  få tillräckligt med 

stoff eller nå mättnad om svaren är uttömmande och  informationsrika.  Däremot skulle 

undersökningen ha kunnat innehålla fler frågor för att nå ännu mer mättnad och ännu  djupare 

beskrivningar. Ytterligare frågor i detta sammanhang hade kunnat beröra bland annat var 

intervjudeltagarna utbildade sig, i musikhögskola eller vid en annan högskoleutbildning, hur 

många år de har undervisat, när tog de lärarexamen med mera.  

 

Genomförandet av samtliga intervjuer skedde inte på ett likartat sätt vilket kan påverka 

resultatet och undersökningens tillförlitlighet och då ifråga om det som Bryman (2011) 

beskriver om en kvalitativ undersöknings grad av pålitlighet. Pålitligheten har konnotationer 

till begreppet reliabilitet och avser att man i kvalitativ forskning använder hållbara metoder 

för granskning av arbetet och dess resultat och att undersökningens genomförande beskrivs 

tydligt (Bryman, 2011). Tre av intervjuerna genomfördes per telefonsamtal och den fjärde 

genom ett möte, ansikte mot ansikte. Likaså valde jag att anteckna och inte spela in samtalen, 

vilket kan orsaka en del problem i fråga om pålitlighet då anteckningsförfarande kan innebära, 

enligt ovan nämnda författare, att vissa delar av informationen under intervjuerna faller bort 

och inte finns bevarade i sin fullständiga form som vid inspelning. Inspelning har med andra 

ord en större potential att återge svaren på ett grundligare och mer autentiskt sätt vid 

analyseringen och berarbetningen av forskningsdatan (Bryman, 2011). Men jag har antecknat 

rikligt under intervjutillfällena och anser därmed ha fått med det väsentliga av de svar som 

deltagarna givit.  

 

 Likaså bedrevs tre av fyra intervjuer per telefon. Men, liksom tidigare nämnt (se sid 31- 32), 

menar Bryman (2011) att telefonintervjuer kan vara minst lika användbara då distansen 

mellan forskare och intervjudeltagare kan skapa en viss trygghet och säkerhet för deltagarna. 

Likaså menar Bryman att det ”[...] finns vissa belägg för att skillnaderna är ringa mellan de 

responser man får per telefon och vid en direkt intervju” (2011: 432).   Vad beträffar 

undersökningens  pålitlighet i fråga om granskning (Bryman, 2011) undersöks arbetet av såväl 

mentor som examinator och vid opponering. 

 

Forskarens möjlighet att styrka och konfirmera resultatet är det fjärde delkriteriet som 

Bryman beskriver för en kvalitativ undersöknings tillförlitlighet. Detta kriterium behandlar 

forskarens objektivitet och att denne agerat i god tro utan att införa egna fördomar eller 

förutfattade meningar i resultatet (Bryman, 2011). Jag har genom hela 

undersökningsprocessen utgått i från att förhålla  mig objektiv till deltagarnas svar och i 

berarbetningen av dessa. Jag anser att jag har agerat i god tro även om, i enlighet med 

Brymans (2011) förklaringar, absolut objektivitet inte existerar.  

 

Jag har genom fasta frågeställningar kunnat underlätta bearbetningen av den data som ingår i 

undersökningen. Denna har dessutom varit utformad till att stå i relation till undersökningens 

syfte eller intention. Detta har sedermera, för tolkningsprocessens del, varit ett hjälpmedel i 
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min egen objektivitet vid analysering och jämförelse av resultatet i samband med tidigare 

forskning.  

 

Jag har i intervjutillfällena strävat efter att skapa en miljö som inger trygghet hos 

intervjudeltagarna genom att vara öppen och ödmjuk inför deras svar. Däremot har jag 

diskuterat tillsammans med intervjudeltagarna efter avslutat intervjutillfälle om vad jag vet 

och anser om ämnet och om den forskning jag behandlar i arbetet. Men detta, anser jag, 

påverkar inte undersökningen.            
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6. Resultat 

 
Resultatet av studien redovisas i fyra olika teman som motsvarar intervjudeltagarnas generella 

uppfattningar kring undersökningens intervjufrågor (se bilaga B). Valet av denna 

bearbetningsmetod avser att skapa en tydligare beskrivning av resultatet för läsarens del men 

också  att underlätta analysförfarandet. Jag har i resultatet valt att fingera deltagarnas namn,  

de fyra musiklärare som ingår i undersökningen i följande text kallas för deltagare A, B, C 

och D. 
 

Tema 1. Samband mellan tal och musik    

 
Samtliga intervjudeltagare återger att musik kan påverka språket och detta framför allt genom 

sångens inverkan på uttalet. Många av resonemangen refererar till sångens kraft att förbättra 

uttalet och då genom att både sången och språket följer en melodi. Deltagare C som 

undervisar både i gymnasiet och på universitetet förklarar detta samband enligt följande: 

 

Man har ju en melodi när man talar, en satsmelodi eller vad man nu kallar det. När man talar är 

det en form av musik  i form av ljud. 

 

Likaså uppger deltagare B, vilken undervisar i musik på högstadiet, att han använder sig av 

enkla svenska visor i undervisningen med elever från skolans förberedelseklasser ( elever som 

under kort tid har vistats i Sverige) och upplever att detta gör att de kan träna sitt uttal i 

svenska men att svenska elever också kan dra nytta av detta då han upplever att de slarvar 

med språket. Deltagare B:s egna ord kring detta framgår i citatet nedan: 

 

De viktigaste som jag kommer och tänka på är förberedelseklasserna och uteslutande det 

svenska språket. Jag väljer lätta visor eller sånger på svenska, till exempel ”Sommartider” och 

”Sommaren är kort” och på det viset tränar de sig på svåra ord och på uttalet. Svenska barn 

slarvar med uttalet och absolut kan sång i musiken hjälpa till.  

 

Deltagare A,  vilken också huvudsakligen undervisar på högstadiet, menar att uttalet främjas 

när man lyssnar till sång och musik och detta enligt följande: 

 

Jag tror att när man lyssnar på musik, kopierar man uttalet. Man imiterar dem man lyssnar på. 

 

I ett djupare resonemang nämner deltagare C, vilken undervisar på gymnasiet och för SFI- 

elever, hur skillnaderna mellan sång och tal är små och att barnramsor och visor har sin grund 

i talspråket och att dessa är  universella både vad gäller dess existens men också i det sätt de 

bland annat används av föräldrar för att lugna deras barn. Deltagare C menar att sång ur denna 

aspekt är viktig och betydelsefull, till och med i ett evolutionistiskt perspektiv. Samma 

deltagares resonemang kring det precis nämnda  lyder på följande vis: 

 

Det jag vet är att gränsen mellan sång och tal är flytande. Exempelvis sjunger man för små barn 

för att lugna dem och detta är något som är naturligt och universellt. Alla barnramsor och visor 
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kommer från talet och dessa finns över hela världen. På det viset är musiken viktigt eller 

betydelsefull. Bland annat så tror man att människan använde sig av musik för att försvara sig 

mot odjur men detta är teorier. Stammar använde sig av musik för att överleva genom att göra 

ljud som tränger igenom för att sedan skrämma andra. Det handlar om evolution och att musiken 

kan ha varit betydelsefull för människans överlevnad men det är ingenting som man vet exakt. 

Det finns till exempel inga texter bevarade från denna tid. 

