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Sammanfattning 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur arbete med sång, rim och ramsor kan främja 

yngre elevers språkutveckling i engelska som främmande språk. Detta görs genom att fokusera på 

främjandet av barns språkinlärning, hur lärare bör arbeta med sång, rim och ramsor inom 

engelska som främmande språk, samt lärares attityder till ett sådant arbetssätt. 

Arbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie innehållande en bakgrund med 

relevant teori, samt analys av fem vetenskapliga studier rörande ämnet. Dessa gav möjlighet till en 

bred bild av området, då länder och perspektiv varierade. Studierna valdes ut genom sökning i 

databaser efter relevans och tillförlitlighet.  

I studiernas resultat framgick att majoriteten av tillfrågade lärare och elever var positivt 

inställda till arbete med sång och ramsor i engelskundervisning, och den språkutveckling dessa 

metoder innebar. Genom arbete med läraren som förebild motiverades eleverna. Dock fanns en 

avsaknad av material och kunskap för att kunna genomföra och bedöma undervisning 

innehållande sång och ramsor. En avsaknad av rim i de studier som analyserats berörs även i 

studien, likaså en brist på svenska studier.  

Sammanfattningsvis verkar sång och ramsor enligt de granskade studierna ha ett värde i 

engelskundervisning. Dock finns det behov av mer forskning och kunskap för att få starkare 

underlag för användning av dessa metoder i undervisning.  

 

Nyckelord: engelska, sång, rim, ramsor, yngre elever, grundskolan. 
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1. Introduktion  

Då engelska är det första främmande språk alla elever möter genom skolan, är det därför mycket 

viktigt att detta möte blir lustfyllt och intresseväckande, för att stimulera fortsatt vilja att lära 

språk (Lundberg, 2011). Lundberg (2011) förespråkar att engelskundervisning bör påbörjas redan 

i förskoleklass, för att på så sätt tidigt grundlägga ett språkligt självförtroende, och skapa mer tid 

för ytterligare utveckling av engelska och andra språk. Detta går i ton med de kommunikativa och 

flerspråkiga målen som betonas av Europarådet (Skolverket, 2007) och Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011b). Något som går emot implementeringen av 

engelska i de tidiga åren är dock att det finns en brist på kompetens hos lärare som ska lära ut 

engelska till yngre elever (Lundberg, 2011).  Detta kan leda till att sagda lärare förlitar sig på 

textböcker, och inte sällan är dessa textböcker anpassade för betydligt äldre elever. Lundberg 

(2011) redogör vidare för hur elever på grund av detta kan tappa sugen för att lära sig engelska, 

och istället uppfattar språket som tråkigt och svårt. 

Hur ska man då arbeta med yngre elever för att uppnå rolig och effektiv undervisning som 

underlättar språkligt självförtroende? Något som återkommer i litteratur rörande 

engelskundervisning av yngre elever är användandet av metoder som ger eleverna chans att pröva 

på språket, och gärna röra sig därtill (ex. Allström, 2010; Feldmanis, 2010; Pinter, 2006). 

Europarådet (Skolverket, 2007) tar upp lekfull och estetisk språkanvändning som viktiga inslag 

för utvecklingen av det språkliga självförtroendet, och nämner bland annat sång och sociala och 

verbala språklekar. Feldmanis (2010) beskriver hur användandet av en ramsa i klassrummet kan 

vara ett sätt att introducera det engelska språket för eleverna, och även skapa mersmak. Enligt 

Allström (2010) är engelska sånger och ramsor något som kan användas i början av varje skoldag, 

då detta är ”ett utmärkt sätt att träna språket” (Allström, 2010, s. 118). 

Från min egen uppväxt har jag begränsade minnen av engelskundervisning. Trots detta har 

jag ett stort intresse för ämnet. Som liten lärde min syster mig autentiska engelska sånger, rim och 

ramsor hon plockat upp från sin tid som aupair i England. Det faktum att jag än i dag skulle 

kunna recitera dessa i sömnen inspirerade mig att själv använda sång, rim och ramsor under min 

verksamhetsförlagda utbildning. Arbetet i en årskurs ett med ramsan Five Little Monkeys Jumping on 

the Bed, som även fått namnge denna litteraturstudie, lämnade mig inspirerad och full av intryck. 

Vad var det som skapade sådan effekt hos eleverna? Var det dagsform, min egen entusiasm som 

smittade av sig, eller möjligtvis något annat? Utifrån dessa erfarenheter ämnar jag med denna 

litteraturstudie försöka få en djupare insikt i hur arbete med sång, rim och ramsor kan ses på och 

användas, samt vilken effekt det har på elevernas utveckling av engelska. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur arbete med sång, rim och ramsor kan 

främja inlärningen av engelska som främmande språk för elever i grundskolans tidigare år. 

 

De frågeställningar som kommer användas för att besvara syftet är: 

 Hur främjas barns språkinlärning av arbete med sång, rim och ramsor inom engelska som främmande 

språk? 

 Vad säger forskningen om hur lärare bör arbeta med sång, rim och ramsor inom engelska som 

främmande språk? 

 Vad säger forskningen om lärares attityder till ett sådant arbetssätt? 

2. Bakgrund 

2.1 Styrdokument 

I kursplanen för ämnet engelska kan sång och ramsor återfinnas i två kategorier i det centrala 

innehållet för årskurs 1-3. Enligt kategorin Lyssna och läsa – reception ska engelskundervisningen 

innefatta arbete med ”Sånger, ramsor, dikter och sagor” (Skolverket, 2011b, s. 31). Även under 

rubriken Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion återfinns sånger och ramsor. Alltså är 

det obligatoriskt att eleverna i årskurs 1-3 ska få möjlighet att under engelskundervisningen lyssna 

på och ta del av sånger och ramsor, likväl som de själva ska få sjunga och ramsa (Skolverket, 

2011a). 

Vidare betonas den kommunikativa förmågan, och hur denna skall få möjlighet att 

utvecklas genom kommunikation och strävan efter förståelse, snarare än att fokus läggs på 

”separata byggstenar i språket” (Skolverket, 2011a, s. 6). Med språklig säkerhet följer även en 

ökad förmåga att hantera språkets struktur, och med detta kommer krav på exempelvis 

vokabulär, uttal och prosodi (Skolverket, 2011a). För de yngre eleverna är det främst talet som 

står i fokus (Skolverket, 2011a). Detta beror på en uppfattning att metoderna ”höra-göra” och 

”lyssna-förstå-imitera-tala” (Skolverket, 2011a, s. 14) är de mest effektiva gällande undervisningen 

i engelska av yngre elever.  

2.2 Hur barn lär sig främmande språk 

För att kunna ta reda på om sång, rim och ramsor har en plats i undervisningen av engelska som 

främmande språk, bedömdes det viktigt att först etablera hur barn lär sig främmande språk. Den 

litteratur som lästs för denna del av studien lägger mycket fokus på hur barn lär sig ett 
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främmande språk i förhållande till hur barn lär sig ett första språk. Enligt Lightbown och Spada 

(2013) är man redan en lyckad språkelev innan man påbörjar inlärningen av ett främmande språk. 

Detta eftersom man redan lärt sig ett förstaspråk framgångsrikt. Det innebär också att man kan 

dra nytta av de språkkunskaper man redan införskaffat (Lightbown & Spada, 2013). Dock finns 

det även enligt Lightbown och Spada (2013) viktiga skillnader mellan att lära sig ett förstaspråk 

och ett främmande språk. Lärandes ett förstaspråk får elever tusentals timmars erfarenhet av 

språket under sin utveckling. Under inlärningen av ett främmande språk däremot får eleven över 

en period på flera år ofta inte mer än ett hundratal timmars erfarenhet av språket, och då ofta i 

relativt formella mönster (Lightbown & Spada, 2013). Cameron (2001) framhäver dock att 

engelskan som främmande språk avviker från denna regel på vissa sätt. Engelskan må vara 

begränsad för eleverna i vardagskommunikationen, men de omges ändå av språket genom 

exempelvis multimedia (Cameron, 2001).  

Med tanke på den begränsade tidsram eleverna har att lära sig ett nytt språk, betonar 

Cameron (2001) vikten av att den kommunikativa förmågan sätts i fokus. För att uppnå ett 

kommunikativt klassrum är det viktigt att eleverna ges möjlighet att pröva på språket, och man 

bör därför också undvika ett traditionellt arbetssätt som enbart går ut på att läraren ställer frågor 

och eleverna ger korta svar (Cameron, 2001). Detta arbetssätt ger generellt elever litet 

talutrymme, och få chanser att kommunicera fritt. 

