
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik som stöd för lärande 
Lektionsplaneringar med låttexter som grund för reflektion och diskussion 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Författare: Handledare:  
Heléne Boman Anette Eriksson 
Therése Boman  

 Examinator: 
 Niclas Månsson 

 
 

Examensarbete på grundnivå 
i lärarutbildningen 

 
Vt-2011 

Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Examensarbete 
på grundnivå 

15 högskolepoäng 
 

Sammanfattning 
 
Heléne Boman 
Therése Boman 
 

Musik som stöd för lärande 
Lektionsplaneringar med låttexter som grund för reflektion och diskussion 

 

2011  Antal sidor: 14 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete var att undersöka huruvida musik med fokus på låttexter 
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1. Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning som varit förlagd till både förskolan och 
grundskolans tidigare år, har vi fått möjlighet att reflektera över användandet av 
musik. Vi har sett att musiken i förskolan integreras i den dagliga verksamheten 
medan musiken i skolan mer varit förlagd till musiklektionerna. Under deltagande 
observationen som vi genomförde i grundskolans åk 5, såg vi hur lärarna tillsammans 
med eleverna sjöng en låt tillsammans och visade låttexten via den interaktiva 
smartboarden vid sista lektionstillfället på dagen som avslutning. Detta väckte en 
tanke hos oss att skapa lektionsplaneringar i svensk- och engelskämnet där vi ville 
lyfta fram musiken som verktyg för diskussion och reflektion i syfte att främja ett 
lustfyllt lärande.  Lektionsplaneringarna genomfördes sedan i samma klass som 
deltagandeobservationen hade ägt rum.  Vi vill med detta utvecklingsarbete visa på 
hur man kan använda musik som stöd i den vardagliga undervisningen något som 
Hallin (1982), Brändström (2006), Sundin (1988), Renberg (2006), Uddén (2004) 
och Sandberg (1996) förespråkar. Dessa författare lyfter i litteraturen musikens 
positiva inflytande över elevers lärande, vilket även kursplan för musik (Skolverket, 
2000 a) ger uttryck för då det står skrivet att musiken kan användas som stöd för 
lärande i andra ämnen än musik. I kursplan står även skrivet att musiken kan 
användas ämnesövergripande för att främja skolans möjligheter att uppnå mål från 
flera kursplaner. 
 
Vi har genomgående i vårt utvecklingsarbete arbetat med låttexter som underlag för 
diskussioner, där musiken används som ett stöd i lärande på så sätt att musiken ska 
väcka en känsla hos eleven att diskutera kring. Vi har i detta arbete utvecklat en 
alternativ undervisningsmetod där vi frångår arbetet med de traditionella 
läromedlen. I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står skrivet att skolan ska 
ge eleverna möjligheter att få uppleva olika känslor och stämningar. Det står även 
skrivet att undervisningen ska utformas utifrån olika kunskapsformer, att hänsyn ska 
tas till olika lärstilar. 
 
Skarre Aasebø och Melhuus (2007) förklarar att musik är en viktig del av elevernas 
vardag, vilket även Sandberg (1996) skriver då han förklarar att skolan måste ta 
hänsyn till ungdomarnas populärkultur då denna faktiskt är direkt kopplad till deras 
erfarenhetsvärld. Därför har vi i vårt utvecklingsarbete valt att lyfta in en del av 
elevernas kultur i våra lektionsplaneringar, genom att använda oss av musik som stöd 
för lärande. Vi vill i och med detta utvecklingsarbete lyfta fram och visa på 
möjligheter till hur lärare i grundskolans år 5 kan arbeta med musik som stöd för 
lärande i ämnena svenska och engelska på ett lustfyllt och motiverande sätt. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka huruvida musik med fokus på 
låttexter kan skapa ett lustfyllt lärande hos eleverna. Vi vill även synliggöra hur lärare 
med hjälp av musiken i elevernas vardagskultur skapar tillfällen till reflektion och 
diskussion i klassrummet. 
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2. Litteraturteoretiskbakgrund 

2.1 Musikens värde 

Hallin (1982) förklarar att musik är en källa till glädje och att musiken skapar 
motivation till lärande hos eleven. I kursplan för musik (Skolverket, 2000 a) 
framskrivs musikens positiva egenskaper genom att tankar och känslor väcks till liv 
och dessa skapar i sin tur en lust för lärande. Hallin (1982) beskriver att musiken är 
en uttrycksform och att människan genom musiken skapar upplevelser och 
gemenskap och för människan närmare sina känslor. Musiken kan även väcka 
minnen och ge människan associationer till tidigare upplevelser. Hallin förklarar 
också att människan genom musiken får möjlighet att finna sig själv, samt möjlighet 
att samarbeta med andra. Även Sundin (1988) beskriver att människan utvecklar sin 
identitet genom musiken, på så sätt att hon tolkar det som hon hör och värderar 
musikens budskap, innehåll samt sinnesstämningen som musiken förmedlar. 
Brändström (2006) beskriver att musiken kan vara relationell, vilket innebär att alla 
människor har en relation till musik i den meningen att alla människor kan uppleva 
musiken. Sundin (1995) beskriver att musik består av fart och tempo, rytmik med 
sväng och rytmer samt visor och innehållsrika texter. Han skriver att musiken kan 
utveckla människan, på så sätt att känslan och tanken samspelar via musiken, vilket 
kan göra det omedvetna medvetet. 

2.1.1 Varför musik som stöd i undervisning? 

Den grundläggande orsaken till varför människan är musikalisk är viljan att lära sig 
det talade språket (Uddén, 2004). Hon menar att musiken blir ett redskap för barns 
språkutveckling. Musiken ger även människan möjlighet att reflektera och stimulera 
tankeutvecklingen, fortsätter hon. Orden och tankarna är det som i slutändan leder 
till förståelse av språket (2004). Renberg (2006) förklarar att musiken ger 
människan upplevelser vilket i sin tur ger tillfredsställelse och hjälper till att sortera 
tankarna. Cox (2009) förklarar att musik behövs i skolan, då forskning visat att 
lärande gynnas av en helhetssyn på människan. Fortsättningsvis förklarar han att 
musik kan öppna dörrar till kunskaper och färdigheter, och att musik samt andra 
estetiska uttryck bör integreras i varje skolämne. Lundström (1996) beskriver att 
musik ofta ses som en trivselfaktor i skolan, men hon anser själv att musiken har 
större betydelse än så. Enligt Lundström så kan musiken påverka barnens 
identitetsutveckling på ett mycket påtagligt sätt och motiverar eleven till lärande. 
Musiken kan även användas som redskap vid fostran av barnen, då barnen via 
musiken kan utveckla solidariska attityder och etiska värderingar. Skarre Aasebø och 
Melhuus (2007) skriver att barnen genom sina sinnen orienterar sig i världen. Även 
Elídóttir (2006) beskriver att musik tilltalar och stimulerar elevernas olika sinnen. 
Sundin (1988) förklarar att musiken är ett icke-verbalt uttryckssätt, vilket hjälper 
människan att uttrycka sina känslor, och utveckla sin fantasi vilket i sin tur kan ge 
människan ett rikare liv. Sundin beskriver även att musiken kan göra det lättare för 
oss att släppa fram impulser och känslor (1988). Cox (2009) samtalar kring 
kompetensutveckling genom musik, och förklarar att musiklyssning tränar flera 
förmågor samtidigt, så som lyssnande, empati, fantasi och samarbete. Han menar att 
detta främjar elevernas självkännedom vilket i sin tur ökar deras självförtroende. I 
kursplan för svenska (Skolverket, 2000 b) beskrivs att bearbetning av texter inte 
alltid behöver innebära att eleven läser en text, utan bearbetning kan också utvecklas 
genom avlyssning av musik. Cox (2009) skriver även om motivation och förklarar att 
då skolan tar in det kulturella perspektivet i undervisningen, blir aktiviteterna 
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roligare och eleverna blir mer motiverade. Brändström (2006) förklarar att musiken 
engagerar och berör människor, vilket i sin tur kan främja deras motivation. 

