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Abstract 
Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete med 
sång, rim och ramsor i engelskundervisning för grundskolans tidigare år. Frågeställningarna är: 
 

1. Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inom 
engelskundervisning? 

2. Hur arbetar lärarna i studien med sång, rim och ramsor inom engelskundervisning? 
3. Hur ser lärarna i studien på vikten av sin egen roll i arbetet med sång, rim och ramsor i 

engelskundervisning? 
 
I studien utfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med lärare som arbetar eller nyligen 
arbetat med engelskundervisning för årskurserna F-3 i en mellanstor kommun i sydvästra Sverige. 
 
I resultatet framkom att det finns betydande skillnader i hur individuella lärare arbetar med och 
ser på arbete med sång, rim och ramsor. Även flertalet likheter framkom, som i sin tur liknade de 
resultat från tidigare forskning som tas upp i bakgrunden. Flera lärare har en mycket positiv 
attityd till arbete med sång, rim och ramsor i engelskundervisningen, men det råder stora 
skillnader i hur lärarna upplever det faktiska värdet för engelskundervisningen och elevernas 
språkutveckling. Hur lärarna arbetar med sång, rim och ramsor varierar också stort mellan olika 
lärare, men återkommande knöt lärarna dessa moment till de teman och övriga ämnen som 
behandlades i undervisningen. Gemensamt var också en bredd i material och medieringsmetoder, 
samt ett multimodalt arbete som ofta kombinerade ljud, bild och rörelser. Gällande lärarnas roll 
var de helt eniga i att lärarens engagemang och deltagande hade en stor inverkan på hur arbetet 
med sång, rim och ramsor mottogs av eleverna. Enligt intervjusvaren deltog alla lärarna i dessa 
moment, och lät sig inte hindras av faktorer som självförtroende eller bristande kunskaper. 
 
Som vidare forskning föreslås mer djupgående studier i lärares attityder, kombinerat med 
fältstudier och elevintervjuer, för att på så vis uppnå en mer heltäckande bild av arbete med sång, 
rim och ramsor i svensk kontext. 
 
Nyckelord: Sång, rim, ramsor, engelskundervisning, intervjustudie, årskurs F-3 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1 Introduktion .........................................................................................................................1 

2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................................2 

2.2 Syfte .............................................................................................................................2 

2.3 Frågeställningar ............................................................................................................2 

3 Bakgrund .............................................................................................................................2 

3.1 Begreppsredogörelse .....................................................................................................2 

3.1.1 Sång (Song) ...........................................................................................................2 

3.1.2 Rim (Rhyme) .........................................................................................................2 

3.1.3 Ramsa (Chant) .......................................................................................................3 

3.2 Styrdokument ...............................................................................................................3 

3.3 Implikationer av arbete med sång, rim och ramsor på undervisning ...............................4 

3.4 Lärarens roll .................................................................................................................5 

3.5 Problematik ..................................................................................................................6 

3.6 Teoretiskt perspektiv .....................................................................................................6 

3.6.1 Teorin om multipla intelligenser .............................................................................6 

3.6.2 Sociokulturell teori .................................................................................................7 

4 Metod ..................................................................................................................................7 

4.1 Val av forskningsmetod ................................................................................................7 

4.2 Test av intervjuguide.....................................................................................................8 

4.3 Urval av informanter .....................................................................................................8 

4.4 Etiskt förhållningssätt ...................................................................................................9 

4.5 Genomförande ............................................................................................................ 10 

4.6 Reliabilitet och validitet .............................................................................................. 10 

4.7 Bearbetning av material och analys ............................................................................. 11 

5 Resultat ............................................................................................................................. 12 

5.1 Presentation av deltagare ............................................................................................. 12 

5.2 Resultatredovisning .................................................................................................... 13 

5.2.1 I klassrummet ....................................................................................................... 13 

5.2.2 Lärarens roll ......................................................................................................... 14 

5.2.3 Material ............................................................................................................... 15 

5.2.4 Elevens utveckling ............................................................................................... 15 

5.2.5 I kontext ............................................................................................................... 16 

5.2.6 Kunskap ............................................................................................................... 16 

5.2.7 För- och nackdelar ............................................................................................... 17 

6 Diskussion ......................................................................................................................... 17 

6.1 Metoddiskussion ......................................................................................................... 18 

6.2 Resultatdiskussion ...................................................................................................... 19 

6.2.1 Lärarnas attityder till arbete med sång, rim och ramsor ......................................... 19 

6.2.2 Arbetssätt och metoder ......................................................................................... 20 

6.2.3 Lärarens roll ......................................................................................................... 22 

7 Slutsats .............................................................................................................................. 23 

7.1 Slutsats ....................................................................................................................... 23 

7.2 Fortsatt forskning ........................................................................................................ 24 

Referenser ...............................................................................................................................  
Bilaga 1 – Information- och samtyckesblankett........................................................................  
Bilaga 2 – Intervjuguide ..........................................................................................................  
Bilaga 3 – Definitioner av begrepp ..........................................................................................  
Bilaga 4 – Exempel från Excel-tabell .......................................................................................  



1 
 

1 Introduktion 
I det centrala innehållet för engelskämnet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket, 2011b, s. 31) framgår det tydligt att undervisningen för årskurserna 1-3 ska innehålla 
sånger och ramsor. Rim står inte utskrivet uttryckligen i den engelska ämnesplanen, men ramsor 
och dikter (Skolverket, 2011b, s. 31) innehåller ofta rimmande moment. Sång, ramsor och till viss 
del rim, har alltså en tydlig plats i den engelska undervisningen för elever i grundskolans tidigare 
år. Vilka attityder lärare har för arbete med dessa metoder, och även till viss del hur de arbetar 
med dessa, kan vara väldigt varierande. Tidigare forskning (exempelvis Lin, 2013; Şevik, 2011) 
visar på ett behov av fördjupad kunskap i lärarattityder gällande sång, rim och ramsor, och i 
synnerhet svensk sådan. Denna studie ämnar därför redogöra för hur svenska lärare kan förhålla 
sig till sång, rim och ramsor som verktyg inom engelskundervisning. 
 
Det var på grund av en positiv upplevelse vid arbete med sång, rim och ramsor under 
engelskundervisning med en årskurs 1-klass som jag valde att inrikta mig på just detta fält. Sedan 
dess har jag haft ytterligare positiva upplevelser, där eleverna visat ett stort engagemang för det vi 
arbetat med, och en ovanligt god förmåga att ta till sig och minnas undervisningsinnehållet. Dock 
var inte min uppfattning att lärare i min omgivning arbetade i någon större utsträckning med 
sång, rim och ramsor i sin engelskundervisning. Därför ägnade jag min litteraturstudie inom 
grundlärarprogrammet till att försöka få en större insikt i hur och varför arbete med sång, rim 
och ramsor inom engelska bör ske, och vilka attityder lärare visade gentemot det. Resultatet av 
sagda arbete visade på att eleverna motiverades av arbetssättet, och att det hade potential att 
utveckla flertalet förmågor, däribland vokabulär, språkrytm och intonation. Det resultat som var 
mer blandat var lärarnas attityder. Enligt enkäter och aktionsforskningsrapporter upplevde många 
lärare arbete med sång och ramsor inom engelska som positivt. Värt att notera är att rim generellt 
saknats i de utvalda studierna. Lärarna kunde också uppleva att det var obekvämt att själva 
behöva prestera framför klassen, svårt att koppla till styrdokument och det övriga arbetet, och 
svårt att bedöma. Enligt en enkätstudie arbetade inte lärarna med sång, rim och ramsor i större 
utsträckning, trots att de såg fördelar gällande elevers motivation och språkutveckling (Lin, 2013, 
s. 69-70).  
 
Resultatet av detta sporrade en vilja att undersöka lärares attityder vidare. Då svensk forskning i 
ämnet var svår att finna, kan behov finnas för en ökad mängd. Eftersom lärarnas åsikter ofta 
upptagits genom enkäter kan det också upplevas svårt att få en djupare bild av skälen till deras 
resonemang. Om nu lärare väljer bort sång, rim och ramsor, vore det givetvis intressant och 
nyttigt för vidare utveckling av engelskämnet att även få veta varför dessa metoder väljs bort. 
Huruvida dessa resultat stämmer överens med hur svenska lärare arbetar med engelska i de 
tidigare åren av grundskolan går inte heller att säga utifrån mitt första resultat, och inte heller mitt 
andra. Dock är förhoppningen att kunna ge en indikation genom att visa på några svenska lärares 
attityder.  
 
För att få bättre insikt i de frågor som uppstått efter litteraturstudien anser jag det därför lämpligt 
att utföra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med svenska lärare. Detta för att uppnå ett 
svenskt perspektiv och kunna få en djupare insikt med hjälp av följdfrågor. Då lärare är den 
grupp som ska förhålla sig till styrdokumenten samt planera och genomföra kvalitativ och 
engagerande undervisning, känns det lämpligt att utreda vad de kan finna positivt respektive 
problematiskt med användningen av sång, rim och ramsor för att främja engelsk språkutveckling. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete med 
sång, rim och ramsor i engelskundervisning i årskurs F-3. 

2.3 Frågeställningar 

 
1. Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inom 

engelskundervisning? 
2. Hur arbetar lärarna i studien med sång, rim och ramsor inom engelskundervisning? 
3. Hur ser lärarna i studien på vikten av sin egen roll i arbetet med sång, rim och ramsor i 

engelskundervisning? 

 

3 Bakgrund 
Detta avsnitt ämnar ge en insikt i hur teori och tidigare forskning behandlar användningen av 
sång, rim och ramsor inom språkundervisning, och då i synnerhet inom undervisning av engelska. 
Inledningsvis redogörs för innebörden av sång, rim och ramsor. Sedan behandlas det som står att 
finna i styrdokument angående dessa metoder, då det är en relevant faktor för vad lärare har att 
förhålla sig till i sin undervisning. Andra rubriker som ämnar ge en grundläggande insikt i ämnet 
är implikationer på undervisningen, lärarens roll samt upplevd problematik i användandet av 
sång, rim och ramsor.  
 
Avslutningsvis kommer teorin om multipla intelligenser samt sociokulturell teori att behandlas, 
som kan ge ytterligare ramverk för förståelse av situationen. Den bakgrund som ges i detta avsnitt 
kommer även att stödja analysen och diskussionen i studiens senare delar.  

3.1 Begreppsredogörelse 

3.1.1 Sång (Song) 

Sång kan definieras som att använda rösten för att skapa musik (Nationalencyklopedin, 2015c, 
Sång). I denna studie avses sång som innehåller text. 
 
Exempel på engelsk sång: 

The wheels on the bus go round and round, 
round and round, 
round and round. 

The wheels on the bus go round and round, 
all through the town1. 

 

3.1.2 Rim (Rhyme) 

I denna studie avser rim verser som slutar med rimmande ord, det vill säga ord som låter lika i 
slutet. Rim ingår ofta i sånger, ramsor eller barnrim2 (Nationalencyklopedin, 2015b, Rim; 
Merriam-Webster Dictionary, u.å.). 
                                                
1 Upphovsman okänd. 
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Exempel på rim: 
Roses are red, 

violets are blue, 
sugar is sweet 

and so are you3 

3.1.3 Ramsa (Chant) 

I den här kontexten avser ramsor rytmiska texter för barn, där rytm och rim ofta används för att 
underlätta memorering (Nationalencyklopedin, 2015a, ramsa). 

Exempel på engelsk ramsa: 

listen listen 
listen to the rain 

listen listen 
listen to the rain 

softer softer 
listen to the rain 

softer softer 
listen to the rain 

listen listen listen listen 
listen to the rain 

louder louder 
listen to the rain 

louder louder 
listen to the rain 

listen listen listen listen 
listen to the rain4 

 

3.2 Styrdokument 

I den engelska ämnesplanen ligger fokus på kunskaper som hjälper eleven att anpassa sin 
kommunikation beroende på social och kulturell kontext (Skolverket, 2011b, s. 30). 
Undervisningen ska vara intresseväckande och ge eleven chans att ta del av det engelska språket i 
olika former (Skolverket, 2011b, s. 30). I enlighet med nutida forskningsresultat framhävs det i 
den engelska kursplanens kommentarmaterial (Skolverket, 2011a, s. 6) att arbete med den 
språkliga strukturen, såsom grammatik, ska balanseras upp med arbete som utvecklar den 
kommunikativa förmågan. Det betonas att språk är något man lär sig bäst då man själv får 
interagera med det, genom att få uttrycka sig och försöka förstå andra (Skolverket, 2011a, s. 6). 
Av hänsyn till forskningsresultat betonas det även att moment som innehåller ”höra-göra” och 
”lyssna-förstå-imitera-tala” (Skolverket, 2011a, s. 14) bör användas i de yngre elevernas 
språkundervisning, då dessa visat sig vara de mest effektiva metoderna för att lära sig språk. 
 
Det som ska behandlas i ämnet engelska årskurs 1-3 står att finna i ämnesplanens centrala 
innehåll. Under rubriken Lyssna och läsa – reception står ”Sånger, ramsor, dikter och sagor” 
(Skolverket, 2011b, s. 31) utskrivet som lämpligt innehåll. Under rubriken Tala, skriva och samtala – 
produktion och interaktion står det att eleverna ska få ägna sig åt ”Sånger, ramsor och 
                                                                                                                                                   
2 Eng. nursery rhymes. 
3 Roud Folk Song Index nummer 19798. 
4 Dunn, S. (1999). All Together Now. Portland: Stenhouse Publishers. 
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dramatiseringar” (Skolverket, 2011b, s. 31). Det ska alltså i engelskundervisningen för årskurs 1-3 
ingå möjligheter för eleverna att ta del av sånger, ramsor, dikter och sagor, samt att de ska få 
sjunga, ramsa och dramatisera.  
 