Lightbown och Spada (2013) beskriver hur elevens förstaspråk påverkar utvecklingen i 

lärandet av ett nytt språk. Vissa regler avseende bland annat böjningar och meningsbyggnad kan 

föras över från förstaspråket och appliceras till det nya språket, vilket många gånger inte 

överensstämmer med det språkets syntax och grammatik. Enligt Cameron (2001) är det viktigt 

för lärare att minnas att yngre elever inte är färdigutvecklade i delar av sitt förstaspråk, och att det 

därigenom inte är logiskt att förvänta sig att dessa egenskaper ska fungera i det främmande 

språket heller. Lightbown och Spada (2013) fortsätter med att beskriva problematiken med 

vokabulären för elever som lär sig ett nytt språk. För att kunna förstå ett språk och kunna 

kommunicera måste talaren och lyssnaren ha förståelse för ordens betydelse. I elevernas första 

språk lär de sig relativt enkelt en erforderlig mängd ord, men för elever som lär sig ett nytt språk 

är det inte lika lätt. För att lära sig ett nytt ord betonas vikten av frekvens; eleven bör få höra och 

se ordet ofta (Lightbown & Spada, 2013). Cameron (2001) förespråkar ett initialt användande av 

ord och strukturer som liknar de som finns i det första språket för att förenkla inlärningen och ge 

eleverna möjligheter att skapa kopplingar mellan språken.  

En viktig aspekt att reflektera kring angående yngre barns lärande av främmande språk är 

den tidiga språkstartens vara eller icke vara. Detta är något Lundberg (2011) förespråkar starkt. 
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Hon menar att så länge den tidiga språkstarten förläggs på en för eleverna lagom nivå möjliggör 

det större kunskaper och språkligt självförtroende. Dessutom ska det enligt Lundberg (2011) 

skapa en grund för fortsatt inlärning även av ytterligare språk. Cameron (2001) påstår att det finns 

fördelar, som förbättrad hörförståelse och uttal, med att undervisa yngre elever i främmande 

språk, såväl som nackdelar. Exempelvis kan barn som får lära sig främmande språk tidigt behöva 

längre tid än andra att lära sig grammatikrelaterade delar av språket (Cameron, 2001). 

2.3 Musik och språkinlärning i samverkan 

Sundin (2004) framhäver att barn har en naturlig nyfikenhet för och engagemang i att leka med 

språket. Ett tacksamt sätt att använda sig av detta är att inkorporera musikaktiviteter i 

språkundervisningen, såsom sånger, rim och ramsor (Sundin, 2004). Enligt Stansell (2005) är 

musiken även ett positivt och stimulerande sätt att introducera nytt språk, till skillnad från många 

andra metoder. Musik och språk är sammanlänkade, och musiken är ett sätt att göra språket till 

en upplevelse snarare än en uppsättning regler. Yngre barn dras naturligt till sånger, ramsor och 

rytmer, vilket bör utnyttjas i undervisning (Stansell, 2005). Dock beskriver Stansell (2005) hur 

lärare kan undvika att använda musik i samband med språk, då de har svårt att motivera det 

pedagogiskt genom de förmågor som ämnas utvecklas. 

För elever som ska lära sig ett språk, exempelvis ett andraspråk, kan rytm och betoning vara 

svåra delar av språket att bemästra (Dahlbäck, 2011). Att arbeta utforskande med olika nyanser i 

sånger och ramsor kan skapa en förståelse för språkets prosodiska uppbyggnad och ge ett 

tydligare uttal. Detta är något även Sundin (2004) betonar. Enligt henne är sånger och sånglekar 

ett utmärkt sätt för elever i engelska att få repetera och öva på uttal och intonation på ett roligt 

och tryggt vis. Då talutrymmet generellt är begränsat i klassrummet, blir musicerandet också ett 

sätt att prova på de nya språkkunskaperna i gemenskap (Dahlbäck, 2011). Då eleverna får chans 

att repetera rim och rytm i sångtexter och klappa med i rytmen kan de få en bestående förmåga 

att använda en korrekt struktur som underlättar övrigt språkligt lärande (Dahlbäck, 2011). 

Möjligheten att experimentera med variationer i tempo och prosodi är också något som kan 

utforskas under användandet av musik i språkundervisningen. Dahlbäck (2011) betonar också att 

då musik och språk kombineras i undervisningen, uppstår möjligheter att arbeta multimodalt. 

Ofta ingår rörelse, lyssnande samt att man själv producerar sången eller ramsan. Denna 

användning av flera sinnen kan på ett enkelt sätt utnyttja de olika lärstilarna i klassrummet.  

Enligt Dahlbäck (2011) har sånger och ramsor ofta en tydlig struktur, med markerade 

stavelser, fraser och rim, och tydlig början och slut. I dessa får språket tydliga ramar, och kan ofta 

användas för att lära rim, vokabulär och meningsuppbyggnad. Dahlbäck (2011) anser till och med 
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sången vara strukturellt bättre än berättelsen, och förespråkar det som metod för att lära, repetera 

och befästa språklig kunskap. 

3. Teorin om multipla intelligenser 

Den teori som kommer användas i denna litteraturstudie för att få stöd i analys och diskussion är 

teorin om multipla intelligenser1. Teorin grundades av Howard Gardner (1994) under 1980-talet, 

och tanken bakom den är att täcka in alla former av mänskliga intelligenser. Gardner (1994) ansåg 

att synen på intelligens var begränsande och enkelspårig. Genom att ta hänsyn till alla former av 

mänskliga intelligenser skulle det vara lättare att anpassa undervisning och motivera elever. I de 

sju intelligenserna, som senare utökades till tio, ingår musikalisk intelligens och lingvistisk 

intelligens (Gardner, 1994). 

Gardner (1994) redogör för att musikaliteten liksom språket är något som kommer naturligt 

för det mindre barnet. Han beskriver vidare att man som spädbarn har lättare att ta till sig 

musikaliska än språkliga inslag (Gardner, 1994). Några likheter är att båda intelligenser använder 

rytmer och ton för att skapa mening och betydelse, och har som syfte att verka kommunicerande. 

Likväl grundar sig både musik och språk på samma form: små byggstenar, toner respektive 

fonem, som sedan byggs upp till allt större delar - fraser, meningar, berättelser, melodier 

(Gardner, 1994).  

Gardner (2000) förespråkar varierade arbetssätt och bedömningsformer för att nå ut till 

elevernas varierande intelligenser, och därigenom deras olika sätt att lära. Genom att använda en 

elevs intelligens inom ett område, och implementera denna på något eleven har svårare för, kan 

man överbrygga motstånd och hjälpa eleven att utvecklas även inom andra fält (Gardner, 2000).  

4. Metod 

4.1 Design 

Designen är en systematisk litteraturstudie, vilket kortfattat innebär att ”systematiskt söka, kritiskt 

granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde” 

(Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 31). Då ett studieområde valts och 

begränsningar skapats, organiseras och systematiskt söks de vetenskapliga artiklar och rapporter 

fram som berör området. Därefter görs en genomläsning och kritisk granskning av litteraturen, 

och ett urval av de studier och det innehåll som är mest relevant för litteraturstudiens syfte. 

Avslutningsvis analyseras och sammanställs datan (Eriksson Barajas et al., 2013).   

                                                 
1 Min översättning från engelskans The Theory of Multiple Intelligences. 
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4.2 Databassökning och sökkriterier 

Sökorden har förändrats under sökandets gång. Vissa sökord har rensats bort på grund av litet 

eller irrelevant sökresultat, och vissa har tillkommit genom inspiration från redan funna källor. 

De sökord som getts mest plats i sökandet är de engelska, då dessa tidigt visade sig ge flest 

relevanta resultat. Dessa är: english, song*, rhym*, chant*, music, primary school, elementary school, EFL, 

english as a foreign language, language acquisition och foreign language acquisition. De svenska sökord som 

använts är: engelsk*, rim, ramsor, sång, musik, språkutv*, skola och grundskola2. 

De databaser som använts har valts ut på inrådan av bibliotekspersonal på Högskolan 

Dalarna. Dessa är Google Scholar, LLBA, Eric (ProQuest) och Summon.  

4.3 Urvalskriterier och kvalitetssäkring 

Sökningarna begränsades i den mån som gick till svenska eller engelska källor, publicerade mellan 

2000-20153, samt att de skulle vara peer-reviewed, det vill säga att källorna hade gått igenom en 

vetenskaplig granskningsprocess. Detta för att sträva efter pålitliga uppdaterade källor av högsta 

möjliga relevans. Exempel på undantag då dessa kriterier frångicks är sökningarna i Google 

Scholar, då man i denna databas inte kan begränsa sig till enbart peer-reviewed material. Efter 

detta gjordes ett urval baserat på titel. Om titeln upplevdes relevant för syftet och 

frågeställningarna lästes sammanfattningen, även kallat abstract. För att kunna få en översikt över 

huruvida sammanfattningarna stämde överens med problemformuleringen  kopplades 

sammanfattningarna förutom till syfte och frågeställningar även till följande kriterier: 

 Att källan bör vara relevant för4 de tidigare åren av grundskolan. 

