
Lärarna, låtarna och lusten 
Om didaktiska musikaktiviteter i spanskundervisning  

Manuel Vidal 

 

  

Institutionen för språkdidaktik 

Självständigt arbete 15 hp, avancerad nivå 

Språkdidaktik  

Vårterminen 2019 

Handledare: Christine Ericsdotter Nordgren och Pernilla Rosell Steuer  

English title: The Teachers, the Songs, and the Joy – Music Activities in Foreign Language 

Teaching 

 



Lärarna, låtarna och lusten 

Manuel Vidal 

Sammanfattning 
Den här studiens syfte är att få ökad förståelse om didaktiska musikaktiviteter i spanskundervisningen 
i svensk skola, åk 6-9 och gymnasiet. Studien kartlägger hur 63 lärare använder didaktiska 
musikaktiviteter i sin undervisning, vilka dessa aktiviteter är och vilka lärandeobjekt de avser att 
utveckla. Studien belyser även förutsättningarna för praktiserande lärare i språkundervisning, och 
spanska i synnerhet, att använda eller öka användningen av musikaktiviteter i sin undervisning. För att 
studera detta har en kombination av kvantitativ metod och kvalitativ metod använts Den kvantitativa 
datainsamlingen har gjorts med en enkät och den kvalitativa datainsamlingen med fem uppföljande 
intervjuer. Bland de mest framträdande faktorerna i resultatet syntes musikaktiviteternas potential att 
motivera elever och musikaktiviteternas potential att förmedla kulturellt innehåll. Det kunde även 
konstateras att det musikaliska materialet i sig verkade ha stor betydelse, och att kunskap om, och 
tillgång till sådant material var viktiga förutsättningar. En annan viktig förutsättning var lärarnas 
evidensinformerade klassrumspraktik dvs. de bevis för musikaktiviteternas effektivitet som de själva 
hade erfarenhet av. Studien motiveras och resultaten diskuteras	 utifrån	 lärarkognition, 
motivationsteori, kognitiv neurovetenskap, musikpsykologi och kulturvetenskap.	
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1. Inledning 
De flesta människor har en relation till musik. Ibland tillskrivs musiken större, ibland mindre betydelse 
på ett individuellt plan, men som kulturell uttrycksform betraktad är musiken antagligen en av de 
vanligaste och mest spridda. Musikaliska erfarenheter i olika former bär de flesta människor med sig 
och så har det varit genom hela den mänskliga historien, vi har lyssnat på musik, vi har dansat till 
musik, vi har spelat musik, och vi har sjungit. Musiken finns i alla möjliga olika former och stilar och 
är inte begränsad till någon specifik kultur eller grupp, den finns för alla oavsett vem du är. Musik som 
fenomen har också i många avseenden likheter med språk, då bägge dessa fenomen har djupa rötter i 
den mänskliga existensen. Likheten har även med själva strukturen och funktionen att göra, båda kan 
definieras som ”ljud med kommunikativa avsikter” eller liknande. Tonsättaren Edgard Varèse 
definierade på 40-talet musik som ”organiserat ljud” (Lilienstam, 2012), en definition som hade 
fungerat också om det handlat om språk. Vissa tror att musiken uppkom långt senare än språket, andra 
att de utvecklades samtidigt, och ytterligare andra att musik kom före språk. Mithen (2005) ansluter 
sig till något av de senare, han skriver att ”utan musik, är den förhistoriska tiden helt enkelt för tyst för 
att vara trovärdig”.  

Andra likheter mellan musik och språk finns i den tidiga språkutvecklingen där forskning t.ex. har 
visat att prosodi, dvs. rytm och melodi i språket, är det första vi lär oss (Fernald m.fl, 1989; Sundberg, 
1998) eller att spädbarnets tidiga jollrande har en lallande sångliknande karaktär, s.k. amorf sång (se 
t.ex. Bjørkvold, 1991). En annan aspekt av musikens betydelse för språkutvecklingen är t.ex. att rim, 
ramsor och vaggvisor är bland de första språkliga inflöden som barn möter (se t.ex. Howle, 1989).   

Många studier visar att språkundervisning gynnas av att använda musikaliska aktiviteter, för att t.ex. 
uppnå fördjupad förståelse av kulturen i det land där målspråket talas, eller för känslan av trygghet och 
gemenskap i klassrummet, eller för musikens effektiva inverkan på minnesfunktioner m.m. (Huy Le, 
1999; Anshel and Kipper, 1988; Mora, 2000, m.fl.). Många lärare känner också intuitivt att 
musikaliska aktiviteter är bra för språkinlärningen, men de saknar adekvata teoretiska argument för att 
motivera musikanvändningen gentemot t.ex. styrdokument och överordnade (Engh, 2013). 

Utifrån dessa samband skulle musik kunna ses som en kraftfull resurs både i informell och formell 
språkinlärning, och tidigare studier i ämnet spänner över många forskningsfält (se nästkommande 
avsnitt). Det befanns vara svårt att hitta översikter och resultat från aktuell svensk skolkontext i 
moderna språk, varför denna undersökning är motiverad ur ett vetenskapligt perspektiv. 

Men vilken roll spelar då språkdidaktiska musikaktiviteter i svensk skola? Går det att fastställa tydliga 
positiva inlärningseffekter av att använda musikaktiveter i språkundervisningen? Hur mycket används 
musik i språkundervisningen, och på vilka grunder gör lärare sina val kring språkdidaktiska 
musikaktiviteter? Används musik för att främja fördjupad språkinlärning, eller, som Bruner uttrycker 
det, mer ”som en ’dekoration’ snarare än en nödvändighet” (2002:59), till exempel i form av en 
lustfylld parantes i slutet av lektioner? Det befanns vara svårt att hitta översikter och resultat från 
aktuell svensk skolkontext i moderna språk kring dessa frågor, varför denna undersökning är 
motiverad ur ett vetenskapligt perspektiv. Ambitionen är att beskriva och analysera vilka musikaliska 
aktiviteter som används i spanskundervisningen i svensk grund- och gymnasieskola, samt vilka 
argument och förutsättningar lärarna uppfattar att det finns för att använda sig av musik i sin 
undervisning.  
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 Syfte och frågeställningar  1.1.

Som ett första steg i undersökningen formulerades en frågeställning och här har jag använt Winters 
definition om ett problem som ”en undran som har tagit konkret form i en fråga” (1992:13). I min 
egen roll som lärare i spanska hade jag använt musik, och, utan närmare reflektion mer eller mindre 
förutsatt att det var en bra idé, att detta var normaltillståndet. Jag hade det som Winter kallar en 
”förhandsuppfattning” eller en ”föreställning om fenomenets normaltillstånd” (1992:13). Winter 
poängterar att normaltillståndet är uppbyggt av ”egna erfarenheter, andra människor, litteraturen” men 
också att det är sårbart för nya fakta, och att det är så en undran väcks. Hon skriver att det ”uppstår en 
spänning mellan den förhandsuppfattning man har, och fakta sådana som man iakttar dem” (1992:13). 
Min undran väcktes när jag i min undervisning blev varse att många inte såg användningen av musik 
som självklar i spanskaklassrummet. Mina didaktiska val blev ifrågasatta, och jag hade inget svar på 
kritiken utöver min subjektiva föreställning om normaltillståndet.  

Jag undrade samtidigt vad det betydde att eleverna, ibland när vi sjungit i slutet av en lektion, fortsatte 
sjunga medan de gick ut ur klassrummet, eller att de började sjunga redan innan jag tagit fram 
sånghäftet. Sådana stunder tycktes musikens betydelse för språkutvecklingen given, men steget till att 
kunna argumentera objektivt kring musikens plats i språkundervisningen var ändå långt. Det fanns 
fortfarande en bristande överensstämmelse mellan min egen uppfattning och den sociala kontexten i 
form av skolsituationens ramfaktorer där elever, föräldrar, skolledning, styrdokument m.m. uppfattade 
saken annorlunda. Min undran har därför handlat om musikens betydelse och funktion som didaktisk 
aktivitet, i relation till språkundervisning, språkinlärning och i relation till den sociala kontext lärare 
möter i skolan.  

Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse om hur lärare i spanska, åk 6-9 och gymnasiet, 
förhåller sig till, och eventuellt praktiserar, språkdidaktiska aktiviteter med specifikt musikaliska 
karaktärsdrag. Undersökningens ansats är att kartlägga vilka dessa musikaliska aktiviteter är och vilka 
färdigheter, förmågor och förståelser de avser att utveckla. Därutöver handlar undersökningen om att 
utforska huruvida det i svensk skola finns förutsättningar för spansklärare att använda/utveckla 
användningen av musikaliska aktiviteter i spanskklassrummen. Detta syfte undersöks utifrån följande 
frågeställningar: 

 

1. Vilka didaktiska aktiviteter med musikaliska karaktärsdrag har, enligt praktiserande lärare i 
spanska, potential för att gynna språkinlärning och främja språkundervisning? 

2. Vilka förutsättningar finns, enligt praktiserande lärare i spanska, för att använda eller utveckla 
användningen av didaktiska aktiviteter med musikaliska karaktärsdrag i 
spanskundervisningen? 
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2. Bakgrund  
 Viktiga begrepp för studien  2.1.

Affektiva faktorer 

Elevens personlighet, inställning, graden av intresse, motivation m.m. är faktorer som avgör hur 
mycket input som når fram (Richards & Rodgers, 2008). Bygger på ’The affective filter hypthesis’ 
(Krashen, 1982) 

Lärandeobjekt 

Den färdighet, förmåga eller förståelse som eleverna förväntas utveckla i den pedagogiska praktiken.  

Lärarkognition 

Vad lärare vet, tror och tänker baserat på påverkansfaktorer såsom utbildning, personliga erfarenheter 
och klassrumspraktik (Borg, 2003). 

Communicative Language Teaching (CLT) 

Ett didaktiskt förhållningssätt baserat på en mängd principer, teorier och idéer bl.a. att det är viktigare 
att tala med flyt än att det blir rätt och att processen är viktigare än produkten. Inom CLT fokuseras så 
många språkfärdigheter som möjligt i varje aktivitet och det är viktigt att använda autentiskt material 
som inte är pedagogiskt anpassat t.ex. bilder, tidningar, musik m.m. Inom CLT äger eleven sitt eget 
lärande och förlitar sig inte endast på läraren och materialet i klassrummet. Eleverna betraktas som 
människor där emotionella behov påverkar lärandet lika mycket som intellektuella kapaciteter. 
Grupparbeten är vanliga eftersom elever lär sig av varandra, personlig utveckling sker via samarbete 
och inte via tävlan. Det är också viktigt att eleven ägnar tid åt målspråket även utanför klassrummet. 
(Denna definition är min egen kortfattade tolkning av Whong (2011) med reservation för att den inte 
är heltäckande. Dock är CLT mycket brett och därför svårdefinierbart, och det finns heller ingen 
absolut samsyn om vad CLT innebär). 

Interrimspråk (interlanguage) 

Det språk eleven använder i sin utveckling mot målspråket, som ligger mellan att förstå input och 
producera output. Detta ”utvecklingsspråk” är varken en överförd variant av förstaspråket eller en 
felaktig variant av målspråket (Whong, 2011). 

Input explicit 

Metalingvistiska förklaringar om målspråkets regler (Whong, 2011). 

Input implicit 

Språket såsom det används i autentiskt material (Whong, 2011). 

GERS 

Förkortning av Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. 
Syftet med referensramen är bl.a. att vara ett hjälpmedel för lärare när de reflekterar över sitt arbete 
och säkerställa att de möter de studerandes verkliga behov (GERS, 2007) 
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Grammatik deskriptiv 

Grammatiska egenskaper i hur språket faktiskt används, alltså hur språket är, fångat i situationer där 
det används. (Whong, 2011). 

Grammatik preskriptiv  

Regler för hur språket borde bete sig oavsett hur det är i verkligheten (Whong, 2011). 

Output 

Den faktiska produktionen av språk, som reflekterar elevens förmåga vid en given tidpunkt. Output 
bör förstås som en meningsfull produktion av språk och inte som en rutinmässig repetition (Whong, 
2011). 

Pedagogiska sånger 

Specialgjorda sånger för att elever ska lära sig t.ex. ord inom ett specifikt område. Ofta bygger sådana 
sånger på kända melodier. 

Semiotiska resurser 

Allt vi gör eller använder för att skapa mening i omvärlden och för att kommunicera, de handlingar, 
material och föremål som vi använder i kommunikativa syften. I denna undersökning med särskilt 
fokus på att lyssna på musik, se musikvideor, sjunga, spela eller dansa till musik (Danielsson, 2016) 

 Skolans styrdokument och estetikens roll för lärande 2.2.

Skolans just nu aktuella styrdokument är Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr11, Skolverket 2011) samt Läroplanen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
(Lgy 2011, Skolverket 2011). Här följer några utdrag ur olika avsnitt i Lgr 11 och Lgy 11 som bedöms 
ha relevans för denna undersökning. I första hand handlar det om de ställen där begreppen musik och 
språk förekommer på olika sätt. Det första ställe där ovan nämnda begrepp synliggörs är under 
rubriken ”Skolans uppdrag” Här berörs skolans uppdrag generellt och undervisningen kommenteras 
inte ämnesspecifikt: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 
och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga (…) Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet (Skolverket, 2011:7). 

Här hävdas ganska tydligt att språk och identitetsutveckling hänger ihop och att det är genom läsning, 
skrivning och samtal som språkförmåga och kommunikativ förmåga utvecklas. Begreppen identitet 
och kommunikation används här tillsammans med begreppen språk och lärande. En tolkning kan vara 
att språk utvecklas i en kommunikativ miljö. Ulf Jederlund, musikterapeut och musikhandledare som 
har arbetat mycket med musik i förskolan, har en vidare syn på hur kommunikation och identitet kan 
utvecklas, och menar att också musik kan vara en hjälp för ett barns kommunikativa utveckling 
(Jederlund, 2002). Han talar om vikten av en ”kommunikativ identitet” och menar då ”självkänslan 
och lusten att kommunicera”. Utan att förringa att betydelsen av att läsa, skriva och samtala är viktiga 
aktiviteter i kommunikation, så är det värt att notera att Jederlund betonar vikten av en annan aktivitet, 
den musikaliska aktiviteten, i samma kontext. Alltså i samband med begreppen identitet och 
kommunikation. Jederlund anser att utvecklingen av musikspråk påverkar talspråksutveckling och 
kommunikativ identitet, och skriver att ”Positiva upplevelser i konstnärligt språkande leder till stärkt 
självkänsla som bär och motiverar verbalt språkande i andra sammanhang” (2002:21). Kanske kan då 
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”rika möjligheter” i avsnittet ovan tolkas som att det inte bara handlar om mängden möjligheter utan 
även många olika typer av möjligheter, och ur det perspektivet skulle begreppet kommunikation kunna 
få en mer dynamisk innebörd där även musikaliska aktiviteter får rum.  

I den andra delen av läroplansavsnittet ovan ges en sådan dynamisk innebörd mer utrymme, där står 
att skapande och lek är förutsättningar för lärande. Detta stöds av författarna till boken Konsten att 
lära barn estetik (Pramling Samuelsson m.fl., 2008). I denna bok, som också den handlar om barn i 
förskoleåldern, förklaras att det är en gammal föreställning som människor bär på att ”lärande är 
tråkigt och mödosamt medan lek och skapande är roligt och lätt – något som kommer av sig självt”. 
Det är denna föreställning som i avsnittet ovan problematiseras, däremot tydliggörs det inte hur det ska 
gå till när t.ex. leken blir en del av den lärande praktiken. Det är nämligen inte så, menar Pramling 
Samuelsson m.fl., att skapandet och leken finns av sig själva utan att läraren behöver göra särskilt 
mycket. De menar att det i själva verket är en stor utmaning att få till stånd den lekfulla, skapande och 
undersökande atmosfär som beskrivs ovan (som en del av skolans lärandeuppdrag). Detta som ibland 
också har kallats för det lustfyllda lärandet (Gärdenfors, 2012; Harvard et al, 2009).  

Crystal (1998) hävdar att människans språkinstinkt, om den finns, i första hand ägnar sig åt språklekar. 
Han påpekar att det är anmärkningsvärt att barns lekfullhet upphör i skolan när fokus ligger på att lära 
sig läsa och skriva, med tanke på att förstaspråksinlärningen är så helt genomsyrad av tal-och 
språklekar (rim och ramsor etc.). Lek är källan till språk, samhällsliv, kultur och religion menar 
kulturhistorikern Johan Huizinga (Gärdenfors, 2010). Leken har en inbyggd motivationsfaktor då barn 
betraktar leken som belöning i sig själv (Lillemyr, 2002). I leken kommunicerar barn på flera nivåer 
samtidigt och leken innebär ”ett kraftfullt, och underskattat, redskap för lärande” (Gärdenfors, 2012: 
186). Bl.a. är leken gynnsam för lärandet eftersom den är ’på låtsas’ och att det då inte gör så mycket 
om vi misslyckas skriver Gärdenfors (2012: 186).  

Leken är också ett mycket närvarande element i musik och en förutsättning för musikalisk 
improvisation och dess kraft ligger i att vara ett mål i sig själv menar musikern Nachmanovitch i 
boken Spela fritt – improvisation i liv och konst (1990). Han skriver att;  ”Lek, kreativitet, konst, 
spontanitet, alla sådana upplevelser är sina egna belöningar och blockeras när man utför dem för 
belöningens skull” (1990:50). Musiken spelar också omvänt en viktig roll i leken och  Jederlund 
poängterar att lek och musik ligger så nära varandra att det i många språk handlar om samma ord, som 
t.ex. engelskans ’play’, franskans ’joer’ ryskans ’igra’, tyskans ”spielen” eller fornnordiskans ”leikur” 
och på swahili används samma ord ”ngoma” för både trumma, dans, fest och sång (Jederlund, 2002).  

2.2.1. Kreativitet och lek 

Under rubriken ”Skolans uppdrag” i läroplanen nämns också att ”skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och 
lösa problem” (Skolverket, 2011:7). Vad innebär då kreativitet i språkundervisningen och kan 
kreativitet i språkanvändning och språkutveckling liknas vid den kreativitet som behövs i musikaliskt 
skapande?  

Enligt Nachmanovitch (1990) är improvisation nyckeln till kreativitet. Han menar att all konst kan 
betraktas som improvisation, mer eller mindre reviderad. Det krävs alltid spontanitet för att kreativitet 
ska uppstå och för en musiker är inte musikteori till hjälp eftersom den bara lär ut regler, inte vad en 
ska säga, improvisation är något annat eftersom den handlar om det spontana uttrycket. På ett liknande 
sätt skulle en kunna betrakta språkanvändningen. Grammatik och läran om språklig form räcker inte, 
det krävs också kreativitet och spontanitet, det krävs improvisation. Flera rapporter visar att många av 
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de elever som avbryter sina studier i moderna språk, gör det för att de tycker att grammatiken är för 
svår (Skolverket, 2011; Skolinspektionen, 2010). För att lära sig improvisera, menar Nachmanovitch, 
behöver vi ställa frågan; Vad är det som hindrar oss? Och svaret på frågan är att det är mycket, bl.a. 
känslan av det är svårt. Men det skapande arbetet består just i att undanröja hindren för spontanitetens 
naturliga flöde. Det går därför inte att tala om den skapande processen utan att nämna motsatsen, 
vilken han beskriver;  ”blockeringarnas dyiga träsk, den outhärdliga känslan av att sitta fast, att inte ha 
något att säga” (1990:18). 

Att ”stimulera elevernas kreativitet” och ”deras vilja att omsätta idéer i handling och lösa problem” 
kräver alltså att läraren också faktiskt undervisar hindren, svårigheterna och förståelsen om dessas 
nödvändighet. Just denna känsla av att sitta fast, att inte kunna säga något, innebär en stor frustration 
för språkelever och de kan utbrista saker som ”Jag kan ingenting!” fast det inte stämmer. Det handlar 
inte bara om att lyssna på ljud, utan också att se till vem man är, säger Nachmanovitch om musiken, 
och detsamma gäller för språk. I läroplansavsnittet ovan står det att skolan ska ”stimulera elevernas 
självförtroende” och detta är nog viktigt i språkundervisning, att motivera eleverna att se och lyssna på 
sig själva, vilka de är och vad de har att säga, och sedan med språkets hjälp formulera det.  

För Nachmanovitch är leken mycket viktig för att skapa motivation att överskrida svårigheterna. I 
leken ligger ju fokus på processen, inte på produkten. Givetvis krävs mycket övning och repetition för 
att uppnå färdigheter, det gäller såväl för musiker som för språkelever. Men övningen kan ske med 
leken i centrum, då blir den kreativ. Själva övningen är i sig konst, eller för att översätta till 
språkinlärning - språkövningar är också språk.  

Kreativitet behöver inte vara krångligt eller svårt, tvärtom ligger svårigheten i att kunna se det vi har 
precis framför näsan, och leka med det. Men Nachmanovitch menar också att det finns en styrka i att 
improvisationen har någon form av begränsning. Det kan vara bara en eller två regler, inom musik 
t.ex. en regel om rytm eller en regel om harmoni, sedan kan fantasin flöda fritt inom dessa gränser. 
Han menar att gränserna skapar intensitet, att dessa (självvalda) regler och återhållsamheten som de 
skapar, frigör en annars ouppnåelig kraft i musiken. När det gäller språkanvändning skulle detsamma 
kunna gälla, alltså att språklig improvisation, men med några få regler (inte fler än två) kan få eleven 
att utvecklas.  