2.2 Hur kan lärare arbeta med musik? 

Sandberg (1996) beskriver att lärare kan arbeta med musiklyssning, vilket innebär att 
läraren inte kommenterar musiken som eleverna får lyssna på, utan eleverna får först 
lyssna på musiken, sedan väljer läraren att ställa reflekterande frågor utifrån 
musiken. Schenck (2000) ger olika förslag på hur lärare kan arbeta med att öka barns 
självkänsla via musiken i praktiken. Exempelvis bör lärare främja en balans mellan 
nya utmaningar och trygga moment, hitta musikrelaterade och roliga uppgifter som 
ligger inom elevernas utvecklingsnivå och ta del av elevernas inflytande över 
undervisningen för att främja elevernas självkänsla och främja motivationen till 
lärande hos eleven. För att eleven ska kunna förstå, utveckla och uttrycka sig så 
behöver eleven få möjlighet att pröva sina intryck utifrån sina egna, tidigare 
erfarenheter. Därför menar Wiklund (2001) att det är viktigt att ge varje elev i 
klassrummet tid att reflektera över den nya informationen. 
 
Uddén (2004) beskriver att små barn ofta kan vara tillfredställda med att bara lyssna 
till musik, men då barnen börjar behärska språket, kräver de oftare förklaringar av 
texternas budskap och innehåll och vill samtala om det som de begriper. Uddén 
fortsätter förklara att då barn börjar förstå språket och vill fördjupa sig inom det, är 
det viktigt för eleverna att få utnyttja musiken till mer än att bara lyssna till den. 
Uddén ger exempel på att musiken kan vara känslomässigt kontaktskapande eller 
språk och meningsbärande, och att lärare bör ge eleverna möjlighet att arbeta mer 
med musik och texter för att aktivera och stimulera hela hjärnan (2004). Sundin 
(1988) beskriver att eleverna måste erövra musiken och ges möjligheten att skapa sig 
ett personligt förhållande till den. Det handlar kanske framför allt om att lyssna till 
budskapet och texten inom musiken, och ställa det i relation till sina egna 
erfarenheter. I kursplan för musik (Skolverket, 2000 a) står det skrivet att eleven ska 
få möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna medvetet, då denna 
kompetensutveckling kan ge eleven en fördjupad kunskap. Skarre Aasebø och 
Melhuus (2007) skriver att då eleverna skapar mening i texter, så visar det att elevens 
intressen och värderingar inte alltid är givet och självklart. Det visar, menar 
författarna, att meningsskapandet sker i förhållande till den kontext som eleverna 
befinner sig, utifrån den musik som eleverna lyssnar på. Efter det att eleverna tolkat 
den nya musiken, påbörjas sedan den reflektion som främjar elevernas lärande och 
utveckling, menar författarna. I kursplan för engelska (Skolverket, 2000 c) står 
skrivet att eleverna ska utveckla förmågan att läsa engelska texter av olika slag. 
 
Elídóttir (2006) beskriver att då läraren arbetar med musik så måste läraren 
integrera elevernas tidigare erfarenheter och iakttagelser för att hjälpa eleverna att 
forma en ny förståelse och en ny kunskap om sin omvärld. Renberg (2006) beskriver 
att redan existerande musiktexter kan främja elevernas språkutveckling, på så sätt att 
det förankrar språket i elevens eget tänkande. Även Skolverket (2007) förespråkar 
det musikaliska lärandet och ger exempel på hur lärare kan arbeta med musik.  
Exempelvis kan undervisningen innehålla lyssning av musik, samtal och diskussioner 
om musiken, reflektion av låttexter och tillfällen för eleverna att reflektera över och 
värdera den musikupplevelse de just upplevt (2007). I kursplan för svenska 
(Skolverket, 2000 b) skrivs fram att eleverna muntligt ska kunna argumentera för 
och framföra sina egna åsikter. 
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2.2.1 Musik i elevernas vardag 

I Skolverket (2007) förklaras att under 1950-talet skapade trycket från 
ungdomsmusiken, radion, filmen och grammofonen en popexplosion som ledde till 
att musiken kom att bli ett av de främsta intressena för den yngre generationen. 
Sundin (1988) beskriver att musiken troligen aldrig tidigare har haft så stor betydelse 
i ungdomars vardagsliv än vad den har idag. Sundin förklarar vidare att musiken 
används på många flera och andra sätt i samhället än tidigare, vilket har gjort att 
ungdomar fått lättare att skapa sig en relation till musiken. Sundin menar därför att 
lärare ska integrera musiken i den vardagliga undervisningen, då musiken idag är en 
naturlig och viktig del i ungdomarnas liv (1988). I kursplan för engelska (Skolverket, 
2000 c) beskrivs att dagens elever ofta stöter på många varianter av det engelska 
språket utanför skolan, vilket kursplanen uttrycker att läraren ska nyttja i sin 
undervisning. Exempelvis möter eleven det engelska språket genom musiken, 
internet och datorspel. I kursplan för svenska (Skolverket, 2000 b) står skrivet att 
eleverna ska ges möjlighet att använda datorn som hjälpmedel i undervisningen. 
 
Wiklund (2001) förklarar att barn tar till sig text och musik väldigt tidigt i sina liv, 
och att de använder musiken för att kunna växa och utveckla många av sina 
kompetenser. Sandberg (1996) beskriver att samhällets musikliv och den snabba 
förändringen inom ungdomskulturen påverkar ungdomars uppfattningar om skolans 
musikundervisning och dess innehåll.  Sandberg förtydligar att då skolan arbetar med 
musik som stöd i den vardagliga undervisningen, kopplar skolan undervisningen till 
elevernas samhällsliv samt tar hänsyn till den snabba förändringen som finns inom 
ungdomskulturen. Det finns möjligheter att utveckla arbetet med musik som stöd i 
skolan, beskriver Sandberg (1996). Även Cox (2009) skriver om hur ungdomar 
ständigt är omgivna av musik. Kursplan för engelska (Skolverket, 2000 c) poängterar 
att elever är omgivna av det engelska språket i många vardagliga sammanhang 
utanför skolan. 
 
Både Skarre Aasebø och Melhuus (2007) och Uddén (2004) förklarar att 
populärkulturen återspeglas betydligt bättre i ungdomarnas vardagsliv, exempelvis 
genom tv-serier. Skarre Aasebø och Melhuus (2007) lägger dock vikten vid att skolan 
kan förhålla sig till detta på tre olika sätt. Det första är att läraren helt ignorerar 
medievärlden utanför skolan, och förhåller sig till ignoreringsstrategin. Den andra 
strategin är accepteringsstrategin, vari läraren inrättar sig efter tv-serierna och visar 
acceptans till dem. Den tredje strategin är diskussionsstrategin, där läraren väljer att 
lyfta in tv-serierna i skolmiljön och använder dem som diskussionsmaterial och en 
väg mellan barnens vardagsliv utanför skolan och skolans traditionella undervisning. 
I den tredje strategin använder läraren media som ett verktyg för den pedagogiska 
undervisningen och värdesätter barnens vardagsliv utanför skolan. 
 
Brändström (2006) förklarar att då samhället är så föränderligt som det är och media 
har sådan påverkan på eleverna då de inte befinner sig i skolmiljön, så måste skolan 
ta hänsyn till elevernas skiftande sociala och kulturella tillhörighet. Detta innebär 
dock inte, menar Brändström, att lärarna ska införa elevernas egen musik i 
klassrumsarbetet. Det handlar snarare om att använda olika typer av musikstilar som 
ett verktyg i undervisning, och arbeta med musik som både följer elevernas 
musiksmak, samt musik som motsätter sig deras musiksmak för att kunna skapa en 
diskussion i klassrummet. 
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2.2.2 Lärarens perspektiv på musik 

Sandberg (1996) skriver att i och med den demokrati- och auktoritetsförändringen 
som skedde i samhället i mitten av 1900-talet så skedde även en förändring av 
interaktionsmönstret i klassrummen. Denna förändring främjade dialogen mellan 
läraren och eleverna, samt eleverna emellan, då samtal med klasskamraten bredvid 
har fått en ökad uppmärksamhet inom pedagogisk forskning. Denna förändring av 
interaktionsmönstret i klassrummen har skapat en skola med större valfrihet samt 
större hänsynstagande till elevernas önskemål, intressen och inflytande beskriver 
Sandberg (1996). I kursplan för svenska (Skolverket, 2000 b) står skrivet att eleven 
ska, utifrån tankar och känslor som olika texter väcker, kunna reflektera över detta i 
dialog med andra elever. Schenck (2000) beskriver att elever alltid kommer att se 
mer till lärarens handlande och agerande, än det som läraren säger. Eleverna 
kommer alltid att påverkas mer av hur läraren själv spelar eller sjunger, samt 
lärarens attityd till musik än vad läraren uttrycker då hon samtalar med eleverna. 
Detta innebär att läraren måste ha ett positivt förhållningssätt till musiken i elevernas 
vardag och visa acceptans till denna bredd av musikstilar, och inte enbart verbalt 
förespråka den. Enligt Uddén (2004) är det viktigt att urvalet av låtar i den vardagliga 
undervisningen anpassas utifrån elevernas kunskapsnivå och intressen. 
 