 Att källan bör vara relevant ur ett engelska som främmande språk-perspektiv (på engelska 

EFL eller English as a Foreign Language)5. 

Stämde studiernas innehåll överens med dessa kriterier var chansen större att forskningen skulle 

vara relevant för denna studies syfte.  

                                                 
2 Notera att de ord som är trunkerade, det vill säga markerade med *, kan ha sökts med trunkering så väl som med 

olika ändelser. Vad gäller engelsk* innefattar denna även engelskundervisning.  
3 Vanligtvis söks forskning från de senaste 10 åren, för att försäkra aktualitet. I denna studie söktes dock forskning 
från de senaste 15 åren, för att på så sätt undgå att missa relevant forskning på grund av något års felmarginal. Dock 
premierades nyare forskning. 
4 Ordvalet relevant för används här då min uppfattning under sökandet är att nutida forskning i detta ämne är relativt 
smalt, och att urvalet hade blivit för litet om källorna tvunget skulle röra årskurs F-3 eller EFL. Dessutom har det 
blivit författarens åsikt under sökandet att även forskning gällande undervisning av andra, närliggande åldrar, kan ge 
relevant insikt i problemformuleringen i denna uppsats.  
5 Det kan föras en diskussion kring valet av begrepp gällande engelskundervisningen av svenska barn. Även ESL 
(English as a Second Language; engelska som andraspråk) hade kunnat vara relevant för problemformuleringen och 
kriterierna. Dock har EFL fokuserats här, för att minska utfallet och säkra att majoriteten av källorna rörde 
undervisning av engelska i ett icke engelsktalande land.  
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Utöver relevans togs även kvalitet i åtanke. För att säkra studiernas reliabilitet och 

objektivitet bedömdes de utifrån följande aspekter: 

 Kommer forskningen från en pålitlig källa? (Exempelvis från en officiell tidskrift med 

pålitlig peer-review-process.) 

 Är språkbruket korrekt? 

 Var datainsamlingen tillräcklig, med hänsyn till gruppstorlek etc.? 

 Har författaren tagit hänsyn till validitet och reliabilitet? 

 Är studien tydlig? Framgår det klart vad syftet är, hur forskningen utförts och vilka 

resultat det gett? 

 Är metoder och resultat objektiva? Drar författaren rimliga slutsatser utifrån sitt material? 

Verkar författaren partisk på något sätt? 

Den forskning vars sammanfattningar verkade överensstämma med kriterier och 

problemformulering lästes igenom först översiktligt och sedan grundligt, med de angivna 

begränsningarna i åtanke. Genom att söka i referenser på examensarbeten som dykt upp under 

sökandet, gjordes även en manuell sökning.  

4.4 Metod för analys 

I analysen av de utvalda studierna användes metoden för innehållsanalys (Eriksson Barajas et al., 

2013). I en innehållsanalys behandlas datan på ett jämförande sätt. På så vis kan likheter, 

skillnader och mönster hittas i texterna, och en jämförelse göras (Eriksson Barajas et al., 2013). 

De utvalda studierna har lästs igenom, kategoriserats och färgkodats utifrån frågeställningarna 

och uppmärksammade likheter och skillnader. Dessa aspekter har sedan förts in i en matris, för 

att på ett översiktligt sätt visa på mönster i de olika texterna.  

4.5 Etiska aspekter 

I urval och analys har objektivitet eftersträvats. Urvalet har skett utifrån de kriterier som nämnts, 

och det har strävats efter en bred bild av ämnesområdet som tar upp såväl positiva som negativa 

faktorer. Påverkan från personliga åsikter har undvikits. En tydlighet i metod har eftersträvats för 

att göra tillvägagångssättet transparent och replikerbart. Gällande studierna anges etiska aspekter i 

beskrivningarna nedan. Vidare har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för denna samt de analyserade studierna, då 

detta varit möjligt. Dessa principer utgår från att deltagare är medvetna och samtyckande till 

utförd forskning, samt att forskningen utförs på ett sätt som strävar efter relevans och 

konfidentialitet för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 

5.1 Sökutfall 

Nedan presenteras de sökningar som gjorts i databaserna, och deras utfall. 

Tabell 1. Sökutfall 

Sökord Databas Utfall 
(träffar) 

Utfall 
(titel) 

Utfall 
(samman- 
fattning) 

Utfall 
(fulltext) 

Utfall (att 
analysera) 

Motivering 

music 
EFL or english as a 
foreign language 
primary or elementary 

Eric 
(ProQuest) 

42 6 3 2 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

song rhymes chants 
EFL or english as a 
foreign language 

Eric 
(ProQuest) 

2 0 0 0 0 Titlarna irrelevanta 
för ämnet. 

Song 
EFL or ESL6 

Eric 
(ProQuest) 

25 4 3 1 1 Relevant för 
ämnesområdet. 1 
dubblett. 

rhym* chant* song 
”english as a foreign 
language” 

Google 
Scholar 

494 87 9 5 2 Relevant för 
ämnesområdet. 

rim ramsor sång 
engelskundervisning* 

Google 
Scholar 

234 11 2 0 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

”engelsk* 
språkutveckl*” rim 

Google 
Scholar 

7 0 0 0 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

engelska ramsor skola Google 
Scholar 

1620 11 5 2 (2) 2 referenser funna 
via examensarbete. 

sång rim ramsor musik 
engelska 

Google 
Scholar 

493 13 0 0 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

engelska musik 
grundskolan 

Google 
Scholar 

5720 15 0 0 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

language acquisition 
rhym* 

LLBA 135 18 8 3 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

language acquisition 
rhym* or chant* 
EFL or ‘english as a 
foreign language’ 

LLBA 15 6 5 2 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

foreign language 
acquisition english 
primary school 

LLBA 33 16 3 0 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

school 
music or song 
EFL or english as a 
foreign language 

LLBA 111 12 8 4 0 2 dubbletter. 1 
motsvarade inte 
begränsningarna. 

engelska musik Summon 17 0 0 0 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

engelska sång rim 
ramsor 

Summon 0 0 0 0 0 0 sökresultat. 

engelska sång* Summon 0 0 0 0 0 0 sökresultat 

song* rhym* chant* 
EFL 

Summon 21 8 1 1 0 1 Dubblett. 

song* music EFL Summon 230 4 1 1 0 Motsvarade inte 
begränsningarna. 

                                                 
6 Denna sökning utfördes innan beslutet fattats att enbart EFL skulle ingå som sökord, och att ESL därmed skulle 
exkluderas. ESL som sökord hade dock ingen påverkan på de studier som valdes ut till analys. 



 11 

 

Totalt har 3922 träffar i de olika databaserna behandlats. Dock bör nämnas att två av de mer 

omfattande träffarna i Google Scholar (493 respektive 5720 träffar) inte sökts igenom till fullo. 

Istället har dessa sökningar avslutats på sidan fyra respektive 15 då träffarna blivit allt mer 

irrelevanta för sökorden och ämnesområdet. Därför räknas bara det antal träffar som faktiskt 

behandlats, vilket blir 200 och 750. Efter urval utifrån titel och sammanfattning ledde detta till att 

21 texter lästes översiktligt i fulltext, och slutligen till att fem studier valdes ut för analys. Två av 

dessa kom ifrån referenser från examensarbeten funna genom sökning i Google Scholar (se 

tabellen ovan). 

5.2 Presentation och beskrivning av de använda texterna 

Dessa fem studier berör alla varför samt hur engelskundervisning kan innehålla sång eller sång och 

ramsor på ett sätt som bedömts relevant för de yngre åldrarna i grundskolan och ett engelska som 

främmande språk-perspektiv. Artiklarna eller avhandlingarna kommer från källor med vad som 

bedöms som pålitlig peer-review-process. De är välskrivna, och berör i relativt hög grad validitet, 

reliabilitet och begränsningar. Resultatet av urvalet, och urvalet i sig, har varit nästan enbart 

begränsat till studier på engelska.  

5.2.1 Beskrivning av texterna 

Nedan beskrivs de utvalda texterna, med fokus på att ge en kort bild av innehållet och att värdera 

kvaliteten.  

Studie 1. Şevik (2011). Teacher views about using songs in teaching English to young learners. Turkisk 

vetenskaplig artikel på engelska med lärarperspektiv. 

Syftet med studien är att undersöka turkiska lärares tankar kring och användande av sånger i 

undervisningen av engelska som främmande språk för yngre elever. 52 lärare för grundskolans 

tidigare år deltog. Lärarna fick fylla i en enkät på engelska bestående av 18 frågor. Resultatet visar 

att lärarna ansåg sång och ramsor vara ett effektivt pedagogiskt verktyg, men att de bland annat 

fann det svårt att hitta lämpligt material. Författaren har i studien strävat efter anonymt 

deltagande i enkäterna, och ger viss angivning av validitet, reliabilitet, objektivitet och 

begränsningar.  