Detta går även ihop med åsikten att yngre elever främst bör få kommunicera på engelska i talad 
form, och att skriftlig engelska står med i det centrala innehållet först för årskurserna 4-6 
(Skolverket, 2011a, s. 14). Detsamma gäller för krav på den språkliga strukturen, inte heller den är 
aktuell förrän eleverna börjar årskurserna 4-6 (Skolverket, 2011b, s. 32).  
 

3.3 Implikationer av arbete med sång, rim och ramsor på undervisning  

Enligt Pinter (2006, s. 29) drivs de yngsta barnen som lär sig engelska av inre motivation. De vill 
lära sig engelska för att de tycker om aktiviteterna och de tycker om läraren och tryggheten i 
klassen. Om det ges möjligheter till språkundervisning med mycket input och interaktion, har 
eleverna goda chanser att uppnå en hög nivå i det nya språket (Pinter, 2006, s. 29; 37).  
 
Sundin (2004, s. 156) framhåller att elever i arbete med engelska sånger och sånglekar på ett 
avspänt och omedvetet sätt övar språkliga aspekter som uttal och intonation. Även repetition blir 
med dessa arbetssätt en naturlig del av ett lustfyllt arbete. Sånger, rim och ramsor i 
undervisningen fångar upp elevernas engagemang, påhittighet och intresse för att leka med 
språket (Sundin, 2004, s. 155). Dahlbäck (2011, s. 118) betonar också att ur en musikalisk 
utgångspunkt, kan eleverna finna intresse för texten och orden i sången, och gruppens 
gemensamma sjungande främjar ett gemensamt lärande. Dahlbäck (2011, s. 141) förespråkar 
användning av elevernas egna musikintressen i språkundervisningen, då detta är bra underlag för 
att skapa intresse och motivation hos eleverna. När visuella, auditiva och kinestetiska metoder 
blandas – det vill säga både läsa, höra och röra sig till sången – kan man på ett naturligt sätt möta 
upp flera olika lärostilar (Dahlbäck, 2011, s. 125). 
 
Faktorer för ett motiverande arbete är ett bra, intressant och lagom utmanande innehåll, med 
intresseväckande introduktioner, variation av aktiviteter, uppgifter och material. Det påverkar 
också positivt att eleverna får samarbeta snarare än tävla mot varandra (Lightbown & Spada, 
2013, s. 64-65). Flera internationella studier har bekräftat att motivationen hos framförallt yngre 
elever påverkas positivt av arbete med sånger och ramsor i engelskundervisning (Chou, 2012; Lee 
& Lin, 2015; Lin, 2013; Şevik, 2011). Yngre elever har enligt Pinter (2006, s. 29) en känslighet för 
det fonologiska systemet i språk. De märker tidigt av ljud och rytm i språket, och uppskattar 
chanser att få imitera ljud och intonationsmönster. Şevik (2011,s. 1032) och Lin (2013, s. 96) har 
studerat lärares inställningar och erfarenheter om användning av sång och musik i 
engelskundervisning och funnit att sång och musik kan minska elevernas prestationsångest i 
klassrummet. Genom att eleverna får chansen att delta i grupp, snarare än att behöva prestera 
individuellt, sänks kraven (Lightbown & Spada, 2013, s. 32). Lundberg (2007, s. 93), som har 
studerat lärare och engelskundervisning i Sverige, har på liknande sätt funnit att elevernas känsla 
av trygghet och glädje i språkinlärningen såväl som utveckling av uttal och intonation ökar vid 
arbete med sång och ramsor. Lin (2013, s. 96) och Lundberg (2007, s. 93) fann dock att lärarna 
upplevde att de äldre eleverna inte uppskattade ett sådant arbetssätt, då de tyckte det var 
barnsligt. Elevernas vilja att sjunga minskade enligt dessa lärare med åldern. Chou (2012) har 
undersökt hur vokabulär och motivation hos elever i engelskundervisning påverkades av arbete 
med bland annat sång. Både Lundberg (2007, s. 93) och Chou (2012, s. 292) har funnit att arbete 
med sång och musik utvecklar ordförrådet i engelska och även att det påskyndar 
utvecklingstakten.  
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När barn lär sig engelska är första steget mot att producera eget språk återupprepning av fraser 
som de hört, men ännu inte förstår. Fraserna kommer ofta från läraren direkt eller från sånger, 
rim, ramsor eller berättelser. Dessa texter innehåller ofta repetitioner, vilket underlättar 
mottagandet av språket (Pinter, 2006, s. 53; 56). Detta bekräftas i Lins (2013, s. 104) och 
Lundbergs (2007 s. 94-95) studier där ett värde av att arbeta med sånger är just möjligheten till 
repetition. På ett tidigt stadium av språkinlärning förlitar sig eleverna ofta på stöd i kontext, då de 
inte förstår varje ord (Pinter, 2006, s. 48). Då kan rim, mimning och repetition utgöra bra 
arbetsmetoder för att utveckla vokabulären, visar forskningen. Sånger, rim och rytmiska 
berättelser på engelska har dessutom fördelen att det hjälper barnen förstå språkets naturliga rytm 
och de får även träna på särskilt engelskt uttal då de lär sig fraser utantill (Pinter, 2006, s. 53; 88-
89). När språkliga moment är förutsägbara förstärks förståelsen hos barnen, och när de kan 
förutsäga vad som ska komma härnäst, vill de själva även delta. Ramsande är ett tryggt sätt för 
barnen att börja delta i språkandet. De som inte känner sig redo, kan bara lyssna. Det blir ett 
gemensamt moment där ingen är tvingad att delta, utan där barnen successivt kan delta allt 
eftersom de känner sig bekväma (Pinter, 2006, s. 53).  

3.4 Lärarens roll 

Det är väldigt viktigt att läraren motiverar sina elever. Läraren ska erbjuda aktiviteter som 
stimulerar eleverna, hjälper deras självkänsla och självförtroende och ger dem möjlighet till 
samarbete (Pinter, 2006, s. 37).  För att uppnå högre motivation och en positiv attityd behöver 
läraren skapa en bra lärandemiljö där eleverna känner sig trygga nog att försöka och inte vara 
rädda att misslyckas. Om eleverna ska bli kompetenta engelska språkbrukare, måste de vilja och 
våga använda språket (Börjesson, 2012, s. 2).  
 
Lundberg (2007, s. 92) betonar i sin studie att lärarens egna engagemang och deltagande i 
undervisningen är mycket viktigt när de arbetar i klassrummet med sånger och ramsor. Bjuder 
läraren på sig själv kan ett sådant arbete vara ett bra och effektivt hjälpmedel i engelskinlärningen. 
Läraren utgör generellt den största källan för språklig input, och i synnerhet i början av elevernas 
språkinlärning är det viktigt att de får chans att lyssna till språket, för att sedan själva våga pröva 
på att tala (Pinter, 2006, s. 45). Imitation är en aktivitet många yngre barn uppskattar, och särskilt 
gällande rörelse och sång (Chou, 2012, s. 290; Lundberg 2007, s. 159). Gester och kroppsspråk 
spelar här en stor roll (Lundberg, 2007, s. 92). Via observationer har Lee och Lin (2015, s. 21) 
funnit att eleverna är i stort behov av audio-visuell input i sitt språkliga lärande. Utöver 
engagemang och en vilja att bjuda på sig själv, betonar Lundberg (2007, s. 93) även vikten av att 
läraren kan materialet. 
 
Lin (2013, s. 111) och Pinter (2006, s. 41) lyfter båda att lärares självförtroende gällande sina egna 
förmågor kan sätta käppar i hjulet för lärarnas eget deltagande. Flera lärare i Lins (2013, s. 111) 
studie upplevde att de inte hade kunskapen att integrera musik och sång, och många upplevde 
också att det var pinsamt att delta själva. Detta menar Pinter (2006, s. 41; 45) kan kompenseras 
med bra material, såsom filmklipp och cd-skivor, i synnerhet sådana som hör till det läromedel 
som används. Lin (2013, s. 80) fann i sin studie att lärare använde videoklipp och inspelningar i 
hög utsträckning, medan endast tre procent av de lärare som svarat använde enbart den egna 
rösten. Pinter betonar dock (2006, s. 45-46) att det är lättare för eleven att ta till sig input från 
läraren än från inspelningar. Detta då läraren har möjlighet att anpassa vad den säger och hur fort 
den talar. Upprepningar, gester och ansiktsuttryck är också verktyg läraren har möjlighet att 
använda för att hjälpa eleverna att förstå, som inte går att uppnå via inspelningar. Det är därför 
också viktigt att läraren strävar efter ökat självförtroende och ökad språkförmåga, för att kunna 
erbjuda eleverna inspiration och tydlighet (Pinter, 2006, s. 41; 46).  
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3.5 Problematik  

Lin (2013, s. 111) och Şevik (2011, s. 1032-1033) fann att lärare hade problem att hitta material 
att använda sig av i arbete med sånger i engelskundervisningen. Trots att lärarna i Şeviks (2011, s. 
1032-1033) studie uppfattade sången som ett tidseffektivt verktyg, kunde de ändå välja bort 
användningen av denna. Detta berodde då istället på att material saknades och upplevelsen att 
detta var svårt att hitta. Flera lärare i Lins (2013, s.111) studie efterfrågade mer material och stöd i 
valet av sånger, då de kände att de saknade kunskap och tid. 
 
Lin (2013, s. 122) och Lundberg (2007, s. 132-133) har funnit att en del lärare använde sig av 
sånger och ramsor utan bakomliggande pedagogiskt syfte. Lin (2013, s. 122) efterfrågar därför 
fortsatt forskning kring lärares medvetna användande av musik för att utveckla specifika 
kunskaper. Som följd av bristen på pedagogiskt syfte har lärare även uttryckt svårighet i att 
bedöma arbete med sånger i engelskundervisningen (Lin, 2013; Şevik, 2011). Şevik (2011, s. 1033-
1034) förespråkar därför att sången kopplas samman med andra moment i undervisningen. 
Genom detta samspel mellan aktiviteter menar han att bedömningen av undervisningen, inklusive 
sången, skulle bli lättare. Även Pinter (2006, s. 132) lyfter det faktum att objektiv bedömning av 
elever i de tidigare årskurserna kan vara problematisk då deras kunskaper ofta består av sånger 
och annat verbalt deltagande. Då risken enligt Pinter (2006, s. 132-137) blir att elever bedöms i 
situationer de är ovana vid som kan orsaka negativ syn på engelskämnet, såsom genom texter och 
prov, förespråkar hon istället användandet av andra metoder, såsom observation, 
självbedömning, portfolios och projektarbeten.  
 
Viss forskning flaggar även för att eleverna i de tidigare åren av grundskolan må lära sig sånger 
och ramsor, och lite välövad dialog, men att de inte kan uttrycka sig självständigt och att detta gör 
att de ofta får börja om under senare stadier av engelska (Pinter, 2011, s. 91). 

3.6 Teoretiskt perspektiv 

Nedan ges en inblick i de teorier som används som teoretiskt ramverk i denna studie. Howard 
Gardners (1994; 2000) teori om multipla intelligenser5 är aktuell då de musikaliska samt språkliga 
aspekterna i sång, rim och ramsor kan ses som kombinationer av två intelligenser. För att 
ytterligare koppla till det sociala samspelet som sång, rim och ramsor inbjuder till, samt lärarens 
roll, kommer teorin om multipla intelligenser även att kompletteras med ryske psykologen och 
pedagogen Lev S. Vygotskys sociokulturella teori (Säljö, 2011, s. 170).  

3.6.1 Teorin om multipla intelligenser 

Teorin om multipla intelligenser tar hänsyn till människans olika talanger och lärostilar, av 
Gardner kallade intelligenser, och delar upp dem i olika kategorier (Pinter, 2006, s. 13). Då Gardner 
grundade teorin under 1980-talet var antalet intelligenser sju, men har senare utökats till 10 
(Gardner, 2000, s. 47). Två av dessa intelligenser är den lingvistiska och den musikaliska (Pinter, 
2006, s 14). Gemensamt för dessa båda intelligenser är en känsla för ljud och rytm. Andra likheter 
är att de används i syfte att kommunicera med omvärlden, och att de enskilda ljuden ges 
betydelse då de sätts samman i meningar eller melodier (Gardner, 1994, s. 71; 90; 96-97).  
 
För en lärare innebär detta perspektiv enligt Pinter (2006, s. 13) en möjlighet att se skillnader hos 
eleverna, och anpassa undervisningen därefter. Enligt henne kan elever dra stor nytta av att 
undervisning utformas och varieras så att de olika intelligenserna täcks in. Även Gardner (2000, s. 
138-139) förespråkar variation i utformning och bedömning av undervisning. Genom att utnyttja 
en elevs exempelvis musikaliska intelligens inom ett område eleven har svårare för, kan inlärning 
förenklas (Gardner, 2000, s. 137). Pinter (2006, s. 51) ger exempel på att lyssna och göra-övningar 

                                                
5 Min översättning från engelskans The Theory of Multiple Intelligences. 
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inte bara gynnar eleverna då de utvecklar deras hörförståelse, utan kan också vara ett sätt att ta in 
multipla intelligenser i det engelska klassrummet. 