Sundin (1995) förklarar att det finns många möjligheter för intresserade lärare att 
fördjupa sina kunskaper gällande musik, men att det då ofta sker på bekostnad av 
något annat ämne. Sundin sammanfattar det som att steget fortfarande är långt tills 
musik ses som något så viktigt i det pedagogiska arbetet att varje lärare i samhället 
ska ha vissa minimikunskaper (1995). Sundin förespråkar det ämnesintegrerade 
användandet av musik, och förklarar att lärare även bör integrera musiken i sin 
undervisning, och att musik inte är någonting som enbart musiklärare får använda 
sig av i sin undervisning (1995). Sundin menar alltså att ett ämnesintegrerat 
användande av musik är ett bra redskap för läraren att använda sig utav i sin 
vardagliga undervisning. Även kursplan för musik (Skolverket, 2000 a) framskriver 
att musik kan användas som stöd för lärande i andra ämnen i skolan. Kursplan för 
svenska (Skolverket, 2000 b) skriver att då elever får bearbeta texter, utvecklar de sin 
läsförståelse. 
 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) 
beskriver hur musiken kan användas i det svenska skolsamhället, och förklarar att 
musiken skapar ett varmt och positivt klimat i klassrummet samt att musik i den 
vardagliga undervisningen kan hjälpa barnen att skapa sig en förståelse för 
värdegrunden och dess innebörd. I kursplan för religionskunskap (Skolverket, 2000 
d) beskrivs att eleven ska kunna göra personliga reflektioner utifrån vardagliga 
situationer och diskutera livsfrågor utifrån låtar och texter. Eleven ska dessutom få 
möjlighet att utveckla sin förståelse för etiska problem, samt få möjlighet att motivera 
sina åsikter kring ämnet. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) skriver också att då 
läraren ställer frågor under en aktivitet, kan läraren skapa en reflektion hos eleverna 
som kan väcka nya tankar och funderingar. 

3. Metod 

3.1 Metoder för utvecklingsarbete 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod i detta utvecklingsarbete, 
vilket var den deltagande observationen. Stukát (2005) förklarar att deltagande 
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observation främjar observatörens medvetenhet om det sociala samspelet i 
klassrummet och elevernas erfarenheter och värderingar synliggörs på ett tydligt sätt. 
Denscombe (2000) beskriver att den deltagande observationen skapar möjligheter 
att insamla mycket data på kort tid, vilket gör att denna undersökningsmetod är 
effektiv. Syfte med observationerna var att vi först ville synliggöra hur verksamma 
lärare arbetar med musik i sin undervisning och sedan synliggöra hur vi själva valt att 
arbeta med musiken under våra lektioner. Först genomfördes en deltagande 
observation i den klass som vårt utvecklingsarbete skulle genomföras i. Det vi valde 
att anteckna under observationen var om, när och hur läraren som observerades 
använde sig av musik under lektionstid. 
 
Efter samtliga av våra genomförda lektionsmoment, fördes loggböcker utifrån det 
som vi observerat under våra egna lektioner. Med andra ord så valde vi även här att 
använda oss av den deltagande observationen som metod. Dessa loggböcker 
användes sedan som underlag för en gemensam reflektion och diskussion kring hur 
lektionsmomenten gått. Bjørndal (2005) förespråkar loggboksskrivande och menar 
att det reflekterande skrivandet skapar en grund för forskare att få en djupare 
förståelse för vad som förekommit under lektionsmomentet. Bjørndal skriver även att 
det individuella loggboksskrivandet kan främja en efterföljande diskussion mellan två 
parter. 

3.2 Urval  

Utvecklingsarbetet har genomförts i en sammanslagen årskurs 5:a där sammanlagt 
33 elever gick och med två undervisande lärare. Eleverna var indelade i två mindre 
grupper om 16 respektive 17 stycken. De två första momenten genomfördes i 
halvklass, om 16 respektive 17 elever för att eleverna skulle få möjlighet att föra fram 
sina tankar och åsikter och för att få till diskussioner där alla elever kunde delta. Vid 
det avslutande momentet deltog alla 33 elever för att få ett gemensamt avslut på de 
genomförda aktiviteterna. Klassen valdes ut då klasslärarna erbjudit oss att 
genomföra våra lektionsplaneringar i deras klass, och är därmed ett 
bekvämlighetsurval (Stukát, 2005). 

3.3 Etiska aspekter  

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Informationskravet genom att ett missivbrev skickades ut till elever och 
vårdnadshavare (se bilaga 1) där dessa informerades om vilka skribenterna är och vad 
syftet med utvecklingsarbetet är samt vilken roll deras barn spelar i denna studie. I 
missivbrevet fanns även en svarstalong som föräldrarna skulle fylla i om deras barn 
fick delta i utvecklingsarbetet. Eleverna tillfrågades även vid varje tillfälle om de ville 
delta. I och med detta uppfylldes samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes 
genom att skolan, lärarna och de enskilda individerna inte nämns vid namn i arbete 
och deras identitet kan därmed inte spåras. Nyttjandekravet uppfylls genom att 
dokumentationen av deltagandeobservation och loggböcker endast kommer att 
användas i detta utvecklingsarbete och vid den muntliga examinationen som detta 
arbete ligger till grund för. 

4. Redovisning av utvecklingsarbetet 
Under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning i förskolan har vi sett hur lustfyllt 
barn i förskolan upplever lärandet via musik. Musiken ses som en naturlig del i 
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förskolans vardag, och vi har sett att pedagoger nyttjar musiken som ett stöd för 
lärande, då de skapar diskussioner utifrån barnsångernas texter. Vi såg en möjlighet 
att applicera detta sätt att arbeta med musik i grundskolans år 5 i ämnena svenska 
och engelska. Under vår deltagande observation i grundskolan uppmärksammade vi 
hur klassen tillsammans med lärarna sjöng en låt på sista lektionen där vi upplevde 
att lärarna använde musiken som en belöning för arbetet under dagen och för att 
stärka sammanhållningen i klassen. Vi såg här en potential att utveckla 
lektionsplaneringar med musikaliskt inslag med syfte att reflektera och diskutera 
kring låttexter. 

4.1 Planering 

En grovplanering över de tre lektionerna (se bilaga 2) gjordes för att visa på hur 
musiken skulle kunna integreras i den vardagliga undervisningen för att förtydliga 
vilka aktiviteter som tänkts användas i det praktiska genomförandet. Dessa 
grovplaneringar användes som underlag vid genomförandet av momenten, och efter 
varje moment utvärderades lektionen tillsammans med eleverna, främst för att få 
respons direkt från eleverna huruvida de upplevde uppgiften som lustfylld och rolig, 
men även för att fånga upp idéer och nya tankar till kommande aktiviteter. Med hjälp 
av deras åsikter vidareutvecklades grovplanering för att motsvara elevernas tankar 
och intressen varför vi upplevde att vi främjade elevinflytandet i klassrummet. 
 