 

Studie 2. Chou (2012). Assessing English vocabulary and enhancing young English as a Foreign Language 

(EFL) learners’ motivation through games, songs, and stories. Taiwanesisk vetenskaplig artikel på engelska 

med elevperspektiv. 
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Syftet med denna studie är att undersöka elevers utveckling av vokabulär och motivation i 

engelska som främmande språk genom arbete med spel, sånger och berättelser. 72 elever mellan 

åldrarna 8 och 11 deltog i den undervisning som utformats med sagda metoder i fokus. 

Undervisningen utvärderades genom före- och eftertest, observationer och intervjuer. Resultaten 

visar på en förbättring av vokabulär och att eleverna upplevde arbete med bland annat sång, 

gärna kombinerat med rörelser, motiverande. Hanteringen av empirin är anonym, och 

angivningen av validitet, reliabilitet, objektivitet och begränsningar kan anses vara god. 

 

Studie 3. Lee och Lin (2015). The Impact of Music Activities on Foreign Language, English Learning for 

Young Children. Taiwanesisk vetenskaplig artikel på engelska med lärar- och föräldraperspektiv. 

Enligt syftet vill författarna undersöka hur inlärningen av engelska för 22 fyraåriga7 barn påverkas 

av musikaktiviteter. Undervisningen pågick under 18 veckor, med två sessioner per vecka. 

Eleverna observerades, och sex föräldrar och två lärare intervjuades och fick fylla i en enkät. 

Resultatet visar att musiken underlättade inlärandet av det engelska språket. I synnerhet de 

blygare eleverna gynnades av arbetssättet, då det upplevdes tryggt.  Datan behandlas anonymt, 

och studien anger viss validitet, reliabilitet, objektivitet och begränsning. 

 

Studie 4. Lundberg (2007). Teachers in Action - Att förändra och utveckla undervisning och lärande i 

engelska i de tidigare skolåren. Svensk licentiatavhandling på svenska med lärar- och elevperspektiv.  

Syftet med forskningen är att undersöka hur engelskundervisning genom lärares 

kompetensutveckling och aktionsforskning kan utvecklas att bli mer kommunikativ och 

funktionell. 123 lärare deltog i den kurs som avhandlingen baseras sig på. Resultatet visar bland 

annat att en tidig språkstart med fokus på lekfullhet, kommunikation och elevers imitativa 

förmåga bör eftersträvas, samt att sång och ramsor är ett effektivt verktyg. Anonymitet och 

frivilligt deltagande betonas i avhandlingen. Angivningen av validitet, reliabilitet, objektivitet och 

begränsningar kan ses som mycket god. 

 

Studie 5. Lin (2013). In-service Elementary ESOL Teachers’ Perspectives, Usage, and Difficulties of Teaching 

English through Music. Amerikansk avhandling på engelska med lärarperspektiv. 

Syftet med avhandlingen är att undersöka ESOL-lärares8 uppfattning om användande av 

respektive svårigheter med musik i sin engelskundervisning. 108 lärare deltog i webbenkäten 

                                                 
7 Trots att barn som är fyra år ännu inte börjat grundskola i svensk kontext, bedömdes denna studie relevant. Den 
behandlar introducerande av det engelska språket genom musik på ett sätt som upplevdes likvärdigt de som beskrivs 
i övriga studier. 
8 ESOL står för English for Speakers of Other Languages. Fritt översatt: engelska för människor med annat 
förstaspråk. 
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bestående av 25 frågor. Resultatet visar att lärarna ansåg musik vara ett bra verktyg för lärandet av 

engelska. Dock efterfrågar Lin (2013) ytterligare utbildning av lärare för mer medvetet 

användande av musik i språkundervisning. I studien eftersträvas anonymitet vid behandling av 

data, och angivningen av validitet, reliabilitet, objektivitet och begränsningar kan ses som mycket 

god.  

5.3 Presentation av resultat 

Detta avsnitt består av resultat från de studier som analyserats. Kategoriseringen har skett utifrån 

de teman som upptäckts i studierna. Dessa är Eleven, Främjande av engelska och Läraren. Utifrån 

dessa har även underrubriker skapats.  

En framstående, och förvånande, aspekt är att rim sällan omnämns i forskningen. Då en del 

av syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur just arbete med rim ses på och används 

av lärare, samt främjar elevers utveckling av engelska, får bristen av omnämnande ses som ett 

resultat av sökandet. Vidare diskussion kring detta fortsätter i diskussionsdelen av resultatet. 

5.4 Eleven 

5.4.1 Elevernas upplevelse och motivation 

Återkommande resultat i forskningen visar att elever motiveras av sång och musik i 

engelskundervisningen. Lee och Lin (2015) konstaterar att barn har en grundläggande förkärlek 

till musiken, och att inkorporerandet av sång och andra musikaktiviteter är ett smart drag av 

läraren för att få engagerade elever. Dock framhävde enskilda lärare i Lins (2013) studie att vissa 

elever inte uppskattar att sjunga, och att deras lärande kan påverkas negativt genom sången. Såväl 

Lee och Lin (2015) som Lundberg (2007) har genom sina forskningsresultat kommit fram till att 

kombinationer av aktiviteter där sång och ramsor ingår, är motivationsfyllt och intresseväckande 

för eleverna. Som exempel ges ramsor med tillhörande kroppsrörelser och sånger med knasiga 

texter (Lundberg, 2007). 

Elever i åldrarna 8-9 anger själva i hög grad att sånger hjälper deras engelska (Chou, 2012). 

96,9% av de tillfrågade eleverna mellan 8-9 år fann motivationen för att lära sig hög då de fick 

lära genom sång. I Chous (2012) studie framgick det även att kombinationen med rörelse 

uppskattades av eleverna. I intervjuer betonar de yngre eleverna i studien att rörelser och gester i 

samma rytm som sångerna gjorde att eleverna upplevde arbetet som roligare. Utifrån detta drar 

Chou (2012) slutsatsen att de yngre eleverna tyckte om att lära med mycket auditiv och visuell 

input. Enligt Lins (2013) studie visar dock resultatet på att majoriteten av lärare använder inspelad 

musik vid engelskundervisning, medan enbart 3% av de tillfrågade framför sångerna muntligt. Lin 
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ifrågasätter användningen av för mycket inspelat material, då det kan vara svårt för eleverna att 

följa det främmande språket utan kompletterande visuell stimuli.  

5.4.2 Trygghet och språkligt självförtroende 

Att lära sig engelska kan vara utelämnande då eleven individuellt måste producera tal, som sedan 

tas in och värderas av omgivningen. Sång, ramsor och musik kan här fungera som ett sätt att delta 

i engelskundervisning och producera tal utan att känna sig hotad (Lundberg, 2007). Enligt Lee 

och Lin (2015) är dessa metoder särskilt bra för blygare barn, då det erbjuder återkommande sätt 

att delta på som inte är utpekande. Şevik (2011) och Lin (2013) är eniga i det faktum att sång och 

musik kan sänka elevernas ångest för att lära engelska. Repetition är ytterligare en faktor som kan 

inge trygghet, och använder man dessutom material eleverna är bekanta med på svenska kan även 

detta minska ångest (Lundberg, 2007). Sätten eleverna kan arbeta med sång och ramsor på är 

också de möjliga källor till trygghet. Genom att dramatisera ramsor får eleverna chans att träda in 

i en roll, och kan därigenom vara mer bekväma med att leka med språket (Lundberg, 2007). I 

Lins (2013) forskning framhävs dock att vissa barn kan tycka det är jobbigt och utelämnande att 

sjunga, i synnerhet i mindre grupper där ljudet av den egna rösten är mer framträdande. 

I synnerhet Lundberg (2007) betonar vikten av att förlägga språkstarten tidigt för att kunna 

lägga grunden för det språkliga självförtroendet. Genom ett lekfullt arbetssätt där sång och 

ramsor ingår i repertoaren vågar eleverna använda språket, bli trygga med det, och känna sig som 

kapabla språkanvändare. 

5.4.3 Ålder för implementering 

Gemensamt för de olika studierna är att de främst riktar sig mot yngre barn i sina diskussioner 

kring nyttan av sång och ramsor i engelskundervisning. Lärarna som deltagit i Lundbergs (2007) 

aktionsforskning betonar att det är de yngsta eleverna som mest uppskattar att sjunga, och att 

denna sånglust avtar ju äldre eleverna blir. De förklarar detta med att de yngre eleverna inte bryr 

sig på samma sätt om anseende, utan att de med glädje deltar i sång och ramsande. I Lins (2013) 

studie visar lärarna på samma åsikt, att de äldre eleverna inte vill delta i sjungandet då de ser dessa 

aktiviteter som barnsliga.  