Utvecklingen av form kommer sedan ur improviserandet, menar Nachmanovitch. När en musiker 
spelar någonting, vad som helst, blir det som sedan följer, en anslutning till eller en motsats till det. 
”Sålunda kan, utan att man påtvingar den en förutbestämd avsikt, en improvisation dynamiskt 
strukturera sig själv” (1990:103). Genom improvisationen formas helheten allteftersom, en leker med 
bitarna, ändrar om, lägger till, drar ifrån, plockar isär, byter ut, sammansmälter osv. Ett färdigt 
musikstycke är så att säga resultatet av reviderade improvisationer. På samma sätt skulle en kunna 
betrakta utvecklingen av ett språk dvs. som reviderade improvisationer.  

Vidare står i läroplanen att: 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande 
i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 
2011:9). 

Här framgår att kunskap kan tillägnas och uttryckas på många olika sätt och att särskilt estetiken skall 
ha en roll i skolarbetet. Här nämns flera områden som går att härleda till olika typer av 
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musikanvändning: drama, rytmik, dans och musicerande. Det är dock inte helt tydligt att de skapande 
förmågor som eleverna ska tillägna sig, innebär skapande inom musikaliska områden. En kan anta att 
en mer traditionell syn på vad skolarbetet ska innehålla återskapas. Nämligen att skapande ”ofta betytt 
att skapa med material, såsom vid målning eller kollageskapande med oräkneliga objekt och material. 
Till skapandet har man sällan räknat dans och musik” (Pramling Samuelsson, 2008). Men oavsett hur 
man väljer att tolka vad som menas med förmåga att skapa, så framgår det tydligt i avsnittets första del 
att skolarbetet ska innehålla olika typer av musikaliska aktiviteter. 

2.2.2. Uttrycksformer 

Under rubriken ”Övergripande mål och riktlinjer” står sedan följande: ”Kan använda och ta del av 
många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom 
om samhällets kulturutbud” (Skolverket, 2011:12). I detta avsnitt återfinns begreppet språk i 
uppräkningen av uttrycksformer, sida vid sida med traditionella estetiska discipliner. Uppräkningen är 
intressant eftersom språk inte står i en överordnad position (mer än att det står först). Det 
överordnande begreppet är istället ”uttrycksformer” varav språk är en och musik en annan. En tolkning 
som kan göras av detta är att det som avses är olika medel för kommunikation, och då med en 
dynamisk innebörd av begreppet kommunikation. En vidare tolkning kan vara att språk och t.ex. 
musik inte måste skiljas åt, utan kan, i en dynamisk kommunikativ miljö, kombineras med varandra. 
En viktig princip i CLT (Communicative Language Teaching) är också att integrera flera 
språkfärdigheter i en och samma aktivitet, i stället för att lära ut språkfärdigheterna en och en, 
eftersom det mer liknar verklig interaktion (Whong, 2011). Ett annat begrepp som nämns i slutet av 
stycket ovan är kultur eller ordagrant ”samhällets kulturutbud”, vilket ytterligare befäster antagandet 
att språk och de estetiska disciplinerna är förutsättningar för varandra. Att uttrycka sig språkligt, eller 
ta del av andras språkliga uttryck kan göras med många olika medel. Och oavsett om medlet har lite 
eller mycket inslag av estetik så är målet att uppnå någon form av kommunikation. Och ser man till 
det som tidigare sagts i avsnitten ovan, så är viss dynamik i kommunikationen en förutsättning för 
lärande.  

2.2.3. Estetisk språkanvändning 

I kursplanen för moderna språk i Lgr 11, under rubriken ”Centralt innehåll i årskurs 6-9” med 
underrubriken ”lyssna och läsa – reception” står: ”Berättelser och annan fiktion även i talad eller 
dramatiserad form samt sånger och dikter” (Skolverket, 2011:69). Samma strof återfinns även i 
kursplanen för moderna språk i gymnasiet. Lärare i moderna språk 6-9 och i gymnasiet ska alltså 
använda sånger. Mer specifikt än så blir det emellertid inte, hur sångerna ska användas, hur ofta 
sångerna bör förekomma, vilken sorts sånger som ska användas, eller varför de ska användas framgår 
inte.  

I den ”Gemensamma europeiska referensramen för språk” (GERS, 2001) som också ligger till grund 
för Skolverkets kurs- resp. ämnesplaner i språk, finns ett kapitel som har rubriken ”Estetisk 
språkanvändning” och där står: 
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Fantasifull och konstnärlig språkanvändning är viktig i utbildning, men har även ett egenvärde. 
Estetiska aktiviteter kan vara produktiva, receptiva, interaktiva eller medierande, och de kan vara 
muntliga eller skriftliga. De omfattar bl.a. följande aktiviteter: 

• Sjunga (barnvisor, folkvisor, popmusik etc.); 

• Återberätta och skriva om berättelser etc.; 

• Lyssna till, läsa, skriva och framföra fiktiva texter (berättelser, dikter etc.), 

inbegripet audiovisuella texter, tecknade filmer, bildberättelser etc.; 

• Framföra pjäser, med eller utan manus etc.; 

• Produktion, reception och framförande av litterära texter, t.ex. läsa och skriva texter 
(noveller, romaner, poesi etc.), framföra och se/lyssna till uppläsningar, teater, opera etc. 

                                                                                                                     (GERS, 2001:58) 

I GERS sätts ännu tydligare, än i Skolverkets läroplan, fokus på att språk kan uttryckas, tillägnas och 
användas på många olika sätt. Här talas om en fantasifull och konstnärlig språkanvändning och inte 
endast som en del av utbildningen, utan som en viktig del av den. När språkanvändning är fantasifull 
har begränsningarna suddats ut helt mellan uttrycksformerna och lägger man till konstnärlig, så är 
exempelvis språk i kombination med olika musikaliska uttryck en rimlig tolkning av vad som avses. 
Det talas också om att denna fantasifulla och konstnärliga språkanvändning har ett egenvärde, och 
därmed ges ett svar på varför sådan språkanvändning ska vara en del av undervisningen. Det handlar 
med andra ord inte enbart om ett medel för att uppnå ett mål bortom den fantasifulla 
språkanvändningen, vilket skulle kunna vara någon form av icke fantasifullt språkligt resultat. Istället 
menar man att just själva användningen i sig har ett egenvärde och därmed är ett mål i sig.  

Författarna går också ytterligare ett steg beträffande anvisningar om hur sångerna ska användas, de ska 
faktiskt sjungas (även kortfattat vilken typ av sånger ”barnvisor, folkvisor, popmusik etc.”). Bland 
rekommenderade estetiska aktiviteter nämns alltså att ”sjunga”, dessutom längst upp på listan, men 
utan att en uttalad rangordning finns. Det handlar alltså (i GERS) inte om att lyssna på musik eller 
arbeta med sångtexter för att öva läsa och skriva, utan ”sjunga” som en specifik rekommenderad 
aktivitet, och denna aktivitet är dessutom ett mål i sig. Att som lärare möjliggöra för eleverna att 
sjunga i undervisningen kan vara tillräckligt, det krävs så att säga inget mer, sjunga räcker.  

2.2.4. Multimodalitet 

På Skolverkets hemsida förklaras multimodalitet, under rubriken ”Vad är läromedel?” på följande sätt: 

Begreppet multimodalitet syftar dels på att allt fler medier används, men också på att allt större 
tonvikt läggs på att förstå både hur verbaltexter, bilder och ljud kan vara informationsbärare. Dessa 
komponenter är olika tecken, på engelska kallat "modes", som ger informationen ytterligare en 
dimension. Ett multimodalt perspektiv lägger vikt vid att läromedelsbegreppet inte endast handlar om 
den skrivna texten (Skolverket, 2015). 

Musik och sång är exempel på multimodala resurser som ”ger informationen en annan dimension” 
Däremot tydliggörs inte detta i citatet ovan. Begreppet ”ljud” skulle i och för sig kunna referera till 
musik, att spela upp en låt som en bärare av information. Och problematiseringen av 
läromedelsbegreppet, att ”inte endast handla om den skrivna texten” underlättar för en lärare som 
exempelvis vill öka användningen av sånger, och minska användningen av lärobok i undervisningen. 
Begreppet multimodalitet innebär sannolikt att lärare kan vara mer kreativa i valet av källor för input 
(mer om multimodalitet kommer i avsnittet om kultur i språkundervisning).  
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 Moderna språk – situationen idag 2.3.

Musikaktiviteter i språkundervisningen skulle kanske kunna öka motivationen bland elever som läser 
moderna språk, få dem mer intresserade och tycka att moderna språk är ett roligt ämne, och även på 
lång sikt så att de fortsätter och fullföljer språkstudierna.  

Flera rapporter och studier som tagits fram de senaste åren (bl.a. Skolinspektionen, 2010; LR, 2016; 
Skolverket, 2011) visar att situationen för de moderna språken i skolundervisningen i dag upplevs som 
problematisk av flera anledningar. Det handlar framför allt om bristen på behöriga lärare, att antalet 
ansökande till lärarutbildningen är så lågt, det stora antalet elevavhopp på grundskolan och de låga 
kunskapsresultaten (Stockholms stad, 2017; LR, 2016).  

Bland de orsaker som gör att elever hoppar av sina studier i moderna språk nämns i flera rapporter 
bl.a. att ämnet inte är obligatoriskt och att inga obligatoriska nationella prov genomförs vilket gör att 
eleverna inte tar ämnet seriöst (Stockholms stad, 2017). Inom den närmaste tioårsperioden förväntas 
lärarbristen inom moderna språk bli mycket akut, som en följd av att många lärare går i pension 
samtidigt som antalet barn och ungdomar ökar (Skolvärlden, 2018).  En orsak till att få väljer att 
utbilda sig till lärare i moderna språk, kan vara att många inte värdesätter språkkunskaper, de tycker att 
det är tillräckligt att kunna engelska (Skolvärlden, 2018).    

Enligt en rapport från Uppsala universitet (Francia & Riis, 2013) uppges att särskilt spanska befinner 
sig i en mycket utsatt situation, eftersom det är det populäraste av de moderna språken samtidigt som 
det har det högsta antalet obehöriga lärare. Därtill kommer de ovan nämnda problemen med avhopp 
och låga resultat. Denna rapport understryker att varje språk har sin särställning i den svenska skolan 
och att det därför är viktigt att analysera varje språks kulturhistoriska och sociala roll, var för sig. På så 
sätt kan också skolämnets betydelse förstås. I undersökningen nämns också att spanskans snabbt 
stigande popularitet lett till att produktionen av didaktiskt material halkat efter. Den har inte kunnat 
ske i samma takt som språket blivit alltmer populärt, och därför är bristen på kvalitet både vad gäller 
undervisningstradition och läromedel stor menar Francia & Riis (2013). En undersökning som 
Skolverket gjorde från läsåret 2014 visade att 60% av lärarna i spanska i grundskolan var behöriga 
jämfört med 75% behöriga lärare i franska.   

En annan sida av problemet som forskare, fackföreningar och representanter för näringslivet m.fl. 
diskuterar, är att det idag i själva verket finns ett stort behov av en stark ställning för språk i skolan. 
Flerspråkighet är nödvändigt i dagens globala samhälle och av stor betydelse för ett lands ekonomiska, 
sociala och kulturella utveckling, men språk är också av stor betydelse för  personlig utveckling (t.ex. 
LR, 2016). Det verkar även finnas en koppling mellan satsningar på flerspråkighet och förbättrade 
kunskapsresultat generellt. De länder som har höga resultat på t.ex. PISA-testet, har tydliga satsningar 
på flerspråkighet gemensamt (Stockholm stad, 2017).  

Dessutom har EU-kommissionen satt upp riktlinjer och mål för flerspråkighet och språkinlärning inom 
EU. En av åtta nyckelkompetenser är ”kommunikationen på främmande språk”. Kommissionen 
skriver att: ”Efter den grundläggande skolutbildningen bör var och en behärska två gemenskapsspråk 
utöver modersmålet” (Europakommissionen, 1995:12). Det var dessa direktiv från EU som föranledde 
publikationen GERS, som nämnts ovan, och även i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet syns 
tydliga tecken på EU:s språksyn, där står  t.ex. att ”det svenska samhällets internationalisering och den 
växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Skolverket, 2011:5). Där står också om det 
”internationella perspektivet” och samhällets ”täta kontakter över kultur- och nationsgränser” 
(2011:8).  
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I Lärarnas riksförbunds rapport (2016) där en undersökning gjorts med 750 lärare i moderna språk 
uppgav 60% av de tillfrågade lärarna, att de övervägde att byta jobb. En av anledningarna till detta var 
bristen på fortbildning, vilket 85% av lärarna i undersökningen ansåg att de hade ett icke tillgodosett 
behov av. Redan i en undersökning som skolinspektionen gjorde 2010 aktualiserades problemen som 
moderna språk står inför idag, och en del av kritiken riktades mot skolorna själva, som inte mer 
ingående analyserade t.ex. elevavhoppen och inte gav lärare möjligheter till kompetensutveckling. En 
annan av de saker som Skolinspektionens undersökning visade var bl.a. att lärare i moderna språk i 
hög grad talade svenska på lektionerna. Målspråket användes mest i början och i slutet av lektionerna i 
form av hälsningsfraser (Skolinspektionen, 2010). 

Behovet av fortbildning är något som Skolverket tagit till sig och i samarbete med Institutionen för 
språkdidaktik på Stockholms universitet, lanserar de fr.o.m. höstterminen 2019 ”Språksprånget”. Detta 
är en ansats till kompetensutveckling för lärare i moderna språk där lärare erbjuds att tillsammans med 
språklärarkollegor utöka sin ”didaktiska verktygslåda”. Språksprånget kommer att innehålla fyra olika 
s.k. moduler eller områden där fokus ligger på muntliga, skriftliga och receptiva färdigheter samt 
interkulturell kompetens. Varje modul delas sedan upp i åtta delar där didaktiska perspektiv på t.ex. 
ordinlärning, mångfald, digitalisering och motivation tas upp. Kompetensutvecklingen ska ske på 
arbetstid och med en handledare som stöd (Skolverket, 2019). 

3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt diskuteras teorier utifrån ett brett spektrum av forskningsfält som bedöms vara relevanta 
för den här undersökningen. För att en lärare ska komma till den punkt i sin undervisningspraktik där 
musikaliskt material används, behöver hen inför sig själv och andra kunna besvara viktiga frågor om 
tillvägagångssätt, urval och syfte. Vilken musik ska man använda? Hur ska den ska användas och 
varför? Svaren på dessa frågor kan vara många och går att härleda till många olika påverkansfaktorer 
inom många olika discipliner. Därför följer här en översiktlig redogörelse över forskning och 
teoribildningar som alla på något sätt har koppling till språkundervisning och det didaktiska valet att 
använda aktiviteter med musikaliska karaktärsdrag.  

 Lärarkognition 3.1.

Denna teori handlar om den icke-observerbara kognitiva dimensionen i undervisning, vad lärare vet, 
tror och tänker. Utgångspunkten är Borgs modell för lärarkognition (Teacher Cognition) från 2003 
som bygger på grundläggande forskning inom detta fält. Modellen utgår från olika påverkansfaktorer 
såsom erfarenhet, utbildning och kontext:  

Den första faktor som är av betydelse för att förstå hur lärare tänker är det som kallas ”prior language 
learning experience”. Här menas tidiga personliga erfarenheter i individens liv. Det kan exempelvis 
röra sig om episodiskt lagrat material som härrör från ”critical incidents” vilka sedan grundlägger 
trosföreställningar (Nespor, 1987). Det kan även vara sådant som lärare lärde sig under tiden då de 
själva var elever (Lortie, 1975). Forskning visar t.ex. att lärare ofta använder eller avstår från att 
använda metoder och utifrån sina egna personliga erfarenheter som elever, positiva eller negativa. Om 
exempelvis en lärare själv har negativa erfarenheter av en lärare som rättade grammatikfel, har det 
visat sig att en gärna avstår från att själv rätta grammatikfel (Numrich, 1996). Eller om en lärare har 
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positiva erfarenheter och upplevelser i sitt liv av musik, eller kanske hade en språklärare som 
framgångsrikt använde musik i sin undervisning, är sannolikheten större att läraren väljer att använda 
musik i sin egen undervisning.  

Den andra faktor som Borg redogör för är ”teacher education” och det handlar då om hur lärare 
påverkats av lärarutbildningen. En undersökning från 1996 visar att även om lärarstudenterna, efter en 
avslutad kurs, till fullo lärt sig nödvändiga diskurser och metaspråk, och kan tala om sin egen och 
andras undervisning i adekvata termer, finns ändå variationer i hur väl studenterna behärskar de 
inlärda principerna i praktiken (Richards m.fl, 1996). En kan här skilja på beteenderelaterade och 
kognitiva förändringar hos studenterna dvs. skillnaden mellan behovet att anpassa sig (beteende) och 
verklig acceptans av undervisningsattityder som föreslagits under utbildningen (kognition). En lärare i 
studien uttryckte t.ex. efter utbildningen att hen såg sig själv ”fri från begränsningar i klassrummets 
kontext”. Hen ansåg sig därmed kunna fortsätta utforska de idéer hen haft före utbildningen, som om 
utbildningen inte hänt. Det är med andra ord av betydelse huruvida musikaliska metoder har varit en 
del av undervisningen på lärarutbildningen, för att en lärare själv ska välja att använda dem efter 
utbildningen. Men det kan samtidigt vara så att utbildningens möjligheter att påverka de blivande 
lärarna i praktiken, är begränsade, såtillvida att en lärare kanske väljer att inte använda musik i sin 
undervisning trots att hen under utbildningen rekommenderats att göra det.    

En tredje faktor för hur lärarkognition formas är ”classroom practice”. Det kan t.ex. röra sig om 
kontextuella faktorer såsom krav från föräldrar, rektor eller kollegor, eller samhällets krav såsom 
läroplan, nationella prov, eller skolans regler och utformning t.ex. klassrum och tillgång på material 
(Borg, 1998). I en studie (Richard och Pennington, 1998) visas hur tidsbrist, klasstorlek, omotiverade 
elever, elevers bristande kunskaper, eller elevers oväntade beteenden m.m. påverkar hur en lärare 
undervisar. Sådant kan ”avskräcka från experimenterande och innovation, och uppmuntra en ‘säker’ 
strategi att hålla sig till föreskrivet material och kända undervisningssätt”. En annan studie pekar på 
skillnader mellan erfarna och oerfarna lärare beträffande improviserad undervisning. De förra har lärt 
sig att automatisera rutiner för att handskas med klassen och de kontextuella problem som finns och 
kan därmed bättre fokusera på sådant som har med undervisningens innehåll att göra (Nunan, 1992).  

För att en lärare ska välja didaktiska aktiviteter med musikaliskt innehåll krävs alltså att detta kan 
göras i en viss samklang med kontexten i skolan och samhället. Om en lärare exempelvis bedömer att 
det inte finns utrymme tidsmässigt, att elevunderlaget inte tillåter det, att skolledningen inte stödjer 
det, eller att föräldrar motsätter sig det, så väljer kanske läraren andra aktiviteter än de med 
musikaliskt innehåll. Aktiviteter som bedöms vara bättre anpassade att möta omgivningens krav och 
förväntningar. Kanske kan det också vara så, som ovan nämnda studie visat, att erfarna lärare är friare 
i förhållande till kontexten än vad oerfarna lärare är. I så fall skulle möjligheterna att möta de 
kontextuella krav som musikalisk språkanvändning kan innebära, vara större för en lärare med längre 
erfarenhet.  

 Musik och språk 3.2.

En fråga som kan tyckas relevant för en lärare som vill använda musik i sin språkundervisning är det 
direkta släktskapet mellan musik och språk, om det finns något. Eller om musikalitet har någon 
särskild betydelse för förmågan att lära sig språk. Därför består det här avsnittet av en kortfattad 
redogörelse för några likheter och skillnader mellan språk och musik som diskuterats i 
forskningssammanhang. 
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Den första uppenbara likheten mellan talat språk och musik är kanske att båda utgörs av ljud, eller 
komplext ljud. Talat språkljud kännetecknas av ett snabbare ljudförlopp än musikaliskt ljud, i musik 
höjs och sänks tonerna i en långsammare takt. Den rent neurofysiologiska ljudbildningen, dvs. 
hjärnans styrning av muskler i munhåla och svalg, är densamma för såväl tal som sång (Fagius, 2015). 
Däremot har forskning visat tydliga skillnader i hjärnans sätt att bearbeta de processer som musikljud 
respektive språkljud aktiverar. Språkljud är beroende av vänster hjärnhalva, medan musikaliska ljud är 
beroende av höger, och en förklaring till detta är just skillnaderna i vad som kännetecknar språkligt 
respektive musikaliskt ljud (Fagius, 2015; Slevc, 2012; Zatorre m.fl, 2002).  

En ljudmässig likhet är förekomsten av melodi, vilket i språk kallas prosodi (språkmelodi). Men det 
finns skillnader mellan melodi i musik och melodiska komponenter i språk. Musikmelodin är ett 
estetiskt objekt som har ett självändamål, medan prosodin är lingvistisk intonation som finns för att ge 
stöd åt ett språkligt budskap. En beskrivning av detta är att en musikmelodi är en grupp toner som är 
förälskade i varandra, medan prosodi är en grupp tonhöjder som medverkar till att få jobbet gjort 
(Patel, 2011; Fagius, 2015). Dock kan språk ibland innehålla en mer emotionell prosodi, när någon 
t.ex. uttrycker ett känsloladdat budskap som inte styrs medvetet eller viljemässigt. En har också kunnat 
se i studier som använder observationsmetoder som PET (Positron Emission Tomography) och MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) att den högra hjärnhalvan då är mer involverad (Fagius, 2015).  