3.6.2 Sociokulturell teori 

De centrala funktionerna i Vygotskys teori utgår från utveckling genom social interaktion 
(Vygotsky, 1978). Säljö (2011, s. 177) beskriver hur eleverna i ett sådant samspel absorberar nya 
tankesätt, resonemang och beteenden. Språket blir här ett medium där nya perspektiv och 
erfarenheter kan överföras till eleverna från den mer kunniga läraren, och därigenom ges eleverna 
chans att utvecklas som individer. Detta är ett naturligt sätt för barn att lära sig och under 
barndomen utvecklar de nya färdigheter och kunskaper i relationen till de vuxna (Säljö, 2011, s. 
179). Den proximala utvecklingszonen kallas avståndet mellan den prestation eleven klarar med 
stöttning av en mer kunnig part, jämfört med om samma elev arbetar ensam (Vygotsky, 1978, s. 
86). Tanken består i att med lite lånad kompetens från exempelvis läraren, har eleven möjlighet 
att prestera på en mer avancerad nivå och därmed utvecklas framåt. Det kan handla om att ställa 
rätt frågor eller ge små ledtrådar när exempelvis eleven stakar sig i en text. Att arbeta på det här 
sättet, att genom samtal bistå eleven med stöttning i processen, har senare kommit att även kallas 
scaffolding. Läraren ger inte eleven svaren, utan kan genom taktisk dialog leda in eleven på rätt väg 
(Säljö, 2011, s. 180). Vygotsky (1978, s. 87-88) betonar även imitation som en avgörande funktion 
för barnens utveckling inom den proximala utvecklingzonen. 
 
Läraren har, menar Pinter (2006, s. 12-13) en viktig roll gällande inlärningen av främmande eller 
andraspråk, då lärarens språk ofta är den största input eleven får. Att lyssna på läraren är viktigt 
för elevens egna uttal och för att förstå nya språkbitar genom olika kontexter. Det är också viktigt 
för läraren att minnas att eleverna behöver få möjlighet att skapa språk i samspel med läraren och 
varandra. Därför måste läraren se över sin språkundervisning, så att effektiva situationer för 
språkinlärning skapas (Pinter, 2011, s. 36). Lantolf (2000, s. 17-18) poängterar att det är viktigt att 
eleven inte bara ska kopiera läraren, utan snarare imitera och återskapa på sitt eget sätt för att 
lärande ska skapas.  
 

4 Metod 
I avsnittet som följer beskrivs proceduren för utförandet av denna studie. Inledningsvis beskrivs 
val av forskningsmetod, testning av forskningsmetoden, hur informanter valts och de etiska 
aspekter som tagits i åtanke. Sedan följer en redogörelse av genomförandet samt vilka åtgärder 
som gjorts för att säkra studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis beskrivs det i avsnittet 
hur den insamlade empirin har hanterats och analyserats. 

4.1 Val av forskningsmetod  

Då syftet med studien är att få kunskap om lärares attityder till arbete med sång, rim och ramsor i 
engelskundervisning, föll valet av forskningsmetod på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 19) beskriver intervjun som ett samtal med en struktur och ett 
syfte, medan Cohen, Manion och Morrison (2007, s. 349) betonar att intervjuer ger deltagarna 
möjlighet att uttrycka och diskutera sina attityder och upplevelser. Intervjun skapar alltså chansen 
till ett mer ingående perspektiv, som inte bara konstaterar utan även diskuterar attityder. Som 
kontrast till mycket av den forskning som behandlats i den tidigare litteraturstudien valdes därför 
intervjuer istället för enkäter, då dessa ofta fokuserar på mätbara data snarare än att fånga 
upplevelser mer ingående (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 143).  
 
Då intervjuer kan bli för styrda, kan det därigenom bli svårt att hålla igång en naturlig dialog. 
Semi-strukturerade intervjuer kan vara ett sätt att kringgå detta, då mindre behöver vara 
förutbestämt än vid en mer strukturerad intervju (Cohen, Manion & Morrison, 2007, s. 353; 361). 
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På så sätt var förhoppningen att kunna ställa följdfrågor och få en djupare insikt, då möjligheten 
skulle finnas att fråga varför lärarna tyckte eller agerade på ett visst sätt, och hur de gick tillväga. 
Just användandet av frågan hur i frågeställningar, beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 143) 
som ett tecken på att kvalitativa intervjuer är rätt metod att använda, till skillnad från kvantitativa 
metoder som snarare bör användas då frågan är hur mycket.  
 
Som stöd under intervjuerna utarbetades en intervjuguide. Den halvstrukturerade intervjuguiden 
beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 172) som ett övergripande manus innehållande de 
teman som ska behandlas samt förslag på frågor. De teman som användes kan ses i 
intervjuguiden i bilaga 2. Först valdes teman ut utifrån vad den tidigare forskningen i 
bakgrundssektionen visat, samt utifrån frågeställningarna i denna studie. Därefter formulerades 
frågor för varje tema. Enligt McKay (2006, s. 52) är formuleringen av intervjufrågorna och en 
intervjus framgång tätt sammanlänkade. Därför anpassades frågorna så att de inte skulle vara för 
långa eller komplicerade, vilket ska underlätta bekvämlighet och flyt i samtalet (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 173). McKay (2006, s. 52-53) förespråkar även öppna frågor, och avråder 
från ja-/nej-frågor utan chans till utveckling av svaret, och dessa faktorer togs också hänsyn till. 
Fördelar med intervjuguiden som forskningsmetod beskriver Cohen, Manion och Morrison 
(2007, s. 353) vara att tydlighet genomsyrar intervjuerna, då de intervjuade i stor grad får samma 
frågor, att de har möjlighet att titta på de frågor som ställs, samt att databearbetning underlättas. 
Samtidigt erbjuder intervjuguiden också möjlighet till flexibilitet, då den som intervjuar kan 
anpassa frasering och ordning på de frågor som ställs (McKay, 2006, s. 52).  

4.2 Test av intervjuguide 

Innan intervjuguiden användes under lärarintervjuerna gjordes först två pilotintervjuer. Detta för 
att exempelvis se om frågorna täckte in det som önskats, att de kom i rätt ordning, inte var 
repetitiva samt var lätta att förstå. Genom att först utföra pilotintervjuer gjordes chansen större 
att de riktiga intervjuerna skulle fungera bra och få fram rätt sorts information. Efter 
pilotintervjuerna korrigerades intervjuguiden i enlighet med deltagarnas feedback och egna 
slutsatser. Bland annat ändrades några formuleringar och en repetitiv fråga omformulerades. 
Dessutom uppstod behovet av definitioner på begreppen sång, rim och ramsor. Därför skapades 
ett blad med definitioner och exempel6 på dessa begrepp, som sedan medföljde som stöd under 
de faktiska intervjuerna. På så vis blev det tydligt för informanterna vad som avsågs i frågorna  
 
Pilotintervjuerna utfördes vid två olika tillfällen, med tid för korrigering av intervjufrågorna efter 
varje. Deltagarna var frivilliga lärarstudenter med viss erfarenhet av engelskundervisning i de 
tidigare årskurserna. Dessa intervjuer tog cirka 25 respektive cirka 40 minuter, och denna tid 
användes som riktmärke för kommande lärarintervjuer.  

4.3 Urval av informanter  

De informanter som efterfrågades för studien var lärare som hade färskt i minnet hur det var att 
undervisa i engelska i de tidigare årskurserna. Därför begränsades sökandet till aktiva lärare som 
arbetade eller arbetat under de senaste åren med engelska i årskurserna F-3. Begränsningen 
gjordes till årskurserna F-3 så att de intervjuade lärarnas ramar skulle vara relativt lika och 
överensstämma med studiens syfte. Då Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) anger att antalet 
deltagare i en vanlig intervjustudie generellt brukar vara mellan 5 och 25, med medelvärdet 15, 
siktades det för denna studie på 8 deltagare. Detta för att hålla sig med marginal inom de av 
Kvale och Brinkmann angivna ramarna för intervjustudier ifall någon eller några deltagare skulle 
välja att hoppa av, men ändå ta hänsyn till den begränsade tidsram som fanns för studien.  
 

                                                
6 Se bilaga 3. 
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Den första kontakten togs med rektorer på kommunala skolor inom en medelstor stad i sydvästra 
Sverige. Dessa mail innehöll information om mig och min utbildning, samt den undersökning 
som skulle utföras. De innehöll även information om anonymitet och informationshantering, 
vilket kändes viktigt för att rektorer och lärare skulle känna sig trygga i att vara berörda av 
undersökningen. Totalt skickades 23 mail ut, och dessa var till rektorer på skolor som innefattade 
berörda årskurser. Av dessa 23 mail blev sex besvarade. Tre av dessa var positiva, men i slutändan 
ledde bara ett till kontakt med enskilda lärare. Två intervjuer kunde bokas in genom denna 
metod. Ytterligare 4 intervjuer blev till genom kontakter, närmare bestämt via bekanta samt via 
lärare på tidigare och nuvarande VFU-skolor. Av dessa valde en deltagare att avsäga sitt intresse 
att bli intervjuad på grund av tidsbrist. I slutändan kvarstod 6 deltagare från 4 olika skolor, som 
alla har undervisat i engelska i årskurserna F-3 under de senaste åren. Trots att de önskade antalet 
för deltagare inte uppnåddes, befinner sig antalet ändå inom de ramar som Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 156) angivit.  

4.4 Etiskt förhållningssätt 

Denna studie är utförd i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 
Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Lärarna fick på 
förhand ta del av en information- och samtyckesblankett (Se bilaga 1), som de senare fick skriva 
under innan själva intervjun inleddes. Informerat samtycke innebär enligt Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 107) att deltagaren är medveten om studiens övergripande syfte och upplägg, samt vilka 
fördelar och risker som ingår i deltagandet. I enlighet med vad Kvale och Brinkmann (2014, s. 
107) säger innehöll information- och samtyckesblanketten information om studiens övergripande 
syfte, ljudinspelning, i vilken kontext studien skrivs, hur data från deltagarna hanteras, samt hur 
studien kommer att publiceras. Målet var att de deltagande lärarna skulle känna sig bekväma med 
hur intervjuerna samt studien i stort skulle utformas och användas. På detta vis berördes de fyra 
forskningsetiska principerna, och då i synnerhet informations- och samtyckeskraven. 
 
För att i största möjliga utsträckning säkra ett etiskt förhållningssätt ska man enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 109; 227-228) värna om de deltagandes konfidentialitet. Detta genom att 
bland annat undvika avslöjande eller personliga detaljer i texten, förvara inspelningar på ett säkert 
sätt samt radera dem när de inte längre behövs. Vetenskapsrådet (2002, s. 12) föreskriver också 
en hänsyn till alla detaljer som berörda kan uppleva obekvämt eller kränkande om dessa detaljer 
skulle bli offentliggjorda. Dessa kriterier har följts efter bästa förmåga. Deltagarnas 
konfidentialitet återkommer genomgående under skrivandet av denna studie, då hänsyn till deras 
anonymitet och privata sfär behövts has i åtanke inte bara under utförandet av intervjuerna, men 
även under analys, redovisning och tolkning av resultaten. 
 
Med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) i åtanke, kommer inte de personliga uppgifter 
deltagarna delat med sig av att användas till något annat än forskningsändamål, det vill säga denna 
studie. 
 
Vad gäller forskarens roll i författandet av en studie, är det viktigt att en hög vetenskaplig kvalitet 
bibehålls, samtidigt som forskaren bör låta sina moraliska kompass styra i många frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 111). Resultaten som redovisas ska i största möjliga mån vara korrekta och 
representativa, men i slutändan är det enligt Kvale och Brinkmann forskarens etik och integritet 
som avgör.  
 
Under själva intervjun är det den som intervjuar som har övertaget, då det är denna part som 
definierar och styr situationen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19). För att försöka begränsa denna 
maktobalans har de intervjuade fått styra samtalet i viss mån. Beroende på vad de svarat har 
frågorna och deras ordning anpassats, och de har även haft möjlighet att lägga till samtalsämnen 
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som de tyckt varit värda att ta upp. Intervjuerna har avslutats med frågan om de velat utveckla 
eller ta upp något ytterligare, för att ge dem chansen att i viss mån styra intervjuns utveckling. 

4.5 Genomförande 

Tid och plats för intervjuer bokades via mailkontakt. Intervjuerna utfördes på lärarnas arbetsplats 
enskilt i personal- eller grupprum, med undantag för två intervjuer. I det första fallet befann sig 
andra lärare stundtals i personalrummet. I det andra fallet påbörjades intervjun i ett klassrum, och 
bytte sedan lokal till ett grupprum då allt fler elever kom in och ljudnivån blev för hög. 
Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter, vilket överensstämmer ganska väl med tiderna för 
pilotintervjuerna. För att undvika att lärarna skulle uppleva tidsbrist som orsakade stress eller att 
de inte hann utveckla sina svar, beskrevs intervjuerna ta cirka 30 till 60 minuter ut i informations- 
och samtyckesblanketten. Dock betonades det under mailkontakten att runt 30 minuter var mer 
sannolikt än 60.  
 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation, med fokus på vad som föranledde ämnesvalet för 
examensarbetet, samt av studiens syfte. Den intervjuades möjlighet att avsluta sitt deltagande 
gicks igenom, och en muntlig förfrågan om digital ljudinspelning gjordes. Definitionerna av 
begreppen sång, rim och ramsor behandlades. Tid, datum, plats och övriga observationer 
antecknades.  
 