De yngre barnen i årskurs 2-3 var enligt Chou (2012) mycket mer benägna att delta när 

läraren sjöng och rörde sig. Eleverna i årskurs 4-5 deltog även de, men de gjorde detta med 

mindre engagemang och hade mycket lättare att distraheras av sina klasskamrater. Utifrån detta 

drar Chou slutsatsen att de yngre får ut mer av auditiv och interaktiv input än de äldre eleverna. 

Şevik (2011) visar dock på att även lärare för de yngre åldrarna av grundskolan kan anse att 
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sånger gör att elever tappar uppmärksamheten. Trots en i övrigt positiv bild av användningen av 

sång med yngre elever ansåg 44,3% av lärarna att sånger kan verka distraherande. 

5.5 Främjande av engelskan 

5.5.1 Imitation och Repetition 

Yngre barn visade i Chous (2012) forskning en stor förkärlek för att lära sig engelska genom att 

imitera lärarens sång och rörelse. Yngre barn har även en fördel i det faktum att de med hjälp av 

imitation och repetition med lätthet kan befästa uttal och intonation (Lundberg, 2007). 

Lin (2013) beskriver hur det vanligaste sättet för lärare att arbeta med sång är att låta 

eleverna repetera efter läraren, medan läraren pekar ut var i texten de befinner sig. Det vanligaste 

skälet att välja en specifik sång bland lärarna var att sången innehåller repetition. Enligt Şevik 

(2011) ansåg majoriteten av lärarna i studien att de repetitiva inslagen i sånger ger eleverna bättre 

språkflyt. Lee och Lin (2015) samstämmer till denna åsikt då de konstaterar att repetition genom 

återkommande ord och fraser underlättar språkinlärningen. Ännu en fördel är att repetition i 

sånger och ramsor gör dem lätta att minnas. Upprepningar gör att musiken sätter sig i huvudet, 

vilket är en positiv faktor för utvecklingen (Lee & Lin, 2015). Lundberg (2007) argumenterar 

vidare att sånger och ramsor repeteras ofta när eleverna får välja själva. Detta finner de 

betryggande. 

5.5.2 Vokabulär och grammatik 

I synnerhet äldre elever upplever en stor utveckling av vokabulär och innehåll i engelska genom 

användningen av sång (Chou, 2012). Dock kan även yngre elever göra detta till hög utsträckning. 

Föräldrar och lärare ser även de ett stort värde av att använda sång och musik för att utveckla 

barnets vokabulär (Şevik, 2011; Lee & Lin, 2015; Lundberg, 2007). Medan Şevik lägger fokus på 

memoriseringen av vokabulär, menar Lundberg att musik är bra för utökandet av vokabulären. 

Lee och Lin (2015) lyfter både vokabulär och meningsstruktur som möjliga områden att utveckla 

genom sång, men är också de enda att göra detta. Lins (2013) resultat visar att lärare som 

använder musik för att medvetet utveckla en del av det engelska språket ytterst sällan har i åtanke 

att utveckla grammatik eller syntax. Istället fokuseras främst vokabulär och språkflyt genom sång, 

och detta genom sången i sig, samt genomgång av vokabulär före sången. Då Chous (2012) studie 

till stor del handlade om just utvecklande av elevers engelska vokabulär genom arbete med sång, 

spel och berättelser, bör möjligen denna ges störst tyngd i sammanhanget. Resultatet av studien 

var betydligt förbättrade provresultat, och en majoritet av elever som ansåg sig ha utvecklat sin 

vokabulär. 
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5.5.3 Språkflyt, rytm, uttal och intonation 

Medan lärarna som deltagit i Şeviks (2011) forskning betonar att sång har en positiv inverkan på 

elevers hörförståelse, menar Lin (2013) att lärare sällan använder musik för att utveckla just 

hörförståelse, och inte heller uttal. Som nämnts ovan, konstaterar Lundberg (2007) att uttal och 

intonation kan hjälpas av att repetera sång och musik. Såväl lärare och föräldrar som barn i 

Lundbergs (2007) och Lee och Lins (2015) forskning enas om att sången gör det lättare att lära 

sig engelska för yngre barn, då språkmelodin blir tydligare och rytm och rörelse kan ingå. Vidare 

används repetition i sånger i syfte att förbättra elevers språkflyt av lärarna i Şeviks (2011) och Lins 

(2013) forskning.  

5.5.4 Effektivitet 

De olika studierna framhäver starkt effektiviteten hos sång och musik som verktyg för att 

utveckla engelska. 90,4% av de tillfrågade lärarna i Şeviks (2011) forskning ansåg att sång, när det 

används medvetet, är ett bra och roligt pedagogiskt verktyg som ger stor effekt. Även lärarna som 

deltog i Lins (2013) studie var väldigt positiva till elevernas förmåga att lära sig engelska genom 

musik. Endast 2% av tillfrågade lärare i denna studie var negativt inställda till musik i engelskan, 

även om vissa ansåg att det fanns mer effektiva metoder än just musik. Lundberg (2007) rankar i 

sina resultat sång och ramsor som några av de mest effektiva metoderna. Lee och Lin (2015) går 

ännu längre, och rankar sången som den i särklass mest effektiva aktiviteten för att utveckla 

elevernas upptagning av språket.  

Genom Chous (2012) forskning framgår det att även eleverna själva upplever en snabb 

progression då engelskundervisningen innehåller sång. En hög majoritet av de deltagande 

eleverna ansåg sig själva lära engelska såväl snabbare som lättare när språket integrerades med 

sångaktiviteter. Utifrån de prov som utfördes i studien för att mäta elevernas progression i främst 

vokabulär, kunde det uttydas att sång, spel och berättelser hade en stor inverkan på elevernas 

prestation i engelska.  

5.6 Läraren 

5.6.1 Praktiska aspekter 

En stor problematik med att använda sånger är enligt lärarna att hitta lämpligt material (Şevik, 

2011). Majoriteten anser att de saknar de resurser som krävs, och att det är svårt att hitta låtar 

som passar till det stoff i engelskan de arbetar med. Även Lin (2013) anger brist på material som 

en svårighet upplevd av lärarna. Som lösning på detta föreslår Şevik (2011) att ett material bör 

arbetas fram som anpassas efter just arbete med engelska genom sång, och som berör innehållet i 
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den engelska kursplanen. Detta är något som lärarna i Lins (2013) forskning efterfrågar – mer 

material och hjälp att välja sånger – då de inte upplever att de har tid och kunskap att klara detta 

själva.  

Det finns även andra svårigheter i användningen av sång och musik (Lin, 2013). Brister i 

lokalerna upplever flera lärare problematiskt, då klassrummen kan vara lyhörda och läcka 

störande ljud till angränsande lokaler. Några anser att det finns viktigare delar att lägga fokus på, 

och att det även finns mer effektiva metoder än musik och sång för att undervisa i engelska (Lin, 

2013). Ytterligare en aspekt som lyfts av Lin (2013) är lärarnas upplevelse av tidsbrist som en 

faktor som försvårar integrationen av musik och sång i engelska. Detta är dock något som 

motsägs av Şevik (2011), vars resultat istället visar på att lärarna upplever musik och sång som 

tidseffektiva metoder att arbeta med.  

5.6.2 Bedömning och återkoppling 

Enligt Lundberg (2007) har sånger och ramsor en viktig roll för att främja den kommunikativa 

språksyn som eftersträvas av skolans verksamhet och samhället i stort. Dock framhäver hon 

även, som tidigare nämnt, att vissa lärare använder sång och ramsor utan att först ha ett tydligt 

pedagogiskt mål. I detta instämmer Lin (2013), som även hon genom sin studie uppmärksammat 

hur lärare inkluderar musik och sång i engelskundervisningen utan en bild av vilka förmågor 

dessa metoder ska utveckla. Hon efterfrågar fortsatt forskning kring lärares medvetna 

implementerande av musik i språkundervisning för att utveckla specifika kunskaper. I Şeviks 

(2011) studie framgår det att de flesta lärare ansåg att sång bör vara en viktig del av den engelska 

kursplanen. Däremot tyckte många lärare enligt studien att det var svårt att mäta kunskap genom 

sång. För att underlätta detta rekommenderar Şevik (2011) att sångerna kan kopplas ihop med 

andra aktiviteter, så att de kan bygga på varandra och förenkla bedömning.  

5.6.3 Lärares attityder 

Lärare har generellt en positiv inställning till att använda sång, ramsor och musik för att lära 

elever engelska (Lee & Lin, 2015; Şevik, 2011). De flesta lärare i Şeviks (2011) forskning ansåg att 

sång utgör en viktig del av engelskundervisningen. Även i Lundbergs (2007) studie framgår det 

att lärarna tycker att såväl engelskan som musiken har mycket att vinna på att integreras. Genom 

sång och ramsor kan materialet läras på ett effektivt och lustfyllt sätt, metoderna kan varieras och 

man kan arbeta mer multimodalt då man även kan använda kroppen (Lundberg, 2007). I Şeviks 

(2011) undersökning av lärares tankar om och användande av sång för att lära ut engelska som 

främmande språk, framgår att lärare har ett stort förtroende för sångens motiverande förmåga. 