Musikaliska melodier används för att kommunicera känslor och förmågan att uppfatta sådan 
musikalisk mening kan förloras vid hjärnskada. Även språket kan användas på musikaliskt jämförbara 
sätt för att uttrycka känslor. De akustiska särdrag som associeras med känslouttryck i språk och musik 
är anmärkningsvärt lika (skillnader i tonhöjd, intensitet, kontur och rytm) och lyssnare kan enkelt 
identifiera avsedda känslor baserat på dessa särdrag i både talad och musikalisk stimuli (se t. ex. Juslin 
m.fl, 2003). Ett exempel är att människor uppfattar vissa molltoner (minor thirds) när sorg uttrycks i 
tal, precis som när sorg uttrycks i musik (Curtis m.fl, 2010). 

En annan likhetsaspekt har att göra med struktur. Många forskare har pekat på att både musik och 
språk består av system med en rik struktur och menar att musikens harmonilära utgör en form av 
satslära lik språkets syntax (Fagius, 2015; Mithen, 2005; Slevc 2012). Det finns dock många olikheter 
på strukturplanet. Musikens syntax går exempelvis inte att jämföra med syntax i språket, en 
modersmålstalare reagerar t.ex. omedelbart på om ett yttrande strider mot grammatiska regler. Och om 
en ändrar ordföljden i en språklig sats kan den få en helt annan mening t.ex. ”Hunden biter mannen” 
till ”Mannen biter hunden”. Om en ändrar följden av tre toner i musik förändras emellertid inget 
meningsbärande på ett liknande sätt (Mithen, 2005).  

Vi har en automatisk känsla för syntax i vårt modersmål och kan direkt höra när det låter fel. Men en 
känsla för ”fel” verkar även finnas när det gäller musikalisk syntax. Många studier har gjorts för att 
undersöka detta (Koelsh, 2002; Patel, 2011). Musikaliskt oskolade personer reagerar t.ex. om en 
ackordföljd strider mot det harmoniskt förväntade och innehåller ett avvikande ackord. Hjärnans 
reaktioner registreras vid åhörandet av både språksekvenser och ackordföljder som bryter mot syntax 
genom att de inte följer en förväntad logik (i lingvistiken kallad ’the garden path’). Vid sådana studier 
har det visat sig att mycket talar för att språkljud och musikljud delvis använder samma resurser och 
delar i hjärnan. Trots att hjärnans vänstra delar främst hanterar språket, lyste dessa delar upp i MRI 
även när musikaliska ”syntaxfel” spelades upp. En hypotes som diskuterats mycket är ”The shared 
syntactic integration resource hypothesis” vilken grundas i forskning som visar att barn med vissa 
språkliga brister har korresponderande musikaliska brister, och hypotetiskt skulle simultan bearbetning 
av syntax i språk och musik få interaktiva effekter (Patel AD, 2011, 2003). Syntax i musik och språk 
verkar alltså dela vissa kognitiva processer vilka är vare sig musik- eller språkspecifika.  



 13 

Mithen (2005) resonerar kring musikens och språkets evolution och ursprung - vilket kom först? 
Utvecklade människor först språk och sedan musik, i något slags underhållningssyfte, eller kom 
musiken först, eller utvecklades de parallellt? En hypotes är att s.k. ”proto-språk” kom först, denna 
term refererar till språksystem som fungerade som urspråk, och ur vilka mer komplexa språksystem 
sedermera utvecklades. Mithen menar att det finns två teorier om dessa proto-språk, enligt den ena 
teorin användes i begynnelsen ord och en begränsad grammatik för att kunna kombinera dessa ord till 
fraser t.ex. ”man döda björn”. Enligt den andra teorin, som betraktar språkets uppkomst ur ett mer 
holistiskt perspektiv, bestod inte urspråkens kommunikationssystem av ord utan snarare av 
meddelanden. Dessa meddelanden var inte sammansatta av mindre enheter, typ ord, men fungerade 
som ord i och med att de hade specifika betydelser. Dessa meddelanden togs sedan isär och ur dem 
kunde ord uppstå och sättas ihop med andra ord och nya betydelser skapas. Den holistiska synen 
menar alltså att det till en början inte existerade ord så som vi tänker oss dem, de kom senare i språkets 
evolutionära historia. Mithens (2005) svar på frågan om vilket som kom först är därför att det varken 
var musik eller språk som kom före det andra, utan att det fanns någonting annat, ett slags holistiskt 
proto-språk som byggde på både musik och språk, vilket sedan delades i två.   

Det finns en del forskning som antyder att musikalisk träning och förmåga går att associera med en 
bättre förmåga att producera språk. En hypotes är att detta beror på att musikalisk träning övar 
kognitiva nervfunktioner på ett sätt som kräver precision, emotionell styrka samt är mycket repetitiv 
och uppmärksamhetskrävande (Patel, 2011). 

Under de senaste decennierna har forskning om musikens påverkan på hjärnan ökat mycket. Vid MRI 
och PET-skanning mäts hjärnans aktivitet vid olika aktiviteter. En har då upptäckt att musik, både 
lyssna på musik, men särskilt att spela musik får hjärnan att ”lysa upp” på ett uppseendeväckande 
mångsidigt sätt, jämförbart med ett ”fyverkeri” och helt ojämförbart med någon annan aktivitet, även 
andra konstformer (Collins, 2014).  

 Musikpsykologi 3.3.

På samma sätt som människor i allmänhet reagerar olika på olika musik, reagerar skolelever olika på 
olika musik. Vilka olika faktorer i olika typer av musik det är som ”når fram” är betydelsefulla 
aspekter för lärandet, eftersom musiken som didaktisk aktivitet kan relateras till djupet och styrkan i 
elevernas musikupplevelse. Det är i detta sammanhang som musikpsykologi blir relevant för den här 
undersökningen. Forskningsfältet musikpsykologi kan definieras som ”studiet av upplevelser och 
beteenden i samband med musik” (Gabrielsson, 2003). De centrala frågorna är hur vi skapar musik, 
hur vi utför musik och hur vi uppfattar och reagerar på musik. Det sistnämnda, musikupplevelsen, 
beskrivs som resultatet av ett komplext växelspel mellan egenskaper i musiken, egenskaper hos 
människan och egenskaper i den aktuella situationen. Vad kan musik uttrycka? Det vanligaste 
påståendet är musikens möjligheter att uttrycka och väcka känslor. Musiken som ”känslans språk” är i 
det närmaste en kliché som återkommer i många texter och sammanhang.  

Inom musikpsykologi finns många empiriska undersökningar om vilka känslor människor uppfattar i 
musik. Generellt går en sådan undersökning ut på att låta personer i olika kategorier såsom ålder, 
erfarenhet osv. lyssna på olika musikstycken med förmodat olika känslomässiga uttryck. De får sedan 
reagera och beskriva vad de tycker att musiken uttrycker. Alf Gabrielsson och Siv Lindström Wik har 
i flera forskningsprojekt låtit människor besvara frågan ”Vilken är den starkaste musikupplevelse du 
någonsin haft?” (Gabrielsson, 2003; Gabrielsson & Lindström Wik 1993; 1995; 2000; 2003). De har 
sedan formulerat resultatet av dessa människors berättelser i ett antal kategorier bl.a.: 
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• Fysiska reaktioner/beteenden, såsom gåshud, ändrad andning, tårar eller medrörelse till 
musiken.  

• Kognitiva aspekter, såsom förändrad upplevelse av tid (”tiden finns inte”) eller rum 
(”omgivningen försvinner”) och minnen som väcks, associationer etc. De ” 

• Emotionella aspekter, är de känslor som upplevs såsom frid, eufori, lycka, nervositet, skräck, 
sorg m.m. Ibland ger musiken t.o.m. existentiella upplevelser såsom förändrad syn på tillvaron 
t.ex. en intensiv känsla av ”leva just nu, just här”.  

• Personliga och sociala aspekter, avser konsekvenser av musikupplevelsen, såsom att få nya 
insikter, få tröst, få ökad självkänsla m.m. I dessa fall medför musiken också ökat intresse för 
musik i allmänhet eller viss musik. Den kan också inspirera till eget musikutövande eller 
skapande. Gabrielsson påpekar också att många människor framhåller de språkliga 
begränsningarna för att beskriva sådana starka musikupplevelser, de är ofta ”obeskrivliga”.  

En intressant fråga att ställa (och besvara) för en lärare som använder eller tänker använda musik i 
undervisningen är hur eleverna reagerar fysiskt på musiken, vilka känslor eleverna uppfattar i 
musiken, vilka tankar den väcker, hur musiken kan vara av betydelse för eleverna personligen och 
socialt och hur dessa reaktioner, känslor och tankar kan ha betydelsefull potential för ett framgångsrikt 
lärande.   

Musikvetaren Lars Lilienstam tar i artikeln Att lyssna på musik (2003) upp frågor såsom hur en person 
beskriver en musikupplevelse, vad som händer i oss och vad det egentligen är vi hör. Han refererar till 
olika beskrivningar av lyssnartyper/lyssnarstrategier t.ex. filosofen Adornos’ (1976) åtta lyssnartyper i 
en fallande skala från ”experten” till ”de likgiltiga”. Eller kompositören Knut Wiggrens 
lyssnartekniker där bl.a. ”att lyssna till musik som en klangkuliss” dvs. man vet att något spelas men 
inte vad, musiken blir vår tids motsvarighet till brasans trygga sprakande, till skillnad mot 
”innehållslyssnandet” då musiken börjar tala till en, och de känslor som kompositören vill meddela 
återuppstår hos lyssnaren (Wiggren, 1971). Musikpedagogen Lucy Green (2001) kopplar 
musiklyssnandet till syftet; ”purposive listening” att lyssna målinriktat i syfte att kopiera och kanske 
uppföra ett stycke musik; ”attentive listening” att lyssna koncentrerat men utan några vidare syften; 
och ”distracted listening” att lyssna för nöjes skull. En lärare som ska använda musik i undervisningen 
kan alltså göra detta i olika syften, eller så är kanske syftet att det inte finns något syfte, som i det 
Green kallar distracted listening.   

När man talar om bakgrundslyssnande, alltså att göra något annat samtidigt som man lyssnar på 
musik, ses den andra aktiviteten nästan alltid som överordnad. Musikvetaren Åsa Bergmans begrepp 
att ”lyssna parallellt” problematiserar emellertid denna överordning/underordning och menar att det 
inte är alldeles tydligt om jag exempelvis lagar mat medan jag lyssnar på musik eller om jag lyssnar på 
musik medan jag lagar mat. Kanske en ”bakgrundsdiskar” medan en lyssnar på musik? (Bergman, 
2009). Om en lärare t.ex. väljer att låta eleverna lyssna på musik i bakgrunden, medan de gör en annan 
aktivitet t.ex. läser eller skriver, kan alltså lyssnandet också betraktas som en aktivitet. Och det är inte 
alldeles självklart vilken av dessa parallella aktiviteter som är viktigast. 

Inspirerad av Pierre Bourdieus ”habitus” (1980) och Judith Beckers utökade form av habitusbegreppet 
i  ”listening habitus” (2010) formulerar Bossius och Lilienstam en s.k. ”musikalisk habitus” (2011). 
En musikalisk habitus innebär följande: 
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En musikalisk habitus innebär att man har format en smak respektive avsmak för vissa sorters musik, 
en vana vid att förstå och tolka och kanske själv framföra vissa sorters musik och en förmåga att 
utföra vissa musikaliska handlingar (t.ex. att kunna sjunga eller spela ett instrument). Ens musikaliska 
habitus formas av ens bakgrund och erfarenheter, vad man exponeras för, vänjer sig vid, lär sig tycka 
om och lär sig göra. En habitus är aldrig statisk utan förändras genom livet under intryck av de 
erfarenheter man gör. En socialisering till en musikalisk habitus sker ofta informellt och utan att man 
särskilt tänker på det, både innanför hemmets hank och stör och ibland i organiserade former, som i 
någon form av musikundervisning (Bossius och Lilienstam, 2011:75). 

 

Både läraren och eleverna har format sin respektive musikaliska habitus, vilket är viktigt att ha i 
åtanke kanske särskilt när det musikaliska urvalet ska göras. Givetvis kan det finnas en diskrepans 
mellan vad läraren tycker är ”bra musik” och vad eleverna tycker. En del lärare kanske gillar att sjunga 
och spela instrument medan det bland eleverna både finns de som delar denna habitus och de som inte 
gör det, eller tvärtom. Men oavsett vilken musikalisk bakgrund och habitus lärare och elever har kan 
den förändras och det gäller både läraren och eleverna. Det finns många olika sorters musikstilar, 
artister och låtar och om eleverna inte gillar musiken som läraren väljer, kan de kanske lära sig göra 
det och om läraren inte uppskattar musiken, om det är eleverna som väljer den, så kan hen kanske lära 
sig göra det. En musikalisk habitus är alltså aldrig statisk utan går att påverka. 

 Motivation 3.4.

Inom andraspråksforskningen (L2) anses motivation vara den faktor som kan påverka 
andraspråksinlärningen mest (Flyman Mattson, 2017). Men det är också svårt att definiera motivation 
eller mäta den. Men att elevernas motivation har stor betydelse för om en lärare, som väljer att 
använda musik, ska nå framgång är ganska självklart. Därtill är givetvis även lärarens egen motivation 
av betydelse för om hen ska ta ett sådant beslut, och hur väl de musikaliska aktiviteterna faller ut bland 
eleverna. Det här avsnittet kommer att titta lite närmare på några olika motivationsteorier och sätta 
dem i relation till musikanvändning i undervisningen.  

3.4.1. Integrativ och instrumentell motivation 

Gardner och Lambert (1972) delade in motivation i integrativ och instrumentell. Den integrativa 
motivationen handlar om språkinlärarens uppriktiga intresse för den grupp människor som talar 
målspråket och den kultur som de representerar, och den instrumentella motivationen handlar om 
vilket praktiskt värde och vilka fördelar det har att lära sig målspråket. Här finns en skillnad, menar 
Flyman Mattson (2017) beträffande att lära sig ett andraspråk och att lära sig ett främmande språk 
(modernt språk i svensk skola) eftersom den etnolingvistiska gruppen inte finns i omgivningen när 
man lär sig ett främmande språk, och därför blir den instrumentella motivationsfaktorn mer 
betydelsefull i denna kontext. Men oavsett har studier ändå visat (Gardner, 1985) att en positiv attityd 
gentemot målspråket och målspråksgruppen ger en förhöjd motivation att lära sig språket  

I Erik Cardelús’ avhandling Motivationer, attityder och moderna språk (2015) redogörs för 
motivationens betydelse för att lära sig ett språk. Några studier över moderna språk i svensk skola i 
allmänhet och spanskan i synnerhet nämns (bl.a. Francia och Riis, 2013; LR, 2013) vilka tar upp det 
höga antalet avhopp inom spanskundervisningen och att en orsak till avhoppen är brister i elevernas 
motivation. Elever upplever ofta undervisningen som enformig och alltför grammatikbetonad istället 
för att vara kommunikativ och handlingsinriktad. Elevernas syfte med språkstudierna är önskan att 
resa och lära känna nya kulturer, en önskan som motiverar men som är svåruppfylld inom ramen för 
undervisningen i skolan (Cardelús, 2015).  
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Bland de obehöriga spansklärare som undervisar i svenska skolor är många emellertid 
förstaspråkstalare, spanska är deras modersmål (L1), och en tanke är att elevernas integrativa 
motivation skulle kunna bli starkare eftersom läraren i dessa fall kan förmedla målspråket och 
målspråkskulturen på ett mer genuint sätt. Kanske det inte är tillräckligt som enda motivationshöjande 
faktor att läraren har målspråket som modersmål om undervisningen inte fungerar, men någon slags 
fördel borde det ändå innebära. Men omvänt behöver det inte heller vara en nackdel att läraren inte har 
målspråket som modersmål om relationen till eleverna är bra och om undervisningen fungerar.  

3.4.2. Elevperspektiv på motivation 

I Cardelús’ studie framgår att de viktigaste didaktiska faktorerna som gynnar motivationen är ”att ha 
bra lärare och en funktions- och kommunikationsinriktad undervisning” och omvänt är de faktorer 
som hämmar elevernas motivation ”en alltför forminriktad och grammatikbaserad undervisning” 
(2015:156).  

För att elever ska bli motiverade, enligt elever själva, krävs alltså en fungerande undervisning och i en 
sådan bör fokus ligga på funktion snarare än form. För en lärare som använder musik i undervisningen 
har frågan om form och funktion att göra med hur musiken används, vilka de specifika aktiviteterna är 
och vilka förmågor som tränas. Säkert kan musikaliska aktiviteter vara exempel på just en funktions- 
och kommunikationsinriktad undervisning, men det är också möjligt att använda musik för att träna på 
form. I studien framkommer också att elevernas motivation gynnas av huruvida en lärare upplevs som 
bra. I detta sammanhang är det relevant att undra vad elever tycker om att en lärare använder musik 
som didaktiskt verktyg i sin verktygslåda, är det bra? Kanske är det att ställa frågan för enkelt, att 
musikanvändning gör en lärare ”bra” eller ”dålig”. Det finns förstås massor av lärare som inte 
använder musik och som är uppskattade av elever, och lärare som använder musik men som elever inte 
tycker är bra.     

Cardelús hänvisar i sin undersökning till ”motivationsbegreppets tre centrala komponenter” (Pintrich, 
Marx & Boyle, 1993) vilka är; valet av en viss handling (the choice), kvarhållandet av den (the 
persistance) och ansträngningen som ägnas den (the effort). En lärare som väljer att använda musik i 
sin undervisning bör alltså också fundera över, utöver själva valet att göra det, även hur mycket tid och 
ansträngning som detta val ska ta i anspråk. En undervisning som innehåller musikaliska aktiviteter 
kanske har större möjlighet att fungera motiverande om dessa tre, ovan nämnda, komponenter 
tillgodogörs. 

Ett annat perspektiv på motivationsbegreppet, även detta uppdelat i tre delar, formuleras av Jenner 
(2004). Här är den första aspekten drivkraften, den andra är riktningen (kopplat till ett mål) och den 
tredje är växelverkan mellan de två första (som kopplas till självförtroende hos individen och 
måluppfyllelsens vara eller icke-vara). Det är också relevant att fundera över lärarens motivation, inte 
bara elevernas, och hur den är avgörande för om musikaliska metoder ska användas och om de blir 
framgångsrika. Musikaliska metoder kan vara kontroversiella, de har i alla fall inte någon självklar 
plats i varje språklärares didaktiska verktygslåda. Därför krävs det en motiverande drivkraft, vilken 
riktning undervisningen sedan har, eller får, kan variera från lärare till lärare och kanske inte heller 
enkelt går att förutse eller mäta. 

3.4.3. Inre och yttre motivation 

Inom sociokognitiv teori formuleras en distinktion mellan inre och yttre motivation. Den inre 
motivationen kännetecknas av att det inte förekommer någon form av yttre belöning, aktiviteten är 
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därmed ett ändamål i sig själv, snarare än ett medel för ändamålet. Denna motivation genomsyras av 
nyfikenhet, intresse och önskan att förstå. (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1985). Den yttre motivationen 
däremot, drivs av belöningar och tvång, t. ex betyg i utbildningssammanhang.  

Peter Gärdenfors (2010) diskuterar skillnaden mellan inre och yttre motivation och dess betydelse för 
lärande. Förutom ovan nämnda skillnader påpekar han att inre motivation till stor del bygger på ett 
informellt lärande, medan den yttre motivationen handlar om det formella lärandet. En central fråga 
för skolan är, enligt Gärdenfors, hur man bygger upp den inre motivationen. Den yttre motivationen är 
kopplad till olika former av belöningar, och i det rådande skolsystemet är en viktig förmåga att kunna 
avstå från en liten belöning nu, till förmån för en större belöning senare s.k. ”delayed gratification”. 
Betygssystemet är ett exempel på hur de som klarar av att skjuta upp belöningen klarar sig bättre.  

Skulle det då inte vara bättre om skolan byggde mer på den inre motivationen? frågar sig Gärdenfors 
fast poängterar samtidigt att han inte tycker att betygssystemet skall avskaffas. Han är dock kritisk till 
att införa nya betygssystem, eftersom inget betygssystem höjer elevernas inre motivation. 
Belöningssystem kan dessutom skada den inre motivationen, i en studie (Lepper, 1973; 1981) av en 
grupp barn som tyckte om att rita, fick några ett löfte om belöning för resultatet, medan de andra ritade 
utan belöning. När barnen senare fick rita fritt visade det sig att de som blivit belönade var mindre 
motiverade att rita. Effekten, som även påvisats i andra studier kallas ”the overjustification effect”.  

Gärdenfors refererar också till Bruners (1966) indelning i tre aspekter av den inre motivationen, av 
Bruner kallad ”viljan att lära”. Den första är nyfikenheten, som är en mänsklig naturlig egenskap. Den 
andra är kompetensen, som grundar sig i viljan att visa att en kan, eller klarar av något. Den tredje är 
ömsesidigheten, alltså att människor tycker om att uppnå mål tillsammans med andra. 

 Tidigare forskning om musik i språkundervisning  3.5.

En lärare som planerar att använda musik i sin undervisning, skulle kanske behöva förankra detta 
beslut i forskning. Dels för att hitta tips på lämpliga metoder och tillvägagångssätt, men också för att 
på så sätt kunna ge trovärdiga svar på viktiga frågor (exempelvis syftet) för elever, föräldrar, kollegor 
och övrig skolpersonal. Att på detta sätt grundlägga sin undervisning i forskning kallas för att basera 
den på evidens. 