Vi valde att skapa tre lektionsplaneringar, men utförde dessa vid fem olika tillfällen. 
Lektionsplanering 1 och 2 utfördes i två halvklasser. Lektionsplanering 3 
genomfördes vid ett tillfälle, då i helklass. Vi båda lärare var med vid varje 
genomförande, och höll i undervisningen tillsammans. Detta gav oss möjlighet att 
enskilt reflektera över och sedan tillsammans diskutera genomförandet efter varje 
lektion, då vi båda deltagit vid varje tillfälle. 

4.2 Genomförande 

Både Sandberg (1996) och Skarre Aasebø och Melhuus (2007) förespråkar ett 
integrerat användande av musik i undervisningen och skriver att musiken kan 
användas som diskussionsunderlag för att knyta samman elevernas vardagsliv med 
skolundervisningen. Även kursplan för musik (Skolverket, 2000 a) förespråkar det 
övergripande användandet av musik, då det står skrivet att musiken kan användas 
som stöd för att uppnå lärandemål i andra ämnen än musik. Då läraren lyfter in 
musik från elevernas vardag visar läraren hänsyn till dagens populärkultur som är en 
stor del av elevernas vardag, vilket Schenck (2000) uttrycker som ett sätt för läraren 
att främja elevernas inflytande i undervisningen. Våra tankar med de tre 
lektionsplaneringarna var att utgå från elevernas vardag och populärkultur och skapa 
lärtillfällen där musik och låttexter skulle få en framträdande roll. 
 
Vi ville i vårt utvecklingsarbete arbeta med alternativa undervisningsmetoder och 
frångå arbetet med de traditionella läromedlen. Att arbeta med låttexter är ett 
arbetssätt som både Uddén (2004) samt Renberg (2006) förespråkar och vårt 
undervisningsmaterial inom varje lektionsmoment har varit låttexter som både vi och 
eleverna har valt ut. Låten ”Under ytan” som bearbetades under lektion 1 valdes för 
att vi båda lärare tyckte att budskapet i låttexten kunde skapa diskussioner som vi 
lärare eventuellt skulle kunna styra in på mobbning och värdegrundsfrågor. Till 
lektion 2 valde vi två låtar av elevernas förslag som vi trodde skulle gå lätt att lyfta en 
diskussion kring. I lektion 3 utgick vi från det eleverna jobbat med i 
religionskunskapen, vilket var judendomen. 
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4.2.1 Lektionsplanering 1 

Vår tanke med lektionsplanering 1 var att lyfta in elevernas vardagsliv i 
undervisningen.  Vi valde att arbeta utifrån låttexten ”Under ytan” (se bilaga 3) med 
Uno Svenningsson och ville skapa förutsättningar för reflektion och diskussion 
utifrån textens innehåll. Lektionen började med att vi presenterade oss för eleverna 
och förklarade att vi behövde deras hjälp med att genomföra vårt utvecklingsarbete. 
Deras roll i arbetet skulle vara att de tillsammans med oss arbetade med musik och 
låttexter. 
 
Första aktiviteten vi genomförde var en namnlek, detta för att vi lärare ville lära oss 
elevernas namn då vi anser att kunskap om elevernas namn ger oss möjligheter till ett 
starkare ledarskap på så sätt att det blir lättare för oss att tilltala eleverna och fördela 
ordet vid diskussioner. Vid analys av namnleken har vi insett att aktiviteten utfördes 
för att tillgodose våra egna behov och eleverna fann troligtvis inte denna aktivitet som 
utvecklande då eleverna redan kunde varandras namn. Däremot tror vi dock att 
namnleken främjade elevernas identitetsskapande då vi efter leken benämnde 
eleverna vid namn och stärkte deras identitet. 
 
Efter namnleken introducerades dagens huvudaktivitet som innebar att eleverna 
skulle få lyssna till låten ”Under ytan” med Uno Svenningsson. Eleverna blev 
informerade att de skulle delas upp i grupper om fyra elever och få arbeta med 
diskussionsfrågor som vi skapat till låttexten. Eleverna fick börja med att lyssna på 
låten. Syftet med att lyssna på låten var att vi genom musiken ville skapa en känsla 
och väcka tankarna kring tidigare erfarenheter hos eleven, vilket både Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2006), Hallin (1982) samt Wiklund (2001) lyfter fram 
som ett positivt resultat av musikanvändning. Även kursplan för musik (Skolverket, 
2000 a) uttrycker att musiken främjar människans tankar och känslor. Ett annat 
syfte med aktiviteten var att skapa en lustfylld och gemensam upplevelse för eleverna 
att diskutera utifrån. Detta är något som både Sundin (1988) och Renberg (2006) 
förespråkar då de lyfter och beskriver musiken som främjande för gemenskapen i 
elevgruppen. Vi ville med andra ord väcka känslor och tidigare erfarenheter till liv 
hos eleverna för att de sedan skulle få möjlighet att diskutera och reflektera kring 
dessa med sina klasskamrater. 
 
Då låten spelats upp delades eleverna in i mindre grupper med syfte att ge varje elev 
större talutrymme och möjlighet att dela med sig av sina tankar till sina 
gruppmedlemmar. Att placera eleverna i grupper om fyra passade bra med 
elevantalet i klassen. Att indelningen gjordes av oss lärare var för att det skulle gå fort 
och smidigt, samt för att eleverna snabbt skulle få komma igång med bearbetningen 
av diskussionsfrågorna. Eleverna delades slumpmässigt in i grupper om fyra genom 
att vi gav eleverna nummer om ett till fyra i den ordning de satt. Alternativa sätt att 
dela in grupperna på hade kunnat vara att be eleverna själva att dela upp sig, vilket 
skulle kunnat främja elevinflytande och delaktighet i undervisningen. Denna typ av 
gruppering hade kunnat ge eleverna en trygghet och eventuellt möjliggöra att 
eleverna vågade göra sin röst hörd bland sina närmaste klasskamrater, men det hade 
också kunnat leda till att någon elev blev exkluderad i valprocessen vilket vi ville 
undvika. 
 
Efter gruppindelningen gavs eleverna i uppgift att utse en sekreterare i gruppen, då vi 
ville att elevernas tankar skulle formuleras skriftligt. Vi ville att eleverna själva skulle 
lösa detta för att främja samarbetet i gruppen genom att de tillsammans skulle 
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komma fram till ett beslut, vilket Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
formulerat som ett mål då det står skrivet att eleven ska kunna påverka, ta ansvar och 
vara delaktig i lärandet. I vissa grupper föll sig valet av sekreterare naturligt, på så 
sätt att en elev tog på sig ansvaret att skriva och de andra eleverna instämde. I andra 
grupper uppstod diskussioner om vem som skulle skriva. I en grupp ville samtliga 
elever anteckna och löste då problemet genom att varje gruppmedlem fick skriva svar 
på varsin fråga. I en annan grupp ville ingen ta på sig ansvaret som sekreterare, och 
efter en lång diskussion utsågs den elev i gruppen som hade ”finast” hanstil till 
sekreterare. Vid vår analys ifrågasatte vi om det var rätt att enbart en elev i varje 
grupp skulle anteckna. Vi funderade över om inte alla elever skulle givits möjlighet att 
föra anteckningar under diskussionen för att utveckla samtliga elevers skriftspråk. 
 
Huvuduppgiften under denna lektion var att eleverna i grupp skulle diskutera textens 
innehåll utifrån några diskussionsfrågor. Varje elev fick ut ett papper med låttexten 
på (se bilaga 3).  När samtliga elever läst igenom texten tyst delades en lapp med 
diskussionsfrågor (se bilaga 4) ut till varje grupp. Vårt syfte med diskussionsfrågorna 
var att utveckla elevernas tänkande och reflekterande. Både Uddén (2004) samt 
kursplan för svenska (Skolverket, 2000 b) framskriver på flera ställen vikten av att 
eleven får möjlighet till reflektion av texter och möjlighet till diskussion med andra.  
Vi ville även ge eleverna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter då två av 
frågorna var ställda så att varje elev skulle få svara utifrån egna erfarenheter. Att ge 
eleverna tillfällen att dra paralleller mellan sina tidigare erfarenheter och den nya 
kunskapen är något som både Hallin (1982) samt Elídóttir (2006) lyfter fram som 
viktigt för lärande. Diskussionsfrågorna utformades på detta vis för att synliggöra 
elevernas oliktänkande och belysa att deras erfarenheter kan vara både lika och olika. 
Vi ville även utveckla elevernas läsförståelse, då diskussionsfrågorna krävde att 
eleverna fördjupade sig i texten, vilket är ett mål som står formulerat i kursplan för 
svenska (Skolverket, 2000 b).  
 