 

Förutom sångens anknytning till talet upplever deltagare B och C hur arbetet med låtskapande 

frambringar vissa aspekter där musik och talspråk visar samband då de båda måste anpassas 

till varandra i fråga om rytm och melodi. Det ena ska överrenstämma med det andra så 

kompositionen blir tydlig i fråga om hänsyn till musikens och melodiernas längd eller 

perioder och det budskap eleverna ämnar att förmedla. Deltagare B anser att många elever 

slarvar med språket, vilket i sammanhanget kan röra både det svenska och det engelska 

språket, i form av slanguttryck och menar att låtskapande, vilket innebär i detta fall 

tonsättning till egen text, ska innehålla ett korrekt  och nyanserat språkbruk. Deltagare B:s 

egna ord kring detta återfinns nedan:  

 

Många gånger har jag och min kollega tjatat på eleverna om att skriva en låttext som man talar 

den...man kan inte bryta av hur som helst. Man ska tänka på tydligheten; alltså smycka ut 

språket. Man ska skriva som man tänker och inte som man säger för det kan bli slarvigt och talet  

texten ska följa rytmen i musiken. Jag anser att texten ska följa musiken och inte tvärtom.  

 

Slutligen uppfattar deltagare C i likhet med föregående deltagare (deltagare B) att låtskapande 

innebär ett ömsesidigt hänsynstagande till musiken och språkets struktur. Deltagare C 

beskriver detta på följande vis: 

 

För estetprogrammet har eleverna fått skriva egna texter på engelska till egna låtar eller kända 

låtar. Då samarbetade vi bland annat med engelskaläraren. Jag har också låtit eleverna skriva 

svensk text till blueslåtar och det handlar om att få det att stämma med stavelserna och rytmen. 

 

 

Tema 2. Bristande kunskaper  

 

Alla intervjudeltagare förutom en anser sig ha för lite kunskaper om ovan nämnda forskning 

trots att de själva upplever att ett samband mellan musik och talspråket existerar (se ovan). I 

detta sammanhang rör det sig om hur tre deltagare inte upplevde att de kunde uppge något 

vetenskapligt belägg eller att de hade sådana kunskaper som kunde spåras till forskning i det 

berörda ämnet. Deltagare A, i enlighet med det precis nämnda, svarade på  följande sätt: 

 

 Jag vet inte. Inte rent neurologiskt. Men musikaliska människor har lättare att lära sig språk och 

tala mer accentfritt. 

 

Likaså uppger deltagare B att han inte har kunskaper om detta men uttrycker ändå att ” det är 

viktigt att som lärare underhålla och använda sig av nya forskningsrön, till exempel om 

sambanden mellan musik och språk” och deltagare C nämner några forskningsexempel av 

betydelse för musikens koppling till språket fast ur andra aspekter som ligger utanför 
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undersökningens tema och med en viss grad av osäkerhet. Deltagare C:s resonemang återges i 

följande citat: 

 

Jag vet ju att eller det enda som jag kommer att tänka på nu är till exempel stamning. Musik kan 

vara ett hjälpmedel där. Det är någonting i musiken som gör att man inte stakar sig, det har ett 

flöde. Man sjunger det istället för att prata... En annan sak är det anatomiska; att man rör på 

munnen i sång. Det är nog det enda jag vet. 

 

Dessutom uppger samtliga att de under sin musiklärarutbildning inte har fått ta del av 

forskning om musikens och språkets koppling. I undersökningens intervjuguide (se bilaga B) 

ingick frågan om huruvida de hade tagit del av gällande forskning under sin utbildningstid till 

musiklärare och responsen på denna fråga var tydlig och sparsam i form av tvära nekande svar 

likt ”nej...” (deltagare A), ”inte mycket” (deltagare B), ”nej, det kan jag säga direkt” 

(deltagare C) eller på ett opreciserat jakande svar som ”ja, fast jag kommer inte ihåg vad”? 

(deltagare D). 

 

 Den deltagare (deltagare C) som upplevde sig hysa kännedom om berörd forskning menade 

att kunskaperna kring forskningen om kopplingen mellan musik och talspråket har förvärvats 

på egen hand och av eget intresse. Deltagare C berättar på följande sätt: 

 

Jag har köpt böcker och tittat på TV- program och lyssnat på radio.  På det sättet har jag kunnat 

säga något om detta och för att jag tycker att det är intressant. Jag har samarbetat mycket med 

andra ämnen för att eleverna ska känna att det hänger ihop. Jag tror att det har hjälpt till att 

motivera eleverna genom att det har blivit roligare för dem. 

   

 

Tema 3. Undervisningssituationer  

  

Tre av fyra  deltagare i intervjuförfarandet återger tillfällen i undervisningen där musiken kan 

verka som stöd för språkutvecklingen och då framförallt i klasser med elever vars förstaspråk 

inte är svenska. Deltagare B nämner att han upplever detta samband i undervisningen med 

förberedelseklasserna (se föregående citat under tema 1 i detta resultatkapitel) och deltagare D 

uppger bland annat att ” har man elever med ett annat första språk blir sången en träning för 

dem. Sången blir ytterligare ett träningstillfälle”. Vidare menar samma deltagare att dessa 

elever ”får ta del av svenska ord och uttryck genom sången” (deltagare D). Deltagare C 

uppger att dennes erfarenheter kring samma tema till störsa delen utgår från undervisningen 

med SFI-elever och IVIK-klasser, av vilka de sist nämnda består av ensamkommande 

flyktingbarn. Deltagare C redogör sitt resonemang genom att beskriva detaljer ur sin egen 

undervisning vilket framgår i responsen nedan:  

 

Jag använder mig mycket av ramsor och visor och där finns en koppling. Eleverna får träna 

uttalet i svenska på det viset och jag har upplevt att detta har varit uppskattat. Efteråt har elever 

kommit fram och önskat  mer rytmiska ramsor än vad vi gick igenom. Man spelar melodierna 

ganska långsamt för tydlighetens skull,  ja, för att  uttalet blir tydligt. Visor och ramsor tror jag 

stödjer uttalet för melodierna hjälper intonationerna i språket. För språket har också en melodi. 

Man pratar ju på ett sätt där rösten går upp och ner.  
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Eva Bornemark har skrivit massor av visor för SFI- undervisning som utgår från talspråket och 

där melodierna följer med.  För IVIK:s del är det samma sak med dem men man fick inte 

mycket feedback från dem. Men jag tror ramsorna funkade bra för de tyckte att det var kul, det 

motiverade. 

 

Deltagare A var  den ende som inte tyckte sig uppleva berörda samband i sin undervisning 

men refererade ändå till potentiella situationer där detta kunde gälla och då framförallt i 

språkämnena och med elever med svenska som andraspråk. Hans egna ord kring detta var 

bland annat: 

  

I språklabb kan man lyssna till melodier och med små barn kan man genomföra språklekar med 

musikstunder. Men jag har inte lagt märke till det i mina klasser. Det gäller främst barn med 

främmande språk. 

 

 

Ytterligare nämner deltagare A, B och C att potentiellt samarbete med språkämnena skulle 

vara bra beträffande uttal i främmande språk. Intervjudeltagarna B och C menar att detta 

också kan vara bra vid utformningen av sångtexter i främmande språk såväl som i svenska. 

Detta framgår bland annat av deltagare B då han anser att ” man kan integrera musiken med 

svenskämnet och man har i tidigare forskning tillämpat matematik med musik”. Men bara 

deltagare C uppger att ett sådant samarbete har genomförts vilket framgår i tidigare citat 

under tema 1 där låtskapande i samband med textskrivning på engelska bedrevs i samarbete 

med ” engelskaläraren”. 