Användningen av begreppet evidens i det här avseendet kommer från början från det medicinska 
området och syftar förenklat på en form av metaanalys som jämför resultaten av enskilda studier, där 
t.ex. experiment på olika läkemedel eller behandlingar gjorts. Sedan utvecklas ur metaanalysen 
systematiska översikter där resultaten värderas. Huvudsakligen görs de systematiska översikterna av 
organisationer utanför yrkesutövningen. Försök att använda denna metod har gjorts även inom andra 
yrkesområden t.ex. utbildning och i en tid då trycket ökar på skolans resultat och effektivitet, fyller 
sådana systematiska översikter en funktion att tillhandahålla information om vad som fungerar i 
skolan. En organisation av stor betydelse i detta sammanhang är the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD, Levinsson, 2013). 

Metoden har dock stött på mycket kritik inom pedagogisk forskning och pedagogisk utbildning. Ett av 
de problem som evidens- eller forskningsbaserad undervisning mött i skolan är exempelvis att 
forskningen inte är tillräckligt praxisnära. Genom att den är alltför teoretisk och inte säger något om 
specifik aktivitet i klassrummet, är forskningsresultaten svåra att omsätta i praktiken av lärare 
(Ratcliffe m.fl., 2005). Andra kritiker hävdar att OECD har en alltför positivistiskt inriktad definition 
av forskning, t.ex. väljs kvalitativa studier som anses ha för subjektiva källor bort (Hammersley, 
2001). Organisationen kritiseras också för att vara alltför centraliserad och ha ensam kontroll över all 
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bearbetning, analys och marknadsföring av utbildningsinformationen (Moos, 2006; Rinne, 2006; 
Bridges, 2008).  

Levinsson (2013) beskriver skillnaden mellan evidensbaserad och evidensinformerad praktik. Den 
evidensinformerade praktiken är ett försök att anpassa evidensbaserad praktik till 
utbildningssammanhang och i högre grad betona lärares professionella omdöme och praktiska 
kunnande (Cordingley, 2004 m.fl.). Dess förespråkare menar att begreppet evidens måste vidgas. 
Andrews (2004) menar att systematiska översikter inte enbart bör fokusera skolans effektivitet, även 
andra frågor är relevanta för verksamma inom utbildning, och inflytandet från de potentiella 
användarna (lärarna) måste öka (Rees & Oliver, 2012). 

Jag vill mot bakgrund av detta behandla innehållet i två olika forskningsöversikter, där s.k. evidens 
eventuellt skulle kunna finnas för lärare att basera musikaliska aktiviteter i undervisningen på.  

Den första översikten är: The Potential Role of Music in Second Language Learning: A Review Article 
(Zeromskaite, 2013). Denna artikel är ett försök att systematisera studier där musik och språkinlärning 
i kombination på olika sätt varit föremål för forskning. Zeromskaite redogör i denna artikel bl.a. för 
studier av Slevc & Miyake (2006) som visar att musiker har lättare för fonologisk perception och 
produktion i andraspråksinlärning. Hur musikalitet går att relatera till syntax och semantik är dock inte 
lika tydligt. Det verkar dock, menar Zeromskaite, som att musikalitet även påverkar läsförmågan 
positivt, vilket kan bero på förstärkt förmåga att kunna lyssna uppmärksamt och upptäcka abstrakta 
strukturer i bullriga ljudmiljöer (Moreno et al, 2011; Francois & Schön, 2011). Zeromskaite slår också 
fast att alla artiklar i översikten stödjer Patels (2003) hypotes om “shared syntactic integration 
resource” alltså att musik och språk åtminstone delvis delar gemensamma rum i hjärnan. Slutligen 
fastslås, i avsnittet ”Practical implications for education”, att en integration av musikalisk träning i 
andraspråksinlärning särskilt har potential att ge förbättrat uttal, förbättrad fonologisk perception och 
förbättrad läsförmåga. 

Den andra översikten är: Why Use Music in English Language Learning? A Survey of the Literature 
(Engh, 2013). Författaren till denna artikel gjorde själv en studie 2010, där det kom fram att lärare 
ville använda musik mer i undervisningen, och att de intuitivt kände att det var en god idé, men att de 
inte upplevde att de kunde försvara ett sådant beslut p.g.a. brist på teorier som stödde 
musikanvändningen. Den översikt som Engh presenterar här, är tänkt att vara en hjälp för dessa 
språklärare att hitta sådana teorier dvs. evidens.  

Engh menar att det inom en mängd olika akademiska discipliner finns empirisk, pedagogisk och 
teoretisk grund för att musikanvändning skulle vara en hjälp för språktillägnan (language aquisition). 
Argument för att språk och musik har en stark relation finns bl.a. inom kognitiv vetenskap, 
antropologi, sociolingvistik, psykolingvistik, FLA (First Lanuguage Aquisition) och SLA (Second 
Language Aquisition), menar Engh. (En del av dessa argument nämns även i tidigare avsnitt av 
teorigenomgången för den här uppsatsen). 

Bland de socialantropogiska argumenten återfinns bl.a. hypotesen att människor utvecklade sång före 
tal (Livingstone, 1973); att litteraturens överlevnad till stor del beror på den orala traditionen 
(Merriam, 1964); och betydelsen av sång i barnavård ”The practice of singing to infants and many 
details of song form and style are rooted in ancient traditions that have survived industrialization and 
urbanization” (Trehub andTrainor, 1998). Slutsatsen är att den antropologiska utvecklingen av 
mänskliga språk, verkar vara förknippad med musik och sång.  
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Andra argument baseras på sångens historia som en kollektiv aktivitet. Studier visar att användning av 
sång i språkklassrum skapar social harmoni (Huy Le, 1999) och skapar ett tryggt rum där gemenskap 
och erfarenheter av kollektivt lärande kan skapas (Lems, 1996; Lake, 2003). Gao (2008) diskuterar hur 
användningen av karaoke i engelsktalande delar i Kina, har förmågan att uppbåda ett kollektiv och 
därigenom ett humanistiskt lärande som härstammar ur kinesiska kulturella traditioner. Slutsatsen är 
här att känslan av att tillhöra ett kollektiv, som lärare gärna vill etablera hos sina elever, har mycket att 
vinna på att använda musik och kollektiv sång.  

Vidare argumenteras att musiken, eftersom den omger våra liv, har en förmåga att sudda gränser. 
Medina (1990) föreslår att det är fördelaktigt att närma sig metoder som liknar livet utanför 
skolinstitutionen, ett liv som ofta är fyllt av musik och sång. Musik kan också hjälpa till att bygga 
broar över klyftan mellan det ’formella’ och det ’informella’ (Cheung, 2001), såväl som fungera 
överbryggande i relationen mellan lärare och elev (Huy Le, 1999). Det är anmärkningsvärt att 
diskrepansen mellan hur musik fungerar i lekar och odlande av kultur i elevernas liv, och musik i 
institutionella utbildningsmiljöer är så stor Campbell (1998). Skolmiljön är enligt Murphy (1992) den 
enda plats i samhället som inte använder sångens och musikens potential fullt ut. 

Bland de argument som belyser de kulturella aspekterna återfinns bl.a. Candlin (1992) som hävdar att 
sånger erbjuder inblickar i kulturer, sagor och myter i andra samhällen. Sångerna är som fönster mot 
de referensramar och värderingar, som människorna vars språk vi håller på att lära oss har. Exempelvis 
erbjuder popkulturen, som ett globalt fenomen inriktad på ungdomskultur och välkänt för elever, ett 
sådant fönster mot målspråkets kultur (Cheung, 2001; Plagwitz, 2006). Popmusiken överbryggar såväl 
generationsklyftor, klyftan mellan lärare och elev, och den mellan det ’formella’ och ’informella’ 
(Humblin, 1987). Jones (2008) uttrycker musikens möjligheter till förståelse av främmande kulturer 
såhär ”The introduction of vocal music as the foundation on which to either build a coordinated 
language-culture course or, more often, supplement an already established program, can be a powerful 
tool, especially when the music is a faithful reflection of the culture from which it derives”.   

Inom FLA forskning argumenteras att musik fungerar som en förlingvistisk bärare av kommunikation 
t.ex. då barn innan de lärt sig prata kommunicerar genom att gråta på olika sätt (Loewy, 1995). Musik 
och språk är de två sätt som människor kommunicerar och uttrycker sig genom ljud. Ända sedan 
födseln lyssnar och producerar bebisar ljud utan att skilja mellan musik och språk, eller sång och tal 
(Chen-Hafteck, 1997). Rim, ramsor och vaggvisor är bland de första språkinput som barn möter, och 
eftersom de repeteras kan de memoriseras och därmed tillägnas (Howle, 1989).     

Inom SLA forskning argumenteras att The affective filter hypothesis är den bästa lärandemiljön, vilken 
innefattar en miljö utan ängslan och med en hög grad av motivation och självförtroende (Krashen, 
1982). I relation till användandet av musik och sång i språkundervisning föreslås, i flera 
undersökningar som studerat detta, att musik sänker sådana affektiva filter. Vilket i sin tur gör 
eleverna mer avslappnade och därmed mer receptiva för språkinlärning  Claerr & Gargan, 1984; Coe, 
1972; Merriam, 1964; Wilcox, 1995). 

Engh lyfter också som ett argument för musikanvändning ”the-song-stuck-in-my-head-phenomena” 
(alltså när en låt fastnar i huvudet) även kallat ”subvocal involuntary mental rehearsal”. Detta visar att 
sång har en positiv effekt på språkinlärning (Fonseca Mora, 2000; Murhey, 1989; Salcedo, 2010).    
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 Kultur i språkundervisning 3.6.

För en lärare som vill använda musik i undervisningen, är frågor som rör vilket material som ska 
användas, hur det ska användas och varför, relevanta. I det här sammanhanget har kulturbegreppet stor 
betydelse. I Skolverkets kursplan för moderna språk för grundskolan står det att det centrala innehållet 
i undervisningen för åk 7-9 bl.a. ska inkludera: ”(…) Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i 
olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket, 2011:67).  

Det är kultur det handlar om här, trots att man i framtagandet av kursplanerna valt att inte använda 
ordet vilket egentligen inte är så konstigt eftersom kulturbegreppet rymmer så mycket och kan 
definieras på så många olika sätt. Men om en lärare då tänker att musik kan vara ett bra sätt att 
undervisa kulturella företeelser i målspråkslandet, hur ska en gå tillväga? För det första kan det vara 
relevant att ta ett steg tillbaka och försöka förstå vad som menas med ”vardagsliv, levnadssätt och 
sociala relationer”. Utdraget från kursplanen ovan är en socialvetenskaplig definition av begreppet 
kultur. En sådan kulturdefinition handlar om meningsgrundande mänskliga aktiviteter, om attityder 
och trosföreställningar, olika sätt att tänka, att bete sig, olika sätt att minnas, ideal, värderingar, 
antaganden om livet och aktiviteter som kategoriseras och accepteras i termer av bl.a. rätt och fel, och 
som delas av människor som identifierar sig själva som medlemmar i ett samhälle (Kramsch, 2009; 
Brislin, 1990).  

En annan vanlig definition av vad kultur är inkluderar hur sociala grupper representerar sig själva 
genom materiell produktion t.ex. konst, litteratur, sociala institutioner eller andra vardagliga föremål 
som människor skapar, och hur denna repepresentation sett ut och bevarats genom historien (Kramsch, 
2009) men det är alltså snarare den förra definitionen som texten i kursplanen ger uttryck för. 

Hur går en då tillväga för att undervisa elever om levnadssätt i målspråkslandet? Kultur är förenat med 
moraliska värden och vad som betraktas som ”bra”, ”dåligt”, ”rätt”, ”fel”, ”fult” och ”vackert”, och det 
är alltid fråga om hur något observeras eller tolkas och vem som har makt att göra tolkningen. Därför 
måste kultur, när den undervisas, inte bara handla om hur det är och hur det har varit, utan också hur 
det skulle ha kunnat vara och hur det skulle kunna bli (Kramsch, 2009).   

Detta, att kunna fantisera och tänka sig andra möjliga kulturer och bryta ner stereotyper, är en viktig 
del i vad det innebär att undervisa kultur. Att både se det annorlunda i andra, men också att se det i oss 
själva, att vi är unika men under andra omständigheter skulle ha kunnat vara någon annan. Därför är 
litteraturen, vid sidan av historia och socialvetenskap en kulturbärare, eftersom litteraturen just låter 
oss leva andra liv (Kramsch, 2009). En lärare som funderar på att använda musik i undervisningen har 
anledning att fundera på huruvida musik fungerar på liknande sätt som litteraturen, alltså ger eleverna 
en möjlighet att leva sig in i hur det är att vara någon annan.  

Språk spelar en avgörande roll för kultur. Kultur existerar inte oberoende av språket. Utan språk skulle 
alla attityder, vanor, trosföreställningar, institutioner och monument osv. som vi alla kallar kultur bara 
vara observerbara realiteter, inte kulturella fenomen. För att bli kultur måste de ha mening och det är 
språket som ger den meningen (Kramsch, 2012). 

Språk fungerar som ett kontextbundet meningsskapande symbolsystem, vilket ofta skiljer sig från de 
lingvistiska och grammatiska system som många språklärare undervisar. En term som används för att 
beskriva detta är  ’socialsemiotik’. Enligt Halliday (1978) handlar detta om att försöka förstå hur 
språket som symbolsystem används i en social verklighet: ”Hur reflekterar, uttrycker och skapar  
språkstrukturen, den sociala strukturen i den grupp där språkstrukturen används”. 
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Halliday delar in ’språkets relation till den sociala verkligheten’ i tre delar. För det första representeras 
den sociala verkligheten genom att symbolsystemet (språket) refererar till världen utanför, för det 
andra genom att symbolsystemet registrerar sociala och kulturella identiteter, för det tredje att 
symbolsystemet är en metafor för den verklighet som det står för, att det ikoniserar, de aktiviteter och 
trosföreställningar som kallas kultur. För att undervisa levnadssätt i målspråkslandet, måste läraren 
alltså på något sätt koppla målspråket till en social verklighet i målspråkslandet, till människorna som 
lever där och till det sätt språket är en metafor för denna sociala verklighet.  

I GERS slås fast att språket har ett unikt kunskapsinnehåll, i och med kontextens och den sociala 
verklighetens betydelse för språkanvändningen: ”Språket är därför inte ett neutralt tankeinstrument på 
samma sätt som exempelvis matematiken. Behovet av och viljan att kommunicera uppkommer i en 
specifik situation och kommunikationens form och innehåll är ett resultat av denna situation” 
(2001:46). Musik och sång som kommunikativ uttrycksform innebär ett språkligt in- och utflöde av 
målspråket som också samtidigt refererar till den autentiska sociala verkligheten i målspråkslandet. 
Användandet av musik och sång i undervisningen innebär således en tydlig och förhållandevis 
lättbegriplig kommunikativ situation för eleverna, där behovet och viljan att kommunicera kan 
utvecklas.  

Hur kultur ska synliggöras i språkundervisning, och hur det görs effektivt, är en fråga som följt med i 
hela språkundervisningens historia. I nästa avsnitt följer en beskrivning av olika synsätt och hur de 
påverkat utvecklingen.   

 Kultur – den femte färdigheten i språkundervisning 3.7.

Ur ett historiskt perspektiv har språk och kultur inte distingerats på det sätt som i dagens 
språkklassrum. När de enda respekterade undervisningsspråken var latin, klassisk grekiska och 
hebreiska, var det självklart att en sorts universell kultur hängde samman med ordförståelsen och 
grammatiken. Det var dock inte så att kulturstudierna handlade om hur människor i det vardagliga 
livet talade och betedde sig, det handlade istället om gedigna litteraturstudier av universell kanon, och 
kunskapen dessa gav innebar en kosmopolitiskt orienterad religiös och estetisk världssyn som delades 
av alla som studerat dessa språk, ofta eliten förunnad (Kramsch, 2012).  

När litteraturkritiken såväl som lingvistiken utvecklades, vidgades också klyftan mellan 
språkundervisning och undervisning av den litterära kulturen. Språkinlärning innebar att lära sig 
språkfärdigheter, som att automatisera verbala beteenden, utan att dessa hade något kulturellt värde i 
sig själva, utom möjligen i ett senare skede då nationell litteratur kunde studeras. De kulturella 
aspekterna i språkundervisning hade rört sig från universell till nationell nivå. Även undervisning av 
nationell kultur, historia, samhällskunskap m.m. separerades och utvecklades långt från undervisning 
av språk. Det är också denna klassificering som gett upphov till dagens uppfattning att språket endast 
är en kanal, genom vilken kunskapen om kultur går. Denna akademiska separation av språk och kultur 
har gett upphov till många forskningsframsteg, men samtidigt gjort att språkundervisningen tappat den 
viktiga funktion som språket har som förmedlare av kulturens sociala konstruktioner. En vanlig 
uppfattning är att betrakta kultur som den femte språkfärdigheten, vid sidan av de övriga fyra: 

The separation has kept language teaching within strict structural or functional bounds, with culture 
often considered to be a fifth skill, after speaking, listening, reading and writing (Kramsch, 1995:87). 

Enligt Kramsch (2013) samexister idag två olika sätt att undervisa kultur i språkundervisning, det 
modernistiska och det postmodernistiska perspektivet. Det modernistiska perspektivet är uppdelat i två 
sätt att arbeta med kultur, ’stora K’ kulturen och ’lilla k’ kulturen. Det humanistiska sättet att 
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undervisa kultur, alltså genom att studera litterär kanon och undervisa en generell kunskap om 
litteratur och konst kallas den ’stora K’ kulturen. Detta sätt att undervisa kultur på har förespråkats av 
statliga institutioner och varit ett instrument att bygga upp nationalstater under 1800-talet. Sedan 1980-
talet har fokus hamnat mer och mer på kommunikation och interaktion i sociala kontexter och detta 
har kallats ’lilla k’ kulturen eller ’små kulturer’ i vardagslivet inom språkundervisningen. Detta 
innefattar hur modersmålstalare beter sig, hur de äter, hur de bor, deras vanor, deras trosföreställningar 
och deras värderingar. När en studerar modersmålstalare i kommunikativa situationer på detta sätt 
befästs intrycket av ett språk = en kultur. Detta synsätt har också gjort det enkelt för språklärare, de 
undervisar om sociolingvistiska regler på samma sätt som när de undervisar grammatiska regler. Detta 
sätt att undervisa kultur bevarar också fokus på nationella karaktäristika. 

Undervisning i främmande språk sker utanför direkt kontakt med modersmålstalare, och kultur har 
därför för det mesta en praktisk, turistliknande karaktär med instruktioner hur saker ska göras i 
målspråkslandet. Den främmande kulturen blir för inlärare av främmande språk, något exotiskt och 
ovanligt som de temporärt försöker upptäcka och anamma som om det vore ens eget när en reser till 
det främmande landet (Kramsch, 2013). 

Det andra sättet att undervisa kultur på i språkundervisning är, enligt Kramsch, det postmodernistiska 
sättet. Under början av 2000-talet förändrades kulturens roll i språkundervisning till följd av 
globalisering och IT-utveckling (Risager, 2006). Men denna förändring har inte betytt att det 
modernistiska perspektivet att studera och undervisa kultur nödvändigtvis har förändrats.  

Det postmodernistiska perspektivet däremot, ser bortom generaliserade språksamhällen och betonar 
relationen mellan självet och den andra. Där skapas mening och social verklighet längs en icke-linjär 
väg i interaktion med andra. Den sociala verkligheten konstrueras så att säga minut för minut i den 
pågående diskursen. Språkinlärare ändrar inte sin identitet när de lär sig ett främmande språk, men de 
kan ändra sina subjektiva positioner då de fokuserar på den meningsskapande processen i sig, detta 
kallar Kramsch för ’symbolisk kompetens’ (2013).  

Elever konstruerar sina egna och andras subjektiva positioner genom de frågor de ställer och de ämnen 
de väljer, eller undviker, att tala om. De här subjektiva positionerna skapar över tid en diskursiv 
praktik som kan kallas ’kultur’. I det postmodernistiska perspektivet har kultur blivit en diskurs som är 
en socialsemiotisk konstruktion. När kulturen inte längre är bunden vid nationella territorier och deras 
historia, blir den en dynamisk diskursiv process som konstrueras och rekonstrueras på olika sätt av 
individer som engagerar sig i att försöka hitta symbolisk mening och kontrollera subjektivitet och 
tolkningar av historien. 2000-talets globala ekologiska världsbild, står mot 1900-talets nationella 
industrialisering och modernisering, men också mot mycket äldre kulturella traditioner (Blommaert, 
2005). Dessa bilder bildar lager och kulturen kan inte direkt läsas in i beteenden och händelser, den 
kulturella meningen är helt beroende av vem det är som läser dem. Kultur blir då istället den mening 
som medlemmar i en social grupp ger den diskursiva praktiken, som delas i en given tid och ett givet 
rum. Det går inte att lära sig om en främmande kultur utan att medvetandegöra sin egen diskursiva 
praktik, då kan det leda till att förståelsen för andra, men också för en själv begränsas.  

Kovács (2017) redogör för hur språkundervisning sedan 1970-talet handlat om kommunikativa 
språkfärdigheter som också inkluderar lingvistiska färdigheter, sociolingvistiska färdigheter och 
pragmatiska färdigheter. Men många forskare och språklärare tror också att det finns en kulturell 
färdighet som på ett eller annat sätt är närvarande i alla de nämnda andra färdigheterna ovan. Några 
ofta citerade tolkningar av vad det kulturella innehållet i språkundervisning kan vara är bl.a. följande: 



 23 

• Rivers (1981, 1987) som skriver att; ”Vi måste fokusera både på relevant innehåll och 
aktiviteter som gör att eleverna kan ta till sig innehållet. Aktiviteterna ska uppmuntra eleverna 
att se bortom fakta, så att de börjar uppfatta och uppleva de djupare nivåerna av den kultur 
som finns hos de som talar språket” (1981:314). Rivers poängterar också att språklärare, i 
designen av de här aktiviteterna, ska koncentrera sig på att välja de bästa tillvägagångssätten 
som kan leda studenterna till ”successful cross-cultural encounters” (1987:12).  