Efter tjugo minuters smågruppsdiskussioner samlades vi och eleverna åter 
tillsammans på mattan för att gå igenom deras svar på diskussionsfrågorna. Syftet 
med diskussionen var att lyfta fram de olika gruppernas synsätt och tolkningar. Vi 
ville även ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att våga tala inför helgrupp, 
vilket är ett mål formulerat i kursplan för svenska (Skolverket, 2000 b). Vid analysen 
insåg vi att få elever talade vid detta tillfälle och därför kunde inte målet i kursplan 
för svenska utvecklas av alla elever. Vi såg att de elever som talade och framförde 
gruppens svar, var de elever som varit sekreterare. Vid vår analys ser vi att vårt syfte 
med att utse en sekreterare i varje grupp kan hindra de övriga gruppmedlemmarnas 
svenska språkutveckling då de både blir hämmade vid de muntliga aktiviteterna i 
helgrupp, samt att alla elever inte heller ges möjlighet att utveckla sin skrift. 
 
Några av diskussionsfrågorna lyftes mer i helgruppsdiskussionen. Exempelvis på 
fråga ett, ”Vad handlar låten om?” svarade eleverna; "Låten handlar om mobbing", 
"Det handlar om en kille som inte vågar hjälpa någon i nöd", "Det är någon som har 
drunknat" samt "De är på en fest". En annan fråga som lyftes mer än andra var fråga 
nummer fem ”Vad skulle du ha gjort?”. Flera utav eleverna uttryckte att de hade valt 
att gå in i konflikten och gå till fysisk handing vilket ledde till en längre diskussion 
där olika lösningsförslag som inte involverade fysisk handling diskuterades. Eleverna 
gav som alternativa lösningar; "att ringa polisen", "be om hjälp", "ropa stopp eller 
sluta". Hallin (1982), Lundström (1996) samt Pramling Samuelsson m.fl. (2008) 
skriver att musiken kan utveckla elevernas etik och moral, och vid vår analys tolkar vi 
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det som att låtvalet utvecklade elevernas etiska och moraliska ställningstagande då 
eleverna själva styrde diskussionen in på värdegrundsfrågor och hur personer ska 
vara mot andra. Vid analys insåg vi att även mål från kursplan för religionskunskap 
(Skolverket, 2000 d) arbetats med under uppgiften, då diskussionen rört etiska 
problem där eleverna själva fått motivera sitt ställningstagande gavs eleverna 
möjlighet att föra fram sina personliga reflektioner. Ett av skolans huvuduppdrag är 
att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på och 
skolan ska motverka alla tendenser kränkande behandling 
(Utbildningsdepartementet, 2006), vilket också lyfter vikten av att diskutera 
värdegrundsfrågor i undervisningen. 
 
Lektionen avslutades med att låten sjöngs igenom tillsammans igen. Detta för att 
skapa ett gemensamt avslut på lektion men vi ville även ge eleverna möjlighet att 
befästa nya tankar som uppkommit utifrån lektionens diskussioner genom att ge dem 
en musikalisk upplevelse. Vid sista låtuppspelningen sjöng fler elever med i texten än 
vid första tillfället. Vi tror att vid det andra tillfället hade eleverna fått en förståelse 
för låten samt bekantat sig med texten. Vid första låtuppspelningen sjöng inte lika 
många med vilket kan bero på att låtvalet inte tilltalade dem, att låten var för lätt eller 
svår, de kände inte igen låten eller hängde inte med i texten. Vi tror även att elevernas 
individuella självkänsla kan ha påverkat huruvida de vågade sjunga med eller ej. 
 
Lektionen avslutades med en muntlig utvärdering i helgrupp. Detta gjorde vi för att vi 
ville ta del av elevernas tankar och åsikter för att främja elevinflytande i 
undervisningen. Vi ville även få inspiration och idéer till kommande lektioner på så 
sätt att eleverna fick tala om vilken typ av musikstil och vilka artister de lyssnade på 
när de själva får välja. Schenck (2001) skriver om vikten av att lärare visar acceptans 
till elevernas olika smak musikstilar och lyfter in dessa i undervisningen. Under 
utvärderingen berättade eleverna att de bland annat lyssnade på musikstilar så som 
rap, pop, r’n’b, rock och techno, samt artister så som Erik Saade, Helen Sjöholm, 
Akon, Michael Jackson och 9Tech för att nämna några exempel. 

4.2.2 Lektionsplanering 2 

Vår tanke med lektionsplanering 2 var att utifrån elevernas låtförslag från föregående 
lektion arbeta individuellt med en svensk och en engelsk låttext, med syfte att arbeta 
med orden i texten och dess betydelse. Den svenska låten var ’Gabriellas Sång’, vilken 
Helen Sjöholm sjöng, den engelska låten var ’Fucking Perfect’ med artisten Pink (se 
bilaga 5). 
 
Lektionen började liksom föregående lektionsplanering med en samling, där vi 
introducerade dagens upplägg samt repeterade namnleken. Efter namnleken valde vi 
att spela upp de båda låtarna, med syfte att presentera de två låtval eleverna hade att 
välja mellan. Anledningen till att eleverna fick välja mellan en engelsk och en svensk 
låt, berodde på att en del elever vid utvärderingen på föregående lektion uttryckt att 
de ville få möjlighet att arbeta med en svensk låt då de tyckte att engelska var svårt. 
Att erbjuda eleverna att sjunga med i de båda låtarna, var för att främja elevernas 
uttal, både på svenska men främst det engelska. Det står även formulerat i kursplan 
för engelska (Skolverket, 2000 c) att eleverna ska fördjupa sin förståelse av talad 
engelska samt ges möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, 
vilket vi ville ge eleverna möjlighet att utveckla under detta lektionstillfälle. Under vår 
analys insåg vi att många elever hade svårt att sjunga med i det engelska låtvalet, 
vilket vi tror kan bero på att texten stundtals sjöngs väldigt fort. I den svenska låten 
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sjöng många elever med vilket vi tror kan bero på att eleverna behärskar det svenska 
språket samt att denna låt sjungits under vår deltagande observation. 
  
Huvuduppgiften i lektionsplanering 2 innebar att eleverna skulle välja en av de två 
låttexterna och arbeta med texten i ungefär 25 minuter. För att främja diskussionen i 
helgrupp, valde vi att arbeta enbart med två låttexter. Vi kände att om vi skulle ha 
erbjudit eleverna fler låtval, skulle vi även behövt spela upp dessa låtar i början av 
lektionen för att introducera dem. Vi valde att enbart använda oss av två låtar, då vårt 
syfte var att förmedla en känsla hos eleven vid uppspelningen av låtarna. Rent 
pratiskt hade det inte gått att spela upp flera låtar vid lektionstillfället då eleverna 
inte skulle haft någon tid att bearbeta texterna. Under den tiden skulle eleven välja ut 
tio ord som de på något vis upplevde som svåra, oavsett om de arbetade med den 
svenska eller den engelska låttexten. De skulle också sätta in de valda orden i en ny 
mening och formulera detta skriftligt i en stencil (se bilaga 6) som vi delade ut. Då 
eleverna skulle påbörja det enskilda arbetet, visade sig våra instruktioner inte ha varit 
tillräckligt tydliga. Flera elever räckte upp handen och bad om förtydligande 
instruktioner om vad de skulle göra. Vid vår analys av situationen funderade vi över 
orsakerna till detta och kom in på hur viktig elevkännedomen är för läraren. Om man 
som lärare vet vilka elever som behöver extra stöttning kan man efter introduktion gå 
fram till dessa elever och förtydliga uppgiften. Det vi lärde oss utav denna situation 
var att det är viktigt med tydliga instruktioner och vi lärare fick utifrån denna 
situation möjlighet att reflektera kring detta.  
 