 

 Tema 4. Forskningens tillämpbarhet 

 

Samtliga intervjudeltagare uttrycker att tillämpningen av fonologiska- och fonetiska termer 

inte är något de tänkt på eller lägger stor vikt vid när det beträffar musikundervisningen. 

Deltagare C förklarar att dessa termer bearbetas automatiskt i musikundervisningen genom 

användningen av röst- och sånguppvärmningsövningar med ramsor. Vederbörande menar att 

detta förfarande leder till att eleverna tränar talorganets finmotorik och därmed språkljudens 

artikultation automatiskt.  Deltagare C:s egna ord kring detta är: 

 

Det fonetiska är ju de ramsorna jag använder. Det fonologiska är ju hur stavelserna är i texten i 

förhållande till låten. Ramsorna innehåller mycket alliteration och det är mycket fonetiskt i sånt. 

Men det blir inte så mycket av just fonetik i undervisningen på det viset. Det viktigaste är att 

komma igång och spela. Det är prio ett. Mycket av det fonetiska och fonologiska kommer 

automatiskt med i uppvärmningsövningar i tal och i sång. Man tränar det finmotoriska i rösten. 

Jag tycker att uppvärmningen ska vara och kännas enkel, man ska inte känna som om det  är 

komplicerat. 

 

Intervjupersonerna B och D uttrycker att de på ett omedvetet plan kanske går igenom 

fonetiska aspekter i sångstunder. Detta framgår bland annat genom yttranden som ” [...] rent 

klart så gör man kanske det” (deltagare B) eller som att det ”är sånt man inte tänker på men 
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gör ändå” (deltagare C) eller ”jag kan tänka mig att man jobbar med det omedvetet” (detagare 

C).  

 

Men likt deltagare C uppger deltagare A och B att de inte har intentionen att lägga något 

ytterligare fokus på fonetiska och fonologiska terminologier i musikundervisningen. 

Deltagare B uppger följande svar i sammanhanget: 

 

Aldrig i termer av musikundervisning. [...] Men det är klart att rent omedvetet så gör man kanske 

det. Låtskapande innehåller både det sjungna och språket. 

 
Deltagare A och B anser att dessa språkliga aspekter kan behandlas men då i samarbete 

mellan musik- och språkämnena. Deltagare B uttrycker att ”man kan integrera musiken med 

svenskämnet och man har i tidigare forskning tillämpat matematik med musik”. Deltagare A 

anser däremot  att terminologierna per se inte ska ingå som fast punkt inom ramen för 

musiklektionernas innehåll . Detta kan exemplifieras av följande respons: 

 

Det är ingenting jag lägger vikt vid som musiklärare, musiklektionerna är inte för att utvecklas 

språkligt. Däremot kan man samarbeta  med språkämnena.  
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7. Analys 

 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat att analyseras utifrån arbetets teoretiska 

bakgrund samt tidigare forskning. Analysen utgår från resultatets fyra teman (se sid. 38- 42 i 

detta arbete). Denna text inleds med en kort sammanfattning av resultatets innehåll för att 

förtydliga den analytiska texten som följer därefter vilken i sin tur är indelad efter resultatets 

teman. 

 Resultatet av undersökningen visar att de fyra musiklärarna som ingick i studien anser att 

samband  mellan musik och talspråksutvecklingen existerar, framför allt när det handlar om 

sång och komposition. Men detta samband tycker samtliga av de aktuella musiklärarna vara 

mer anmärkningsvärt och stödjande för elever med svenska som andraspråk, det vill säga att 

musikens stöd till uttalet är mer framträdande vid undervisning av elever med ett annat 

modersmål. Vidare framgår det av resultatet att tre musiklärare av fyra möjliga, inte anser sig 

ha tillräckliga kunskaper inom aktuell forskning, vilket betyder att deltagarna inte kunnat 

belägga sina responser med vetenskapliga fakta. I samband med detta anger samtliga att de ej 

fått ta del av denna typ av forskning under gängse musiklärarutbildning. Slutligen är 

deltagarnas attityder till tillämpningen av forskningen, i form av att låta fonologiska och 

fonetiska aspekter få utgöra en del av undervisningsinnehållet, tveksamma eller negativa. 

Hälften av deltagarna är ovilliga medan den andra halvan är ambivalenta inför tillämpningen 

av berörda aspekter.  

 

Tema 1. Samband mellan tal och musik 

 

Musiklärarna i denna studie anser att musik kan och har ett samband till talspråket men då 

framförallt när det handlar om sång och komposition. Att sångens och låtskapandets inverkan 

på uttalet utgör musiklärarnas främsta och tydligaste uppfattningar i ämnet kan förstås ur det 

som  Wedin et al. (1978) nämner,  nämligen att tal och sång har sitt ursprung i röstorganet. 

Likaså nämner tre av intervjudeltagarna att samband mellan sång och talspråk kan ses utifrån 

att båda rymmer en slags melodi, vilket stämmer överens med forskningen. Musik är ett 

allomfattande ämne, i vilket en av grundstenarna är melodin (Nationalenyklopedin, 2013,) 

och språket har en melodi och rytm vilka i språkterminologi kallas för språkets prosodi 

(Kjellin, 2002). Men dessa uppfattningar som beskrivits ovan är i tre av fyra fall subjektiva, 

alltså uttalanden som bygger mer på vad musiklärarna anser om sambandet mellan musik och 

talspråksutvecklingen utifrån egna erfarenheter. Även om tre deltagare inte kunde styrka sina 

antaganden med vetenskapliga belägg är sångens relation till tal- eller uttalsförmåga liksom 

låtskrivande någonting som går att spåra i eller bekräftas av musikpsykologisk forskning.  

 

Till exempel skriver musikpedagogen Uddén (2004) i sin musikdidaktiska bok Tanke, visa, 

språk: musisk pedagogik med barn att hjärnforskningen kunnat visa att musik och då speciellt 

sång kan främja barns språkutveckling eftersom det senare uppvisar överlappningar i hjärnan 

för både språklig och musikalisk perception samt att detta förfarande förstärker 

hjärnhalvornas lateralisation. Likartade beskrivningar framgår även av forskarna Tallal och 
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Gaab (2006) då hjärnavbildningsmetoder påvisat att språket och musiken delar liknande 

kognitiva och auditiva processer vid bearbetningen av språkljud och toner.  

I förhållande till det som sagts ovan nämner intervjudeltagare A (se sid. 37 i detta arbete) att 

elever får träning i sitt uttal genom avlyssning och imitation av befintliga sånger. De kognitiva 

processer som musik och språk delar, vilka framgår i föregående text (i slutet på sid. 40), 

berör arbetsminnet och dess ingående delar ( såsom det auditoriska kretsloppet, skissblocket 

och centralproccesorn), mönsterminnet och kunskapsrepresentationen (Robinson- Riegler & 

et al., 2004). Enligt Robinson- Riegler et al. tillhör arbetsminnet bland annat en av de tre 

viktigaste mentala processerna som krävs för språkproduktion och språkförståelse (2004). 

Bland de auditiva processerna tycks tonhöjdsperception korrelera med fonologisk förmåga 

samt att långvarig träning i musik kan påverka hjärnans strukturer. Detta förstärker den 

perceptuella känsligheten vid urskiljandet av olika toner och ljud  (Posedel et al., 2011). 

Enligt samma forskare tycks främst uttalet påverkas av tonhöjdsperception (2011).  