Samtalet utgick från frågorna i intervjuguiden, generellt i den ordning de stod. Dock utnyttjades 
det faktum att intervjuaren ska gå efter sitt eget omdöme gällande följandet av guiden (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 172), genom att frågor kunde läggas till eller tas bort för att skapa en 
naturligare dialog med den intervjuade, samt undvika repetition. Lärarna fick fritt svara på 
frågorna, som sedan ofta följdes upp av följdfrågor, förtydliganden och omfrasering av frågorna. 
Ibland blev de intervjuade även ombedda att förtydliga sina svar. Under vissa tillfällen hoppades 
frågor över då de redan blivit väl besvarade, men där det ansågs nödvändigt gavs den intervjuade 
möjligheten att utveckla sitt tidigare svar. Generellt spelades bara fråga-svar delen av intervjuerna 
in och inte genomgång av syfte etcetera, för att spara in tid vid transkribering. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 218) är digital ljudinspelning den vanligaste metoden för att registrera 
intervjuer. Fördelaktigt med denna metod är att det ger intervjuaren möjlighet att fokusera på vad 
som sker i samtalet, på dynamiken och de teman som avhandlas. Dock måste man vara noga med 
att tekniken faktiskt fungerar, och undvika bakgrundsbrus (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 219). Då 
en stor del av tolkningen av intervjun sker under själva intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
206) gjordes en ansträngning för att verifiera dessa tolkningar med den intervjuade. Detta genom 
att sammanfatta det den intervjuade sagt, be den intervjuade själv sammanfatta sin ståndpunkt, 
eller ställa ytterligare relaterade frågor för att få en tydligare bild. På så sätt var förhoppningen att 
undvika att fel saker eller för mycket skulle tolkas in i den intervjuades svar. Genom att tolka det 
den intervjuade säger och förklara tolkningen för denna, har man enligt Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 47) chansen att få direkt feedback på om tolkningen stämmer.   

4.6 Reliabilitet och validitet 

För att ett forskningsresultat ska ha hög reliabilitet bör det vara precist, tillförlitligt, samt möjligt 
att upprepa med lika resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 103). Den 
inspelade intervjun är enligt McKay (2006, s. 55) en tillförlitlig metod i det att den version som 
senare analyseras är en direkt återgivning av vad som faktiskt sagts under intervjun. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 218) dekontextualiseras dock intervjuerna då de tas ur sitt sammanhang, 
en social interaktion innehållande kroppsspråk och intonation. Detta är tyvärr oundvikligt i 
sammanhanget då intervjun ska tas från verbal form till skriftlig, men är ändå något som påverkar 
den färdiga versionens reliabilitet och bör tas i åtanke vid överföringen till skriftlig form. Kvale 
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och Brinkmann (2014, s. 218) ger exempel på detta då de anmärker att ironi är något som ofta går 
förlorat i överföringen, då ironi är ett mellanting mellan verbal och icke-verbal kommunikation.  
I användandet av intervjuer är det också viktigt att ta hänsyn till att den intervjuade kan påverkas 
av andra faktorer, såsom stress och trötthet (Cohen, Manion & Morrison, 2007, s. 349). Faktorer 
som kunde tänkas påverka de intervjuade antecknades därför innan intervjun startade, och 
deltagarna tillfrågades även om just detta. Den intervjuade kan även påverkas av situationen, och 
risken finns att de återger vad den tror att intervjuaren vill höra, snarare än hur den faktiskt gör 
(McKay, 2006, s. 51). Då den intervjuade kan påverkas av den som intervjuar, och anpassa sina 
svar därefter, försöktes en neutral men uppmuntrande attityd bibehållas.  
 
I forskningen är det avgörande att till största möjliga mån förhålla sig objektiv och undvika 
förutfattade meningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 51). Som intervjuare 
gör man dock ständigt tolkningar av det som sägs, och så även i analysen (McKay, 2006, s. 56). 
Därför är det ett extra säkerställande av tolkningen att under intervjun kort sammanfatta för 
informanterna hur deras repliker förståtts. Om missförstånd har skett, kan justeringar göras.  
 
För att öka validiteten, bör intervjuaren försöka bevara fokus på ämnet (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s. 105), i det här fallet sång, rim och ramsor, och se till att alla 
frågor blev erforderligt behandlade. Senare i transkriberingen rensades irrelevant information 
bort. 

4.7 Bearbetning av material och analys 

Redan under själva intervjuerna uppmärksammades skillnader i svar från de intervjuade, och 
dessa tankar togs med till den senare analysen. Detta för att förenkla analysprocessen i ett senare 
skede. Samtidigt bör man vara försiktig med att låta tidiga insikter styra hur analysen utförs senare 
(McKay, 2006, s. 56).  
 
Utifrån de inspelningar som gjorts under intervjuerna transkriberades de sedan i sin helhet, med 
undantag för utfyllnadsljud och -ord, såsom umm. Även vissa oavslutade meningar som saknade 
sammanhängande betydelse bortsågs från. Alla intervjuer lyssnades igenom minst två gånger, och 
lästes såväl separat som i kontext med de övriga. Vid transkriberingen användes samma 
noggranna teknik för alla intervjuer, då risken minimeras att det blir snedvridet vid språkliga 
jämförelser, och det är viktigt att redogöra noggrant för tillvägagångssättet i rapporten (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 221).  
 
Materialet analyserades sedan genom utförandet av en innehållsanalys (McKay, 2006, s. 57). 
Tanken bakom denna metod är att materialet studeras i syfte att hitta gemensamma kategorier 
vari det kan summeras. (McKay, 2006, s. 57). De transkriberade intervjuerna lästes igenom, i 
sökandet efter gemensamma tankar och idéer. Först ordnades de efter frågorna som ställts, där de 
utmärkande delarna av svaren fördes in i en tabell i Excel7. Ibland var svaren mer av karaktären 
av dialog mellan intervjuare och informant, och i dessa fall inkluderas även intervjuarens 
följdfrågor och kommentarer för att sätta svaren i rätt sammanhang. Genom tabellen uppnåddes 
en översikt över de olika lärarnas svar på samma fråga, vilket gav bra möjligheter att jämföra och 
analysera. Att organisera data efter de intervjuades svar kallas ”cross-case”-analys (McKay, 2006, 
s. 56-57). Detta är bra för att få en översikt och kunna jämföra de intervjuades åsikter. Vidare 
kategorisering gjordes där bland annat positiv, neutral och negativ inställning till sång, rim och 
ramsor som arbetssätt markerades med olika bakgrundsfärger. En andra färgkodning gjordes 
också utifrån vilken frågeställning som svaret anslöt till. I tabellen inkluderades även två 
kolumner bredvid varje svar för möjlighet att sammankoppla svaren med aktuell teori eller 

                                                
7 Se bilaga 4. 
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bakgrund. Denna tabell utgjorde sedan grunden för resultatredovisningen där relevanta fynd från 
svaren i varje tema förmedlades. Genom den översiktliga strukturen tilläts informationen 
organiseras på ett logiskt sätt. För diskussionen var tabellen ännu en gång värdefull. Genom den 
tydliga strukturen och översiktliga kategoriseringen och sammankopplingen mellan resultat, teori 
och bakgrund kunde värdefulla kopplingar göras. Jämförelser gjordes också mellan en och samma 
lärares olika svar. Ställt mot de andra informanterna var förhoppningen att vissa förklaringar och 
samband skulle visa sig och ge ledtrådar till bakomliggande motiv för deras svar. Avslutningsvis 
granskades svaren även för ytterligare röda trådar, som inte funnits genom den valda 
struktureringen av innehållet. Detta för att inte låta upplägget och förutfattade åsikter styra de 
aspekter som analyserades i materialet.  

 

5 Resultat 

5.1 Presentation av deltagare 

Nedan presenteras utvald information om lärarna som valt att delta i studien genom att låta sig 
intervjuas. Deltagarnas namn och andra avslöjande attribut har tagits bort för att bevara 
anonymiteten. Namnen som står nedan är fiktiva. Detta i samstämmighet med McKay (2006, s. 
156), som beskriver att relevant information, såsom ålder och yrkeserfarenhet kan stå med, men 
att mer avslöjande information, som deltagarnas namn, bör ersättas av pseudonymer. 
 
Elsa är mellan 25-29 år och har arbetat som lärare i 4 år. Under dessa år har hon fram till nyligen 
undervisat i engelska varje vecka. På frågan om Elsa tycker om att undervisa i engelska svarar hon 
”Från och till”, beroende på elevernas nivåer och det läromedel som används. Hon är inte 
behörig att undervisa i engelska. 
 
Kristin är mellan 55-59 år gammal. Hon har arbetat som lärare i drygt 20 år, och har undervisat i 
engelska i de tidigare årskurserna de senaste sju åren. Hon har ett allmänt språkintresse och tycker 
om att undervisa i engelska. Kristin är behörig att undervisa i engelska. 
 
Lisa är mellan 25-29 år gammal, och har arbetat som lärare i sex år. Lisa har även undervisat i 
engelska i de tidigare årskurserna under dessa sex år, och tycker det är väldigt roligt. Hon är sedan 
nyligen behörig att undervisa i engelska. 
 
Hanna är mellan 35-39 år och arbetar som lärare sedan 9 år tillbaka. Hon har undervisat i engelska 
i drygt två år och uttrycker starkt hur mycket hon uppskattar att undervisa i engelska. Hanna är 
behörig att undervisa i engelska. 
 
Eva är mellan 40-44 år. Hon har arbetat som lärare i 19 år och har under denna tid även 
undervisat i engelska. Eva beskriver att hon tycker engelska är kul och att hon till skillnad från 
många äldre lärare haft lätt för engelskan, och att det därför blivit hennes nisch på skolor. Hon är 
behörig i att undervisa i engelska. 
 
Lydia är mellan 40-44 år gammal och har arbetat som lärare i 20 år. Av dessa 20 år har hon 
undervisat i engelska de senaste 10. Hon tycker om att undervisa i engelska. Lydia är inte behörig 
att undervisa i engelska, men kommenterar dock att hon är tillåten att göra det då kommunen, 
enligt vad hon minns, har som riktlinje att engelskan bedöms först i årskurs 4. 
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5.2 Resultatredovisning 

Nedan redogörs resultatet från intervjuerna. Inspirerat från intervjuguiden har de teman som 
används där behållits som rubriker, för att på så sätt få en röd tråd mellan lärarnas svar. Dessa 
rubriker är I klassrummet, Lärarens roll, Material, Elevens utveckling, I kontext, Kunskap samt För- och 
nackdelar.  

5.2.1 I klassrummet 

Samtliga lärare anger att de arbetar med sång, rim eller ramsor i undervisningen av engelska. 
Däremot skiljer det stort hur lärarna under tidigare former arbetat. Hälften av lärarna beskriver 
att de använt aktiviteterna genomgående i sin engelskundervisning, medan två menar att det först 
under senare tid skett en mer frekvent användning.  
 
Kristin är den som, baserat på egen angivelse, verkar använda aktiviteterna minst. Dock menar 
hon att hon använde sig av dem ännu mindre tidigare, då hon arbetat med äldre barn än de 
tidigaste årskurserna i grundskolan. De äldre barnen uppskattar enligt Kristin inte att sång 
initieras. När det sker är det snarare på elevernas initiativ, då hon tagit fasta på deras musiksmak 
genom att exempelvis översätta texter. Hon tror att eleverna kan känna sig ängsliga för att det ska 
bli för barnsligt. Kristin lyfter också att de engelska sångerna som känns bekanta, är menade för 
yngre engelska barn. Även om de är på en språkligt lagom nivå, menar alltså Kristin att de skulle 
vara för barnsliga för eleverna. 
 
Lisa beskriver även hon att hon varit sämre på att få in sång, rim och ramsor på ett medvetet sätt 
tidigare, men att hon med hjälp av nytt material för läsåret automatiskt börjat använda detta 
mycket mer i undervisningen. Osäkerhet på språkmelodi och rim och ramsors uppbyggnad anger 
Hanna som skäl till att hon tidigare varit försiktig i sin användning av rim och ramsor. Trots detta 
har hon valt att använda aktiviteterna mer sedan början av läsåret, och tycker att det hittills 
fungerat mycket bra samtidigt som hon betonar att det varit ett roligt sätt att arbeta. För Eva har 
sången och ramsorna varit en naturlig utgångspunkt för arbetet. Hon beskriver det ”som ett nav” 
i allt de arbetar med i engelskan. ”Alla områden har man ju sånger till, så är det” (Eva). 
 
Fyra av lärarna anger att de använder sig av alla tre aktiviteterna – sång, rim och ramsor. Lisa 
förtydligar detta med att rimmen förekommer inom ramsorna och sången. Även Eva, som säger 
sig använda främst ramsor i sin undervisning, anger att rimmen kommer mycket genom 
ramsorna. Hon framhäver att man kan leka med sång, rim och ramsor genom att ta bort eller 
tillsätta toner, och därigenom göra om exempelvis en sång till en ramsa eller vice versa. Sången är 
det mest förekommande momentet enligt lärarnas svar. Lydia, som använder sig mest av sång, 
anser att det är ett bra sätt att få in melodi och engelskt uttal. Den enda som nämner ett specifikt 
användningsområde för rim är Eva, som säger att det kan användas till skapandet av exempelvis 
en rap. 
 