Syftet med själva uppgiften var att låta eleverna välja en text, välja ut ord, bearbeta 
ordens innebörd och sätta in de i nya sammanhang. Under detta lektionsmoment 
ville vi att eleverna arbetade enskilt med låttexten, med syfte att alla elever skulle få 
möjlighet att utveckla sitt ordförråd utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna tilläts 
även själva ha inflytande över sin undervisning, då de fick välja vilken text de ville 
arbeta med. Eleverna gavs även friheten att själva välja ut vilka tio ord de ville arbeta 
med utifrån texten, vilket också främjade elevernas inflytande över sitt lärande. Att 
elever själva ska utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska, står skrivet i 
kursplan för engelska (Skolverket, 2000 c) och då vi främjar elevinflytandet i 
undervisningen, ger vi eleverna möjlighet att utveckla det engelska kursmålet. Vi ville 
ge eleverna ansvar över sitt eget lärande genom att erbjuda eleven möjlighet att själv 
välja ord som fortfarande utmanade eleven samt utifrån elevens egna förutsättningar. 
Vid vår analys funderade vi över om eleverna valt att utmana sig själva, eller valt den 
lättare vägen, vilket vore att arbeta med den text de ansåg var lättast för dem och 
skulle gå snabbast att genomföra samt välja ut ord som de kände till och som inte 
utmanade dem. Då vi vid vår analys reflekterade över vilka långa och svårstavade ord 
som eleverna valt ut under uppgiften, tolkar vi det som att eleverna fann uppgiften så 
pass lustfylld att de valde ord som de lärde sig någonting av, och inte valde den 
lättare vägen. Några ord som eleverna valde ur den svenska låttexten var: "känna”, 
”förtröstan”, ”nånstans”, ”glömt” och ”stund”. Ordet "förtröstan" var ett ord som 
lyftes fram och diskuterades i helgrupp, och det var endast en elev som kunde svara 
på betydelsen av ordet. De elever som valt att arbeta med den engelska texten, gav 
exempel på ord som “missunderstood”, “underestimated”, “enough”, “decisions”, 
“exchange”, “mistreated” samt “complicated”. Som tidigare skrivet, anser vi att dessa 
ord är svårstavade och troligtvis utvecklade eleven sitt ordförråd då denna arbetade 
med dem. 
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För att uppnå ett av kursmålen i svenska (Skolverket, 2000 b) valde vi att ge eleverna 
tillåtelse att använda googleöversätt via smartboarden samt ordlistor och engelskt 
lexikon i bokformat. I kursplanen står skrivet att eleverna ska få möjlighet att 
använda datorn som hjälpmedel i undervisningen. Då eleverna valde att slå upp 
många ord med hjälp av datorn, tolkar vi det som att IT tilltalar eleverna och 
motiverar dem att vilja söka information, och i det här fallet, slå upp ett ords 
betydelse. Trots att smartboarden erbjöds, valde ändå ett flertal elever att slå upp 
orden i ordböckerna eller i engelsklexikonet, vilket vi tolkar som att ordböckerna och 
datorn som sökredskap är ett komplement till varandra och därför någonting som ska 
erbjudas parallellt. 
 
Då majoriteten av eleverna hunnit klart med uppgiften, återsamlades vi på mattan för 
att låta eleverna dela med sig av sina valda ord och egna meningar. Lektionstillfället 
avslutades med att vi lärare tillsammans med eleverna sjöng igenom den engelska 
låten igen. Vi valde den engelska låten just för att det var en engelsklektion som vi 
höll i, och vi ville ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för talad engelska 
(Skolverket, 2000 c).  

4.2.3 Lektionsplanering 3 

Vår tanke med lektionsplanering 3 var att lyfta in religionsämnet i engelska lektionen, 
genom att arbeta med låten ”When you believe”, som sjöngs av Whitney Houston och 
Mariah Carey och som dessutom är ledmotivet till Disneyfilmen ’Prinsen av Egypten’. 
Religionsaspekten kommer in då ’Prinsen av Egypten’ handlar om judendomen vilket 
var något som eleverna nyligen arbetat med. Huvuduppgiften under 
lektionsplanering 3 var att eleverna skulle lyssna på låten och fylla i en lucktext. En 
lucktext är uppbyggd på så sätt att vissa ord i texten är borttagna, och istället finns en 
tom rad där eleven ska fylla i det ord som saknas. 
 
Innan lektionen påbörjades, hade vi skrivit inledande instruktioner på tavlan. 
Instruktionerna var ”Hämta en penna och ett sudd”, ”Sätt er på mattan så att ni ser 
tavlan” samt ”Sitt tysta och vänta tills alla kamrater satt sig”. Syftet med 
instruktionerna, var att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att ta till sig 
skriftliga instruktioner. Vi ville även inleda lektionen annorlunda, och skapa variation 
i vårt lektionsupplägg. Eleverna kom in i klassrummet och följde instruktionerna. 
Detta gick smidigt och tog inte lång tid för eleverna, vilket gjorde att vi lärare snabbt 
kunde presentera dagens uppgift.  
 
Huvuduppgiften vid lektionstillfället var att arbeta med en lucktext (se bilaga 7) en 
låttext där vissa ord är borttagna och ersatta med en rad för eleverna att fylla i det 
saknade ordet. Vi ansåg att vår valda låt, ”When you believe”, innehöll lagom svåra 
ord samt att sångerskorna sjöng sakta vilket skapade möjlighet för eleverna att följa 
med i texten och finna de saknade orden. Elevernas uppgift var att lyssna på låten, 
uppfatta vilka ord som sjöngs och fylla i de saknade orden, vilket kursplan för musik 
(Skolverket, 2000 a) förespråkar då ett mål av målen är att eleverna ska få möjlighet 
till medvetet lyssnande för att fördjupa sina kunskaper genom musikupplevelser. 
 
Då uppgiften introducerats, spelades låten upp på smartboarden. Vi valde att arbeta 
med smartboarden ännu en gång, då vi samtidigt kunde spela upp låten och läsa 
texten med hjälp av datorn. Vid uppspelningen av låten, såg vi att få elever sjöng 
med, vilket förvånade oss. Vi ställde då frågan hur många av dem som hade hört låten 
förut, och endast 5 elever av de 33 deltagande, svarade att de hade det. 
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Efter att låten spelats upp, delade vi ut lucktexten i pappersformat och gav eleverna 
instruktioner om hur de skulle fylla i den. Cox (2009), Sandberg (2006) samt 
Skolverket (2007) förespråkar användandet av musiklyssning, och vi tror att eleverna 
genom denna aktivitet, gavs möjlighet att öva både sin engelska läsförståelse samt sin 
engelska hörförståelse, då de fick lyssna på låten samt följa med i låttexten. 
 
Då eleverna fått ut lucktexten, spelade vi upp låten igen. Denna gång skulle eleverna 
fylla i de saknade orden, vilket visade sig svårare än vi trott, då det vid vissa tillfällen 
under låten var svårt att höra vad artisterna sjöng. Tillsammans med eleverna, kom vi 
överrens om att låten skulle spelas upp igen. De elever som hade uppfattat orden vid 
det första uppspelningstillfället, gavs möjlighet att dubbelkolla att rätt ord skrivits in. 
De elever som inte hunnit med alla ord vid den första uppspelningen, fick nu ännu en 
chans.  
 
När låten spelats igenom för den andra gången förklarade vi att vi nu tillsammans 
med eleverna skulle fylla i de saknade orden på smartboarden, vilken visade samma 
lucktext som eleverna fyllt i. Eleverna fick räcka upp handen om de hade hittat ett 
ord, och tillsammans i gruppen diskuterade vi vilka ord de hade givit som förslag att 
fylla i. När de tillsammans enats om vilket ord som skulle skrivas in i luckan fick en 
elev komma fram till smartboarden för att fylla i det saknade ordet.  
 
Då vi skapat ett gemensamt facit, avslutades lektionen med att vi tillsammans med 
eleverna sjöng igenom låten en gång till. Eleverna hade nu fått höra låten ett flertal 
gånger, samt även fått möjlighet att skapa sig en förståelse för textens innehåll. Vårt 
syfte med det gemensamma facitet, var att vi ville synliggöra elevernas inflytande i 
undervisningen, och förtydliga att deras deltagande hade främjat uppgiften, genom 
att låta dem delta vid redovisningen av svaren. 