  

Det finns vetenskapliga belägg för att sång och musik kan förstärka uttalet vilket gör att 

musiklärarnas uppfattningar, även om de i tre av fyra fall är baserade på personliga 

erfarenheter, kan rättfärdigas. Just tonhöjdsperceptionen handlar om ljudkänslighet, vilket är 

nödvändigt för förmågan till urskiljandet av språkljud och toner (Posedel et al, 2011).  

 

 Hjärnforskningen har bland annat visat att musiker har utvecklat en större temporallob än de 

som inte tränar på något instrument ( Ho et al., 2003). Temporalloben är den del av hjärnan 

som hanterar språkproduktion och språkförståelse (Nygren, 2009). Likaså nämner Uddén 

(2004) att hjärnforskningen kunnat lokalisera tonperception, tonproduktion och musikalisk 

förståelse (harmoni) till ovan nämnda cerebrala cortex. Temporallobens centrala placering i 

den övre hjärnnivån innebär dessutom att den återfinns inom både den vänstra och den högra 

hemisfären (Passer & Smith, 2007). Dessa olika hemisfärer är hemvister för olika kognitiva 

funktioner, där  den vänstra berör logiskt tänkande samt musik- och språkproduktion och där 

den högra svarar för kreativitet och holistiskt tänkande där bland annat språk- och musikalisk 

förståelse inryms (Uddén, 2004). 

 

I sammanhanget kan nämnas att varken forskarna Posedel et al. (2011), Ho et al. (2003) eller 

Tallal och Gaab (2006) utgått från enbart sångförmåga i sina experiment om sambanden 

mellan musik och språk, vilket betyder att  träning på ett annat musikinstrument är minst lika 

effektivt för uttalsförmågan. Piro och Ortiz (2009) (se sid. 24 i detta arbete) genomförde ett 

experiment på förskolebarn där pianolektioner gav positiva resultat på barnens verbala 

förmåga. Detta betyder att sången inte nödvändigtvis är den enda musikaliska gren som kan 

främja talspråkligheten. Likaså menar samma författare att musiken kan påverka läsförmågan 

(2009). I Robinson- Riegler et al. psykolingvistiska beskrivning av talet sägs det kunna 

påverka läsförmågan, då läsning enligt forskningen tycks försiggå med hjälp av auditoriska 

minnesframställningar, vilka bearbetas i första hand utifrån talet (2004). Anledningarna till 

intervjudeltagarnas emfas på just sångens koppling till uttalet kan i detta sammanhang förstås 

ur det som tidigare nämnts nämligen att talet och sången utgår från röstorganet (Wedin et al., 

1978) men också på grund av att talet och sången i båda fallen, enligt deras uppfattningar,  

tycks rymma en sorts melodi. 
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Förutom sången nämnde intervjudeltagare B och C (se tema 1. i arbetets resultatdel på sid. 38- 

39) att undervisningen i låtskapande innebär ett hänsynstagande till musikens och språkets 

melodier.  Intervjudeltagare B och C nämner att låtskapande ställer krav på elevernas såväl 

språkliga som musikaliska kunskaper då låttexten och den tilltänkta musiken måste stämma 

överens med varandra; språket måste anpassas till musikens melodi och rytm och vice versa. 

Deltagare D uppger i ett liknande resonemang att musik och språk består av en melodi.  

 

Att språket enligt de fyra musiklärarna skulle hysa en form av melodi bekräftas av 

forskningen där detta i fonologisk terminologi kallas för prosodi (Garlén, 1988 ). Piro och 

Ortiz (2009) menar vidare att musikens och språkets samhörighet kan ses ur liknande regler 

för dess struktur eller uppbyggnad där språkljuds sammansättningar till ord och meningar 

styrs av fonologiska och/ eller grammatiska regler och där dessa i sin tur påverkar eller står 

som grund för språkets prosodi, språkets melodi och rytm. Detta i likhet med de 

musikteoretiska regler som styr en kompositions innehåll i form av period, rytm, melodi, 

harmoni, med mera  (2009). Robinson- Riegler et al. (2004) återger samma typ av 

resonemang kring språkets hierarkiska uppbyggnad, likaså Kjellin (2002) i hans förklaringar 

om det naturliga språket (se sid. 15- 18).  Utformandet av melodier i musikteoretisk ansats 

består av harmoniska regler för relationen mellan toner, tonernas längd och sammansättning 

(Piro & Ortiz, 2009).   Koelsch och Siebel (2005) menar att neurologisk forskning inom 

musikperception har funnit samband mellan musik och språk, framför allt för att de delar 

samma strukturer och i synnerhet den del som berör melodin. Detta menar författarna, liksom 

tidigare nämnts, beror på att språk och musik delar liknande mentala processer (se sid. 25).  

 

Deltagare C nämner att sambandet mellan musik och språk är snarlikt på grund av att gränsen 

mellan de båda är flytande. Denne uppger att att visor utgår från talspråket (se sid. 38- 39) och 

att dessa enligt forskning är universella. Enligt psykolingvistiken finns det en universalitet 

mellan världens olika språk och detta genom att alla följer ett visst grammatiskt system 

(Robinson- Riegler et al., 2004). Dessutom kan språktillägnande ses som en nedärvd förmåga 

(Robinson- Riegler et al, 2004).  Detta kan ses i ljuset av vad Kjellin (2002)  menar kring 

språkets  prosodi, där denna enligt forskningen också är universell. Enligt Kjellin (2002) är 

prosodin något som delas av alla språk i världen, det vill säga att alla språk bygger på en egen 

prosodi. Vidare beskriver samma författare att prosodin är den primära källan till 

språkutvecklingen eftersom forskning av spädbarns språktillägnande visat att prosodin är det 

första i språkutvecklingen som barn kan hantera. Kjellin anser även att spädbarns 

inlärningsprocess vid språktillägnandet först och främst utgår från talet, det vill säga att vi lär 

oss att tala innan vi kan läsa och skriva och att talet och uttalet ur detta perspektiv är 

fundamental för språkförmågan som helhet (2002).  Likaså menar Koelsch och Siebel, att 

prosodin föregår andra språkliga moment vid språkets inlärningsprocess och att den 

neurologiska forskningens beskrivningar av språkets och musikens delade egenskaper och 

likartade lokaliseringar i hjärnan kan refereras till att språk, i ett tidigt skede, behandlas som 

en typ av musik (2005).  

 

 



 
 

46 
 

Tema 2. Bristande kunskaper 

 

Det går  inte att genomföra ett fullständigt analytiskt resonemang utan att belysa det faktum 

att det i resultatet framgår att tre av fyra intervjudeltagare brast i att återge vetenkapliga 

belägg för sina åsikter eller förklaringar till musikens och talspråkets interrelation likaså att de 

ej kände till aktuell forskning. Vidare uppgav samtliga att de ej tagit del av denna typ av 

forskning under gängse musiklärarutbildning.   

 

I tre av fyra fall består intervjudeltagarnas (deltagare A, B och D) resonemang av subjektiva 

uppfattningar utan underbyggnad av vetenskapligt belägg (se resultatdelen i detta arbete på 

sid. 35- 39). Med egna ord upplever dessa deltagare att de inte besitter kunskaper gällande 

forskning, vilket framgår av responsernas osäkerhet och sparsamhet ifråga om specifikation 

och detaljer. Det är enbart deltagare C som anger sig ha insikt i forskningen om musik och 

talspråkets samband. Att det förhåller sig på detta vis kan dels ses utifrån att ingen av de 

berörda musiklärarna har fått ta del av denna typ av forskning inom ramen för sina 

musiklärarutbildningar och dels utifrån aspekter som kan röra lärarnas egna motivation eller 

vilja att hålla sig själva underättade om ny kunskap. Deltagare C nämner att hans förmåga att 

kunna förmedla kunskaper i ämnet beror på eget initiativtagande och intresse av att ta del av 

forskningsrön inom musikämnet.  