Hur dessa lärare arbetar med sång, rim och ramsor skiljer sig från individ till individ. 
Återkommande är att de använder sång, rim och ramsor som ett sätt att beröra teman och 
moment de arbetar med, eller snart ska introducera. Lydia ger exempel på hur sången Head and 
shoulders, knees and toes kan användas för att väcka elevernas intresse om kroppen.  
 
Kristin använder oftast material som ingår i eller anknyter till den text de för tillfället arbetar med. 
Alternativt säger hon att de ser en film innehållande sång, som de sedan arbetar vidare med. 
Hanna använder ofta sånger och ramsor för att förstärka fraser som eleverna ska lära in. Genom 
att exempelvis sjunga menar hon då att de senare har lättare att yttra fraserna även i tal.  
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Eva fokuserar mycket på ett aktivt användande av ramsor och sånger. Hon berättar hur de 
arbetar tillsammans med att utveckla materialet. De byter ut och flyttar runt ord och hittar på 
rörelser. De arbetar ibland i dialogform där två elever jobbar i en fråga-svara-form med en ramsa 
och klassen hittar också på egna ramsor. ”Det är för att förstärka allt, förstärka minnet, förstärka 
förståelsen, förstärka uttalet och att det blir liksom en lek av det” (Eva). Eleverna blir enligt Eva 
ganska tidigt självkritiska när de pratar engelska, och ser arbete med sånger och ramsor som ett 
sätt att motverka den problematiken. 
 
Elsa brukar introducera rimmet eller ramsan de ska jobba med genom att skriva upp texten på 
tavlan och gå igenom den samtidigt som eleverna följer med i texten. Hon förklarar vad vissa ord 
betyder och använder bildmaterial som hjälp i den processen. 
 
Lisa ger exempel på hur hon kombinerar sånger med andra medier i klassrummet. Ibland sjunger 
de med i ett videoklipp, där man har gjort en film till sången. Hon beskriver hur de arbetat med 
sången Itsy bitsy spider som en saga först och sedan sjungit den. På så vis menar Lisa att orden 
kommer igen, och därför blir mer bekanta. Hon lägger vikt vid att försöka variera sig så att 
undervisningen inte blir enformig. 
 
Som Elsa anmärker är tiden för engelskundervisning inte särskilt lång i de tidigare årskurserna. 
Såväl Lydia, Eva som Hanna anger att de har 30 minuter i veckan avsatt för engelska. Av den 
tiden säger sig Hanna och Lydia använda i snitt 10 minuter av lektionstiden till sång, rim eller 
ramsor, det vill säga en tredjedel. Även Elsa uppskattar att en tredjedel eller fjärdedel av tiden går 
åt till dessa metoder, medan Lisa anger en fjärdedel. De som avviker från det här ganska jämna 
tidsspannet är Eva och Kristin. Eva använder minst hälften av lektionstiden till sång, rim eller 
ramsor, och motiverar detta med att kommunikationen och det verbala går före skrivandet i de 
lägre åldrarna. Kristin däremot anger visserligen ingen specifik tidsram, men säger att det är 
väldigt lite tid som går till aktiviteter som dessa. ”Jämfört med textmängden så är det ju inte alls 
lika mycket” (Kristin). 

5.2.2 Lärarens roll 

Alla de tillfrågade lärarna uppger att de själva deltar aktivt och sjunger, rimmar och ramsar 
tillsammans med eleverna, och framhåller detta som något viktigt. Alla sex lärare använder utöver 
sina egna resurser även tekniska hjälpmedel. Fyra av lärarna nämner videoklipp från YouTube 
som en frekvent använd resurs:  

 
När jag är i behov av nytt, så är ju YouTube en fantastisk möjlighet. En djungel, men man 
kan hitta riktiga guldklimpar. (Lydia) 
 

Flera använder också CD-skivor med sång, rim och ramsor kopplat till aktuella läromedel. 
Övervägande använder lärarna dock sin egen röst mer än de förlitar sig på förinspelat material. 
Hanna säger att det främsta värdet med det förinspelade materialet är att eleverna ska få höra 
melodin.  
 
Elsa och Hanna beskriver läraren som en startmotor för aktiviteten och en förebild i utförandet. 
Kristin trycker här på betydelsen av förberedelse från lärarens sida, att man själv är bekant med 
det material som ska användas. Andra lärare lägger vikten annorlunda. Lisa fokuserar på 
betydelsen av den attityd läraren har. 

  
Vi kör lite rörelser och hoppar runt och sjunger med och sjunger hellre, än bra. Man måste 
visa barnen att det är okej. Alla ska våga även om de inte är de bästa sångarna, tycka att det är 
roligt. Att det ska vara lustfyllt. Jag kör på, ja. (Lisa) 
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Likaså Eva hänvisar till attityden i deltagandet och säger att oavsett musikalisk talang, är det 
viktigt att läraren har en lättsam inställning och bjuder på sig själv. Generellt var lärarna mycket 
positiva till sitt eget deltagande och alla utom en lärare uttrycker det som roligt utan förbehåll  

 
Det är klart att det är kul. Sen finns det ju tillfällen då man tänker ’Vad håller jag på med?’. 
Men jo, det är ju för barnens skull man gör det. Jag hade ju inte stått så framför en vuxen 
grupp, till exempel. (Elsa) 
 

Lärarna bygger också upp bilden av att deras inställning till det egna deltagandet spelar stor roll 
för hur bra aktivitetens utfall blir. Alla lärarna svarar utan tvekan att de tror eleverna påverkas av 
sättet de deltar i aktiviteterna ”De blir som små speglar ibland om man själv tycker det är roligt.” 
(Lisa). Lärarna lägger ett stort ansvar på sig själva, att deras eget engagemang ska utlösa elevernas 
intresse.  

5.2.3 Material 

Som nämnts ovan, använder alla lärarna sig av tekniska hjälpmedel i sitt arbete med sång, rim och 
ramsor. De använder också annat fysiskt material som böcker, läromedel och utskrifter från 
internet. Relationen till läromedlen i detta arbetssätt varierar bland lärarna. Vissa är skeptiska, 
”många [rim och ramsor] väljer man bort” (Elsa), medan andra är mer positiva, ”Är det ett bra 
läromedel så är det ju inte ett problem. Då fungerar det” (Kristin). Trots att de flesta hämtar 
sånger, rim eller ramsor från läromedel, verkar lärarna ändå ha reservationer för materialet från de 
olika läromedlen. Hanna ger exempel på att läromedlens material kan kännas konstlade: ”Jag kan 
tycka att sångerna är lite tillgjorda med det instrumentala, kanske skulle haft det lite mer släppt”. 
Eva, som undervisat i 19 år, har ett stadigt utbud som hon återanvänder och producerar även 
eget material, medan Lydia har hög tilltro till en webbsida med autentisk engelska, musik och 
video. 
 
När lärarna får frågor om utbudet varierar svaren. Fyra är helt överens om att det finns ett stort 
och bra utbud av arbetsmaterial för sång, rim och ramsor och två lärare betonar kraftigt internet 
som den stora källan till material. Eva kommenterar den senaste tidens utveckling med internet 
att ”Nu har [utbudet] ju bara exploderat!”, och Lydia säger ”[med internet] öppnade sig ju hela 
världen”. Eva uttrycker till och med att utbudet är för omfattande och försvårar arbetet med att 
hitta bra material. Även Lydia säger sig ha spenderat lång tid med att sålla bland videoklipp på 
internet i sökandet efter lämpligt material. Två lärare var av motsatt uppfattning och upplevde 
inte att utbudet av material var särskilt stort. ”Det är ju lite skralt. I så fall får man gå in på 
engelska [webb]sidor om man ska hitta. Så i Sverige finns det ju inte speciellt mycket” (Kristin). 
Hanna är den enda som inte talar om internet som främsta källa för utbudet utan refererar till 
litteratur och annat fysiskt material. 

5.2.4 Elevens utveckling 

Alla de intervjuade lärarna upplever att arbete med sång, rim och ramsor har potentialen att 
påverka elevernas motivation. Elsa är den enda läraren som ensidigt talar om positiv påverkan på 
elevernas motivation. ”Det är det som är lite glädjen i engelskan tycker jag” (Elsa). De andra 
lärarna reserverar sig för att arbete med sång, rim och ramsor kan ha både positiva och negativa 
effekter på motivationsnivån i klassrummet  

 
Är det en bra låt som de kan sjunga med i så påverkas det såklart positivt. Har man en dålig 
låt så blir det ju negativt. Då sitter de och undrar: ’Vad är det här för nåt tråkigt’. Hur de 
använder orden, om det är rim i låten är det ju mycket enklare. Har man bilder till? Är 
kompet bra? Det är mycket som spelar roll. (Eva) 
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Kristin nämner specifikt elevernas ålder som en faktor, och då att det skulle vara lättare med 
yngre elever att uppnå en positiv effekt. Hanna ser motivationen som något stegrande och ser hur 
motivationen kan börja lågt men byggas upp efterhand. Hon beskriver eleverna som försiktiga 
fram till den punkt då de blivit bekväma med sången eller ramsan, att de ”fått in den”.  
 
Lärarna är inte heller eniga i huruvida arbete med sång, rim och ramsor har potential att påverka 
elevernas språkliga utveckling. Tre är överens om att arbetssättet påverkar språkutvecklingen 
positivt: Lydia fokuserar på att eleverna minns bättre, medan Eva och Lisa hävdar att elevernas 
uttal blir mycket säkrare ”De hör hur det uttalas utan att hänga upp sig på hur det stavas utan de 
liksom hör och lyssnar mer, mer det här flowet, rytmen” (Lisa). Av de tre resterande är 
upplevelserna väldigt olika. Elsa upplever att eleverna memorerar texten, men inte lär sig den 
bakomliggande betydelsen. Kristin å andra sidan är osäker på sången, men upplever att elevernas 
språkliga förståelse är för hög för att gagnas av rim och ramsor. ”De har kommit såpass lång 
språkligt bara genom att se på filmer och TV och spela dataspel. Så jag vet inte om det tillför 
sådär jättemycket” (Kristin). 

5.2.5 I kontext 

Lgr11 och kursplanen för engelskämnet utgör ramen för de ämnesspecifika kunskaper som 
lärarna förväntas förmedla till eleverna. Alla lärarna svarar att sång, rim och ramsor är en del av 
det som beskrivs i dessa styrdokument, men det varierar hur säkra de är på sitt svar och så även 
deras minne av hur sång, rim och ramsor behandlas däri. Tre av lärarna uttrycker sig med viss 
osäkerhet, medan två lärare, Eva och Lydia, minns omnämnande i det centrala innehållet.  
 
Samtliga lärare svarar att arbete med sång, rim och ramsor förankras med annat innehåll eller 
större sammanhang i den övriga undervisningen. Elsa nämner exempelvis att valet av sång beror 
på vilket tema som behandlas. Endast Eva svarar att det finns tillfällen då de använder sång, rim 
eller ramsor fristående från den övriga undervisningen. Detta om hon hittar något material hon 
tycker är riktigt bra, och endast i undantagsfall. 
 
I frågan om bedömning av arbete med sång, rim och ramsor svarar bara två lärare att de bedömer 
elevernas prestationer i dessa situationer. Både Eva och Hanna ser till om eleverna vågar vara 
aktiva ”Det står ju som att man ska våga prata och liksom höras i målen, så jo, det gör man ju då” 
(Hanna). Hanna säger sig göra bedömningen mycket enkel, medan Eva upplever det som en 
väldigt svår process 

 
Det är jättesvårt. Speciellt när de går i ettan. För de har inte riktigt kläm på vad det innebär 
att man ska bli bedömd eller att man har ett mål. […] Men en del försöker ju, men kanske 
tycker att det är svårt, så då ligger det mer fokus på att man liksom försöker delta. (Eva) 
 

Kristin och Lydia meddelar klart att de inte bedömer någon aspekt av arbete med sång, rim och 
ramsor. De hävdar båda att dessa moment inte ingår i kunskapsmålen. Elsa och Lisa tar en tredje 
ståndpunkt mitt emellan de andra två paren då de förvisso inte bedömer sång, rim och ramsor 
separat, men ser dessa moment som en del av helheten som bedöms kontinuerligt. Ingen av 
lärarna har någon kännedom om något bedömningsunderlag att tillgå avseende sång, rim och 
ramsor. Eva säger att ett sådant underlag gör hon i så fall själv tillsammans med en kollega. Lydia 
är den enda som tar upp Skolverkets bedömningsmaterial för engelskämnet för årskurserna 1-6, 
men hon ifrågasätter dess praktiska användbarhet. Detta då hon upplever det svårt att få ut 
konkreta riktlinjer ur ett material som täcker in så pass många årskurser. 