5. Diskussion 
Musik är någonting som vi anser skapar motivation och främjar ett lustfyllt lärande 
hos eleverna, vilket Hallin (1982) samt Brändström (2006) poängterar. Därför ville vi 
skapa ett utvecklingsarbete med lektionsplaneringar i ämnena svenska och engelska 
där musik skulle utgöra grunden. Vi ville även utgå från elevernas tidigare 
erfarenheter, samt lyfta in musiken från deras vardagsliv i undervisningen, i syfte att 
värdesätta deras kultur, vilket både Uddén (2004), Sandberg (1996) samt Skarre 
Aasebø och Melhuus (2007) förespråkar. Tanken med detta arbete var att med hjälp 
av låttexter främja reflektioner och skapa diskussioner i klassrummet. Vi har valt att 
arbeta med låttexter som alternativ undervisningsmetod, då vi ville frångå de 
traditionella läromedlen samt använda material som är lättanpassligt efter ämne och 
elevgrupp. Våra lektionsplaneringar ger förslag på hur lärare kan genomföra 
lektioner där musiken integreras i undervisningen, för att främja möjligheter till 
reflektion och diskussion. 
 
Vi ville genom vårt utvecklingsarbete visa att genom ett ämnesövergripande 
arbetssätt, kan lärare utveckla mål från flera kursplaner samtidigt. Musiken kan 
underlätta det ämnesövergripande arbetet, på så sätt att variationen av låttexter och 
dess budskap kan anpassas utifrån skolämne samt utefter elevernas förkunskaper och 
intressen. Vid flera tillfällen i vårt genomförande, tolkar vi att musiken har motiverat 
eleverna till deras lärande, på så sätt att eleverna deltagit med stort engagemang vid 
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diskussioner samt själva uttryckt genom utvärderingar att de upplevt lektionerna som 
lustfyllda. 
 
Vid analys av våra lektionsgenomföranden har vi sett att vid det första 
lektionstillfället skedde flest diskussioner. Vi tror att det kan bero på att alla elever 
arbetade med samma text samt att eleverna innan helgruppsdiskussionen redan fått 
möjlighet att diskutera frågorna i mindre grupper. Vi tror att då eleverna redan 
diskuterat kring låten under lektionen, var de mer mottagliga för andras reflektioner 
samt redo att dela med sig av sina egna. Under de andra lektionsmomenten gavs 
eleverna aldrig möjlighet att bearbeta låttexter på lika omfattande sätt, vilket vi tror 
kan vara en orsak till att det under de andra momenten inte uppstod lika många 
diskussioner. Därmed kan vi inte dra någon slutsats om vi vid dessa lektionstillfällen 
gynnade elevernas förmåga att diskutera och framföra sina åsikter. 
 
Som utvecklingsmöjligheter utifrån våra slutsatser och vårt resultat, ser vi att en 
avgränsning inom våra lektionsplaneringar hade främjat vårt syfte, det vill säga att 
utveckla elevernas kompetens att reflektera och diskutera, samt våga framföra sina 
åsikter och tankar i mindre grupper samt i helgrupp. Vi känner att vi hade velat 
begränsa oss till enbart ett ämnesområde, och utifrån våra genomförda lektioner, har 
vi sett att möjligheter att lyfta värdegrundsfrågorna uppkommit vid samtliga 
moment. Genom att medvetet välja låttexter med budskap utifrån 
värdegrundsfrågorna, skulle vi ha kunnat främja diskussionerna kring etik och moral, 
samt gett eleverna möjlighet att dra paralleller mellan låttexterna och elevernas egna 
erfarenheter. 
 
En annan utvecklingsmöjlighet och något som vi känner att vi skulle förändra till 
nästa gång vi skapar lektionsplaneringar med musik, är att välja en specifik låt och 
angripa denna under en längre tid, och utifrån flera aspekter, att arbeta mer 
temainriktat och ha ett klart syfte med vårt arbete från början. 
 
Ett syfte med vårt utvecklingsarbete var att främja elevernas motivation och lust till 
lärandet. Vi har vid vår analys insett att vi inte kan mäta elevernas motivation och 
därmed kan vi inte dra några slutsatser om deras lust till lärandet ökat, men vi kan ha 
förhoppningar om att vi genom vårt arbetssätt och våra lektionsplaneringar kan ha 
ökat elevernas motivation och lust till lärande. 
 
Som slutsats tror vi att om läraren utgår från elevernas erfarenheter och intressen då 
hon skapar lektionsplaneringar samt inkluderar musiken i undervisningen, kan hon 
motivera och främja elevernas lust till lärande. Musiken, framförallt, är ett fantastiskt 
redskap för att utveckla och motivera eleverna oavsett skolämne. Eleverna gav i våra 
utvärderingar efter lektionerna uttryck för att musiken gjort lektionerna ”roliga”, att 
arbetet med låttexterna ”lärt dem nya ord” samt att ”det var kul att få sjunga med i 
låtarna som spelades upp” och ”bra att vi tillsammans fick bestämma låtval att jobba 
med”. Vi drar därför slutsatsen att musiken som stöd för lärande kan skapa lustfyllda 
lektioner vilket i sin tur kan utveckla elevernas förmåga att reflektera och diskutera i 
klassrummet. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

Hej föräldrar! 
Vi heter Helene Boman och Therese Boman och studerar nu sista terminen på lärarprogrammet vid 
Mälardalens Högskola. Då det är sista terminen arbetar vi just nu med vårt examensarbete som för 
oss innebär ett utvecklingsarbete som vi valt att använda oss av musik i ordinarie svenska, religion 
och engelskundervisning. Utvecklingsarbetet innebär att vi kommer genomföra en observation samt 
planera för och genomföra fem lektioner med musik i fokus och vore därför tacksamma om vi får 
”låna” era barn så att de kan hjälpa oss med vårt arbete. Vi kommer att skriva loggbok efter de 
genomförda lektionerna, detta är både ett sätt att dokumentera samt att anteckningarna även ligger 
till grund för en utvärdering av lektionsplaneringarna. 
 
Deltagandet är frivilligt och barnen kommer att vara anonyma. Det innebär att vårt insamlade 
material (observationen och loggboksanteckningar) av lektionerna endast kommer att användas som 
grund för vår uppsats. Om eleverna önskar avbryta deltagandet under utvecklingsarbetets gång är 
detta naturligtvis helt möjligt. 
 
Vi är tacksamma för ett snabbt svar från er och hoppas att detta ska bli ett lustfyllt lärtillfälle för både 
oss och era barn!  
 
 
Har ni några frågor så hör gärna av er till oss: 
 
 
Helene Boman 
XXX-XXX XX XX; 
hbn08001@student.mdh.se 
 

Therese Boman 
XXX-XXX XX XX;  
tbn06004@student.mdh.se 
 

Handledare: 
Anette Eriksson 
anette@eriksson.mdh.se  

 
 
 

 
Fyll i och klipp ur nedanstående lapp och lämna tillbaka till skolan senast den XX/X. 
Tack för er hjälp! 
 

• Ja, mitt barn får delta i utvecklingsarbetet 
 

• Nej, mitt barn får inte delta i utvecklingsarbetet 
 
 
Barnets namn: 
 
 
 

 
Målsmans underskrift: 
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Bilaga 2 
Grovplanering 
 
Lektion 1 – Låttextbearbetning, mindre grupper/helklass 
Presentera oss själva 
Leka en namnlek 
Presentera aktiviteten 
Dela upp eleverna i grupper om 4 
Kontrollera att alla har koll på vilken grupp ni tillhör? 
Spelar upp låten 
Alla får låttexten i pappersformat 
Diskussions frågor (1 papper per grupp) ca. 20 minuter 

• Vad handlar låten om? 
• Vad gör de olika personerna i låten? 
• Hur tror ni att personerna känner? 
• Känner du igen den här känslan? 
• Vad skulle du ha gjort? 
• Varför tror ni att man inte vågar agera? 