 

Detta förfarande eller resultat (att tre av fyra deltagare anser sig hysa bristande kunskaper om 

forskningen i fråga) kan stå i kontrast till de anvisningar som existerar kring läraryrkets 

profession, nämligen att den ska vila på vetenskaplig grund och praktisk erfarenhet (Jonsson 

& Roth,  2003). Likaså står det i läroplanens del om utbildningens kunskapsmål att lärarens 

ska organisera sin undervisning så att eleverna ”[...] får möjligheter till ämnesfördjupning, 

överblick och sammanhang[...]” och ”[...] får möjlighet att arbeta ämnesövergripande ” (Lgr 

11, 2011: 9). Det ämnesövergripande arbete som nämns ovan kan också betyda att 

musikämnet kan beröra aspekter och innehåll i andra ämnen, i detta fall språk. 

Intervjudeltagare C, vilken är den ende deltagare som uppger sig vara påläst i den aktuella 

forskningen, dessutom är han den ende av urvalsgruppen som hade genomfört ett samarbete 

med språklärare, engelskaläraren (se sid. 39- 40 i detta arbete) och i samband med 

kompositionsmoment. I förhållande till vad som nämnts ovan om läroplanens riktlinjer om 

lärarens roll i ovanstående citat kan intervjudeltagare C:s ambition av att ta del av aktuell 

forskning spela roll för musikundervisningen. Kunskaper kan bygga nya broar och samarbete 

mellan musikämnet och andra ämnen. Men vad som är den bakomliggande orsaken till att 

övriga intervjudeltagare inte har bedrivit ett samarbete med språkämnena framgår inte i 

resultatet likaså kan dessa musiklärare ha genomfört ett annat sorts samarbete med andra 

skolämnen men att detta inte nämndes av vederbörande. Eftersom samarbete mellan 

musikämnet och andra ämnen inte fanns med i arbetets forskningsfrågor eller intervjufrågor 

går det inte att på rak arm utesluta att dessa tre intervjudeltagare inte har bedrivit ett 

samarbete.    
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Tema 3. Undervisningssituationer 

 

I relation till det som framgått hittills uppger samtliga intervjudeltagare att de upplevt att 

musikundervisningens relation till språk- och uttalsutvecklingen främst framgår i klasser eller 

i lektioner med elever med ett annat förstaspråk än svenska. Men enligt Uddén kan 

musikundervisning genom ett musiskt tillvägagångssätt även påverka och främja barns 

förstaspråksutveckling, i detta fall i svenska (2004). Likartade resonemang återfinns bland 

annat i Ho et al. (2003) slutsatser kring resultatet av deras experiment (om hur 

tonhöjdsperceptionförmågan främjar det verbala minnet hos barn i 6- 15 års ålder, se sid. 23). 

Resultatet indikerade att de  som under längre tid deltagit i någon form av musikträning 

presterade bättre på de verbala minnestesterna framför kontrollgruppen vilken bestod av barn 

som aldrig hade deltagit i någon typ av musikträning. Detta test utgick från barnens 

förstaspråk; kinesiska (Ho et al. 2003). Likadant genomförde Piro och Ortiz (2009) ett 

experiment med förskolebarn där elever med musikträning i samband med fonologisk 

undervisning presterade bättre än de elever som inte fick  musikträning tillsammans med 

ovanstående undervisning. Även detta test berörde elevernas modersmål (Piro & Ortiz, 2009).  

Som tidigare nämnts kan musiklärarnas förklaringar till sambanden mellan sång och 

låtskapande och talspråksutvecklingen stödjas av forskningen. Likaså finns det fog för att 

detta samband skulle verka stödjande för uttalsutvecklingen i ett andra språk, till exempel i 

det experiment som forskarna Posedel et al. (2011) genomförde där engelsktalande studenter 

med musikträning presterade bättre i spanskt uttal i jämförelse med andra studenter som inte 

hade bedrivit någon form av musikträning. Men inom forskningen tillskrivs inte detta 

samband enbart andraspråksinlärningen utan ses som minst lika gällande för 

förstaspråkstillägnandet (se ovan).  

 

Anledningarna till deltagarnas emfas på just sångens koppling till talspråksutvecklingen kan i 

detta sammanhang tolkas som beroende av faktorer som tidigare har nämnts (nämligen att 

talet och sången utgår från röstorganet, Wedin et al., 1978, samt att båda rymmer en form av 

melodi). Vad gäller undervisningserfarenheter kanske det förhåller sig på det viset att 

sångstunder och låtskrivande är aktiviteter som känns mest tydliga i förhållande till tal- och 

språkmässiga aspekter, det vill säga att elevers tal- och språkliga kunskaper framträder på ett 

mer konkret sätt i gemensam sång och egen låttextproduktion. Samma tolkning kan tänkas 

gälla för de fyra musiklärarnas  antagande att musikens stöd till uttalsutvecklingen främst 

relateras till undervisningen av elever med ett annat förstaspråk än svenska.  

 

Tema 4. Forskningens tillämpbarhet 

 

Trots att de fyra intervjudeltagarna uppger att samband mellan musik och talskpråket finns,  

uttrycker samtliga att de är  tveksamma, två av dem  till och med ovilliga,  till att tillämpa 

fonetiska och fonologiska aspekter i sin undervisning. Tre av deltagarna nämner att 

fonologiska aspekter kan komma in automatiskt i samband med undervisningens olika 

moment såsom uppvärmningsövningar och  sångträning. Även om deltagare C är mer 

medveten om hur undervisningens olika övningstillfällen kan relateras till träningen av 
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språkljudens artikulation och dess olika betoningar, anser vederbörande att sådana 

terminologier inte är relevanta som ingående delar av musikundervisningen. 

 

Med anledning av det ovan nämnda kring riktlinjer om vilka typer av kunskaper och arbetssätt 

lärare ska eftersträva (Jonsson & Roth,  2003; Lgr 11, 2011) verkar det som om de aktuella 

musiklärarnas tveksamma inställning till tilllämpningen av fonologiska och fonetiska aspekter 

i undervisningen kan röra sig om frågor som berör deras egna eller kanske skolans syn på 

musikämnet. Skolinspektionen (2011) nämner att musikämnets minskade status som 

skolämne kan bestå i att skolan inte ser musik som ett kunskapsämne. Varköy (1996) menar 

att detta har sin grund i att musikämnet ur ett samhälleligt perspektiv ses som enbart 

övningsorienterat. Detta påverkar, enligt Varköy, dagens undervisningsinnehåll samt 

musikämnets legitimitet (1996).  