5.2.6 Kunskap 

Ingen av de tillfrågade lärarna har studerat forskning om specifikt sång, rim och ramsor. Två av 
lärarna känner att det helt enkelt inte är aktuellt för dem, då de inte längre undervisar i engelska. 
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Dock läste de inte heller forskning relaterad till sång, rim och ramsor innan dess. Lisa och Hanna 
uttalar ett intresse för forskning i ämnet, men hindras av tidsbrist. Lisa säger exempelvis att ”det 
är ett intressant område, men det är så mycket annat man läser så att man prioriterar nog inte 
det”. Lydia och Eva däremot uttrycker inget intresse för att läsa forskning i ämnet. Eva uttrycker 
att hon känner sig ”trygg i hur effektivt [hon] jobbar med det”, medan Lydia säger att hon ”går på 
känsla”. Ingen av lärarna har kännedom om utbudet av forskning i ämnet, men fyra tror att 
utbudet är ganska litet. Hanna tror det endast finns enstaka, medan Lisa gissar att utbudet är 
bättre på andra språk.  
 
Trots att ingen av lärarna hade tagit del av forskning i ämnet, uttryckte de sig generellt positivt till 
utökad kunskap. Lisa säger exempelvis att ”Det är mycket man tänker själv och märker, men man 
hade gärna haft ännu mer kunskap om hur man kan tänka på det området”. 

5.2.7 För- och nackdelar 

Lärarna hade ytterligare tankar om sång, rim och ramsors fördelar som arbetssätt. Såväl Kristin, 
Eva som Lydia nämner det lustfyllda i metoden. Lydia och Eva är även överens om en positiv 
inverkan på elevers förmåga att komma ihåg det de lärt sig. Eva och Hanna trycker båda på att 
eleverna vågar delta mer i undervisningen. Eva betonar vidare att även minnet, uttalet och 
ordförrådet blir bättre, och att eleverna får aktivera kroppen.  
 
Fyra av lärarna har också nackdelar de vill belysa. Lisa och Elsa tar upp att elever ibland lär sig 
sång, rim eller ramsor utan att förstå betydelsen ”Det kan väl vara just det att de inte vet vad de 
sjunger om eller vad de säger. Att det liksom bara blir en sång eller bra rytm i det hela” (Elsa). 
Eva lyfter igen fram lärarens roll: 

 
Om man som lärare inte tänker på att det ska vara kvalitet i ramsorna, att då kan det bli 
motsatt effekt, att de inte tycker det är roligt. Och om du som lärare inte deltar och 
förmedlar någon glädje med det då, men så är det ju med allt. (Eva) 
 

Kristin tar mot slutet av intervjun återigen upp en upplevd problematik med att eleverna är så 
mogna idag att sång, rim och ramsor är för barnsligt för dem, och att de saknar lusten att leka 
med språket. Istället anser hon att arbete med sång, rim och ramsor hör hemma i förskolan, och 
inte i grundskolan. 

 

6 Diskussion 
I denna sektion diskuteras tillvägagångssättet i skapandet av studien samt studiens resultat. Det 
sistnämnda kopplas samman med den tidigare forskning som står att finna i bakgrunden, samt de 
två teorier, teorin om multipla intelligenser samt sociokulturell teori, som utgör studiens ramverk. 
Resultatdiskussionen har delats in efter studiens frågeställningar. Dessa är:  

• Vad har lärarna i studien för attityder till arbete med sång, rim och ramsor inom 
engelskundervisning? 

• Hur arbetar lärarna i studien med sång, rim och ramsor inom engelskundervisning?  
• Hur ser lärarna i studien på vikten av deras egen roll i arbetet med sång, rim och ramsor i 

engelskundervisning? 
Som avslutning sammanfattas diskussionen, och en slutsats samt tankar kring fortsatt forskning 
presenteras. 
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6.1 Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ undersökning baserad på semi-strukturerade intervjuer. Förhoppningen 
var att kunna presentera en djupare förståelse jämfört med tidigare studier i ämnet som till stor 
del baserats på enkätundersökningar. Cohen, Manion och Morrison (2007, s. 349) betonar att 
intervjuer ger deltagarna möjlighet att uttrycka och diskutera sina attityder och upplevelser. Med 
intervjumodellen var förhoppningen alltså att få ett mer ingående perspektiv, som inte bara 
konstaterar utan även diskuterar attityder. Detta har visat sig passa bra för studiens syfte, då 
mycket attityder och upplevelser framkommit i resultatet. Valet av den lite lösare formen, den 
semi-strukturerade intervjun, visade sig också vara ett gott val för studiens syfte, då möjligheten 
till följdfrågor belyste aspekter som annars sannolikt skulle gått förlorade. Med en lösare struktur 
upplevdes dock även att jämförbarheten mellan intervjuerna luckrades upp. Allt eftersom fler 
aspekter hade uppenbarat sig när intervjuerna fortskred, framkom det aspekter som inte hade 
tagits hänsyn till vid de tidigare intervjuerna. På så vis hade en större studie möjligtvis gagnats av 
återkommande intervjuer med samma informanter, då nya aspekter och perspektiv hade kunnat 
berika dialogen mellan intervjuare och informant.  
 
Pilotintervjuerna visade sig vara nyttiga för färdigställandet av intervjuguiden, men trots detta 
framkom vissa brister i ordningen och formuleringen av vissa frågor under intervjuernas gång. 
Några gånger kunde en deltagande ge ett svar som även innehöll svar på frågor som kom senare i 
ordningen, vilket kunde försvåra sammanbindningen av frågorna och därmed flytet i samtalet. 
Detta försvårade även bearbetningen av data. Formuleringarna förtydligades i mån av behov.  
 
De informanter som efterfrågades för studien var lärare som hade färskt i minnet hur det var att 
undervisa i engelska i de tidigare årskurserna. Därför begränsades sökandet till aktiva lärare som 
arbetade eller arbetat inom de senaste åren med engelska i årskurserna F-3. Denna ram för 
önskade deltagare i studien har visat sig vara gynnsam för att producera den typ av information 
som studien syftade till att förmedla. Dock visade det sig tämligen snart att antalet informanter 
med möjlighet att delta hade överskattats. Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) anger att antalet 
deltagare i en vanlig intervjustudie generellt brukar vara mellan fem och 25. Den metod jag 
använde hade inte lyckats producera ens fem deltagare under den avsatta tiden, trots det stora 
antalet förfrågningar som skickades ut. Eftersom bara två informanter uppnåddes genom denna 
process var studiens utförande absolut beroende av personliga kontakter. Sannolikt beror det på 
tidsbrist som gjorde att många potentiella informanter inte upplevde att de hade möjlighet att 
delta under de två veckorna som var avsatta för intervjuer. I slutändan bedömdes sex informanter 
som ett lagom antal för denna studies omfattning.  
 
De etiska förhållningsreglerna upprätthölls under hela processen. Lärarna själva avslöjade i 
intervjuerna detaljer som skulle kunna identifiera dem, men dessa omskrevs vid transkriberingen. 
Under tolknings- och analysprocessen finns naturligtvis risken att lärarnas egna uppfattningar 
missförståtts, och detta kan i sin tur leda till att informanterna inte upplever att deras åsikt 
presenterats korrekt. Detta är dock något som försökt motarbetas genom att de intervjuade 
exempelvis ombetts sammanfatta eller förtydliga sina ståndpunkter. 
 
Själva genomförandet av intervjuerna fortskred utan större bekymmer. Endast få yttre avbrott 
påverkade själva intervjuerna. Lärarna var välvilliga och engagerade att svara på frågorna, men 
vissa hade svårt att behålla fokus på ämnet.  
 
Den inspelade intervjun är enligt McKay (2006, s. 55) en tillförlitlig metod i det att den version 
som senare analyseras är en direkt återgivning av vad som faktiskt sagts under intervjun. Om 
någon av informanterna inte hade accepterat ljudinspelning, hade tillförlitligheten till resultatet 
och jämförbarheten med andra informanter skadats till den grad att denna intervju inte skulle 



19 
 

inkluderats i studien. Klart märkbar var också den upplevda skillnaden i vissa svar när de dels 
transkriberats och dels studerades separat från andra svar i analysen. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 218) dekontextualiseras intervjuerna då de tas ur sitt sammanhang, en social interaktion 
innehållande kroppsspråk och intonation.  
 
Bearbetningen och analysen av materialet var en svår process. Trots förhållandevis få informanter 
och ett översiktligt system för sammanställningen var det svårt att på ett tydligt sätt få en 
överblick och dra paralleller mellan olika svar och olika informanter. Färgkodning och 
kategorisering hjälpte mycket, men risken finns att vissa kopplingar förbisetts.  
 
Många av de studier som lyfts här kommer från olika länder i världen. Skolsystemen och 
lärarkulturen är naturligtvis olika och det är bara Lundberg (2007) som bidrar med ett svenskt 
perspektiv. Utan närmare insikt i övriga länders skoltraditioner, kan det finnas en problematik i 
jämförelse av resultaten.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Lärarnas attityder till arbete med sång, rim och ramsor 

Lärarna är generellt mycket positiva till sitt eget deltagande och deltar alla aktivt och sjunger, 
rimmar och ramsar tillsammans med eleverna i undervisningen. De upplever inte själva det som 
de ibland beskriver att eleverna skulle tycka, att det skulle vara barnsligt eller pinsamt, och låter 
sig inte begränsas av egna brister i exempelvis sångröst. Detta är mycket intressant om man ställer 
det mot Lins (2013, s. 111) fynd. Enligt hennes amerikanska studie kan lärarnas bristande 
självförtroende hindra dem från att delta, då många upplever att det är pinsamt att behöva 
prestera själva. 
 
De intervjuade lärarna har alla inställningen att arbete med sång, rim och ramsor kan påverka 
motivationen positivt hos eleverna. Flertalet har också uppfattningen att sådana arbetssätt kan 
påverka elevernas språkliga utveckling positivt. Bland annat nämns språkminnet, uttalet och 
vokabulären. Med undantag för två lärare, Eva och Kristin, nämner lärarna en eller två aspekter 
som kan utvecklas. Eva nämner fler, medan Kristin inte kommer på någon. På så sätt skiljer sig 
detta resultat generellt från Lins (2013) fynd i sin studie, att lärare använder sig av denna typ av 
arbetsmetoder utan bakomliggande pedagogiskt syfte.  
 
Kristin är tydligt den lärare av de intervjuade sex som visar minst intresse för arbete med sång, 
rim och ramsor, och hon är också den som visar minst benägenhet att söka material via internet. 
Dessutom upplever hon inte arbetssätten lika motiverande eller språkutvecklande som övriga 
lärare. Utöver dessa utmärkande aspekter, är Kristin också den äldsta deltagaren i denna studie. 
Detta är en faktor som hade kunnat påverka hennes inställning. Dock kunde inga paralleller 
mellan ålder och åsikter dras gällande de övriga lärarna, så att åldern skulle påverka lärares 
inställning är inte något som kan styrkas genomgående i denna studie. 
 
Om det finns brist på pedagogiskt syfte kan det leda till svårigheter att bedöma dessa aktiviteter 
enligt Lin (2013) och Şevik (2011). Şevik (2011, s. 1033-1034) förespråkar därför att lärarna 
binder samman arbetssätten med övrig undervisning, vilket de sex lärarna i denna studie i hög 
grad även anger att de gör. I bedömningen av ett sådant arbetssätt har lärarna tre olika 
ståndpunkter och de tycker alla det är olika svårt. Två lärare bedömer specifikt arbete med sång, 
rim och ramsor, och ser detta som självklart, två lärare bedömer inte specifikt ett sådant 
arbetssätt, men ser det som en del av helheten. De två sista lärarna bedömer inte ett sådant 
arbetssätt alls. Den ena läraren, Kristin, fokuserar på att arbete med sång, rim och ramsor ska 
vara lustfyllt, och alltså inte bedömas. Detta för tankarna till Pinter (2006, s. 132-137) som flaggar 
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för att bedömning i dessa moment kan bli problematiska och skapa en negativ syn på 
engelskämnet. Den andra läraren, Lydia, bedömer inte heller arbete med sång, rim och ramsor, då 
hon inte anser att sådan prestation kopplar till några av de mål som sätts för eleverna. I frågan 
om arbete med sång, rim och ramsors förankring i styrdokumenten uttryckte sig flera lärare med 
osäkerhet. Detta kan också föranleda deras olika syn på bedömning av ett sådant arbetssätt. 
Tydligast dissonans mellan styrdokument och lärarna kan ses hos Kristin och Lydia. Även om alla 
lärare antyder att arbete med sång, rim och ramsor stödjs i styrdokumenten, hävdar Kristin och 
Lydia klart att sång, rim och ramsor inte är en del av kunskapsmålen. I kursplanen för 
engelskämnet (Skolverket, 2011b, s. 31) omnämns dock sånger och ramsor ordagrant under två 
rubriker i det centrala innehållet. De två frågor som uppstår här är hur väl lärare kan förväntas 
minnas detaljer ur läroplanen i sitt vardagliga arbete, samt vilket centralt innehåll som bör 
bedömas. Möjligen är inte sång, rim och ramsor betonade i kunskapsmålen, men det kan 
argumenteras att all undervisning ska ha ett pedagogiskt syfte och därmed utgöra underlag för 
bedömning. Av lärarna nämns också musiken som svårbedömd, men med ett tydligt fokus på de 
språkliga aspekter som ska utvecklas genom arbetet samt en vana av ämnesintegrering kan 
processen möjligen förenklas. 
 