• Byram (1989) menar att den färdighetscentrerade språkundervisningen, tenderar att förbise de 
kulturella elementen; ”Undervisning i främmande språk är, enligt mina egna erfarenheter både  
som elev och som lärare och enligt min pedagogiska filosofi om utbildning, en frigörelse från 
de begränsningar som finns den egna livsmiljön och kulturen, och den nuvarande betoningen 
på språkundervisning som färdighetsträning håller på att förlora detta i sikte (1989:8).  

• Seelye (1993) bekräftar samma problematisering “Att lära sig ett språk isolerat från dess 
kulturella rötter förhindrar att man socialiseras i de sammanhang som det används. Endast 
lingvistisk kunskap innebär ingen särskild insikt om när man borde prata och när man inte 
borde det” (1993:10;  Kovács, 2017). 

Att undervisa kultur i språk innebär alltså att eleverna ska ges möjlighet att leva sig in andra 
universaliserbara sociala identiteter och delta i konstruerandet av dem genom konstruktionen av den 
egna identiteten. Kramsch menar att unga människor ser i främmande kulturer nya sätt att drömma om 
sig själva. I en ålder när en håller på att ta reda på vem en är, symboliserar det främmande språket 
andra kulturella horisonter (2012). Frågan; Vem? Blir då relevant, vem är den här människan som 
lever så, och vem är jag som har ett annat levnadssätt? Vilka likheter/skillnader finns? Om en lärare i 
språkundervisning ska arbeta med förhållanden som ”vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer” i 
målspråkslandet, är utgångspunkten, i det postmoderna perspektivet, vad dessa förhållanden uttrycker 
för eleverna själva. Musik som didaktisk metod skulle då med fördel kunna användas eftersom musik 
som semiotisk modalitet är en universell företeelse, mening skapas genom musikaliska uttryck på 
likartade sätt i sociala grupper runt om i världen.  

 Interkulturella och multikulturella skillnader 3.8.

Kultur i språkundervisning har haft olika roller i olika språkdidaktiska paradigm. Det finns både 
universella perspektiv, där det gemensamma i kulturer betonas, och komparativa perspektiv, där fokus 
har legat på att i mer traditionell mening jämföra ”kulturen” i målspråkslandet med ”kulturen” i ”det 
egna” landet. Två olika begrepp har uppstått för att karaktärisera och förstå kulturella olikheter och 
överbrygga kulturella skillnader; ”interkulturell” och ”multikulturell”. I Europa är det främst det 
interkulturella perspektivet som används för att uttyda kulturella fakta och mönster och studera hur de 
är relaterade till varandra. Interkulturalitet används t.ex. också i författandet av läroböcker på 
främmande språk. I Nordamerika används främst det multikulturella begreppet. Trots att dessa två 
perspektiv har ökat kunskapen om kulturella likheter och skillnader, så praktiseras språkundervisning 
fortfarande med uppfattningen att språk och kultur är åtskilda. Språk lärs ut som färdiga system av 
språkliga strukturer och universellt gångbara språkfunktioner, och fungerar som en neutral kanal för 
förmedlandet av kulturell kunskap. Kulturen inkluderas endast som ett sätt att förstärka och berika, 
utan att ifrågasätta traditionella gränser mellan den ena och den andre. Kort sagt, lärare undervisar 
kultur i språk, eller språk och kultur, men inte språk som kultur (Kramsch, 1992). 

Vad innebär det att säga att ”fransmän pratar så” eller ”spanjorer beter sig så” eller ”tyskar tänker så”? 
Kulturella karaktäristika är inbäddade i historiska maktrelationer som befäster social, politisk, 
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professionell och pedagogisk status. Dessa förhållanden går inte att enkelt rucka på, även om de går att 
göra mindre tydliga då de ses i ljuset av interkulturalitet. En del språkpedagoger föreslår en förändring 
i fokus, från ”vi/dem” till det som Bhabha kallar ”the social process of enunciation (förstärkning)” 
(Bhabha, 1992:57). Det gäller då för pedagogen att kunna se de koder som används i möten mellan 
kulturer, och att kunna skapa någonting annat ur dessa möten. Bhabha kallar det ”ett tredje rum som 
inte endast omarbetar eller kastar om dualismen, utan omvärderar de ideologiska grunderna för 
uppdelning och skillnad” (1992:58). 

Bianco, Croze, och Liddicoat (1999) påpekar att det är av stor betydelse att en interkulturell färdighet 
utvecklas genom språkundervisningen. En sådan färdighet ger eleverna möjligheter att få en direkt och 
icke-förmedlad upplevelse av mötet med andra kulturer. Men den interkulturella interaktionen handlar 
inte om att assimileras in i ramarna av målkulturen, det handlar inte heller om att bevara de egna 
ramarna, utan snarare om en strävan att hitta en bro mellan de två platserna, att hitta ett tredje rum. 
Bianco et al. trodde inte, då i slutet av 1990-talet, att CLT (Communicative language Teaching), fastän 
den revolutionerade språkundervisningen när den utvecklades på 1970- och 80-talen, kunde uppfylla 
utvecklingen av interkulturell interaktion. Inte så länge inlärarna ännu var kvar i sin egen kulturella 
sfär, som betraktare av, och tolkare av ord och handlingar i målkulturen. I denna position representerar 
kulturen något statiskt och homogent vilket kan leda till bildandet av stereotyper. 

Kovács förklarar att; ”Kultur uttryckt i talat eller skrivet språk och de sätt som språk formar mänskliga 
relationer och interaktion är svår att undersöka i språkklassrummet som grammatik eller som olika 
språkfunktioner. Det är viktigt att ge möjligheter till språkeleverna att uppleva och förstå hur kultur 
och språk skapar människors världssyn” (2017:80). Den interkulturella språkundervisningen vilar på 
tre fundamentala aspekter; undervisningen av en linguakultur (länkar mellan språk och kultur), en 
jämförelse mellan studentens modersmål och moderskultur med målspråket och målkulturen, samt en 
interkulturell utforskning (’a third place’ mellan två kulturer) (Kovács, 2017). 

Språklärare skulle, menar Kramsch, kunna fokusera mindre på fixerade, stabila kulturella enheter och 
identiteter på båda sidor om nationella gränser, och mer på en skiftande och framväxande ”third place” 
hos språkinlärarna själva; ”The third culture of language learners, a neutral state which allows learners 
to reflect on the target language culture and also on their own”. 

Kramsch (1993) tänker vidare att den tredje kulturen har tre karaktäristiska egenskaper. Den är för det 
första en ’populärkultur’ eftersom denna tredje kultur innebär en kontroversiell kultur för inläraren, i 
vilken hen försöker skapa mening i tomrummet mellan två kulturer, därför ska språklärare skapa 
möjligheter för en lekfullhet genom t.ex. rollspel för att hjälpa inlärarna att hitta sin egen mening. Den 
tredje kulturen är för det andra en ’kritisk kultur’ som uppmuntrar till kritiskt tänkande gentemot det 
kulturella innehållet i språkundervisning, hur det t.ex. presenteras textböcker, och en förmåga att se 
bortom dominerande kulturella föreställningar och ifrågasätta rådande synsätt. Till sist är den tredje 
kulturen en ’ekologisk kultur’ eftersom de metoder i språkundervisning som anammar idén om en 
tredje kultur är känslig för kontext, svar och krav från omgivningen. Hon skriver att en sådan 
undervisning kan använda vilka lämpliga och passande metoder som helst såsom kommunikativa 
aktiviteter, memorering av vokabulär, lära dikter utantill, diktamen, översättning, och andra olika sätt 
att skapa mening, verbalt, visuellt, med gester eller med musik m.m. (Kramsch, 1993; Kovács, 2017). 

Här nämner Kramsch bl.a. musik som en passande kommunikativ aktivitet och väg in i den tredje 
kulturen, där eleverna kan skapa mening och reflektera över  målspråkskulturen och den egna 
kulturen. Hon nämner även översättning, och visuellt och verbalt meningsskapande. Musikaktiviteter 
erbjuder i detta sammanhang en ovanlig multimodal dynamik jämfört med andra typer av läromaterial 
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eftersom både bild, ljud, text och sång, praktiskt kan kombineras och presenteras i en populärkulturell 
kontext, där också emotionella förståelsenivåer får betydelse.  

 Klassrumspraktiker 3.9.

I den här genomgången av teoretiska utgångspunkter har hittills många olika aspekter 
uppmärksammats av ämnet musik i språkundervisning och resultat från en mängd olika studier 
kortfattat redovisats. Detta avsnitt kommer fokusera en aning mer detaljerat på en sådan studie, 
närmare bestämt i vilken sång som metod för språkinlärning testats, samt ge exempel på praktiker i 
svensk skolkontext.  

3.9.1. Sång kan underlätta språkinlärning- en studie 

En forskningsstudie som undersöker hur sång kan underlätta språkinlärning redovisas i artikeln 
Singing Can Facilitate Foreign Language Teaching av Ludke och Ferreira (2013). Som bakgrund 
framlägger författarna en översiktlig rapport om andra studier inom detta område.  

Ludke och Ferreira lyfter fram hur olika argument påverkat forskningsfältet de senaste årtionden. 
Parker (2000) hävdade bl.a. att förståelsen av icke-modersmålstalares tal är beroende av ”kvasi-
musikaliska” prosodiska faktorer såsom rytm, betoning och intonation. White & Mattys (2007) 
menade vidare att det är mycket viktigt att lära sig förstå och använda sådana prosodiska faktorer när 
en lär sig ett nytt språk för att kunna bli förstådd av modersmålstalare. Prosodins betydelse är något 
som också Kjellin lyfter fram i andraspråksinlärning, han skriver att det i första hand är ”brister i just 
prosodin som gör att en andraspråkstalare riskerar att felaktigt bedömas som ’dålig’ i svenska, även 
om grammatik och ordförråd är på en mycket hög nivå” (2002). 

Klassrumsbaserade experiment i främmande språkinlärning, har visat att barn har lättare att lära sig 
vokabulär när materialet presenteras i melodiform (Medina, 1993; Murphey, 1990). Även andra 
studier där deltagare som fått höra stavelser i sjungande ljudströmmar haft lättare att urskilja specifika 
ord än de som fått höra samma ljudströmmar men upplästa som monotont tal (Schön et al., 2008). 
Mycket av den forskning som gjorts på det här området har dock fokuserat på musik och förmågor på 
modersmål, när det gäller musik och främmande språkinlärning finns få forskningsbevis för ett 
samband, menar Ludke & Ferreira (2013). 

Bland de forskningresultat som visar ett samband mellan musik och modersmålsinlärning nämns t.ex. 
Calvert & Tart (1993) som kunnat visa att verbalt material inlärt genom sång ger språkliga fördelar, 
och även påverkar långtidsminnet positivt (Rainey & Larsen, 2002). Skillnaderna mellan att använda 
musikaliska metoder eller sång i L1 jämfört med L2 inlärning är t.ex. att meningsprocessen är 
automatiserad i L1 och inlärning av hela fraser är möjlig. I L2 däremot handlar det om mindre enheter 
som lärs in sk. ”chunks” t.ex. ord eller stavelser, åtminstone på nybörjarnivå. Men en del likheter 
verkar ändå finnas avseende hur hörselminnet och ordminnet arbetar, när ord och fraser presenteras 
tillsammans med musikaliskt material. Wallace (1994) gjorde ett antal studier, bland de första som 
gjordes på området, som styrkte antagandet att en musikalisk presentation har potential att hjälpa 
språkinlärning. I de studierna skulle deltagarna på olika sätt para ihop texter med melodier. Hans 
slutsats av dessa studier var att de sånger som hade ett enkelt repetitivt mönster underlättade 
ordinlärning på modersmålet.        

En fråga som emellertid uppstod efter Wallace studier, var till vilken grad text och sångmelodier 
integreras i minnet. Morrongiello och Roes (1990) fann bevis för att även om texten under 
lyssningsögonblicket framträder tydligare än melodin, så det ändå lättare att minnas texten efteråt just 
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när den paras ihop med samma melodi den presenterades med.  Ett annat test, som gjordes med barn 
6,5-8 månader gamla, och som mätte barnens huvudrörelser, visade tydliga mönster på igenkänning 
både av text och melodi när de presenterats tillsammans i en sång än när presenterats separerade. 
Detta, menade de, berodde på relationerna mellan de många regelbundna och konsekventa tonhöjderna 
och ord som presenterats tillsammans i sången. 

Andra studier har dock gjorts som visar motsatta resultat. En studie som Racette och Peretz (2007) 
gjorde med franska modersmålstalare visade att ingen underlättande effekt på hörselminnet eller 
talminnet gick att upptäcka mellan att lyssna på en sång a capella jämfört med en talad version t.o.m. 
verkade det som att den talade versionen hade bättre effekt. En förklaring till detta kan dock vara att de 
sånger Racette och Peretz använde sig av var komplexa icke-repetitiva melodier snarare än enkla 
lättlärda melodier.  

De flesta av de tidigare studier som gjorts på temat musik eller sång och språkinlärning, som Ludke 
och Ferreira refererar till, har visat att musik har störst potential att underlätta inlärning när det gäller 
ordminnet. Och att musik som har rytm-och melodistrukturer som är lätta att lära sig fungerar mest 
effektivt. Men det finns inte, eller fanns inte åtminstone innan Ludke och Ferreiras studie, någon 
konsensus i forskningen att verbalt material som presenteras med en melodi underlättar språkinlärning, 
varken inom L1 eller L2. Det verkar också vara av betydelse hur testen är utformade, vilka sånger som 
används, och hur många och hur långa stunderna av stimuli är. 

Ludke och Ferreira utvecklade så i sin studie tre olika metoder för presentation och övning på sitt 
material: sång, tal och rytmiskt tal. De ville på detta sätt kunna jämföra effekterna av olika metoder. 
Materialet som deltagarna i studien skulle lära sig bestod av 20 fraser på ett okänt språk (ungerska). 
De presenterades för materialet under en 15-min inlärningsprocess av ”listen-and-repeat” (lyssna-och- 
säg-efter). De förutspådde att den mest effektiva metoden skulle vara när fraser sjöngs, och deltagarna 
i dessa tester skulle prestera bäst på taltester, där ordminnet testades. De tänkte också att de tester där 
materialet presenterades med rytmiskt tal skulle hamna mellan de sjungna och de med vanligt tal. 

Deras test skilde sig från tidigare forskning på 5 viktiga sätt. För det första innehöll deras test en 
relativt lång övningsperiod (15 min) repeterad 3 gånger, för det andra användes stimuli där tal och 
sång var lika långa, för det tredje användes flera olika sätt att mäta deltagarnas prestationer; ordminne, 
taltest på det främmande språket och taltest på engelska, igenkännande av det främmande språket och 
vokabulärtest med flervalsfrågor, för det fjärde bestod materialet av korta fraser med få stavelser, för 
det femte användes ett okänt språk som också parades ihop med översatta fraser på deltagarnas 
modersmål. De valde ungerska för att det var osannolikt att någon av de engelsktalande deltagarna 
kunde det och för att ungerska på många sätt skiljer sig i syntax och uttal från engelska.  

Resultatet av testet visade att sång var mer effektivt som inlärningsomständighet än både tal och 
rytmiskt tal, särskilt när deltagarna skulle minnas och reproducera en lista av korta fraser i par på det 
främmande språket. Deltagarnas prestationer var i detta test (statistiskt fastställt) betydligt bättre i den 
sjungna versionen. Testet är det första experiment som kunnat visa tydliga resultat att sång är en 
fördelaktig metod vid främmandespråkinlärning. Eftersom testet utformades med andra tidigare test 
som bakgrund, och med kontrollmekanismer som säkerställde trovärdigheten, kunde faktorer som i 
andra test skapat tvivel t.ex. längden av stimuli, uteslutas. Och hypotesen, att en sjungen presentation 
av verbalt material är särskilt effektiv när det gäller att minnas ord, stämde.  

Det som en del tidigare test visat, att rytmen är det viktigaste elementet i den musikaliska metoden, 
gick dock inte att bekräfta. I de test där materialet presenterades med rytmiskt tal, presterade inte 
deltagarna lika bra som i de test där materialet sjöngs. Skillnaden var inte ens särskilt stor mellan de 
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och de test där materialet presenterades med vanligt tal. Testet var i och för sig inte utformat för att 
testa rytmfaktorer, eftersom materialet bestod av korta fraser med endast två eller tre stavelser som 
inte i någon mening hade rytmisk puls. Det som verkade styra effektiviteten i de sjungna testen var 
inte heller rytmen utan snarare tonhöjd och melodisk struktur. Ett resultat som leder till antagandet att 
tonhöjdsstrukturen är en möjlig ingrediens i verbal inlärning och minnesfunktioner, vilket också 
föreslagits av andra forskare tidigare (Yalch, 1991; Hébert & Peretz, 1997 m.fl.).  

En annan studie på temat, den melodiska strukturens betydelse, gjordes av Schön (2008) och visade att 
en konsekvent kartläggning av lingvistisk- och tonhöjdsinformation kan förbättra nonsensordinlärning. 
Det har då föreslagits att när en stavelseförändring ackompanjeras av en förändring i tonhöjd, så kan 
detta förbättra fonologisk urskiljningsförmåga (Schön et al., 2008). Detta har betydelse eftersom en av 
de första utmaningarna i att lära sig ett nytt språk består i att urskilja talljud till individuella ord 
(Jusczyk & Aslin, 1995). En konsekvent melodisk struktur kan alltså hjälpa både i 
förstaspråksinlärning och inlärning av fler språk, som exempelvis den enkla repetitiva strukturen i 
vaggvisor.  

I det test som Ludke och Ferreira gjorde, visade det sig att sång hjälpte betydligt bättre i de mer 
krävande ungerska taltesten än i test med engelsk översättning, eller i vokabulärtest med 
flervalsfrågor. Slutsatsen är att sången har större betydelse för de fonetiska aspekterna i den verbala 
informationen än de semantiska aspekterna när ordminnet arbetar. När en lär sig ett nytt språk går det 
ju inte att ”hänga upp” den semantiska meningen på individuella ord i ett uttalande, eftersom den ej 
ännu är tillgänglig, därför blir de fonetiska aspekterna viktiga.  

Slutligen anser Ludke och Ferreira att resultatet av testet är relevant för utbildningssyften eftersom 
detta test är det första som bevisar fördelarna med musikaliska metoder. Testet har vidare hög 
trovärdighet eftersom testmetoderna byggde på en slumpmässig, kontrollerad, experimentell 
utformning (Ludke & Ferreira, 2013). 

3.9.2. Svensk klassrumspraktik - exempel 

Detta kapitel kommer behandla några olika teorier och dokumenterade tillvägagångssätt att använda 
musikaliska metoder i lärandesituationer och lärandemiljöer. Dessa teorier och tillvägagångssätt är till 
största delen inriktade på svenska och mot yngre barn och elever i grundskolans tidigare år och 
undervisning inom SFI. 

Musikpedagogen Berit Uddén (2004) använder i sitt arbete vad hon kallar ”musisk pedagogik”. Hon 
anser att det är ett problem att många pedagoger saknar trygghet i sina ”musiska uttrycksförmågor”. 
För att öva upp dessa förmågor och bli en ”musisk pedagog” ska en enligt Uddén: 

Börja med att lyssna på och observera hur andra låter och rör sig i musiken. Sedan måste du öva upp 
din slumrande förmåga att röra dig i takt och att sjunga i ton. Du måste lita på dina öron och ditt 
gehör och koncentrera dig på att lyssna och lära på ett muntligt sätt. Detta är den grundläggande 
vägen (…) att öva och uppehålla sitt lyssnande vad gäller språkets rytmik och tonfall är alltså 
grunden för en god språkutveckling (Uddén, 2004:117-118) 

Angående valet av repertoar lyfter Uddén fram textinnehållets betydelse. Men valet av visor måste 
också bestämmas utifrån elevernas språkförståelsenivå: ”texten måste alltid vara meningsfull för de 
barn man sjunger med” skriver hon (sidnummer), men också att inlärningen av texter går via rytm och 
melodi så ibland kan det vara så att ett barn inte förrän senare förstår en texts hela innebörd. Hon 
påpekar också att förståelse och inlevelse förstärks om pedagogen använder föremål, bilder eller foton. 
Uddén menar att det är en stor fördel om pedagogen själv spelar och sjunger, till skillnad från inspelat 
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material. Inspelningarna har ofta en stereotyp puls som inte stimulerar barnen lika omfattande som den 
levande musiken gör. Bland andra viktiga faktorer omnämns t.ex. att sångprogrammet inte ska vara för 
långt och att det bör har en ”bågform” dvs att det börjar och slutar lugnt med en stegring av 
intensiteten i mitten, och att det finns en röd tråd, ett tema. Dessutom är det viktigt att pedagogen kan 
texterna utantill, är engagerad och har ögonkontakt med alla. Samt upprepar tills alla kan sången.  

3.9.2.1. Pedagogiska sånger 

Pedagogiska sånger är specialgjorda för att elever t.ex. ska lära sig till exempel ord inom ett specifikt 
område. Ofta bygger sådana sånger på kända melodier. Uddén anser att sådana sånger kan användas 
om barnen tycker om dem men att det generellt i så fall är bättre att barnen själva skapar nya texter till 
melodier de kan.  

Ett sådant sångprogram är emellertid ”Sjung språket” som Göteborgs räddningsmission tagit fram. 
Sånger och texter finns samlade på en websida och där står i presentationen att ”koppla sångvänliga 
melodier till viktiga ord är en inlärningsprocess som slår det mesta”. Här finns sånger som tar upp 
färgerna, månaderna, veckans dagar, djur m.m. i första hand riktar sig denna websida till 
undervisningen i svenska som andraspråk. 