Samtliga av dessa ansåg att sång var ett lustfyllt och motiverande sätt att lära sig. Även Lin (2013) 
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presenterar resultat som visar på en bild av sång och musik som motiverande. Enligt de 

tillfrågade lärarna ansåg en stor majoritet att dessa metoder hjälpte till att motivera eleverna, 

engagera dem i sitt deltagande, och att skapa positiva attityder till arbetet.  

Dock betonas det i Lundbergs forskning vikten av att läraren är bekväm med materialet och 

arbetsmetoderna. Kan inte läraren sångerna eller ramsorna, eller inte kan bjuda på sig själv, är det 

svårt att få eleverna delaktiga och engagerade. När det gäller sånger och ramsor är inkorporerade 

rörelser och kroppsspråk av stor vikt för den yngre elevens lärande och möjlighet att lära genom 

imitation (Lundberg, 2007). Utifrån Lins (2013) forskning kan slutsatsen dras att de flesta lärare 

inte har några problem med att själva sjunga eller lära ut sånger. Dock visar resultaten samtidigt 

att ett stort antal, 72%, använder sången och musiken mer sällan som metod vid 

engelskundervisning. Dessutom upplever en del att deras låga självförtroende gällande sång och 

musik hindrar dem i användningen av dessa.  

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur arbete med sång, rim och ramsor kan 

främja engelsk språkinlärning för elever i grundskolans tidigare år. Fem studier har analyserats 

med följande frågeställningar i åtanke: 

 Hur främjas barns språkinlärning av arbete med sång, rim och ramsor inom engelska som främmande 

språk? 

 Vad säger forskningen om hur lärare bör arbeta med sång, rim och ramsor inom engelska som 

främmande språk? 

 Vad säger forskningen om lärares attityder till ett sådant arbetssätt? 

 

Den första frågeställningen kan kopplas främst till kategorierna Eleven och Främjande av 

engelska. Hur lärare bör arbeta berörs i viss utsträckning i alla tre kategorier, medan lärares 

attityder är aktuellt främst i kategorin Läraren. Även om de olika frågeställningarna  behandlas 

genom olika kategoriseringar, är det viktigt att minnas att dessa går in i varandra, och att de 

tillsammans bildar en helhet. Nedan presenteras resultatdiskussionen, indelad utifrån en fokus på 

de tre frågeställningarna.  

6.1.1 Hur främjas barns språkinlärning? 

Trots att de analyserade studierna kommer från olika länder och har relativt olika infallsvinklar, är 

resultaten förvånansvärt lika. Forskarna upplevs exempelvis väldigt eniga i sina resultat att elever 
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motiveras av arbete med sång och ramsor. I flera studier framhävs att sång och ramsor i 

kombination med rörelse och humor är ett positivt och lustfyllt sätt att arbeta. Utifrån de 

analyserade studierna kan slutsatsen dras att sång och ramsor främjar elevernas utveckling av 

engelska, då de till hög grad uppfattas uppskatta och ta till sig språkinnehållet. Endast i 

undantagsfall höjs lärares och elevers röster om att alla elever inte tycker om att sjunga.  

Flera studier betonade att sjunga i gemenskap, och att därigenom få prova på språket, gör 

att elevernas språkliga självförtroende stärks. Detta stämmer väl överens med Dahlbäcks (2011) 

och Sundins (2004) syn att musik och sång är ett tryggt sätt att tillsammans med klasskamrater 

upptäcka språket. En majoritet av studierna ansåg att sång och ramsor fungerar bra för blyga barn 

och kan verka ångestdämpande (ex. Lundberg, 2007; Şevik, 2011; Lee & Lin, 2015). 

Vad gäller utvecklandet av specifika förmågor inom engelska framhävs ett flertal faktorer. 

Ingen forskares resultat tar upp alla faktorer, men tillsammans täcker de in många viktiga 

områden, såsom vokabulär, rytm och intonation, som genom sång och ramsor kan underlätta den 

engelska språkutvecklingen. Repetition betonas, och flera ser möjligheter inom vokabulär och 

språkflyt i synnerhet. I samband med denna diskussion, är det även relevant att ta upp 

avsaknaden av rim i resultaten. Även om rim inte nämns uttryckligen, är rimförmåga generellt 

kopplad till fonologisk och fonemisk medvetenhet, och därigenom även exempelvis språkrytm 

och intonation. Sång, rim och ramsor är också sammankopplade då sång och ramsor ofta 

innehåller rim. Slutsatsen kan dras att rim har en plats i detta forum, men att det sällan omnämns 

direkt i studierna.  

Genom att använda musiken som ett sätt att hjälpa elever utveckla exempelvis språkrytm 

och intonation utnyttjar man en intelligens för att utveckla en annan. Gardners (1994; 2000) teori 

om multipla intelligenser kan alltså appliceras här. Det kan även hans tankar om att en intelligens 

eleven är mer bekväm med kan utnyttjas för att lära in något eleven tycker är mer komplext inom 

en annan intelligens. Dahlbäck (2011) framhäver de multimodala fördelar som kommer då man 

integrerar musik och språk, och detta är även en slutsats Lee och Lins (2015) studie når då deras 

resultat visar att sång och rörelse gör att kunskapen fäster lättare hos barn. 

6.1.2 Hur lärare bör arbeta 

Hur lärare bör arbeta med sång, rim och ramsor har visat sig vara en svårare fråga att besvara än 

de övriga två. Det faktum att lärare bör arbeta med sång och ramsor för att utveckla elevens 

engelska språkutveckling är studierna överens om. Många lärare anser enligt Seviks (2011) studie 

att sång bör ingå i den engelska kursplanen, och Lundberg (2007) framhäver att sång och ramsor 

passar in i skolans kommunikativa mål inom språkutveckling.  
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Framstående i resultatavsnittet är att lärare bör fokusera på det lustfyllda och det trygga i 

arbetet. Sång och ramsor bör inkorporeras i engelskundervisningen på ett roligt, multimodalt sätt. 

På så vis motiveras eleverna, som enligt bland annat Chous (2012) studie vill ha mycket visuell 

och auditiv input för att lära. Material som är bekanta för eleven, och arbetssätt som låter dem gå 

in i en roll eller delta i gemenskap, är sätt att öka känslan av trygghet. Det är även viktigt att 

läraren är bekväm med att leda gruppen i dessa aktiviteter, och att läraren vågar bjuda på sig själv 

i sång, ramsor och rörelse. Lins (2013) studie visar att lärare hellre använder inspelat material än 

att själva producera sång. Med denna metod elimineras dock elevens chans att imitera läraren, 

vilket Chou (2012) och Lundberg (2007) betonar är en givande metod för den språkliga 

utvecklingen. Genom att som lärare själv delta, och att försöka skapa trygga miljöer för eleverna 

själva att delta, kan man enligt forskningsresultaten motivera eleverna till lustfylld inlärning. 

Något som kan tas hänsyn till här är dock ett individperspektiv. Även om generella mönster kan 

uttydas är det viktigt för lärare att se och respektera de skillnader som finns hos elever. Det är 

viktigt att minnas att en metod endast är effektiv om den fungerar på de elever med vilka den 

används. Möjligen kan det vara så att vissa elever svarar bättre på att exempelvis ta in inspelat 

material, och detta är då något som bör tas hänsyn till av läraren.  

Lärare behöver förutom hur engelskundervisningen ska initieras även ta ställning till när den 

ska initieras. Vilken ålder som är lämplig för implementering av engelskundervisning är en fråga 

som återkommit i såväl bakgrundslitteratur som den granskade forskningen. Det verkar finnas en 

konsensus om att just de yngre eleverna uppskattar sång och ramsor, i synnerhet när de 

kombineras med rörelse. Åsikten framhävs att äldre elever är mer självmedvetna och inte lika 

bekväma med denna del av undervisningen. Att yngre elever skulle vara mer benägna att 

uppskatta musikaktiviteter förespråkar den tidiga språkstart med fokus på lekfullhet som bland 

andra Lundberg (2007) efterfrågar.  

Det som framkommit genom forskningen gällande att lärare använder sång och ramsor 

utan pedagogiskt syfte och att metoderna främst används för att utveckla begränsade förmågor, 

när forskningen visar på bredare möjligheter, är viktiga resultat att ta upp och diskutera. Dock rör 

dessa även lärares attityder, och diskuteras därför vidare under rubriken nedan.  