Diskussion av frågorna i helklass 
Sjunga låten tillsammans på slutet 
Utvärdering av lektionen av eleverna 

 

Lektion 2 – Stencil med glosor, enskilt arbete/helklass 
Presentera oss igen 
Leka namnleken igen 
Persentera lektionens upplägg 
Spela upp de 2 låtarna 
Eleverna får ut de två låttexterna i pappersformat 
Eleverna får ut en stencil som vi går igenom 
Återsamling berätta varför de valt den låttexten 
Eleverna får ta upp ord som de valt ut ur texten och tala om vad de betyder och ge förslag på en ny 
mening med ordet i 
Sjunger engelska låten tillsammans igen 
Utvärdering 

 

Lektion 3 – Lucktext, enskilt arbete/helklass 
Presentera oss igen 
Persentera lektionens upplägg 
Introducerar låten ”When you believe”, snabbt koppla till judendomen som de arbetar med i 
religionen 
Vi spelar upp låten med visuell text på smartboarden, de som vill sjunger med 
Eleverna får ut en lucktext 
Vi spelar låten igen och de får fylla i orden 
Låten spelas upp en gång till för att fylla i orden som missats/för att dubbelkolla att man fyllt i rätt 
Vi går gemensamt igenom de rätta svaren 
En elev i taget får komma fram till smartboarden och skriva i det rätta svaret på raden,  
diskussion kring dess betydelse pågår samtidigt 
Avslutar med att sjunga låten tillsammans 
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Bilaga 3 
Lektion 1 – Låttext till textbearbetning 

Uno Svenningsson - Under Ytan 
Under ytan 

Finns stora och små 
Under ytan 

Finns det skratt och gråt 
Det finns mycket där som händer 

Som vi inte kan förstå 
Men vi hittar alltid svaren 
Där i botten av oss själva 

Under ytan 
 

Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där 
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där 
Jag vet, jag vet, jag vet att du finns där 

Jag vet, jag vet, jag vet 
 

Det skrattas och det skålas 
Men slutar snart i kaos 

Någon sparkar och slår en stackare där 
Som är helt utan chans 

Jag ser att ingen verkar bry sig 
Och inte heller jag 

Rädslan är för stor och stark 
För att göra något alls 

 
Under ytan 

Skäms jag för mig själv 
Under ytan 

Bränner bilden mig 
 

Ref. Jag vet, jag vet, … 
 

Jag tänker på det ofta 
Om det varit min egen bror 

Då hade också jag förvandlats 
Till ett monster utan ord 

När jag ser all den ondska 
Som vi människor släppt lös 

Det meningslösa lidandet 
Då har jag svårt att förstå 
Att alla har vi varit barn 
Och hjälplösa nån gång 

Älskat utan gränser 
Älskat utan tvång 

 
Under ytan 

Är vi alla små 
Under ytan 

Kan en god själ förgås 
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Bilaga 4 
Lektion 1 – Diskussionsfrågor till sången Under ytan  
av Uno Svenningsson 
 
Diskussions frågor till sången ”Under ytan” av Uno Svenningsson 
 

• Vad handlar sången om? 
• Vad gör de olika personerna i sången? 
• Hur tror ni att personerna känner? 
• Känner du igen den här känslan? 
• Vad skulle du ha gjort? 
• Varför tror ni att man inte vågar agera? 
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Bilaga 5 
Lektion 2 – Låttexter 

 
Helen Sjöholm - Gabriellas sång 

 
Det är nu som livet är mitt 

Jag har fått en stund här på jorden 
Och min längtan har fört mig hit 
Det jag saknat och det jag fått 

 
Det är ändå vägen jag valt 

Min förtröstan långt bortom orden 
Som har visat en liten bit 

Av den himmel jag aldrig nått 
 

Jag vill känna att jag lever 
All den tid jag har 

Ska jag leva som jag vill 
Jag vill känna att jag lever 

Veta att jag räcker till 
 

Jag har aldrig glömt vem jag var 
Jag har bara låtit det sova 
Kanske hade jag inget val 
Bara viljan att finnas kvar 

 
Jag vill leva lycklig för att jag är jag 

Kunna vara stark och fri 
Se hur natten går mot dag 

Jag är här och mitt liv är bara mitt 
Och den himmel jag trodde fanns 

Ska jag hitta där nånstans 
 

Jag vill känna att jag levt mitt liv   
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Pink! - Fucking Perfect 
 

Made a wrong turn, once or twice.  
Dug my way out, blood and fire.  

Bad decisions, that's alright.  
Welcome to my silly life.  

Mistreated, misplaced, misunderstood.  
Miss 'No way, it's all good', it didn't slow me down.  
Mistaken, always second guessing, underestimated.  

Look, I'm still around.  
 

Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel  
Like you're less than fuckin' perfect.  

Pretty, pretty please, if you ever, ever feel like you're nothing,  
You're fuckin' perfect to me  

 
You're so mean when you talk about yourself; you were wrong.  

Change the voices in your head; make them like you instead.  
So complicated, look happy, you'll make it  

Filled with so much hatred, such a tired game.  
It's enough; I've done all I can think of.  

Chased down all my demons, I've seen you do the same.  
 

Woah ohh, pretty, pretty please, don't you ever, ever feel  
Like you're less than fuckin' perfect.  

Pretty, pretty please, if you ever, ever feel like you're nothing,  
You're fuckin' perfect to me.  

 
The whole world's scared so I swallow the fear.  

The only thing I should be drinking is an ice cold beer.  
So cool in line, and we try try try, but we try too hard and it's a waste of my time.  

Done looking for the critics, cause they're everywhere.  
They don’t like my jeans; they don't get my hair.  

Exchange ourselves, and we do it all the time.  
Why do we do that? Why do I do that?  

 
Why do I do that?  

 
Yeah, oh, oh baby, pretty baby  

Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel  
Like you're less than fuckin' perfect.  

Pretty, pretty please, if you ever, ever feel  
Like you're nothing, you're fuckin' perfect to me, yeahhh.  

You're perfect, you're perfect  
Ohh pretty, pretty please, don't you ever, ever feel  

Like you're less than fuckin' perfect.  
Pretty, pretty please, if you ever, ever feel, like you're nothing  

You're fuckin' perfect to me 
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Bilaga 6 
Lektion 2 – Stencil glosor/Utvärdering 

 

Glosord Ny mening 

 
Välj ut 10 ord  

från texten  

som du tycker är svåra 
 

 
Skapa en ny mening med glosordet i 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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Utvärdering 
Om du hinner klart? 
Skriv ned vad dy tyckte om dagens lektion. 
 

Vad var bra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad kunde förbättras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saknade du något? 
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Bilaga 7 
Lektion 3 – Lucktext When you believe  
 

Mariah Carey and Whitney Houston - When you believe 
Many nights we've prayed  

With no proof ____________________________ could hear  

In our hearts a hopeful song  

We barely ____________________________ 

 

Now we are not afraid  

Although ____________________________know there's much to fear  

We were moving mountains ____________________________ 

Before we knew we could 

 

There can be miracles, when you believe 

Though hope is frail, it's hard to kill  

Who knows what miracles ____________________________ can achieve  

When you believe, somehow you will  

You will when you believe 

 

In this ____________________________ of fear  

When prayers so often prove in vain  

Hope seems like the summer birds  

To swiftly flown ____________________________ 

 

Yet now I'm standing here  

My heart's so full I can't explain  

Seeking faith and ____________________________ words  

I never thought I'd say 
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There can be miracles, when you believe 

Though ____________________________ is frail, it's hard to kill  

Who knows what miracles you can achieve 

When you believe, ____________________________ you will  

You will when you believe 

 

They don't always happen ____________________________ you ask  

And it's easy to give in to your fears 

But when your ____________________________ by your pain  

Can't see your way straight through the rain  

A  small but still, resilient voice  

Says ____________________________ is very near 

 

There can be miracles 

When you believe 

Though ____________________________ is frail, it's hard to kill 

Who knows what miracles you can achieve 

When you believe 

Somehow you will 

Somehow you will 

You will when you ____________________________ 

 