Fernando Álvarez Montalbán är en annan pedagog med ett webbaserat sångprogram (2015). Han har 
skapat sånger med inriktning både på spanska (för undervisning i moderna språk) samt svenska för 
SFI. Han skriver under rubriken ”Förslag på tillvägagångssätt” bl.a att en alltid först ska ”lyssna på 
sången utan att titta på texten för att försöka fånga uttalet och språkmelodin och för att få en känsla för 
språk och musik”. Montalbán föreslår, i likhet med Uddén, att det är bra om pedagogen även 
illustrerar med bilder, drama och rörelser. Men sedan gäller det, enligt Montalbán, att ”sjunga, sjunga, 
sjunga”. 

3.9.2.2. Processperspektiv 

Ulf Jederlund skriver i Musik och språk (2002) om det han kallar ”processperspektiv”. Han menar att 
”språk utvecklas och lärs bäst i en aktiv social miljö där språken fyller en verklig kommunikativ 
funktion”. Musikskapandet ska ske i en social process där det finns mycket tid för lek och kreativitet, 
en process som är minst lika viktig som resultatet.  

Så håll på! Och vila i vetskapen att gemensamma aktiviteter med rytm, rörelse, sång, ramsor och spel 
under sådana omständigheter i sig är utvecklande. Passa på att ha roligt själv, att pröva och utforska 
själv tillsammans med barnen. Skapa egen enkel musik, egna sånger och texter. När du vågar lita på 
barnen och på processen och törs vila i det du gör blir många gånger också, paradoxalt nog, det 
musikaliska resultatet över förväntan (Jederlund 2002: 126). 

Men, menar Jederlund, är scheman och planeringar ett stort hinder för processtänkande i förskolan1 
eftersom de ”fragmentiserar tillvaron”. I praktiken handlar det om att hålla ”öppna dörrar” mellan 
språkliga uttryck och låta ”musik, lek, saga, bild, form, rörelse, berättande, tal och poesi gå in och ut 
ur varandra i ett flöde utan slut” (2002: 127). För Jederlund är det alltså inte enbart resultatet, det som 
eleverna lär sig när de sjunger, som är det viktiga utan även vägen dit, aktivitet för aktivitetens egen 
skull. 

Pramling Samuelsson m.fl. diskuterar i Konsten att lära barn estetik (2008) liknande resonemang och 
gör en distinktion mellan process och produkt. De menar att ”produkten kan vara det mål man uppnått, 
t.ex. i form av den poesi eller musik man skapat, men produkten kan också vara det kunnande som 
                                                        

1 Jederlunds idéer riktas i första hand till förskolan. 
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varje barn har utvecklat” (2008:21). De skriver också om de estetiska ämnenas status i skolan, och att 
de inte problematiseras tillräckligt. Dessa ämnen fungerar som ”hjälpgumma” åt de ämnen som anses 
nödvändiga, det vill säga matematik och naturvetenskap. Lusten och den inre drivkraften i skapande 
fokuseras, att göra något roligt och avkopplande, men det hårda arbete som ingår i skapandet, 
misslyckandena osv. problematiseras inte (2008: 12-18). 

4. Metod 
När problemformuleringen börjat ta form påbörjades arbetet med att välja datainsamlingsmetoder 
utifrån reliabilitet, validitet, tidsram och kompetens. Undersökningens syfte var få ökad förståelse om 
hur lärare förhåller sig till musikaktiviteter i undervisningen och kartlägga förutsättningarna för att 
använda musikaktiviteter. När undersökningen påbörjades utgick jag inte från någon vägledande teori, 
eller på förhand fastställda antaganden om verkligheten, utan ville genom att studera verkligheten ur 
olika vinklar, söka uppfylla undersökningens syfte. I detta avseende bygger undersökningen på 
induktiva principer. Jag hade förvisso förförståelse utifrån egna erfarenheter, och denna förförståelse 
behövde jag redovisa, det var ett kvalitetskrav (Olsson & Sörensen, 2011).  

Min förförståelse innefattade en slags intuitiv övertygelse att musikaktiviteter kunde gynna 
språkinlärningen. Men jag hade i detta inledande skede då undersökningen planerades, inte någon 
teoretisk kunskap om hur sambandet mellan musikaktiviteter och språkinlärning skulle kunna 
förklaras, eller hur det kunde bevisas.  Jag var därför genuint nyfiken på hur andra språklärare gjorde, 
om de också använde musik, hur de i så fall gick tillväga och hur de förklarade sitt val. Syftet med 
undersökningen var att kartlägga användandet av musikaktiviteter och för att kunna göra det på bästa 
sätt valdes kartläggningsmetoden eller Grounded Theory-metoden (GT) samt metodtriangulering och 
en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. GT-metoden handlar om ”att skapa, formulera 
eller upptäcka ’bakomvarande’ teori och inte att verifiera en teori” (Olsson och Sörensen, 2011:178) 

Som initial metod användes kvantitativ insamling av data i form av en nationell enkätundersökning 
bland spansklärare. Det bedömdes behövas hårddata till att börja med, och dessa skulle, enligt planen, 
senare i processen kompletteras med en kvalitativ insamlingsmetod, intervjuer eller observationer, 
vilken skulle generera mjukdata (Winters, 1992). Genom arbetet med enkäten fick jag omedelbart 
möjlighet att odla utifrånperspektivet och i så hög grad som möjligt uppnå ”avstånd, neutralitet, 
selektivitet och en formell interaktion med informanterna” (Olsson och Sörensen, 2011:19).  

Enkäten var en deskriptiv studie som förhoppningsvis skulle beskriva hur spansklärare i åk 7-9 och 
gymnasiet använde musikaktiviteter, om de gjorde det, och varför. I planeringsfasen av enkäten  
behövde beslut fattas om urval av respondenter så att det, så långt det var möjligt, kunde vara 
representativt för alla spansklärare. Det konstaterades dock att undersökningens storlek gjorde det 
osannolikt att ett så stort antal respondenter skulle besvara enkäten som krävdes för att resultatet skulle 
vara fullständigt representativt och tillförlitligt. Det bedömdes att en enkät som kvantitativ 
insamlingsmetod var den mest passande metoden för att ge en första kartläggande rapport om hur ett 
tvärsnitt av slumpmässigt utvalda lärare förhöll sig till att använda musik i undervisningen.  

När denna första kartläggning gjorts, togs beslutet att den kvalitativa insamlingsmetod som passade 
bäst att följa upp med, skulle vara intervjuer. Genom intervjuer skulle fördjupande kunskap kunna nås 
om undersökningspersonernas livsvärldar (Olsson & Sörensen, 2011). För att kunna besvara 
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forskningsfrågorna om vilka musikaktiviteter som hade potential att gynna språkinlärning och hur, 
enligt lärare, förutsättningarna såg för använda musikaktiviteter, krävdes dialog med ett antal lärare. 

 Språkval och informanter 4.1.

Jag har undervisat spanska i nio år vid fyra olika skolor, i två skolor på nivå 6-9 och två på gymnasiet. 
När arbetet med undersökningen påbörjades hade jag dock slutat att undervisa spanska och istället 
övergått till att undervisa i svenska som andraspråk 6-9. Både att svenska som andraspråk, och ett 
bredare urvalförslag där alla tre moderna språk (även tyska och franska) skulle avhandlas, fanns med i 
de första planerna för undersökningen, men valdes bort. Spanska som modersmålsundervisning valdes 
också bort för att jag inte hade egen erfarenhet av undervisning. Jag valde således spanska som 
modernt språk år 6-9 och gymnasiet som fokus för undersökningen. Det var här jag hade min 
erfarenhet och bakgrund, och det fanns  även en risk att undersökningen utan denna avgränsning skulle 
bli för stor att genomföra inom ramen för detta arbete.   

Eftersom spanska är det klart största av de moderna språken bedömdes möjligheterna att hitta 
deltagare till studien som goda, trots de nämnda avgränsningarna i urvalet. Inbjudan att delta i 
undersökningen var öppen för alla verksamma lärare i detta ämne. Av de informanter som deltagit i 
den första datainsamlingen, inbjöds alla de som uppgett kontaktuppgifter för uppföljning, till den 
andra datainsamlingen. 

 Etiska aspekter 4.2.

De informanter som deltagit i undersökningen har fått relevant och begriplig information om 
projektets syfte och uppläggning. Inför enkäten kontaktades potentiella informanter genom ett brev i 
vilket även en kort informationsfilm bifogades. Inför de uppföljande intervjuerna kontaktades de 
informanter som tackat ja till att bli kontaktade, skriftligen i två olika brev. Det första brevet var en 
förfrågan om hen ville delta i en intervju (bil.2). I det andra brevet informerades intervjudeltagarna om 
vilka frågeområdena var som de semistrukturerade intervjuerna skulle beröra (bil.3). Vid intervjuerna 
gavs också muntligen relevant information om projektet och vad medverkan innebar, frågor 
besvarades också om undersökningen och om mig (bil. 5-9). Informationskravet uppfylldes därmed. 

De informanter som ombads delta i intervjuer skrev under en samtyckesblankett som sedan sändes till 
mig per post (bil.4). I denna gav informanterna sitt samtycke till att deltagandet var frivilligt, att de fått 
all relevant information de efterfrågat, samt information om att deltagandet kunde avbrytas när som 
helst. Samtyckeskravet uppfylldes därmed.  

De personuppgifter som lämnades av de personer som deltog i undersökningen behandlades så 
konfidentiellt som möjligt och förvarades på ett sätt att obehöriga inte kunde komma åt dem. I 
samtyckesblanketten gavs informanterna som deltog i intervjun även en försäkran om att 
anonymitetsprincipen gällde vid användandet av materialet och att de uppgifter som lämnades endast 
skulle användas för forskningsändamålet. Informanternas namn och organisationstillhörighet skulle 
inte nämnas i undersökningen. Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet uppfylldes därmed. 

 Produktion 4.3.

4.3.1. Enkät 

När enkäten skulle skapas gjordes en inledande analys av vilka frågor som skulle ingå och varför. Jag 
hade svårt att hitta liknande tidigare publicerade undersökningar att förhålla mig till, så analysen 
resulterade i breda frågeområden med såväl öppna frågor som slutna. Det var nödvändigt för att få så 



 31 

mycket information som möjligt om respondenternas erfarenheter av undersökningsområdet och 
därför skulle frågor och följdfrågor generellt utgå ifrån vad, hur och varför. Själva frågorna skulle vara 
så entydiga som möjligt och ledande frågor undvikas (Olsson och Sörensen, 2011). Enkäten skapades i 
”Survey & Report” ett enkätverktyg som Stockholms universitet vid tidpunkten använde sig av. 
Enkäten finns i sin helhet i bilaga 10, och utvecklingen av den beskrivs här. 

Frågeformuläret skulle inledas med ett antal frågor som kartlade respondenternas bakgrund och 
kontext, utan att anonymitetsaspekten skulle kunna ifrågasättas. Till att börja med handlade det om 
frågor om ålder, arbetsort, kön, utbildning och bakgrund. Respondenterna fick t.ex. tre alternativ av 
arbetsort att välja bland (storstad, tätort, glesbygd) och utifrån en lista över Sveriges landskap markera 
var hen arbetade, samt tre alternativ av kön att välja bland (kvinna, man, annat).  

Därtill valdes en fråga om respondenternas personliga bakgrundsrelation till språket (se Borgs teori 
om ”Teacher Cognition”, 2003) om det var modersmål, utbildning etc. En fråga formulerades ”Har du 
växt upp i en spansktalande miljö?” och fem svarsalternativ gavs från ”Ja, i ett spansktalande land” till 
”Nej”. En annan fråga formulerades ”Vilken utbildningsbakgrund har du?” och fem svarsalternativ 
gavs, från ”Lärarexamen eller lärarlegitimation i Sverige” till ”Annan utbildning”. Respondenterna 
gavs, i båda dessa frågor rörande personlig bakgrundsrelation, möjlighet att skriva kommentarer (för 
övriga svarsalternativ se bil. 10).  

En sista bakgrundsfråga berörde respondenternas relation till musik generellt och denna fråga 
formulerades ”Anser du att musik är viktigt för dig som person?” Svaret angavs med en markering på 
en skala från 0-100, även här fanns ett kommentarsfält. 

Innehållsfrågorna i enkäten skulle alltså fokusera på hur, vad och varför lärare i spanska använder 
didaktiska metoder med musikaliska karaktärsdrag. Eftersom syftet med undersökningen var att 
kartlägga användningen av dessa metoder hos praktiserande lärare var frågor rörande detta öppna. På 
så vis skulle en så stor mängd data som möjligt insamlas vilken sedan skulle kunna ligga till grund för 
fördjupningar inom vissa områden i senare kvalitativ datainsamling. Utifrån uppsatsens 
problemformulering tycktes syftet med valet av att använda musik vara viktigt, eftersom det hängde 
samman med det som i problemformuleringen formulerats som musikens potential. De andra frågorna 
vad? och hur? bedömdes ligga närmare det som i problemformuleringen betecknats som musikens 
förutsättningar.  

Före frågorna om vad, hur och varför. skapades en generell fråga om huruvida respondenten 
överhuvudtaget hade använt musik i sin undervisning. Det konstaterades att övriga kartläggande frågor 
i formuläret skulle bli omöjliga att besvara för de respondenter som svarade nej på frågan (”Har du 
någon gång använt musik i din undervisning?”). Därför beslutades det att ett filter skulle läggas in i 
enkäten som gjorde att ett sådant nekande svar skulle följas av frågan ”Skulle du vilja använda musik i 
din undervisning i framtiden?” Vid ännu ett nekande svar skulle enkäten vara slut. Vid ett jakande svar 
skulle tre ytterligare frågor besvaras, och dessa frågor var öppna; ”På vilket sätt skulle du vilja 
använda musik?”, ”Vad skulle du vilja uppnå med att använda musik?” och ”Vad tror du skulle krävas 
för att du skulle använda musik?” samt en fråga om huruvida respondenten använt någon annan 
estetisk metod än musik (mer om detta nedan), och därefter avslutades enkäten. På detta sätt skulle 
även tankar kring potential och förutsättningar från de respondenter som inte hade någon erfarenhet av 
att använda musik som didaktisk metod, kunna samlas in.  

Huvudspåret i enkäten var musik som didaktisk aktivitet, men det bedömdes ändå vara av intresse att 
undersöka lärares erfarenheter av didaktiska aktiviteter med andra estetiska karaktärsdrag, frånsett de 
musikaliska. Frågan formulerades ”Har du någon gång använt något av följande i din undervisning?” 
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och därefter följde alternativen; drama, dans, bild, film eller inget. Genom denna fråga kunde t.ex. 
musikens status som estetisk aktivitet jämföras med andra estetiska aktiviteter, om den var en i 
mängden eller stack ut som ovanligt frekvent använd. Respondenterna kunde ange flera av 
svarsalternativen samt ge kommentarer. 

Därefter följde en fråga som bedömdes vara mycket relevant för kartläggningen av förutsättningarna, 
denna fråga löd ”Hur ofta använder du musik i din undervisning?” och fem svarsalternativ gavs från 
”en gång per lektion” till ”en gång per läsår” i ett kommentarfält kunde respondenterna ange ”annat”. 

Sedan följde ett antal öppna frågor om vad? hur? och varför? där respondenterna gavs möjlighet att 
svara i fritext. Vid planeringen av dessa frågor bedömdes möjligheten att formulera icke-ledande 
frågor på dessa områden vara svårt. Trots att resultatet skulle komma att innehålla data av mer 
kvalitativ karaktär och mindre av kvantitativ, bedömdes det vara rimligt att mätbarheten fick stå 
tillbaka. Frågorna som följde var; ”På vilket sätt använder du musik?” och ”Vad vill du uppnå när du 
använder musik?”. Därefter följde tre ja-och nej-frågor som var av kvantitativ karaktär och som 
berörde både musikens potential och dess förutsättningar; ”Har du i samband med användandet av 
musik i din undervisning kunnat observera några resultat för elevernas språkutveckling?”, ”Skulle du 
vilja utveckla arbetet med musik?” och ”Anser du att det finns förutsättningar för att använda musik 
mer i din undervisning?”. Dessa tre frågor följdes i formuläret upp med de öppna frågorna ”Vad tror 
du att dessa resultat beror på?”, ”Hur skulle du vilja utveckla arbetet med musik?” och ”Varför skulle 
du vilja utveckla arbetet med musik?”. Frågan som berörde förutsättningarna delades upp i två 
delfrågor; ”Vilka förutsättningar tycker du är viktigast?” och ”Vilka förutsättningar tycker du 
saknas?”.   

Till sist formulerades en fråga som berörde respondenternas relation till sitt yrkesutövande på ett 
generellt plan, frågan löd ”Tycker du att spansklärare är ett roligt yrke?” och svaret angavs med en 
markering på en skala från 0-100. Det fanns ingen direkt koppling mellan denna sista fråga och 
frågeställningarna i undersökningen. Indirekt kunde dock frågan betraktas som ett sätt att kartlägga 
förutsättningarna, kanske inte förutsättningarna att använda musik specifikt men likväl 
förutsättningarna att utföra språkundervisning generellt då lust är förknippat med engagemang och 
motivation. 

Enkäten avslutades med en fråga huruvida respondenterna tillät mig att kontakta dem för 
kompletterande frågor och de ombads att i så fall uppge sin mailadress. Dessa svar och 
kontaktuppgifter skulle i ett senare skede vara centrala för arbetet eftersom en uppföljning av enkäten i 
form av en kvalitativ datainsamling planerades.  

Det beslutades även att en kort ”reklamfilm” för enkäten skulle skickas med länken (se länk i bilaga).  
Filmens syfte var att verka tilltalande, att få så många som möjligt nyfikna på undersökningen och gå 
vidare till att besvara enkätfrågorna. Filmen var både en presentation av mig och av projektet. 
Eftersom jag själv använt musik i undervisningen visade jag i filmen hur detta kunde se ut, i ett klipp 
spelade jag gitarr och sjöng med elever. Risken fanns att filmens syfte kunde få motsatt effekt och 
istället verka avskräckande dvs. att de som inte använde musik på det sätt jag gjorde i filmen skulle 
avstå från att gå vidare till enkäten. Det bedömdes dock att det trots allt var bättre med än utan film. 
Detta beslut motiverades med att filmen var ”trevlig” och gjorde enkäten mindre stel och formell. Jag 
lät också en kollega vara pilotperson, hen tyckte att enkäten var bra och det hade tagit hen ungefär 10 
min att göra den. 
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4.3.2. Intervjuer 

Utifrån denna undersöknings syfte beslutades det att intervjuerna skulle vara semistrukturerade, dvs. 
att frågorna skulle utgå från ett litet antal frågeområden, snarare än många exakta detaljerade frågor 
(Hedin, 2011). Denna lägre grad av strukturering innebar att intervjupersonerna skulle ges möjlighet 
att ”tolka frågorna fritt beroende på sina egna språkvanor, erfarenheter, värderingar, önskningar etc.” 
(Olsson & Sörensen, 2011:133). Detta skulle ge intervjuer som mer liknade naturliga samtal, där 
intervjupersonerna själva i viss utsträckning  tilläts styra i vilken ordning olika saker kom upp. Syftet 
var att personerna som intervjuades så långt som möjligt skulle anförtro sin verklighet och sin 
livsvärld. ”Med livsvärld avses människors inre värld och hur de erfar och uppfattar omvärlden” 
(2011:134).   

Intervjufrågorna baserade sig på analysen av enkätsvaren och i ett första skede formulerades ett tiotal 
fördjupande frågor, därefter valdes fyra frågeområden ut. Många hade exempelvis svarat att ett viktigt 
syfte med att använda musikaliska aktiviteter var att det var ett bra sätt att inkludera spanskspråkig 
kultur, därför bedömdes det vara intressant att få till stånd fördjupande samtal om detta. Ett annat 
område som behövde undersökas närmare var hur urvalet av material gjordes och vilka de specifika 
aktiviteterna var, både de med direkta och de med indirekta musikaliska karaktärsdrag. En annan svår 
fråga handlade om evidens och bevisbarheten kopplat till de musikaliska aktiviteternas potential dvs. 
om det gick att bevisa musikaliska aktiviteters språkinlärningspotential. Till sist beslutades att ett 
frågeområde skulle handla om det spanska språkets relation till de övriga moderna språken (franska 
och tyska) och huruvida det spanska språket specifikt lämpade sig att användas i musikaliska 
sammanhang. Frågeområdena finns i tabell 1 och sammanställdes i en intervjuguide (en mer ingående 
beskrivning av denna finns i avsnitt 5.2). 

Tabell 1 De fyra frågeområdena i intervjuerna. 

• Hur musikaliskt material väljs ut och hur det bearbetas. 

• Hur/om man kan bevisa att musikaliska metoder har språkutvecklande potential. 

• Hur musik kan vara ett sätt att arbeta med spansktalande kultur.  

• Spanska språket som musikspråk och eventuella skillnader till andra moderna språk.  

 

 Genomförande 4.4.

4.4.1. Enkät 

För att få så pass stor räckvidd och många svar på enkäten som möjligt, användes flera olika kanaler 
för inbjudan att delta i enkäten. Jag arbetade själv vid tillfället i två olika kommuner i 
Stockholmsregionen och hade tillgång till interna mailadresser. På så vis kunde länken med enkäten 
skickas ut till samtliga spansklärare i dessa två kommuner. Därtill användes Språkstudions 
(Stockholms universitets språkresurscentrum) respondentlista till gymnasielärare i språk Stockholm, 
samt Facebookgruppen ”Lärare i spanska”. Utskick gjordes även till Spansklärarföreningens 
medlemmar. 