6.1.3 Lärares attityder 

Trots att majoriteten av lärarna anser musik, sång och ramsor vara effektiva och motiverande sätt 

att utveckla engelska, verkar det också finnas en brist på medveten användning. Det framgår av 

studierna att läraren bör vara bekväm med arbetsmetoderna för att inge trygghet och engagemang 

hos eleverna. För att målen med undervisningen ska uppnås kräver det också att läraren arbetar 

medvetet med sång och ramsor, och inte bara ser det som en paus i det riktiga arbetet.  
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Lärarna ser generellt sång- och ramsarbetet som något positivt, men är inte alltid bekväma 

med att själva prestera. Som nämnt under rubriken Hur lärare bör arbeta visar studiernas resultat att 

det dock är viktigt att lärarna själva leder sången och ramsandet, för att motivera elever och ge 

dem chans att först se det de sedan själva ska göra. Denna slutsats kan även härledas till 

kommentarmaterialet för engelska, då eleverna enligt detta lär sig på ett väldigt effektivt sätt 

genom att få imitera andra (Skolverket, 2011a).  

För att främja elevernas språkliga utveckling på bästa sätt tordes det vara naturligt att 

tanken bakom är tydligt uttänkt och förankrad i styrdokument. Detta verkar dock krocka med 

verkligheten. Det förekommer att arbetet inte har någon pedagogisk tanke bakom, och inte 

någon specifik egenskap som ska utvecklas i och med arbetet. Studierna visar även att lärare ser 

potential i att sång och ramsor kan utveckla flera områden i det engelska språket, men att de 

flesta lägger kraften på vokabulär och språkflyt. Med en utvecklad kunskap om sång och ramsors 

språkliga effekter hade kanske dessa metoder kunnat användas på ett mer medvetet och för 

elevernas engelska ännu mer utvecklande sätt.  

Lärarna har även svårt att bedöma och återkoppla till arbetet med sång och ramsor. Det 

råder vissa delade meningar om sånger och ramsor hos lärarna, då några ser det som ett mindre 

effektivt sätt att arbeta på, utan lika tydlig pedagogisk verkan som andra metoder. Den tidsbrist 

som nämns av vissa lärare i Lins (2013) studie kan diskuteras utifrån vad som framkommit i 

bakgrunden. Medan Lightbown och Spada (2013) framhåller att möjligheten att kommunicera på 

ett främmande språk är mycket mer begränsat än med förstaspråket, betonar de samtidigt just 

kommunikationen som viktig, att få använda språket. Enligt Dahlbäck (2011) är sång och ramsor 

ett effektivt sätt att disponera det begränsade talutrymmet på, då hela klassen kan öva på språket 

samtidigt.  

En korrelation kan möjligen ses mellan det faktum att lärare inte använder, eller inte vet hur 

de ska använda, sånger och ramsor på ett utvecklande sätt, och den bild som återkommer 

gällande att sånger och ramsor fungerar bäst som pausaktivitet. Det efterfrågas från lärarna 

genom flera studier material och ökad kunskap om hur man väljer sånger och ramsor, hur man 

arbetar med dessa, och hur detta arbete sedan kan bedömas för en ökad koppling till 

styrdokument och den utveckling som önskas hos eleverna i engelska. 

 

Avslutningsvis kan dessa resultat länkas till det arbete som beskrevs i introduktionen, 

innefattande den engelska ramsan Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Med de kunskaper som 

tillkommit genom denna litteraturstudie framstår processen bakom övningens framgång klarare. 

Forskningen visar att elever kan motiveras av dessa arbetssätt, och att de ofta påverkas mycket av 
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lärarens eget engagemang. Med denna studie som erfarenhet och en bredare kunskapsbas finns 

möjlighet till mer medveten och strategisk undervisning i framtiden. 

6.2 Slutsats 

Denna studie har i viss mån berört området sånger, rim och ramsor i engelskundervisning för 

yngre elever. Sånger och ramsor kan enligt forskningen vara ett lustfyllt och motiverande verktyg 

som uppskattas av eleverna och har en positiv inverkan på flera delar av den engelska 

språkutvecklingen. Det betonas som viktigt att lärarna erbjuder lustfyllda, trygga sätt att arbeta 

med sång och ramsor, där de även har möjlighet att delta själva och leda eleverna. Dock finns en 

syn på sång och ramsor som mindre effektivt än andra metoder. Hinder, såsom en brist på 

pedagogisk tanke bakom, obekvämhet hos lärare och brist på material och kunskap, kan skapa en 

negativ bild som möjligen hade kunnat korrigeras genom utbildning och ökad medvetenhet.  

6.3 Metoddiskussion 

I denna del kommer begränsningarna i studien lyftas fram och diskuteras i korthet. En faktor är 

de begränsade resurser som påverkat studiens resultat. De tio veckor som tillhandahållits har 

inneburit hårt och ibland stressat arbete, vilket också kan leda till slarvfel. En utgångspunkt i en 

annan teori än teorin om multipla intelligenser hade kunnat ge ett annat perspektiv på resultaten. 

Det bör även nämnas att sökningarna hade kunnat göras annorlunda och med andra sökord, och 

då även med andra resultat. Trots att sökningarna upprepats för att säkra reliabiliteten, finns 

fortfarande risken för överseenden. De studier som valts ut har även sina brister. Några tar inte 

upp begränsningar och liknande faktorer till den utsträckning som hade kunnat önskas för att 

säkra forskningens objektivitet. Att urvalet av studier på svenska varit väldigt begränsat kan bero 

på att sökningarna borde bedrivits på annat sätt. Dock är författarens upplevelse att de svenska 

studier som finns i ämnet är få och svåra att hitta. Slutligen är även bristen på resultat angående 

rim en begränsning för studien. Detta kan tänkas bero på att sökord som fonologisk och fonetisk 

medvetenhet, områden som ofta berör rim, exkluderats ur studien på grund av tidsbrist samt för 

att begränsa studiens vidd.  

6.4 Fortsatt forskning 

Det verkar finnas ett behov av ytterligare kunskap hos lärare i hur sång, rim och ramsor kan 

främja utvecklingen av engelska hos elever i yngre åldrar. Ytterligare forskning i vad lärare 

upplever som brister i dessa verktyg hade kunnat skapa en grund för att överbrygga de 

svårigheter som finns för att arbeta framgångsrikt med sång, rim och ramsor. Då större delen av 

den forskning som hittats genom denna studie behandlat åsikter om sång och ramsor, och då i 
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synnerhet lärarnas, vore det önskvärt med mer forskning om vilka effekter ett sådant arbete 

faktiskt ger på elevernas språkutveckling i engelska, på såväl kort som lång sikt. Vidare hade mer 

svensk forskning samt forskning som inkluderar rim till större utsträckning behövts, då dessa 

enligt denna studies resultat varit svåra att finna. 
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Bilaga 1 – Matris 

Sevik (2011)  Chou (2012)  Lee och Lin 
(2015)  

Lundberg (2007) Lin (2013)  

Eleven – Ålder för implementering 

Anser att det är 
roligt och 
motiverande, 
särskilt för yngre 
elever. Dock 
ansåg 44,3 % att 
sånger kan 
distrahera 
elevernas 
uppmärksamhet. 

Äldre (10-11) 
kunde bli 
distraherade av 
kompisar, medan 
de yngre (8-9) 
var mer 
engagerade i att 
följa och imitera 
sång och rörelse. 
De yngre fick 
mer ut av 
rörelser, sånger 
och 
auditiv/interaktiv 
input än de äldre.  

- Viljan att sjunga verkar 
avta med åldern. Yngre 
ingen prestige, inte 
rädda för att sjunga och 
ramsa. Elever som fått 
en lekfull start med 
sång, ramsor etc., kan 
tycka det är svårt att gå 
över till mer 
textboksstyrda 
aktiviteter. De yngre har 
lättare att genom 
imitation och repetition 
befästa uttal och 
intonation. De vågar 
använda språket, och 
visar glädje och 
lekfullhet över bl. a. 
sång och ramsor. 
Lundberg förespråkar 
tidig språkstart med 
fokus på metoder som 
låter eleverna imitera. 

Lärarna anser att äldre 
elever inte vill delta i 
sång, då de anser att 
detta är barnsligt. 

Eleven – Upplevelse och motivation 

100% ansåg att 
sång var mycket 
roligt och 
motiverande. 
Dock ansåg 44,3 
% att sånger kan 
distrahera 
elevernas 
uppmärksamhet. 

Generellt högt %-
antal (minst 80) 
för huruvida 
eleverna 
upplevde att 
sång hjälpte 
deras engelska. 
De yngre gav 
högst resultat på 
frågor om 
motivation och 
utvecklingstakt.  
Flera elever 
påpekade i 
intervjuer att 
rörelserna och 
gesterna till 
rytmen i sången 
gjorde 
lektionerna 
roligare och mer 
interaktiva. De 
yngre tyckte 
mycket om att 
lära med mycket 
auditiv och 
visuell input. 
Motivationen att 
lära angavs 
extremt hög.  