Två av lärarna lyfter fram upplevelsen att eleverna inte alltid förstår vad de säger när de använder 
dessa metoder, utan att de bara härmar. Dessa lärare framhåller alltså detta som något negativt för 
metoden och antyder att andra metoder kan vara bättre avseende ordförståelse. Detta är 
intressant då det helt skiljer sig från Pinters (2006, s. 48; 56) åsikter, då hon framhåller den här 
första repetitionen av ord som de ännu inte förstår som det första steget mot att producera eget 
språk. Även Vygotsky (1978, s. 88) betonar imitation av en mer kunnig vuxen som en avgörande 
funktion för att barnet ska kunna utvecklas i förhållande till den proximala utvecklingszonen. 
Pinter (2006, s. 53; 88-89) framhåller också hur dessa arbetsmetoder tvärt emot lärarnas 
uppfattning utvecklar inte bara vokabulär utan även språkrytm och uttal. Detta väcker 
funderingar kring vad som orsakar skillnaden mellan lärarnas beprövade erfarenheter och 
vedertagen kunskap och forskning.  
 
Med tanke på att alla lärarna har arbetat med sång, rim och ramsor och flera av dem lägger en 
förhållandevis stor del av undervisningstiden på denna typ av aktiviteter, var förankringen till 
styrdokument och forskning förhållandevis låg. Ingen av dem hade studerat forskning i ämnet, 
och endast två var säkra på förankringen till styrdokumenten. Och även om de uttryckte sig 
positiva till mer kunskap, framstod det mer som en generell inställning att mer kunskap är 
positivt, men att de i slutändan säger att de inte prioriterar kunskapsutveckling i detta fält. De 
verkar till stor del förlita sig på den kunskap och den erfarenhet de redan förvärvat, och intresset 
för ny kunskap och förändrade arbetssätt är generellt svalt. Enbart Elsa uttryckte en vilja att lära 
sig för att förändra sitt arbetssätt till det bättre. Övriga lärare verkade snarare vara av åsikten att 
läsning av forskning hade styrkt dem i det arbetssätt de redan utövade. Eva, som exempel, 
uttryckte att hon kände sig trygg i att hon redan visste av erfarenhet att sång, rim och ramsor var 
bra. Flera lärare betonade tidsbrist eller att det finns viktigare aspekter att fokusera på i sin 
kompetensutveckling. Som lärarna även nämner ges engelskämnet inte mycket tid i de tidigaste 
årskurserna i grundskolan. Men av den tiden väljer dessa lärare ändå generellt att lägga en stor del 
på just sång, rim och ramsor. En diskussion kan här föras kring vikten av forskning kontra 
beprövad erfarenhet, respektive vilken kunskapsutveckling som bör prioriteras. Givetvis är detta i 
många fall upp till varje arbetslag eller lärare, men det är ändå en diskussion som är värd att lyfta i 
ett större sammanhang.  

6.2.2 Arbetssätt och metoder 

Samtliga lärare anger att de arbetar med sång, rim eller ramsor i undervisningen av engelska. 
Däremot skiljer det stort i vilka former lärarna arbetat. Tre av lärarna beskriver att de använt 
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aktiviteterna genomgående i sin engelskundervisning, medan två menar att det först under senare 
tid skett en mer frekvent användning. Tre av lärarna använder alla moment lika mycket, medan 
de andra antingen föredrar sång eller ramsor. Sång är det som används mest, vilket korrelerar 
med den tidigare forskningen, som även den främst fokuserar på sång. Enligt lärarnas egen 
utsago i denna studie, är det endast en av dem som använder rim fristående från sång och ramsor. 
Vad detta beror på är svårt att säga. Möjligen innehåller de läromedel och andra källor lärarna 
förlitar sig på inte rena rim. Det är även möjligt att lärarna fokuserar på det material som är 
tonsatt, då flera av dem betonade fördelarna med detta. Den tidsåtgång som ges sång, rim och 
ramsor är relativt lika mellan lärarna, då majoriteten ägnar cirka en tredjedel av 
undervisningstiden åt dessa moment. Att lägga en så stor del av tiden på sång, rim och ramsor 
kan dels innebära att eleverna alla får delta och lära i gemenskap (Dahlbäck, 2011, s. 118), vilket 
är ett tidseffektivt sätt att arbeta då alla får träna språket samtidigt. Undervisningen blir då mer ett 
socialt samspel, vilket även Vygotsky lyfter som viktigt för inlärning och utveckling (Säljö, 2011, 
s. 177). Lightbown och Spada (2013, s. 32) betonar att det gemensamma deltagandet är ett sätt att 
undvika den press elever kan känna då de måste prestera individuellt. Då lärarna arbetar med 
yngre elever som precis påbörjat sin engelska språkinlärning, kan det därför vara bra att arbeta på 
ett sätt som upplevs roligt och sänker kraven. Avspänt och lustfyllt arbete betonas i synnerhet av 
Sundin (2004, s. 155-156), som anser att sånger och sånglekar är bra exempel på detta. 
 
Lärarnas arbetssätt skiljer sig mycket åt, men genomgående är att de kombinerar sång, rim och 
ramsor med andra moment eller teman i undervisningen. Ofta kombineras momenten med andra 
medier som bilder, musik, text eller film, och även med rörelser. Detta sätt att kombinera olika 
former och sätt av lärande kan återkopplas till Gardners teori om multipla intelligenser (Gardner, 
1994). Genom att tala till olika former av kompetenser hos eleverna, i det här fallet främst 
musikaliska och lingvistiska, så skapar läraren fler möjligheter att nå fram till eleverna med ny 
kunskap. Både Pinter (2006, s. 13) och Gardner (2000, s. 138-139) förespråkar med bakgrund i 
teorin om multipla intelligenser att hitta elevernas olika benägenheter och variera undervisningen 
för att fånga in många olika infallsvinklar. På så vis skulle ett arbetssätt som beskrivs av lärarna 
där sång, rim och ramsor kompletterar övriga arbetsformer leda till bättre inlärning. Även 
Dahlbäck (2011, s. 125) betonar att kombinationen av visuella, auditiva och kinestetiska metoder 
är ett bra sätt att nå ut till olika lärostilar.  
 
Relationen till läromedlen är varierande bland lärarna, och hos flera med vissa reservationer. Tre 
av lärarna hämtar övergripande sitt material för arbete med sång, rim och ramsor från sitt aktuella 
läromedel. Det framgår därigenom att lärarna inte är helt nöjda med utbudet som tillhandahålls 
dem genom läromedlen, utan de förlitar sig på sin egen förmåga att finna nytt material från annat 
håll också. Generellt ser lärarna internet, och i synnerhet YouTube, som en guldgruva för 
material. Dock nämner flera lärare att utbudet är stort och svårt att sålla bland. Kristin nämner 
som en nackdel att det är främst på engelska sidor man hittar material, och detta verkar avskräcka 
henne från att leta. Lärarna framhåller vidare att val av material och framförandet av detta spelar 
stor roll för hur det kommer att mottas av eleverna. Detta stämmer överens med Lundbergs 
(2007, s. 93) åsikter, då hon betonar att lärarens egna engagemang och bekvämlighet med 
materialet är två viktiga faktorer för momentets framgång. 
 
Inte helt oväntat är den lärare som lägger minst av sin lektionstid på sång, rim och ramsor, det vill 
säga Kristin, också den lärare som har lägst tilltro till ett sådant arbetssätts positiva påverkan på 
eleverna. Eva är den lärare som ger intryck av att arbeta mest målmedvetet med sång, rim och 
ramsor. Hon är också den lärare som har mest positiv bild av dessa arbetssätts potential för 
språklig utveckling. Hennes arbetssätt fokuserar mycket på interaktion mellan eleverna, att aktivt 
utveckla materialet och en lustfylld stämning. Ett arbetssätt som det beskrivet här går i linje med 
Vygotskys teori för lärande. Liksom Vygotsky lägger här läraren fokus på interaktionen eleverna 
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emellan, och även mellan eleverna, läraren och klassrummets sociala samspel (Säljö, 2011, s. 179). 
Eleverna är vid ett sådant arbetssätt medskapande i sin kunskapsutveckling och de får möjlighet 
att skapa språk i samspel med både varandra och läraren (Pinter, 2006, s. 12; 36). Och i linje med 
Lantolf (2000, s. 17-18) får också eleverna möjlighet att inte bara kopiera läraren, utan vara med 
att skapa något eget. Det kan, som läraren exemplifierade, vara att byta plats på ord eller sätta in 
nya i en ramsa. 
 
Trots de tekniska hjälpmedel (såsom cd-skivor, projektor och YouTube-klipp) alla lärarna 
använder, så förlitar de sig till större del på sin egen röst och kropp som redskap i 
undervisningen. Alla sjunger, rimmar och ramsar aktivt tillsammans med eleverna och framhåller 
detta som något viktigt. Detta faktum möter också Vygotskys rekommendation om ett arbetssätt 
där elever och lärare interagerar med varandra. Eleverna ges då även chansen att imitera, vilket 
uppskattas av de yngre barnen (Chou, 2012, s. 290; Lundberg, 2007, s. 159). Dessutom innebär 
detta multimodala sätt att arbeta att eleverna får mycket input och stimulans, vilket har en stor 
inverkan på den yngre elevens språkliga lärande (Lee & Lin, 2015, s. 21). Detta är i linje med  
Skolverkets (2011a, s. 14) rekommendationer att använda ”höra-göra”- samt ”lyssna-förstå-
imitera-tala”-aktiviteter. 
 
Det är intressant att diskutera för vilken ålder som arbete med sång, rim och ramsor i 
engelskundervisningen är lämpligt. Flera av de intervjuade lärarna lägger förhållandevis stor del av 
lektionstiden på denna typ av aktiviteter. Flera tar dock upp barnslighetsfaktorn och belyser att 
det kan vara ett problem att eleverna känner sig för gamla för denna typ av aktiviteter. Detta går i 
linje med Lin (2013, s. 96) och Lundberg (2007, s. 93) som i sin forskning också fann att lärarna 
upplevde att de äldre eleverna inte uppskattade ett sådant arbetssätt, med just referens till 
barnsligheten. Elevernas vilja att sjunga minskade enligt lärarna i dessa studier med åldern. Kristin 
är den lärare i denna studie som tar starkast ställning i åldersfaktorn och säger att arbete med sång 
rim och ramsor egentligen bör stanna i förskolan, medan övriga uppfattar att det passar även för 
de tidigare åren i grundskolan. Det är intressant att Kristin upplever attitydproblem mot 
arbetssättet i den åldersgruppen, trots att forskning visat att det faktiskt är ett arbetssätt som 
passar denna åldersgrupp bra och motiverar eleverna. Även för den positiva effekten på lärandet 
betonar Pinter (2006, s. 29) just att yngre skolelever tidigt uppmärksammar ljud och rytm i 
språket, och uppskattar chanser att få imitera ljud och intonationsmönster. Konsekvent mellan 
tidigare forskning och de intervjuade lärarna är dock att intresset är som störst när eleverna är 
yngre. Möjligen bör den musik som används anpassas efter elevernas intresse för att bibehålla 
intresset även uppåt i åldrarna. Detta är en metod som förespråkas av Dahlbäck (2011, s. 141).  

6.2.3 Lärarens roll 

Då lärarens språk ofta är den största input eleven får, är det viktigt för elevens eget uttal, samt för 
att förstå nya språkbitar genom olika kontexter, att läraren vågar tala (Pinter 2006, s 12-13). Ur 
intervjuerna framkommer att lärarna lägger stor vikt vid sin egen roll i arbete med sång, rim och 
ramsor. Alla lärarna svarar att de tror eleverna påverkas av sättet de själva deltar i aktiviteterna, 
och att lärarens engagemang är avgörande för elevernas intresse och engagemang. Likt Lundberg 
(2007, s. 93) betonar flera lärare vikten av att man vågar bjuda på sig själv. Då två lärare först 
efter några år i yrket börjat arbeta mer med sång, rim och ramsor, och flera beskriver att de vant 
sig vid att bjuda på sig själva, kan det tänkas att en bekvämlighet i lärarrollen krävs för att lärarna 
ska våga sjunga, rimma och ramsa mer fritt. Till skillnad från resultaten i Lins (2013, s. 111) anser 
sig ingen av lärarna hindras i sitt deltagande på grund av bristande självförtroende eller känslor av 
pinsamhet. Lin (2013, s. 111) och Pinter (2006, s. 41) lyfter båda att lärares självförtroende 
gällande sina egna förmågor kan skapa besvär för elevernas inlärning. Som etablerats av samtliga 
intervjuade lärare är lärarens positiva och lättsamma attityd mycket viktigt. Utifrån den 
ståndpunkten är det intressant att flera av lärarna säger sig inte ha så stor tilltro till sin egentliga 
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musikaliska förmåga. Dessa lärare säger dock också att de inte låter den uppfattningen begränsa 
dem, men frågan är om det är ödmjukhet eller brist på självförtroende som får dem att svara på 
det sättet, och om det faktiskt är så att det inte påverkar deras eget deltagande i klassrummet. 
Pinter (2006, s. 41; 46) hävdar att det är viktigt att lärare strävar mot ökat självförtroende och 
språklig förmåga, för att de ska kunna inspirera mer och kommunicera effektivare med eleverna. 
 