Länken till enkäten distribuerades således via epost och Facebook enligt ovan. Enkäten låg öppen 
under maj-juni 2017 och när den stängdes hade det registrerats 63 svar. 
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4.4.2. Intervjuer 

Intervjuguide och samtyckesblankett skickades ut till samtliga informanter som i enkätens avslutande 
fråga tackat ja till att delta. Det beslutades, för enkelhetens skull och för att ta hänsyn till 
informanternas olika geografiska verksamhetsområden, att intervjuerna skulle göras via 
videosamtalstjänsten Skype.  

Tanken var från början att göra intervjuer i fokusgrupper dvs. att flera informanter deltog samtidigt i 
intervjuerna och att det därmed skulle uppstå ett utbyte av erfarenheter och åsikter informanterna 
emellan. Detta visade sig dock vara praktiskt ogenomförbart eftersom deltagarna inte hade möjlighet 
att delta vid samma tidpunkt. Flera av de som tidigare tackat ja i enkäten avböjde dessutom fortsatt 
medverkan, främst p.g.a. tidsbrist. Slutligen kunde ändå fem intervjuer genomföras, ca 1h långa, under 
en tvåveckorsperiod, men ingen i fokusgrupp. Intervjuerna spelades in direkt till den dator som 
användes för samtalen. 

 Databearbetning av material och analysmetoder 4.5.

4.5.1. Enkät 

Enkätsvaren exporterades och sorterades per fråga och respondent för att möjliggöra analyser på tema, 
grupp- och individnivå. Fritextsvaren kodades också öppet och systematiserades i begrepp, 
dimensioner, kvaliteter, egenskaper och kategorier. Respondenternas utsagor formulerades i begrepp 
som kodades i dimensioner eller ”omfång och utsträckning” (Olsson & Sörensen, 2011:183) för att på 
så sätt kartlägga vilka didaktiska aktiviteter som inkluderade musikaliska karaktärsdrag, på vilka sätt 
aktiviteterna utfördes, hur ofta, och vad de innehöll. Dimensionerna kodades sedan i kvaliteter, alltså 
vilka egenskaper aktiviteterna hade och vilka avsikter lärarna hade dvs. varför språkdidaktiska 
musikaktiviteter (SMAK)2 användes och vilka förmågor dessa aktiviteter avsåg att utveckla. Därefter 
skapades kategorier och det var genom dessa som forskningsobjektet kunde avgränsas och ”det unika 
perspektivet” uppstå (Olsson & Sörensen, 2011:184).  De mönster som här synliggjordes låg sedan till 
grund för den efterföljande kvalitativa datainsamlingen i form av intervjuer.   

4.5.2. Intervjuer 

När intervjuerna genomförts skulle de transkriberas. Inledningsvis prövades ett transkriberingsverktyg 
med röstigenkänning, men det visade sig oanvändbart. Intervjuerna skrevs därför ner ordagrant och 
printades ut. Skratt och pauseringar transkriberades också.  

Det gjordes ett aktivt val utifrån forskningsfrågorna att analysmetoden för intervjuerna skulle vara 
”kvalitativ innehållsanalys” baserad på Lundman & Graneheim (2017). Den kvalitativa 
innehållsanalysen passade bra som verktyg för att granska och tolka de utskrivna intervjuerna. 
Lundman & Graneheim skriver att de ontologiska antagandena för innehållsanalys är öppna och 
genom en hermeneutisk utgångspunkt i analysen skulle det vara möjligt att genom olika grader av 
tolkning finna betydelse i intervjuerna. Det betydde däremot inte att det fanns en tolkning som var rätt, 
flera olika tolkningar var möjliga. Men genom innehållsanalysen kunde jag, utifrån min bakgrund och 
erfarenhet av undervisning i spanska, den sociala kontexten i skolan, och utifrån min 

                                                        

2 Min egen förkortning vilken kommer att användas hädanefter i studien. 
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bakgrundskunskap om intervjudeltagarna, känna mig förhållandevis fri att välja den tolkning av 
deltagarnas berättelser som jag fann mest giltig. 

Jag läste igenom samtliga intervjuer ett par gånger för att få en helhetsbild av texten. Lundman & 
Graneheim gör en distinktion mellan det de kallar textens manifesta innehåll ”det textnära, uppenbara 
innehållet” och textens latenta innehåll dvs. textens ”underliggande budskap, det som sägs mellan 
raderna” (212) och där tolkningar på olika abstraktionsnivåer görs. Det gällde alltså att förhålla sig 
mellan en låg abstraktionsnivå med fokus i det konkreta innehållet, och en högre abstraktionsnivå med 
fokus på det mer generella innehållet i texten. Och båda nivåerna skulle finnas med i 
innehållsanalysen. Jag hoppades att mina insamlade data hade kvalitet nog och att det kartläggande 
syftet med undersökningen skulle kunna appliceras på dem. Enligt Lundman & Graneheim är det datas 
kvalitet och syfte med studien som avgör om analysen kan omfatta både manifest och latent innehåll.  

Utöver varierande abstraktionsnivå skulle även graden av tolkning variera, en högre tolkningsgrad har 
större inslag av hermeneutik och är därmed friare. Jag uppfattade detta som att det var viktigt att inte 
vara för begränsad vid beskrivningar av det manifesta innehållet, det var så jag skulle kunna skapa 
mening i innehållet och få det att betyda något mer, men att det samtidigt var viktigt att vara medveten 
om att ju vidare tolkningarna var och ju längre bort de kom från den ursprungliga texten, desto svårare 
skulle det vara att hävda tolkningarnas trovärdighet. 

När jag läst igenom texterna började jag att stryka under meningsenheter; ord, meningar eller stycken i 
texten. Till att börja med tog jag ut fem meningsenheter ur vardera intervju, alltså totalt 30 
meningsenheter. Dessa kondenserades, vilket innebar att de förkortades utan att det centrala innehållet 
gick förlorat. Därefter abstraherades den kondenserade texten, och jag formulerade lämpliga koder. 
Koderna skulle fungera som ett redskap att kunna reflektera över det insamlade datamaterialet på nya 
sätt och de koder som hade liknande innehåll samlades sedan i kategorier. Lundman & Graneheim 
skriver om kategorier att de ska vara ”uttömmande och ömsesidigt uteslutande” (217) vilket betyder 
att alla data som är relevanta för syftet måste få plats i en lämplig kategori och att inga data ska kunna 
passa i fler än en kategori. En kategori svarar kort sagt på frågan vad? och kan också omfatta ett antal 
underkategorier. Därefter påbörjades arbetet med att ta ut meningsenheter i den resterande texten, 
totalt blev det ca 220 meningsenheter.  

Sammanfattningsvis, med metoden kvalitativ innehållsanalys baserad på Lundman & Graneheim, 
skulle jag alltså i det datamaterial jag insamlat i form av fem intervjuer, baserade på uppföljande 
fördjupande frågor, vars behov synliggjorts i enkäten, försöka finna en trovärdig tolkning som 
förhoppningsvis i någon mån skulle kunna uppfylla undersökningens syfte, det vill säga en 
kartläggning av relationerna mellan SMAK och språkundervisning och språkinlärning och mellan 
SMAK och ramfaktorer i skolan. 

 Validitet och reliabilitet 4.6.

Den kvantitativa datainsamlingen, enkäten, bedömdes utefter kriterierna validitet och reliabilitet som 
bedömde dess kvalitet. Olsson & Sörensen skriver om validitet att detta ”avser ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som ska mätas” (2011:124). Mätinstrumentet, i det här fallet enkäten, var avsedd 
att ge en första kartläggande rapport av användningen av musik i spanskundervisningen, om den  
användes, och hur lärare i spanska generellt tänkte kring och förhöll sig till denna användning. I 
planeringen av frågeformuläret skapades dels frågor på intervallnivå där respondenterna fick 
rangordna attityder (Olsson & Sörensen, 2011) och dels fritextfrågor. Det var viktigt att dessa frågor 
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inte var ledande utan öppna, men samtidigt inte för breda. Avsikten med enkäten var att kartlägga ett 
område som var outforskat, och i det avseendet fungerade den bra.  

För att fastställa enkätens reliabilitet, alltså ”graden av överensstämmelse mellan mätningar med 
samma mätinstrument” (Olsson & Sörensen, 2011) skulle samma mätning behövas göras igen vid 
något annat tillfälle och helst av någon annan. Den enkät som användes i den här undersökningen 
byggde inte på några tidigare liknande mätningar. Reliabiliteten i de resultat som redovisas i den här 
undersökningen kan därför inte enkelt fastställas. I de inledande frågorna i formuläret, där variabler i 
form av t.ex. ålder och utbildning fastställdes, jämfördes däremot resultaten med en rapport från 
Skolverket (2018). På frågan om ålder var exempelvis överensstämmelsen hög, men på frågan om 
utbildning var överrensstämmelsen lägre. En slutsats av detta var att om Skolverkets rapport var 
representativ för alla spansklärare, så var utbildningsnivån bland deltagarna i enkäten högre än 
genomsnittet.  

Den kvalitativa datainsamlingen och innehållsanalysen, bedömdes efter kriterierna trovärdighet och 
giltighet. För det första, så har jag insett jag att min förförståelse för det som studerats (SMAK) har 
satt sin prägel på analysen. Jag hoppas att denna förförståelse inte har varit ett problem och begränsat 
min förmåga att vara objektiv, i så fall skulle trovärdigheten i analysen inte kunna tillgodogöras. Jag 
hoppas att min förförståelse istället har öppnat ”för möjligheten att upptäcka ny kunskap och få en 
djupare förståelse” för forskningsområdet (Lundman & Graneheim, 2017: 222) och att mitt 
igenkännande kunnat utgöra ett redskap att uppfatta budskap i det (Lindseth & Norberg, 2004). 
Trovärdigheten i analysen är avhängig detta och skulle kunna tillgodoses genom att det finns en tydlig 
”röd tråd” genom hela arbetet, och att det tydliggörs vems röst det är som hörs dvs. om det är min 
tolkning eller om det är deltagarnas utsagor (Lundman & Graneheim, 2017).  

Tolkningsnivåerna i analyserna varierar, men jag har i tolkningen haft som avsikt att utgå från ett 
textnära manifest innehåll där deltagarnas röster tydligt hörs. Jag tror att den röda tråden i analysen går 
att finna i undersökningens induktiva ansats dvs. i de mönster i materialet som framträtt under arbetets 
gång, med utgångspunkt i forskningsfrågorna och som redovisas i kategorier och teman. Men jag tror 
inte att analysens giltighet står att finna isolerad i någon av analysens olika delar, i en kategori eller i 
ett tema. Detta är en holistisk studie, i den mening att det är i summan av delarna som analysens 
giltighet finns. Den röda tråden är därmed den framväxande förståelsen för människan, i detta fall 
lärare som använder musik i sin språkundervisning, och hur deras agerande och tankar är direkt eller 
indirekt influerade av de sociala sammanhang de verkar inom, såväl i som utanför skolan. 

För det andra, hur kan jag tillgodose att den subjektiva tolkning som jag anser mest giltig också av 
andra bedöms giltig? Enligt Lundman & Graneheim bedöms ett resultat vara giltigt om det ”lyfter 
fram de karaktäristika som är representativa eller typiska för det som var avsett att beskrivas” 
(2017:222). I mitt fall handlar det om att mina tolkningar inte kommer för långt bort från 
musikaktiviteterna, eftersom avsikten med studien är att beskriva dem. Huruvida min tolkning av 
resultatet sedan går att förankra i den verklighet som undersökningsdeltagarna berättat om, är ett 
kvalitetskrav.  

För det tredje är deltagarna i studien viktiga för trovärdigheten. I enkäten deltog 63 personer, ett litet 
antal om man tänker hur många lärare i spanska som finns i hela landet. Men det viktiga i en kvalitativ 
innehållsanalys är att det finns variation i innehållet dvs. att de 63 personer som deltog i enkäten och 
de 5 av dessa, som sedan intervjuades, täcker upp för variationer av betydelse (Lundman & 
Graneheim, 2017). De deltagare som ställde upp i intervjuerna bedömdes ha erfarenhet av att använda 
musik i undervisningen, det var därför de valde att medverka i uppföljande intervjuer. De fick ta del av 
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intervjufrågorna i god tid innan intervjuerna ägde rum och hade således haft tid på sig att reflektera 
över dem. Det bedöms därför som trovärdigt att de i sina utsagor beskrev den faktiska verkligheten.  
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5. Resultat 
Den första delen av resultatredovisningen innehåller hårddata från enkäten i syfte att kartlägga 
deltagarnas bakgrund, utbildning, arbetsort m.m. och deras förhållande till musik i allmänhet, och i 
undervisningssammanhang i synnerhet. Därefter följer en redovisning av fritextfrågorna i enkäten, 
som även tolkats i enlighet med forskningsfrågorna, för att ur dessa data kunna lyfta relevant 
information om vilka musikaktiviteter som användes, vilken potential de hade, och vilka 
förutsättningar som fanns för att använda dem. För att resultatredovisningen ska vara så giltig som 
möjligt och inte komma för långt bort i tolkningsgrad från den verklighet som deltagarna beskrivit, har 
jag försökt vara så textnära som möjligt och återge utsagor med deltagarnas egna ord. Resultaten har 
delats in i kategorier och subkategorier och en översikt av dessa finns i fig. 9. 

Därefter följer en utförlig redovisning av processen mellan enkät och intervjuer, och hur tolkningen av 
enkätresultatet ledde fram till relevanta intervjufrågor. Resultatet från intervjuerna redovisas också 
med textnära exempel på deltagarnas utsagor. Dock har tolkningsgraden kunnat höjas under arbetets 
gång i och med att texten abstraherats. De höjda tolknings- och abstraktionsnivåerna ledde fram till 
teman och intervjuresultatet redovisas utifrån dem. Dessa temans relation till kategoriindelningen finns 
beskriven i resultatöversikten i fig. 9. (Abstraktionernas giltighet kan kontrolleras mot den 
ursprungliga texten i såväl intervjuer som enkät i bil. 5-10). En kortfattad presentation av 
intervjudeltagarna finns också längre fram, och resultatkapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

Till sist några ord om begreppen ’respondent ’ och ’informant’. I resultatredovisningen av enkäterna 
används begreppet ’respondent’ om deltagarna, och i resultatredovisningen av intervjuerna används 
begreppet ’informant’ om deltagarna. Det finns i allmän praxis en skillnad mellan dessa begrepp och 
vad de står för, men i den här undersökningen läggs ingen betydelsefull vikt vid sådana skillnader. De 
två begreppen används helt enkelt för att skilja mellan de deltagare som besvarade enkäten 
(respondenter) och de som blev intervjuade (informanter). I övrigt ska de betraktas som synonyma. 

 Enkät 5.1.

Enkäten riktade sig till undervisande lärare på högstadiet 6-9 och gymnasiet. Det var också relevant att 
få en bild av hur många av respondenterna som undervisade på respektive nivå. Av de 63 personer 
som besvarat enkäten fanns en ganska jämn fördelning men med en viss majoritet för lärare som 
undervisade på gymnasiet mot lärare som undervisade på högstadiet 6-9. Det var möjligt att välja båda 
alternativen och det hade sex respondenter gjort. Det betydde alltså att ungefär en tiondel av 
respondenterna undervisade både på gymnasiet och på högstadiet 6-9 (se fig. 1). 
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Fig. 1 - Utbildningsnivå 

 

Det var också relevant att få en bild av den geografiska kontext som respondenterna arbetade i t.ex.  
hur många som arbetade i storstäder och hur många som arbetade på mindre orter. Det visade sig att de 
allra flesta arbetade i storstäder. Därutöver svarade en tredjedel tätort och några stycken svarade 
glesbygd (se fig. 2). I en följande fråga uppgav respondenterna även vilket landskap de arbetade i, och 
utfallet i denna fråga visade att 43 st arbetade i Södermanland eller Uppland, eller i Västergötland eller 
Bohuslän (10 st).  

Slutsatsen av detta resultat blev att en klar majoritet av respondenterna troligen arbetade i Stockholm 
eller Göteborg. Detta antagande stämde också väl överens med de kanaler för utskick som använts, 
vilka främst varit Stockholms och Göteborgsbaserade. De övriga 11 respondenterna arbetade i 
Västerbotten (2), Gästrikland (1), Värmland (2), Närke (2), Småland (1), Östergötland (1), Öland (1) 
och Skåne (1). Men eftersom det som sagt endast var knappt 5% som svarat glesbygd drogs slutsatsen 
att de som arbetade i andra delar av landet antagligen hörde hemma i större städer såsom Umeå, 
Karlstad, Örebro m.fl. 

 

Fig. 2  - Respondenternas geografiska kontext 

På	vilken	utbildningsnivå	undervisar	du?	

Gymnasiet	 Högstadiet	6-9	 Båda	

I	vilken	geografisk	kontext	arbetar	du?	

Storstad	 Tätort	 Glesbygd	
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45 st var kvinnor och 18 st män, ingen svarade något annat kön. Detta utfall visade på en 
samstämmighet med aktuell statistik för könsfördelningen i grund- och gymnasieskola. Enligt 
Skolverkets senaste rapport från läsåret 2017/18, var 75% av tjänstgörande lärare i grundskolan  
kvinnor och 25% män. Gymnasieskolan hade, i samma rapport, en generellt jämnare könsfördelning 
med 52% kvinnor och 48% män. Men bland lärare i spanska i gymnasieskolan var dock fördelningen 
mellan könen en annan med 78% kvinnor och 22% män (Skolverket, 2018). 

Även frågan om ålder visade att respondenterna i enkäten följde ett statistiskt genomsnitt för landet. I 
enkäten var ungefär hälften av respondenterna mellan 40-49 år och 11 st 50-59 år. I Skolverkets 
rapport om åldersfördelning för tjänstgörande lärare 2017/18 var i grundskolan 32% 40-49 år och 23% 
50-59 år. I gymnasieskolan var siffrorna ungefär desamma med 30% i åldrarna 40-49 och 27% i 
åldrarna 50-59 (Skolverket, 2018). För övrig åldersfördelning i enkäten se bil. 10. 

På frågan om utbildningsnivå och var utbildningen ägt rum, svarade de flesta att de hade en 
lärarexamen eller motsvarande i Sverige. Respondenterna kunde markera fler än ett svarsalternativ och 
det var det flera som gjorde, 26 personer gav mer än ett svar. Det kunde exempelvis bero på att hen 
hade studerat något annat utöver lärarutbildningen. Några av respondenterna hade en lärarexamen i ett 
annat land och andra hade studerat vid en högskola i ett annat land (se fig.3).  

Vid en jämförelse med Skolverkets rapport (2018) visade det sig att utbildningsnivån bland 
respondenterna i enkäten låg högre än genomsnittet. I grundskolan var läsåret 2017/18 spanska ett av 
de ämnen där minst antal lärare 55% hade en pedagogisk högskoleexamen, i gymnasieskolan var 
samma siffror högre, där hade 77% av tjänstgörande lärare (2017/18) en pedagogisk högskoleexamen. 
Andelen behöriga lärare i enkäten var alltså förhållandevis stort, endast ca en av tio lärare i enkäten 
saknade pedagogisk högskoleexamen. Den höga utbildningsnivån bland respondenterna skiljer sig 
markant från det statistiska genomsnittet i Sverige (vilket redovisas i kapitel 2.3).   

  

Fig. 3 - Utbildning 

 

Utbildning	

Lärarexamen	i	Sverige	
Lärarexamen	i	annat	land	
Högskolestudier	i	Sverige	
Högskolestudier	i	annat	land	
Annan	utbildning	
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Det bedömdes också viktigt att ta reda på mer om respondenternas språkliga bakgrund utöver 
språkstudier. Om spanska t.ex. var förstaspråk eller andraspråk, om en växt upp i ett spansktalande 
land, eller om språkkunskaperna utvecklats genom vistelsetid i något spansktalande land. Syftet med 
frågan; ”Har du växt upp i en spansktalande miljö?” var alltså att kunna ringa in några viktiga aspekter 
angående respondenternas språkliga bakgrund (se fig. 4).  

Resultatet visade att 23 st växt upp i ett spansktalande land och de flesta av dem hade troligen spanska 
som förstaspråk. 8 st av respondenterna uppgav att spanska talades i hemmet vilket antagligen betydde 
att de hade spanska som förstaspråk eller andraspråk. Ytterligare 25 st svarade att de vistats mycket i 
spansktalande miljöer, vilket antagligen innefattade  många eller långa vistelser i spansktalande länder. 
Därtill svarade 12 st endast nej på frågan, vilket troligen betydde att spanskkunskaperna till största 
delen kom av studier. Det gick också att välja fler en ett alternativ och det hade 5 respondenter gjort.  

En slutsats av resultatet var att en stor del av lärarna i enkäten antingen hade spanska som första (L1) 
eller andraspråk (L2), eller hade en god förståelse för levnadssätt och kultur i spansktalande länder 
som erhållits genom vistelser där.  I kommentarsfältet hade ett antal respondenter tydliggjort sina 
respektive språkliga bakgrunder t.ex.; ”Växte upp i Rumänien i en spansktalande familj”, ”Bott i 
Spanien och rest runt i Colombia och Argentina”, ”Bodde 3 år i Spanien och 7 år i Ecuador” (för 
samtliga svar se bil. 10). 

 

 

Fig. 4 - Språklig bakgrund 

 

Respondenterna fick sedan på en skala 0-100 svara på frågan; ”Anser du att musik är viktigt för dig 
som person?” (se fig.5). Slutsatsen blev att en tydlig majoritet av de tillfrågade lärarna ansåg att musik 
var viktigt eller mycket viktigt för dem personligen, 46 st av respondenterna markerade sina svar 

Har	du	växt	upp	i	en	spansktalande	
miljö?	