Barn har en 
naturlig förkärlek 
till musik. Enligt 
observationer gör 
kombinationen 
av musik och 
sång med andra 
aktiviteter att 
eleverna håller 
uppe intresset.  

Eleverna går igång på 
att sjunga i kanon, 
rörelseramsor och 
knasiga sånger med 
tillhörande rörelser. 

På frågor om musik 
motiverar elever att lära 
engelska, hjälper dem, 
sänker deras ångest, 
höjder deras deltagande 
och ändrar attityder 
positivt, var majoriteten 
av svaren positiva. 
Negativa endast 2%. 
Det är mycket mer 
vanligt att använda 
inspelat material än 
egna rösten. Lin 
ifrågasätter 
användningen av för 
mycket inspelning, då 
det är svårt att följa utan 
visuell stimuli. 86 % 
tycker musik motiverar 
eleverna i deras 
engelskutveckling. 
Påpekar dock att vissa 
elever inte gillar att 
sjunga, och att det kan 
ha negativ effekt på 
deras lärande.  

Eleven – Trygghet och språkligt självförtroende 

80,8 % anser att 
det kan minska 
ångest för att lära 
engelska. 

- Icke hotande sätt 
att lära engelska. 
Ger blyga barn 
frekventa och 

Genom sång och 
ramsor får de trygghet 
då allt görs samtidigt 
och inget behöver 

På frågor om musik 
motiverar elever att lära 
engelska, hjälper dem, 
sänker deras ångest, 
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varierade sätt att 
delta. 

presteras på individnivå. 
Bra för försiktiga. 
Dramatisering av 
ramsor ges som 
exempel på sätt som 
kan tryggt för eleverna 
att upptäcka språket. 
Genom att gå in i en 
roll. De yngre vågar 
använda språket, och 
visar glädje och 
lekfullhet över bland 
annat sång och ramsor. 
Bra för att grundlägga 
språkligt självförtroende 
tidigt. Repetition av 
sånger och ramsor 
uppskattas av barnen, 
och ger glädje och 
trygghet. Känsla av att 
behärska språket. 
Möjlighet finns att 
använda material de 
redan är bekanta med 
på svenska, för att öka 
tryggheten. 

höjder deras deltagande 
och ändrar attityder 
positivt, var majoriteten 
av svaren positiva. 
Negativa endast 2 %.  

Hur främjas engelskan – Imitation och repetition 

86,6 % anser att 
repetitionen 
genom sång ger 
bättre språkflyt. 

De yngre tyckte 
särskilt mycket 
om att imitera 
rörelse och sång. 

Repetition av ord 
och fraser bra för 
språkinlärningen. 
Upprepning av 
sånger gör även 
att de sätter sig i 
huvudet. 
Ihågkomligt.  

Sånger och ramsor bör 
repeteras ofta. Detta är 
något barnen vill. Finns 
glädje och trygghet i 
det. Känsla av att 
behärska språket. De 
yngre har lättare att 
genom imitation och 
repetition befästa uttal 
och intonation. 

De vanligaste sätten är 
att eleverna får sjunga 
eller repetera efter och 
att läraren pekar ut var 
de är i texten. 
Vanligaste skälet att 
välja en sång är att den 
innehåller repetition. 

Hur främjas engelskan – Vokabulär och grammatik 

94,2 % anser att 
sånger kan hjälpa 
eleverna 
memorisera 
vokabulär 

De äldre såg 
högre utveckling 
av vokabulär och 
innehåll. Ändock 
höga resultat 
även för yngre. 

Hjälper yngre 
barn att utveckla 
vokabulär, 
meningsstruktur 
och språkrytm.  

Musik bra för uttal och 
ordförråd. 

För de som använder 
musik medvetet inom 
engelskan (få), är det 
främst för att utveckla 
vokabulär och språkflyt. 
Syntax och grammatik 
utvecklas sällan 
medvetet genom musik. 
Vanligt att ha 
genomgång av 
vokabulär innan sång. 

Hur främjas engelskan - Språkflyt, rytm och intonation 

Bra för att utveckla 
hörförståelse. 
86,6 % anser att 
repetitionen 
genom sång ger 
bättre språkflyt. 

-  Hjälper yngre 
barn att utveckla 
vokabulär, 
meningsstruktur 
och språkrytm.  

Sång går lättare att lära, 
språkmelodin blir 
tydligare med rytm och 
rörelse som ingår, enligt 
lärare. Barn instämmer. 
Populär, listaktuell 
musik bra för uttal och 
ordförråd. De yngre har 
lättare att genom 
imitation och repetition 
befästa uttal och 
intonation.  

För de som använder 
musik medvetet inom 
engelskan (få), är det 
främst för att utveckla 
vokabulär och språkflyt. 
Uttal och hörförståelse 
utvecklas sällan 
medvetet genom musik. 

Hur främjas engelskan – effektivitet 

90,4% anser att 
sång är ett 
effektivt 
pedagogiskt 

De yngre såg 
främst utveckling 
i motivation och 
utvecklingstakt. 

Av de 
musikaktiviteter 
som användes i 
studien var 

Rapporterna är eniga 
om att sång och ramsor 
är några av de metoder 
som fungerar bäst.  

På frågor om musik 
motiverar elever att lära 
engelska, hjälper dem, 
sänker deras ångest, 
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verktyg som bör 
användas 
medvetet. 

Lära engelska 
snabbare och 
lättare. Efter 
arbete med sång, 
spel och 
berättelser 
presterade de 
mycket bättre på 
test. 

sången den mest 
effektiva på 
elevernas 
upptagning av 
språket. 

höjer deras deltagande 
och ändrar attityder 
positivt, var majoriteten 
av svaren positiva. 
Negativa endast 2 %. 

Lärare – Praktiskt 

Majoriteten, 69,3 
%, tyckte inte att 
de har resurser att 
använda sånger, 
och 76,9 % tycker 
det är svårt att 
hitta låtas som 
passar stoffet. 
Sevik efterfrågar 
material anpassat 
efter detta. 
Tidseffektivt 
arbetssätt. 

- - - De upplever svårigheter 
med brist på material, 
tidsbrist, lokalbrister 
(lyhört), brist på eget 
självförtroende, att inte 
alla vill, att det finns 
viktigare saker att 
fokusera på och 
smidigare sätt att lära ut 
det på än musik och 
sång (en del). Önskar 
mer material och hjälp 
att välja sånger. De 
känner att de inte har tid 
och kunskap.  

Lärare – Förhållningssätt 

Tycker det ska 
vara viktig del, 
nästan alla, och att 
det kan vara 
mycket roligt och 
motiverande. Och 
effektivt, kul 
pedagogiskt 
verktyg. 

- Så länge det 
hålls kul är musik 
ett effektivt 
verktyg. 
Föräldrar och 
lärare som gjorde 
feedback-
enkäten, 
upplevde att 
musikaktiviteter 
hade positiv 
inverkan på 
engelskan, dels i 
detta fall men 
även i allmänhet.  

Innan projektet: lärare 
kunde använda sånger 
och ramsor utan tydlig 
pedagogisk tanke 
bakom. Användandet av 
gester och kroppsspråk 
är viktigt vid sånger och 
ramsor för yngres 
inlärning. Det är viktigt 
att läraren är 
engagerad, kan 
materialet, och bjuder 
på sig själv. Anser det 
vara ett bra och effektivt 
sätt att lära engelska, 
som går att variera och 
göra kroppen delaktig. 
Kursdeltagarna tyckte 
engelska och musik kan 
integreras på bra sätt. 

Majoriteten är bekväma 
med att sjunga och lära 
ut sånger i 
engelskundervisningen. 
Dock angav 72% att 
sällan, ibland eller aldrig 
använde sång och 
musik för att lära ut 
engelska. Studien visar 
även att lärarna sällan 
har ett medvetet mål 
med sin användning av 
sång och musik. Det 
vanligaste är 
barnsånger och ramsor.   

Lärare – bedömning och återkoppling 

Nästan alla tyckte 
sång ska vara 
viktig del av 
kursplanen. Dock 
tycker 42,3 % att 
det är svårt att 
mäta kunskap 
genom sång. 
Sevik 
rekommenderar 
att binda sång till 
andra aktiviteter, 
så att de kan 
bygga på varandra 
och förenkla 
bedömning. 

- - Sång och ramsor har 
framträdande roll i den 
kommunikativa 
språksynen. 

Lin efterfrågar fortsatt 
forskning kring lärares 
medvetna användande 
av musik för att utveckla 
specifika kunskaper. 
(De kopplar inte till mål, 
och ser kanske därför 
inte det pedagogiska 
syftet. Då även svårt att 
återkoppla och bedöma) 

 