 

Varköy menar att dagens samhälle tenderar att favorisera teoretiska ämnen framför de 

praktiska och att musikämnet har hamnat i ett underläge på grund av att ämnet betraktas 

utifrån dess praktiska element och inte i ett helhetsperspektiv. Varköys resonemang hävdar att 

detta har lett till att fler och fler tvivlar på  musikämnets relevans som skolämne, och att 

frågan är driven av en nyttoaspekt som ifrågasätter om musiklektioner kan bidra till elevers 

kunskapsutveckling (1996). För gymnasieskolans del togs den allmänna musikundervisningen 

bort från skolformens gemensamma ämnen i förarbetena till den nuvarande läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2008). I skolinspektionens (2011) granskning av musikämnet för 

grundskolan nämns till och med skriftligen att musikämnet har en minskad status på grund av 

att den inte anses som ett kunskapsämne 

 

Men Varköy menar, vilket också framgår i dagens kursplaner i musik (Lgr 11, 2011), att  

musikämnet har sociala effekter, vilket bland annat kan förklaras av musikens benägenhet att 

som konstform ge inblick i olika samhällens kulturer. På det viset finns det vetenskapliga 

belägg till hands i argumentationen för musikämnets berättigande (1996). Den musiska 

didaktiken framhäver även i likhet med ovanstående ståndpunkt att musikämnet och dess 

undervisning ska verka för musikens allomfattande inlärningsprocess, vilken innebär ett 

medvetandegörande av musikämnets samtliga dimensioner, till exempel den sociala och den 

kulturella (Uddén, 2004). Vidare innebär detta förhållningssätt att elever ska kunna sätta sin 

egna musikerfarenheter i relation till andras (Kursplan i musik, Lgr, 11, 2011). På detta vis 

kan musiken, förutom i rent praktiska teknikaliteter, påverka elevernas kognitiva och sociala 

förmåga. För övrigt ingår och berör detta precis nämnda resonemang i den demokratiska och 

socialiserande uppgift som ryms inom läroplanernas fostransuppdrag (Lgr, 11; Lgy, 11, 2011) 

och det lärande perspektiv, det sociokulturella perspektivet, som genomsyrar dessa  

skoldokument (Ingestad 2006). Detta gäller likaså betydelsen av kommunikation och 

kommunikativ kompetens (Skolverket, 2007: Lgr 11, 2011). Den forskning som behandlas i 

detta arbete kan ur denna synpunkt vara välgörande, då musik kan gynna elevernas 

kommunikativa och språkliga förmåga (Uddén, 2004). Forskningen kan också på detta vis ge 

musikämnet den kunskapsstatus den behöver om man ska se till Skolinspektionens (2011) 

iakttagelser.      
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Enligt vad språkdidaktiskt material (Tornberg et al., 2009) och Europarådets gemensamma 

referensram för språk (Skolverket, 2007) nämner ska språkundervisningen precis som 

musikundervisningen ses i ljuset av dess kommunikativa egenskaper. Kunskaper om 

kulturella aspekter ingår även de som viktiga moment för språkinlärningen (Skolverket 2007; 

Tornberg et al. 2005). Likheterna mellan musikens och språkets kommunikativa karaktär är 

något som forskningen (Uddén, 2004) kunnat belägga. Tillsammans med läroplanerna och 

kursplanerna i ovan nämnda ämnen (Lgr, 11, 2011) kan dessa två media utgöra en relevant 

kombination.  

 

Musikens och talspråkets interrelation och den forskning som bedrivits inom detta område 

skulle kunna hitta en naturlig ingång till musikundervisningen och detta genom det moment 

som berör röstvård. I det centrala innehållet för musikämnet för grundskolan och gymnasiet 

står det (Lgr 11; Lgy 11, 2011) att elever ska bli upplysta och få insikt i röstens principer och 

vad som kan orsaka röstslitage och hörselskador. Detta framgår bland annat i grundskolans 

kursplan i musik på följande sätt, nämligen att musikundervisningen för elever i årskurs 7- 9 

ska innehålla kunskaper om : 

 

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till 

hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas. (Lgr 11, 2011: 4)  

 

Utvecklandet av en god sångteknik, enligt Zangger- Borch (2012), innebär även kunskaper 

om språkljudens artikulation. Sångteknik går hand i hand med de metoder som förespråkas av 

foniatrer och logopeder vid röstlära och röstvård (Sala et al., 2005). På detta vis kan även 

aspekter av röstvård relateras till instrumentkännedom (rösten som instrument), vilket också 

ingår som mål i ovan berörda kursplans centrala innehåll (Lgr 11, 2011). En bättre talteknik 

förbättrar artikulationen och kommunikationen och med det människans välmående (Wedin et 

al., 1978).  

 

Kunskaper om språkljudens artikulation är för övrigt ett område som berör fonetiken 

(Malmberg, 1980) och i vissa aspekter även fonologin (Garlén, 1988).  Med anledning av 

detta och i relation till det ovan nämnda är tillämpningen av fonologiska och fonetiska 

kunskaper eller terminologier inte en omöjlighet i musikundervisningen. Kanske handlar det 

om att samhällets övningsorienterade musiksyn (Varköy,1996) förhindrar att forskning likt 

den som behandlas i denna undersökning känns relevant för musiklärarna i min 

undersökning?  

 

Tre av fyra deltagare nämner att samarbete mellan musiken och språkämnena kunde vara 

lämpligare vad beträffar språkliga terminologier men bara en av dessa uppger att ett sådant 

samarbete har skett. Omständigheterna bakom detta resultat kan bero på olika saker vilket 

nämns på sid. 46 under tema 2 i detta kapitel.  

 

Hursomhelst skulle samarbete mellan dessa två berörda skolämnen kunna vara en bra lösning 

på det hela taget och i sammanhanget önskvärt, då samarbete mellan skolämnen i övrigt 

återfinns som ett av läroplanernas övergripande kunskapsmål (Lgr, 11, 2011). Därtill 
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genomsyras läroplanerna av ett sociokulturellt perspektiv (Ingestad, 2006) där lärande och 

kunskaper är förenade med kommunikativ och social kompetens (Lgr 11, 2011; Skolverket, 

2007). Inom ämnet röstvård samt i musikämnets övriga instrumentala och kulturella 

implikationer går det att i musikens kursplan hitta indikationer på kommunikativ kompetens 

som underlag för bedömning. Bland annat att eleverna ska kunna  följande för att erhålla  

betyg E i slutet av årskurs 9:  

 
[...] föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om 

musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft 

för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja 

och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer 

samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper ochbeskriva deras 

funktion i olika sammanhang. (Lgr 11, kursplan i musik, 2011: 6) 

 

I enlighet med ovan nämnda citat och aspekter på läroplanernas (Lgr, Lgy 11, 2011) och 

Europarådets (Skolverket, 2007) riktlinjer kring kommunikativ kompetens bör forskningen 

om musiken och talspråkets samband förtydligas eller nämnas om av musiklärare. Men av vad 

som framgår kan musiklärarnas responser av ovilja, tveksamheter eller bristande kunskaper 

om forskningen bero på andra, organisatoriska faktorer såsom undervisningstid, klassstorlekar 

och budget.  Det kan alltså existera ytterligare förklaringar till deras yttranden, något som 

dock inte ryms inom denna undersökning. 

 

Slutligen kan svaren på mina forskningsfrågor (se sid. 9) bottna i att musiklärare anser att 

musiken har beröringspunkter med språkutvecklingen, i synnerhet mellan sång och talspråk. 

Men forskningen av dessa två ämnens samband är för de flesta av dem okänd. Även om 

musiklärare upplever att musikens påverkan på elevers språkutveckling i den praktiska 

pedagogiken är märkbar är inställningen till tillämpningen av fonologiska och fonetiska 

aspekter i undervisningen övervängande tveksam, i två av fallen till och med otänkbar.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

8. Diskussion 

 
I denna avslutande del framförs slutsatser och funderingar kring studiens resultat och analys 

samt en diskussion om vilka konsekvenser resultatet kan innebära för den pedagogiska 

verksamheten i musikundervisningen. Förutom det precis nämnda diskuteras även arbetets 

metodval och resultat utifrån aspekter om reliabilitet och validitet samt vilka fortsatta 

forskningsfrågor detta arbete kan väcka. 