Vidare ser lärarna jämfört med förinspelat material också ett stort värde i att eleverna kan ta del 
av lärarens personliga framförande av den aktuella sången, rimmet eller ramsan. Pinter (2006, s. 
45-46) stödjer denna syn och hävdar att det är lättare för eleven att ta till sig input och förstå 
kontexten från läraren än från inspelningar. Upprepningar, gester och ansiktsuttryck är också 
verktyg läraren har möjlighet att använda för att hjälpa eleverna att förstå, som inte går att uppnå 
via inspelningar.  
 
De intervjuade lärarna lägger stort ansvar på sig själva att motivera eleverna. Enligt Lundberg 
(2007, s. 92) är lärarens deltagande, engagemang och kunskap avgörande för att skapa goda 
villkor för arbete med sång, rim och ramsor inom engelska. Det framkommer av intervjuerna att 
lärarna också lägger vikt vid att välja material med omsorg och anpassa efter elevernas 
förutsättningar och preferenser. Denna syn delas av Pinter (2006, s. 41; 45), som säger att en 
eventuell brist på lärarens eget sjungande, rimmande och ramsande delvis kan kompenseras med 
bra material, såsom filmklipp och cd-skivor, i synnerhet då det hör till det läromedel som 
används. Pinter (2006, s. 37) föreskriver att lärarna ska erbjuda aktiviteter som stimulerar 
eleverna, som hjälper deras självkänsla och självförtroende och möjligheter till samarbete. Lärarna 
bör dessutom utnyttja elevernas reaktioner och respons till att utveckla undervisningen. På så vis 
blir det naturligtvis mycket viktigt, precis som lärarna i intervjun förklarar, att läraren går in i 
klassrummet med rätt material och rätt attityd. Flera av lärarna i intervjuerna talade också om sin 
viktiga uppgift att skapa ett tolerant klimat där eleverna vågar språka. Detta överensstämmer med 
Börjesson (2012, s. 2) som förklarar att för att uppnå högre motivation behöver läraren skapa en 
bra lärandemiljö där eleverna känner sig trygga nog att försöka och inte vara rädda att misslyckas. 
Om eleverna ska bli kompetenta engelska språkbrukare, måste de vilja och våga använda språket 
(Börjesson 2012, s. 2).  
 

7 Slutsats 

7.1 Slutsats 

Genomgående i denna studie har framkommit betydande kvalitativa skillnader i individuella 
lärares perspektiv på, och användning av sång, rim och ramsor i engelskundervisningen. Vissa 
gemensamma faktorer har dock funnits, som också till nämnvärd del delas med resultat från 
tidigare studier. 
 
Flera lärare har en mycket positiv attityd till arbete med sång, rim och ramsor, men det råder 
stora skillnader i hur lärarna upplever det faktiska värdet i för engelskundervisningen och 
elevernas språkutveckling.  
 
Arbetssätten varierar också stort mellan olika lärare, men en gemensam faktor är att arbete med 
sång, rim eller ramsor som regel ansluter till övriga moment och teman i undervisningen. 
Gemensamt var också en bredd i medieringssätt och ett multimodalt arbete som ofta kombinerar 
både ljud, bild och rörelser. Dessa aspekter överensstämmer med vad som förespråkas i tidigare 
forskning. Det korrelerar även i hög grad med Gardners teori om multipla intelligenser, som 
förespråkar variation i arbetssätt för att fånga upp elever med olika fallenheter. 
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Lärarna var tämligen överens om att deras roll i klassrummet var viktigt för att lyckas med arbete 
med sång, rim och ramsor i engelskundervisningen. Ingen lärare lät sig hindras från att själva 
delta som förebilder i dessa situationer, vilket i sin tur kontrasterar mot fynd i tidigare studier, där 
lärare hindrats från att delta själva på grund av bristande självförtroende. Att lärarna stöttar och 
vägleder eleverna till ny kunskap överensstämmer med Vygotskys sociokulturella teori, och det 
gör även att eleverna får möjlighet till inlärning i gemenskap. 

7.2 Fortsatt forskning 

Denna studie visar på några svenska lärares attityder, användande av och egna roll i arbete med 
sång, rim och ramsor i engelskundervisningen. Vad studien har visat är en stor variation och 
intressant komplexitet. För framtida forskning hade mer djupgående studier i lärares attityder och 
uppfattningar i ämnet kunnat kombineras med fältobservationer och intervjuer med elever som 
deltar i ett sådant arbetssätt. På så vis hade man kunnat börja skapa sig en bredare helhetsbild och 
förståelse för samverkan mellan elever och lärare i ett engelskklassrum med sånger, rim och 
ramsor i en svensk kontext.  
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Bilaga 1 – Information- och samtyckesblankett 

 
 

Information om deltagande i undersökning av lärares attityder till 
arbete med sång, rim och ramsor inom ämnet engelska för 
grundskolans tidigare år 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet med studien är att få en 
ökad insikt i vad svenska lärare har för attityder till arbete med sång, rim och ramsor i 
engelskundervisning för grundskolans tidigare år. Då mängden svensk forskning som finns att 
tillgå i ämnet idag är begränsad, kommer studien förhoppningsvis utgöra ett bra tillskott.  
 
Undersökningen kommer utföras genom halvstrukturerade intervjuer. Målet är att 8 lärare ska 
medverka. Lärarna kommer från olika skolor i en kommun i sydvästra Sverige, och arbetar 
alla med engelskundervisning i årskurserna F-3.  
 
Väljer du att medverka i studien kommer detta innebära ett intervjutillfälle om 30-60 minuter. 
Förutsatt ditt godkännande, kommer intervjun spelas in i sin helhet med digital röstinspelning. 
Resultatet av intervjuerna kommer sammanställas personligen av mig, varefter ljudfilerna 
raderas, för att garantera din fulla anonymitet. Inte heller ditt namn, arbetsplats eller liknande 
kommer att framgå i slutresultatet. Det färdiga arbetet kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna, samt publiceras online för allmän tillgång på DiVA (arkiv för 
forskningspublikationer och studentuppsatser).  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

 
Studien skriver jag som mitt andra examensarbete under sista terminen av 
grundlärarutbildningen inriktning F-3 (distans) via Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Tack för tagen tid! 
 

[Ort] 2015-09-16 
 
______________________________ 
Therese Cederleuf 
Student 
 
[Kontaktuppgifter] 
 

_______________________________ 
Katarina Lindahl 
Handledare 
 
[Kontaktuppgifter] 
 



 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Intervjuguide 
 

• Presentation av mig och studiens syfte 

• Informerat samtycke och den intervjuades rättigheter att avbryta sitt deltagande, välja att 

inte svara på frågor etc. 

• Tillåtelse för digital inspelning 

• Vad som menas med sång, rim och ramsor 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares attityder till arbete med sång, rim och ramsor. 

Jag vill få en överblick över hur svenska lärare kan arbeta med detta, och vilka för- och 

nackdelar de ser med dessa metoder. Detta då det finns begränsad mängd forskning i ämnet, 

och i synnerhet svensk sådan. 

 

Att anteckna:  

• Datum/tid  

• Plats/omgivning  

• Respondent  

• Observationer 

 

1. Generella drag 

a. Hur gammal är du? 

b. Hur länge har du arbetat som lärare? 

c. Är du behörig att undervisa i engelska? 

d. Hur mycket har du undervisat i engelska i de tidigare årskurserna? 

e. Tycker du om att undervisa i engelska? 

 

2. I klassrummet 

a. Arbetar du något med sång, rim eller ramsor under lektionerna i engelska?  

i. Om ja – Finns det någon av dem (sång, rim eller ramsor) som du använder 

mer än de andra? Någon du inte använder alls? Varför?  

ii. Om nej - Varför inte? Gå vidare till fråga 4b. 

b. Kan du beskriva hur du brukar arbeta med sång, rim och ramsor i engelskan.  

c. Hur mycket tid ägnar du åt sång, rim och ramsor? 

 

3. Lärarens roll 

a. Hur agerar du i situationer med sång, rim och ramsor? Sjunger du? Rör du dig? 

Gestikulerar? Är du engagerad?  

b. Använder du några tekniska hjälpmedel, så som Youtube-klipp eller cd-skivor? Vad för 

något? 

i. Om både egna resurser samt teknik används – Hur ser fördelningen ut? Hur 

motiverar du fördelningen? 

c. Vad tycker du om att delta i aktiviteterna? Är det roligt? Jobbigt? Pinsamt? 

i. Om det är jobbigt/pinsamt, hindrar det dig från att delta? 

d. Tror du att eleverna påverkas av sättet du deltar på när ni sjunger/ramsar/rimmar? 



 
 

 

4. Material 

a. Använder du material (utöver det tekniska material som berörts i fråga 3b) i arbetet 

med sång, rim och ramsor? Såsom läromedel, sånghäften, sidor på Internet.  

i. Om ja – Vad för något? 

b.  Anser du att det är lätt att hitta material? Hur ser du på utbudet? 

 

5. Elevens utveckling 

a. Tycker du att arbete med sång, rim och ramsor påverkar elevernas motivation?  

i. Om ja - Hur? 

b. Tycker du att arbete med sång, rim och ramsor påverkar elevernas språkliga 

utveckling?  

i. Om ja - Hur? 

 

6. I kontext 

a. Finns det, som du minns, stöd för den här typen av arbete i Lgr11? 

b. Kopplar du samman arbete med sång, rim och ramsor med det övriga stoffet i 

undervisningen? 

c. Hur bedöms arbetet med sång, rim och ramsor? Är det en lätt/svår process att 

bedöma arbetet med sång, rim och ramsor? Finns det, vad du vet, något 

bedömningsunderlag eller liknande att tillgå? 

 

7. Kunskap 

a. Brukar du läsa forskning om sång, rim och ramsor?   

i. Om ja - Varför? 

ii. Om nej - Varför inte?  

b. Hur upplever du utbudet av forskning? 

c. Upplever du själv att du hade behövt mer kunskap? 

 

8. Övrigt 

a. Ser du några fördelar med att arbeta med sång, rim och ramsor som vi inte redan 

berört? 

b. Några nackdelar? 

c. Övriga tankar? 

 



 
 

Bilaga 3 – Definitioner av begrepp 

Definitioner av begrepp 
Sång (Song) 
Här menas: Ett stycke musik innehållande text och sång.   

Källa: Nationalencyklopedin 

 

Exempel på engelsk sång: 
The wheels on the bus  

 

The wheels on the bus go round and round, 

round and round, 

round and round. 

The wheels on the bus go round and round, 

all through the town. 

Rim (Rhyme) 
Här menas: Verser som slutar med rim, det vill säga ord som låter lika i slutet. Ingår ofta i sånger, 

ramsor eller barnrim (nursery rhymes).                                                                                                       

Källa: http://www.merriam-webster.com/dictionary/rhyme och Nationalencyklopedin 

 

Exempel på rim: 
Roses are red, 

violets are blue, 

sugar is sweet 

and so are you 

Ramsa (Chant) 
Här menas: Rytmiska texter för barn, där rytm och rim ofta används för att underlätta memorering.  

Källa: Nationalencyklopedin 

 

Exempel på engelsk ramsa: 

Rain 

listen listen 

listen to the rain 

listen listen 

listen to the rain 

softer softer 

listen to the rain 

softer softer 

listen to the rain 

listen listen listen listen 

listen to the rain 

louder louder 

listen to the rain 

louder louder 

listen to the rain 

listen listen listen listen 

listen to the rain 



 
 

 

Bilaga 4 – Exempel från Excel-tabell 

 
Intervjufråga Citat från Eva Bakgrund/teori Citat från 

Kristin 
Bakgrund/teori 

b. Kan du 
beskriva hur 
du brukar 
arbeta med 
sång, rim 
och ramsor i 
engelskan?  
 

Tillexempel med siffrorna så har vi 
en ramsa den här "rickety tickety" 
och då ofta att man kopplar en 
ramsa med rörelser, för att 
förstärka minnet där också. Så då är 
det just att få in det här ordförrådet 
om det är siffrorna. Att man kanske 
har gått igenom det först, men att 
man sen får in det aktivt i en ramsa. 
För vi snackar uttalet också. Att få 
med hela kroppen och att de kan få 
sitta två och två och göra ramsorna. 
I vissa ramsor blir det som en fråga 
i slutet. Där kompisen ska svara, 
som ja. Mmm..  
 
TC: Så det är ett sätt att få in 
dialogen? 
 
ja, precis. Mmm.. Och det kan bli 
likadant att man kan utveckla en 
sång, en sång som jag gjort nu med 
färger. Kan de liksom redan sången 
med färgerna kan de använda kort 
och så gör de en egen färgsång fast 
de flyttar plats på färgerna. Så att de 
kan bli lite mer, det är inte bara det 
här med att lära sig utantill, utan ja, 
gärna sånger och ramsor som man 
kan utveckla tillsammans med 
barnen. De kan ju vara med och 
hitta på rörelserna till också 
tillexempel. 

Pinter (2006) om 
Vygotskys teori. 
Socialt samspel 
viktigt för 
lärandet. 
 
Lantolf (2000). 
Eleverna får vara 
med och skapa 
något eget. 

Det är väl oftast 
när det ingår i den 
texten som vi 
bearbetar, alltså 
anknyter till den 
på något sätt. Att 
man hittar en 
koppling. Det kan 
också vara att man 
ser en film där de 
då sjunger. Då kan 
man fortsätta att 
arbeta med den. 
 

Şeviks (2011). 
Arbetssätten bör 
bindas ihop med 
övrig under-
visning. 

 