 

8. 1. Resultatdiskussion 

 

Resultatet av studien påvisar att musiklärares syn på ämnets karaktär påverkar deras 

inställning till tillämpandet av nya forskningsrön och didaktiska metoder. Även om 

musiklärare på ett eller annat sätt uttrycker att musik och talspråk ömsesidigt kan påverka 

varandra har ingen av musiklärarna angivit att de i musikundervisningen är villiga att tillämpa 

fonologiska och fonetiska aspekter. I detta fall rör det sig om att i undervisningen gå igenom 

detaljer som tillhör språkets uppbyggnad i form av fonemsystem och artikulatorisk placering. 

Musiklärarna menade att ett förtydligande av språkliga terminologier inte är nödvändiga då de 

bearbetas automatiskt i sång, röstuppvärmningsövningar och komposition.   

 

Forskningen i musikpsykologi har funnit bevis för att fonologisk och fonetisk övning i 

samband med musikträning kan förbättra talspråkförmågan, men också läskunnigheten (Piro 

& Ortiz, 2009; Ho et al.,  2003). Detta för att musikträning främjar den för språket och 

musiken så viktiga auditiva process, tonhöjdsperceptionen (Piro & Ortiz, 2009; Ho et al.,  

2003).  

 

I enlighet med Varköys (1996) resonemang om samhällets nuvarande övnings- och 

spelorienterade musiksyn, tycks denna kunna begränsa musiklärares utformning av 

musikundervisningens innehåll samt deras kreativitet vid tillämpning av ny forskning och 

didaktiska metoder. Varköys resonemang kan också ses i ljuset av Skolinspektionens (2011) 

granskning av musikämnet i grundskolan där det framgår att musik inte anses som ett 

kunskapsämne av skolan och av eleverna.   

 

Inom ramen för musikämnets kunskapsmål om röstvård bör fonetiska och fonologiska termer 

få utgöra en del, då röstvård  som vetenskapligt område utgår från forskning inom akustik, 

fonologi och fonetik (Sala et al., 2005). Givetvis behöver inte genomgången av dessa termer 

vara grundlig men alla musiklärare har under sin utbildning fått, på ett eller annat sätt, ta del 

av sångmetodologi där vissa generella likheter till motsvarande språkterminologier inom 

fonetik och fonologi går att skönja  Det handlar om att kunna se de områden inom 

musikämnets mål där olika typer av forskning, likt den som behandlas i detta arbete 

(musikens- och språkets interrelation), kan tillämpas. Om musiklärare känner sig osäkra ifråga 

om detta precis nämnda förfarande är samarbete mellan musik- och språkämnena ytterligare 



 
 

52 
 

en möjlighet. Samarbete mellan skolämnen är för övrigt ett tillvägagångssätt som ingår i 

grundskolans och gymnasieskolans övergripande kunskapsmål (Lgy, 11,2011; Lgr, 11, 2011). 

I grundskolans läroplan ska bland annat:     

 

[...] undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet”. (Skolverket, (Lgr, 11),  2011: 19).   

 

Det  hittills nämnda kräver en slags medvetenhet om vad forskningen har kommit fram till 

samt vad didaktiska material, i samband med forskning, föreslår som lämpliga metoder för 

tillämpningen av språkliga aspekter i musikundervisningen. De musiklärare som utgör 

studiens målobjekt förklarar att ingen av dem fått ta del av forskningen om musikens och 

språkens relation inom ramen för respektives musiklärarutbildning. Detta kanske kan förklara 

varför näst intill samtliga intervjudeltagare uttrycker osäkerhet eller har  bristande kunskaper 

om just detta forskningsområde (se ovan). Kanske ser inte de fyra musiklärarna möjligheten 

att tillämpa forskning om sambanden mellan musik och språk på grund av det faktum att de 

inte har fått bearbeta frågan medelst ett pedagogiskt och praktiskt tänkande inom respektive 

musiklärarutbildning? Förutom syn på musikämnet kan alltså de uppfattningar som 

framkommit i denna studie även vara  påverkade av utbildningsmässiga faktorer då 

högskoleutbildningar i musik inte verkar erbjuda denna typ av forskning eller didaktiska data. 

Detta i sin tur är problematiskt då läraryrket ska vila på, enligt pedagogiska styrdokument, en 

vetenskaplig och praktisk grund  (Jonsson & Roth, 2003) 

 

8. 2. Metoddiskussion 

 
Jag har i mitt metodval för denna studie enbart utgått från fyra intervjudeltagares utsagor. 

Därför går det inte att generalisera resultatet till något gällande för hela musiklärarkåren. Men 

det kan ändå ge insikt i tankemönster och attityder som är betydelsefulla. Enligt Johansson 

och Svedberg (2010) kan små studier likt denna ge en inblick i människors uppfattningar. 

Dessa kan sedermera  generaliseras utifrån ståndpunkten att kvalitativ forskning utgår från att 

den sociala verkligheten är en mänsklig  konstruktion. I denna studie  utgjordes målgruppen 

av fyra musiklärare och detta urval var förenat med arbetets syfte och 

forskningsfrågeställningar. Syftet var att belysa och få förståelse för vad dessa ansåg kring 

sambandet mellan musik och språk med förhoppningen att resultatet kan ge vissa 

betydelsefulla insikter som kan leda till annan större forskning. 

 

Valet av fasta frågeställningar i relation till  arbetets forskningsfrågor har lett till att stärka 

arbetets reliabilitet eller tilllförlitlighet och dess validitet. Genom fasta frågeställningar och 

valet att låta fyra musiklärare utgöra studiens urvalsgrupp har relationen till arbetets 

övergripande syfte samt valet av teoretiskt ramverk samklingat och underlättat för de slutsater 

som återfinns i detta kapitel.  Likaså har jag varit noggrann med, att före och under 

intervjutillfällena, förhålla mig objektiv till deltagarnas uppfattningar,  även om jag vet att 

absolut objektivitet är svårt att styrka då bearbetningen och analysen av studiens resultat har 

inneburit egna tolkningar av datans relation till forskningen. (Se sid. 35- 37 för ett utförligare 

resonemang) 
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Samma resonemang återfinns i Brymans (2011) beskrivningar om den kvalitativa 

forskningens brister.  På detta vis kan subjektiva åsikter influera arbetets resultat.  Valet av 

anteckningsförfarande under intervjugenomförandet har möjligen inneburit att information 

utöver den som redovisats i detta arbete inte har kommit med. Det faktum att intervjuerna 

genomfördes på olika sätt och i olika kontexter, det vill säga att tre av dem genomfördes via 

telefonsamtal och ett via fysiskt möte, kan ha orsakat skillnader i resultatet. Dessutom var 

samtliga intervjudeltagare män, detta var dock inte på något sätt förutbestämt. Kanske hade 

variation av könstillhörighet mellan ingående personer i urvalet kunnat påverkat studiens 

resultat.  

 

Kanske hade arbetet blivit  intressantare om jag hade använt mig av fler variabler såsom kön, 

typ av musiklärarutbildning och antal år som intervjudeltagarna hade varit verksamma 

musikpedagoger i samband med utformandet av intervjufrågorna. Intervjufrågorna som  

ingick i studien var enbart fem och ganska allmänt hållna likaså forskningsfrågorna i övrigt. 

Därför hade analysen kunnat vara  intressantare om musiklärares uppfattningar om redovisad 

forskning kunnat knytas till deras utbildning, kön eller yrkeserfarenhet. Denna punkten kan 

utgöra denna forsknings svagaste punkt. Men arbetets styrka återfinns i att det ändock 

innehåller tillräckligt med information för att kunna dra slutsatser om och se mönster i vad de 

fyra musiklärarna anser kring musikens och språkets interrelation och om aktuell forsknings 

potentiella användbarhet i musikundervisningen, vilket faktiskt var syftet med detta arbete.  

 

8. 3. Källkritik 

 

Jag har i arbetets teoretiska ramverk använt mig av vetenskaplig litteratur och artiklar inom 

områdena psykolingvistik, musik- och språkdidaktik, fonetik, fonologi, musikpsykologi, 

lärandeteori samt av nationella som internationella styrdokument och kursplaner. 

 

Jag har i urvalet av de källor som nämns genom hela arbetet utgått ifrån att huvuddelen av 

litteraturen är vetenskapligt riktiga i den bemärkelse att de har blivit godkända som 

vetenskapliga  av något vetenskapligt samfund. Men det förefaller ändå, i synnerhet i den 

studentlitteratur som behandlar didaktiska material, som att innehållet många gånger består av 

författarens pedagogiska erfarenheter snarare än av forskning. Detta är bland annat fallet med 

Kjellin (2002). Även då författaren uppger sig ha en bakgrund inom sjukvården och som 

språklärare är vissa av hans resonemang personliga och inte grundade i någon forskning. 

 

Valet att använda Kjellin (2002) utgick ifrån hans intressanta idéer om talets potential för 

språktillägnandet. Även om en del av Kjellins slutsatser är personliga är de ändå erfarenheter 

som grundar sig i författarens pedagogiska verklighet, vilket kan fungera som stöd i 

förståelsen av språkukundervisning med elever med ett annat modersmål (2002) . Kjellins 

(2002) fokus på språkets prosodi i uttalsträning är en språkdidaktisk metod som känns modern 

och nytänkande. Den psykolingvistiska forskningen har funnit belägg på att talet kan stärka 

skriv- och läsförmågan (Robinson- Riegler et al., 2004). Med andra ord är inte Kjellins fokus 
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på uttalsträning någonting som Kjellin (2002) har uppfunnit på egen hand utan talets 

främjande effekter på den allomfattande språkförmågan grundar sig på vetenskapliga studier 

(Robinson- Riegler et al., 2004).  

 

Om jag hade haft möjlighet att göra om mitt examensarbete och haft bättre insikt i vilka förlag 

som anses mer vetenskapligt grundade hade jag försökt att hitta en annan källa i ämnet än 

Kjellin (2002). Eller sökt efter fler vedertagna vetenskapliga auktoriteters synpunkter på de 

teorier som Kjellin för fram.   

 

8. 4. Avslutande diskussion  

 

Att de fyra musiklärarna, i enlighet med denna studies resultat, uppger att de inte fått ta del av 

forskningen om musikens och språkets interrelation under respektive musiklärarutbildningar 

kan väcka intressanta frågor för fortsatta undersökningar om varför det förhåller sig på det 

viset. Exempelvis skulle resultatet kunna vidareutvecklas med undersökningar där nationella 

styrdokument, som de inom musiklärarutbildningarna, ställs mot den pedagogiska 

verkligheten eller undervisningen. Finns det preferenser eller attityder hos musiklärare eller i 

universitetens organisationer i form av till exempel ekonomiska begränsningar som styr valet 

av kurslitteratur och innehåll?  

 

Läraryrket ska, enligt den nuvarande synen på lärarens pedagogiska roll, vila på vetenskaplig 

grund och praktisk erfarenhet ( Jonsson & Roth 2003). Denna vetenskapliga grund handlar 

om att läraren ska känna till och uppdatera sig om de forskningsrön som berör det ämne eller 

ämnena  den undervisar i. Samt att detta innebär att läraren ska omsätta dessa i praktiken så 

att de kan leda till användbara kunskaper för eleverna. Men av resultatet att döma tycks det 

finnas tveksamheter och ovilja till tillämpning av den forskning  som lyfts fram i detta arbete. 

Orsakerna bakom detta resultat kan bero på någonting mycket större, nämligen samhällets syn 

på musikämnet. Därför kan, avslutningsvis, aspekter som samhällssyn på 

musikundervisningen även utgöra ytterligare en viktig fråga att utforska i sammanhanget.  En 

vidareutveckling, där ett större antal musiklärare, liksom andra skolaktörer, deltar i en 

attitydundersökning i form av exempelvis enkätformulär. På detta vis kan olika och fler 

variabler ställas mot och jämföras med varandra för att ta reda på vad eller vilka faktorer som 

kan påverka musikundervisningen i dagens svenska skola. Faktorerna ifråga kan röra alltifrån 

olka former av musiklärarutbildning, studieort, skolors val av antal schemalagda 

musiklektioner, bedömningsmatrisers utformning med mera. Detta med förhoppningen om att 

kunna rädda musikens status och existens som skolämne. 
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Bilaga A. Intervjubrev 

 

 LINNÉUNIVERSITETET, VÄXJÖ 

Student, lärarprogrammet, kurs: GO 2964 

Annika Lindholm 

0472- 617878 

Mail: almfr06@student.lnu.se 

 

Information om ett examensarbete: ”Musikens och det talade språkets interrelation:  

Ett examensarbete om musikundervisningens möjligheter för det talade språkets, 

uttalets, utveckling”.  

 

Mitt namn är Annika Lindholm och jag studerar till lärare i musik på lärarprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är i slutskedet av utbildningen och ska enligt programmet 

genomföra ett eget forskningsarbete inom allmändidaktik, det vill säga ett examensarbete med 

skolundervisningen som utgångspunkt. 

Syftet med arbetet är att skaffa kunskaper samt medvetenhet kring vad musiklärare ute på 

fältet anser kring musikens koppling till det talade språket, i synnerhet uttalet i svenska men 

också i moderna språk. Med anledning av detta syfte har jag som avsikt  att genomföra  

intervjuer med aktiva musiklärare inom grundskolan och gymnasieskolan.  

Intervjudeltagandet är frivilligt vilket betyder att man själv beslutar om man vill deltaga eller 

ej samt att man har rätt till att avbryta pågående intervju. All information som erskaffas vid 

intervjun ska hanteras enligt konfidentialitetskravet, vilket innebär att det i examensarbetet 

inte ska finnas information som kan härledas till intervjudeltagarnas identitet eller 

personuppgifter samt att dessa i sin tur inte hamnar i obehörigas händer. Likaså kommer 

ovannämnd information inte användas i ett annat syfte än i detta vetenskapliga 

forskningsarbete. 

Din kunskap och erfarenhet som musiklärare är viktig och betydelsefull och jag hoppas att du 

vill delta i mitt examensarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

Annika Lindholm 
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Bilaga B. Intervjuguide 
 

1. Vad tror du om sambandet mellan musik och det talade språket, uttalet? 

 

2. Vet du någonting om sambandet mellan musik och det talade språket, uttalet? 

 

3. Har du under din utbildning till musiklärare fått ta del av forskning om musik och talspråk? 

 

4. Berätta om du erfarit, under ditt yrkesliv som musiklärare, stunder då musiken har varit till 

hjälp för elevers språkliga, uttalsmässiga utveckling?  

 

5. På vilket sätt anser du om att kunna integrera fonetiska och fonologiska aspekter i din 

undervisning? 
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