Ja,	i	eJ	spansktalande	land	

Ja,	spanska	talades	i	hemmet	

Nej,	men	jag	har	vistats	mycket	i	spansktalande	miljöer	

Nej	
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någonstans mellan 66-100 på skalan, 22 st markerade maximalt mellan 99-100 på skalan. 7 st 
markerade mellan 0-43 och 1 person markerade allra lägst mellan 0-10 (för samtliga svar se bil. 10).   

 

Fig. 5 - Personligt musikintresse 

 

På frågan huruvida respondenterna någon gång använt musik i sin undervisning, svarade nästan alla att 
de gjort det (se fig. 6). Tre personer svarade nej och av dem svarade dock samtliga att de skulle vilja 
göra det. Men att det då skulle krävas ”handledning”, ”instruktioner” och  introduktion”.   

 

  

Fig. 6 - Användning av musik i undervisningen 

 
  

0-43	 44-65	 66-98	 99-100	

Anser	du	aJ	musik	är	vikNgt	för	dig	
som	person?	

Har	du	någon	gång	använt	musik	i	din	
undervisning?	

Ja	 Nej	
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Det var stora skillnader mellan respondenterna huruvida hur ofta de använde musik i undervisningen. 
Det vanligaste svaret var att använda musik en gång per månad (22 st). I övrigt svarade 15 st en gång 
per termin, och 15 st en gång per vecka. Sju personer använde musik en gång per undervisningstillfälle 
och en person svarade en gång per läsår 3 (se fig. 7). 

 

 

Fig.7 - Användningsfrekvens 

 

5.1.1. Språkdidaktiska musikaktiviteter 

I enkätsvaren kunde fyra observerbara dimensioner av språkdidaktiska musikaktiviteter (SMAK) 
utläsas dvs. aktiviteter där musik på ett eller annat sätt var direkt involverad i lärandet. För det första 
handlade det om att lyssna på musik, och det kunde göras på olika sätt. Bland de svar respondenterna 
gav fanns t.ex. att ”lyssna på musik och analysera”, ”lyssna på musik under tiden de övar på ord”, 
”spela upp kända låtar som eleverna känner igen”, ”lyssna på musik när eleverna går in i salen”, 
”hörövning”, ”titta på musikvideor” m.m. För det andra handlade det om att sjunga, och även detta 
kunde göras på olika sätt bl.a. ”sjunger sånger i läroboken”, ”sjunger tillsammans”, ”röra på sig och 
sjunga”, ”sjunger högt”, ”sjunga med”, ”alla sjunger”, m.m.  

Dessa två, att lyssna och att sjunga, var de vanligaste aktiviteterna och kombinerades också ofta. Men 
även ytterligare två aktiviteter med koppling till musikaliskt material gick att utläsa, att spela och att 
dansa. Aktiviteten att spela verkade först innebära att det var läraren som spelade och eleverna som 
sjöng t.ex. ”Jag spelar gitarr och alla sjunger” men där fanns också andra exempel t.ex. ”låta eleverna 
spela rytminstrument”, ”komponera enkla låtar med eleverna”, ”eleverna framträder med en låt” 

                                                        

3 Ett misstag i frågeformuläret var att alternativet ”aldrig” skulle varit med, eftersom föregående fråga var 
en ja/nej-fråga och 3 st av respondenterna svarade att de aldrig använde musik i sin undervisning. 

Hur	oPa	använder	du	musik	i	din	
undervisning?	

En	gång	per	undervisningsNllfälle	 En	gång	per	vecka	

En	gång	per	termin	 En	gång	per	läsår	

En	gång	per	månad	
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Aktiviteten att dansa beskrevs bl.a. så här: ”Dansstilar från den spansktalande världen”, ”röra på sig”, 
”har dansat med eleverna”, ”visa hur en dans går till”, ”dans och sång”, ”musik till dans” m.m.  

Dessa aktiviteter; lyssna, sjunga, spela och dansa kunde alltså utföras på många olika sätt och även 
kombineras med varandra. De kunde även kombineras med andra aktiviteter där de musikaliska 
inslagen utgjorde delaktiviteter och där andra delaktiviteter utfördes i direkt anslutning. Då handlade 
det ofta om att kombinera musiken med olika typer av läs- skriv- och talaktiviteter. T.ex. ”fylla i 
lucktexter”, ”översätta”, ”bearbeta text”, ”lyssna och göra fortsatta övningar”, ”läsförståelse”, 
”textanalys”, ”music quiz”, ”göra arbeten om en artist” m.m. Det bör även nämnas att aktiviteten 
lyssna på musik i det här sammanhanget även inkluderar att se på en musikvideo på t.ex. Youtube (De 
fyra språkdidaktiska musikaktiviteterna redovisas i resultatöversikten i resultatsammanfattningen i fig. 
9).  

Det fanns emellertid ytterligare dimensioner i valen av musikaktiviteter, utöver ovan nämnda 
valkriterier. Då handlade det om att fokus lades lika mycket på det epistemologiska innehållet i 
aktiviteterna, alltså vad aktiviteterna bestod av innehållsligt, som hur de praktiskt utfördes. 
Aktiviteternas potential fanns då i lärandeobjektet dvs. i den kunskap som musiken i sig innehöll, en 
kunskap som lärarna ville förmedla till eleverna. Lärarna ville med musiken involvera färdigheter, 
förmågor och förståelse som de ansåg vara värdefulla, oftast språkliga eller kulturella, och som fanns i 
det musikaliska innehållet. Det kunde t.ex. handla om att läraren ville förklara och att eleven skulle 
förstå en viss grammatik, eller att läraren ville att eleverna skulle bekanta sig med realia eller en viss 
kultur i något av de spansktalande länderna.  

På frågan; ”På vilket sätt använder du musik i din undervisning?” räknade många respondenter, vid 
sidan av de delaktiviteter som redan nämnts, upp den här typen av aktiviteter med ett epistemologiskt 
innehåll i lärandeobjektet t.ex. ”lucktexter, textarbete, grammatik, realia”, ”textanalys, verbträning, 
realia, musikhistoria”, ”som ett pedagogiskt verktyg att lära känna kulturella sammanhang”, klassiska 
lucktexter, förklara grammatik”, ”kulturella företeelser, introduktion till grammatik” m.m. Gränsen 
mellan metod (hur) och lärandeobjekt (vad) i aktiviteterna verkade alltså ibland vara ganska flytande i 
enkätsvaren (för samtliga svar se bil. 10). 

5.1.2. Lärandeobjekt och förutsättningar för lärande  

Musikaktiviteterna kodades sedan i kvaliteter dvs. vad valen av musikaktiviteter baserades på. 
Respondenterna hade fått svara på frågan; ”Vad vill du uppnå när du använder musik i din 
undervisning?”. Denna fråga avsåg att besvara frågor om vilka avsikter lärarna hade med 
musikaktiviteterna. Svaren på avsikter med en eller annan musikaktivitet, var ofta kopplade till den 
specifika musikaktivitetens egenskaper dvs. vilket lärandeobjekt som läraren avsåg skulle komma till 
uttryck i aktiviteten. För att kunna kartlägga musikaktiviteternas kvaliteter krävdes därför att både titta 
på vilka egenskaper lärarna ansåg att musikaktiviteterna lyssna, sjunga, spela och dansa hade, i form 
av avsett lärandeobjekt, och vilka avsikter lärarna hade när de använde dem, i form av dess generella 
förutsättningar för lärande i språkundervisningen (Kategorierna för lärandeobjekt och förutsättningar 
för lärande i SMAK, som förklaras närmare nedan, redovisas även i resultatöversikten i fig. 9). 

Respondentutsagorna om lärandeobjekt i musikaktiviteterna handlade bl.a. om färdigheter och 
förmågor direkt kopplade till områden inom grammatik t.ex. ”Grammatikfärdigheter”, ”ordförråd”, 
”syntax”, ”vokabulärinhämtning” m.m. En ganska tydlig kvalitet i det sätt musiken kunde kopplas till 
träning av dessa färdigheter och förmågor, var att detta arbete blev lättare och roligare med musik t.ex. 
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”Vokabulärinhämtning kopplad till en stimulerande uppgift” eller  ”Med hjälp av musiken blir det 
lättare att träna tråkiga verbböjningar”. Musiken gjorde det tråkiga roligt helt enkelt. 

Andra svar handlade mindre om att koppla musiken till språkets form och mer om att koppla den till 
ett lärandeobjekt där språkets funktion kom till uttryck och med fokus på musikens autentiska innehåll 
t.ex. ”lära ut språket med hjälp av autentiska källor”, ”ett roligare sätt att visa språket i funktion”, ”få 
en naturlig språkdusch”, ”att eleverna ska få en känsla av spanskans melodi och språkets hjärta”, 
”förståelse för dialekter”, ”göra spanskan mer levande”. 

Andra svar handlade om musikens egenskaper att skapa förutsättningar för lärande genom att 
musikaktiviteterna påverkade hjärnan och kroppen, exempelvis minnesfunktioner t.ex. ”Lättare att 
komma ihåg saker”, ”språk går in i hjärnan på ett annat ”spår” när det sker i musikalisk dräkt”, 
”Sångtexterna ’fastnar’ pga. rytmen i musiken”. I enkätsvaren fanns också exempel på att musik och 
kanske främst sångaktiviteter hade fonologiska och fonetiska egenskaper. Att lyssna på sång och själv 
sjunga påverkade uttalsmedvetenheten och i praktiken talorganen, vilket förbättrade elevernas 
uttalsfärdigheter t.ex. ”flyt, uttal”, ”Man andas bättre när man sjunger”, ”sjunga med och lära sig låta 
och härma språkljuden”, ”intonation, rytm”. 

Många av svaren handlade som sagt om musikens lustfyllda egenskaper och att dessa egenskaper 
motiverade eleverna vilket också underlättade lärandet. Musiken i sig själv hade en effekt som gjorde 
eleverna avslappnade, den skapade en känsla av samhörighet och den verkade inkluderande så att de 
elever som var blyga lättare kunde vara med t.ex. ”Bra stämning”, ”avslappnad stämning”, ”trivsel, 
samhörighet”, ”väcka intresse”, ”en omväxling i utbildningen”, ”motivera eleverna”, ”ha roligt 
tillsammans med eleverna”, ”om alla sjunger så behöver den som är lite blyg eller osäker inte vara 
ängslig” (för samtliga svar se bil. 10). 

Dessa olika och vitt skilda egenskaper och avsikter, som valen av musikaktiviteter baserades på, och 
som respondenterna gav uttryck för i enkäten, delades in i två kategorier som fick heta 
”Lärandeobjekt” och ”Förutsättningar för lärande”. Till den första kategorin (Lärandeobjekt) 
kopplades tre subkategorier; ”form”, ”funktion” och ”kultur”. Till den andra kategorin 
(Förutsättningar för lärande) kopplades två subkategorier; motivation och kognition.  Andra alternativa 
kategori- och subkategoriindelningar fanns till en början, där bl.a. grammatik, vokabulär och uttal 
utgjorde olika kategorier och underhållning, kollektiv, språkkänsla och kinetik andra. Men det var 
viktigt att försöka göra en avgränsad kategoriindelning med färre kategorier och subkategorier och 
därför valdes vissa bort eller formulerades om. Musikens egenskaper att skapa fonologisk 
medvetenhet och förbättrat uttal, och musikens egenskaper att inkludera och skapa känslan av ett 
kollektiv valdes t.ex. bort som självständiga subkategorier. Men dessa båda egenskaper är intressanta 
och kan eventuellt i sig vara grund för vidare forskning. 

Den definition av grammatik som används i den här undersökningen är bred och inkluderar syntax, 
morfologi, semantik och fonologi. Men istället för att låta ett lärandeobjekt heta grammatik, i denna 
breda definition, valdes att använda begreppen ”form” och ”funktion”. Lärandeobjektet form står då 
för den preskriptiva grammatiken, där musikens texter kan användas för att visa språkets struktur och 
språkliga regler t.ex. syntax och ordböjningar. Lärandeobjektet funktion står för deskriptiv grammatik 
och autentisk språkanvändning där bl.a. ord- och frasinlärning i musikens texter är mer central. Det 
tredje lärandeobjektet, som fick heta ”kultur”, handlar om musikens egenskaper att förmedla kunskap 
om, och förståelse för, en annan kultur.  

Den andra kategorin, handlar alltså om lärarnas val av musikaktiviteter baserade på dess 
”förutsättningar för lärande”. Här valdes fokus att läggas på dels begreppet ”kognition” dvs. musikens 
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egenskaper att påverka minnesfunktioner, hur hjärnan arbetar och aktiveras med hjälp av musik och 
sång och hur detta kan fungera effektivt för språkinlärning Och dels på begreppet ”motivation” vars 
syfte är att rama in musikens egenskaper att påverka affektiva faktorer, stämningen i klassrummet, 
elevernas nyfikenhet och lust att lära sig.  

Det bör också nämnas att det inte skapades någon kategori som hette vokabulär, ordinlärning eller dyl. 
Anledningen till detta var att ordinlärning tycktes var en alltför omfångsrik kvalitet för att rymmas i en 
egen kategori, förmågan att lära sig ord kunde heller inte kopplas till bara en kategori utan fanns i flera 
på olika sätt. (kategoriindelningen enligt ovan redovisas i resultatöversikten i fig. 9) 

5.1.3. Förutsättningar för lärare: individuella 

Ett sätt att kartlägga musikaktiviteters kvalitet är att titta på faktiska observerade resultat. 47 
respondenter svarade ja på frågan huruvida resultat kunnat observeras, och 16 st svarade nej (se fig. 8).  
Därefter följde frågan; ”Vad tror du att dessa resultat beror på?”  

 

Fig. 8 - Observerade resultat  

 

De observerade resultaten kom ur respondenternas klassrumspraktik och kunde betraktas som 
praxisnära evidens för att använda musik i undervisningen. Dessa resultat fungerade därmed för de 
individuella lärarna som förutsättningar för att de skulle använda musikaktiviteter i en 
evidensinformerad praktik. Forskningsområdet lärarkognition handlar om de val lärare gör, och vad i 
lärarens mentala liv valen baseras på. Dessa val kan bl.a. påverkas av lärarens klassrumspraktik och de 
situationer som uppstår där. Om en lärare t.ex. märker att eleverna reagerar positivt på en aktivitet är 
sannolikheten stor att läraren återkommer till den aktiviteten. I det perspektivet är därför de 
observerade resultaten i klassrumspraktiken ett effektivt sätt att kartlägga musikaktiviteters potential. 
Ett annat sätt att uttrycka det på är att resultaten, de som registrerats i lärarnas individuella 
klassrumspraktik, innebar individuella förutsättningar för dessa lärare att använda eller öka 
användningen av SMAK. 

Har	du	i	samband	med	användandet	av	
musik	i	din	undervisning,	kunnat	

observera	några	resultat	för	elevernas	
språkinlärning?	

Nej	 Ja	
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Många svar handlade om musikens egenskaper att motivera eleverna. Bland de enkätsvar som 
handlade om resultat baserade på musikens motiverande kvaliteter, påtalades bl.a. att denna motivation 
påverkade elevernas inställning till ämnet generellt på ett positivt sätt och att detta spred sig även till 
andra undervisningsområden, det gav ”ringar på vattnet” som en respondent uttryckte saken. Andra 
svar handlade om att motivationen hängde ihop med ett lyckat val av musikaliskt material dvs. om 
låtarna som spelades var bra fungerade de motiverande på eleverna. Andra respondenter menade att 
bara det faktum att eleverna tyckte det var roligt och var entusiastiska eller att musiken gav upphov till 
upplevelser på ett känslomässigt plan, räckte som bevis på att eleverna motiverades av musiken i 
undervisningen. Det fanns flera exempel som visade hur eleverna kunde relatera till känslor i 
musikupplevelsen, de kände igen sig känslomässigt i den låt som spelades och den entusiasm och 
motivation detta medförde hos eleverna, gav läraren som valt att spela låten individuella 
förutsättningar för fortsatt användning av musikaktiviteter i sin klassrumspraktik. 

En del svar var kopplade till inlärning av grammatiska strukturer dvs. form t.ex. ”med hjälp av 
musiken blir det lättare att träna tråkiga verbböjningar” men de var egentligen inte så många. Desto 
fler svar var kopplade till funktion t.ex. ”de blir gladare och får in spanskan i ett större sammanhang”, 
”förstå och läsa språket på ett naturligt sätt”, ”konkreta exempel på hur språket kan användas”. 
Sångerna, texterna och musikvideorna fungerade som ett konkret autentiskt material, som vid sidan av 
annat autentiskt material t.ex. tidningar och broschyrer, även hade andra kvaliteter. Denna 
socialsemiotiska dynamik, där ett autentiskt material slår an många strängar samtidigt; musik, text, 
sång, video, m.m. betraktades som en kvalitet kopplad till det musikaliska materialet och hur det 
presenterades i undervisningen. För de lärare som hade erfarenhet av en sådan framgångsrik 
användning av autentiskt musikaliskt material innebar det individuella förutsättningar för fortsatt 
användning av sådant material i klassrumspraktiken.  

En del lärare hade observerat resultat där musiken och sången haft en positiv inverkan på elevernas 
uttalsfärdigheter t.ex. ”När vi sjunger alla tillsammans så slappnar eleverna av och de kan koncentrera 
sig bättre på att uttala", ”man lär sig lättare hur man formar språkets speciella ljud”. Den fonologiska 
medvetenhet som musiken medförde hos eleverna, och som hade en positiv inverkan på elevernas uttal 
och verbala output, gav de lärare observerat detta individuella förutsättningar att fortsätta använda 
sångaktiviteter i sin klassrumspraktik.  

Även kognitiva aspekter återfanns bland svaren t.ex. ”musiken gör att språket sätter sig i kroppen i 
minnet på ett enastående sätt”, ”man aktiverar båda hjärnhalvorna”, ”Det är lättare att komma ihåg det 
man sjunger”, ”eleverna får en mer positiv inställning till språket och jag tror att man kanske minns 
ord och texter bättre”. Det fanns också svar som pekade på att de kognitiva fördelarna berodde på en 
specifik musikalisk struktur t.ex. rytm; ”sångtexterna ’fastnar’ p.g.a. rytmen i sången”. Denna faktor, 
att det var just en viss typ av musikaliskt material, eller att någon särskild avgörande musikalisk aspekt 
i materialet kunde kopplas till resultaten (i det här fallet att rytmen i musiken gjorde att eleverna 
mindes texterna bättre) innebar individuella förutsättningar för de lärare som observerat detta, att även 
fortsättningsvis använda sådant musikaliskt material i klassrumspraktiken.  

I flera av svaren fanns också kulturbegreppet med, t.ex. ”eleverna lär sig om den spansktalande 
kulturen via musiken”. Få svar använde kulturbegreppet specifikt, men kretsade ändå runt sådant som 
kunde sägas ha ett kulturellt innehåll, inom ramen för den kulturdefinition som är den här 
undersökningens teoretiska utgångspunkt. Vilken i stora drag innebär att undervisning av kultur i 
språkundervisning både handlar om att förmedla, och att skapa kultur. Några exempel på detta är 
följande svar; ”När man gör egna låttexter och översätter till svenska blir man medveten om skillnader 
i ’kynnet’ och vardagsbemötande. En värld av musik öppnar sig. En elev sa: Nu skulle jag kunna göra 
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en låt på spanska när vi har testat en gång”, ”få en känsla för språkets hjärta som är förknippad med 
kulturen” eller; ”musik på spanska kan öppna nya dörrar för att förstå en andra kultur”,  

Kulturskapandet kunde exempelvis handla om att kulturellt innehåll i det musikaliska materialet 
diskuterades, problematiserades och på olika sätt togs upp i samtal t.ex. ”De tycker om att diskutera 
innehållet i låtarna”. En annan respondent menade att eftersom musiken är en så stor del av den 
spansktalande världen, vore det synd att inte utnyttja det. Ytterligare en respondent ansåg att de 
kulturella uttrycken i musiken gjorde att ordförrådet växte snabbare. Flera svar försökte på olika sätt 
beskriva mötet mellan elevernas kultur och den andra (spansktalande) kulturen och att musiken kunde 
fungera som en länk mellan olika kulturella identiteter. Kulturförmedlande och kulturskapande 
musikaktiviteter i klassrummet, baserade på ett av läraren utvalt och för ändamålet effektivt 
musikaliskt material, innebar individuella förutsättningar för dessa lärare att använda musikaktiviteter 
kopplade till ett kulturellt lärandeobjekt i klassrumspraktiken.  

Flera lärare ansåg alltså att det kulturella lärandeobjektet effektivt kunde kopplas till innehållet i 
musiken, låttexterna och musikvideorna, och att det musikaliska materialet hade potential att påverka 
elevernas intresse för spansktalande kultur och det spanska språket. Kopplingar gjordes också till det 
faktum att unga människor generellt har ett relativt stort musikintresse, och att elever i högstadiet och 
gymnasiet är särskilt mottagliga för musik, samt att just viss spanskspråkig musik var en del av en 
populärkultur som eleverna redan kände till. t.ex. ”Ungdomar gillar musik och då blir det lättare att 
lära sig språket”, ”ett ökat intresse för den spansktalande världen genom att vi fångar upp aktuella låtar 
som eleverna hör ibland på radion”, ”musik är en del av ungdomarnas liv”, ”musik är något tonåringar 
har starka band till och låtar sätter sig i kroppsminnet för livet”, ”musik är ett oerhört väsentligt sätt att 
uppleva omgivningen och uttrycka sig som idag blir alltmer öppet för alla” eller ”musik är ju en del av 
ens identitet och om lärare och elever kan identifiera sig med samma musik kommer man närmare 
varandra”. Den globala populärkulturen som fenomen och elevernas mottaglighet för den genom 
musikaktiviteter, samt elevernas mottaglighet för musik generellt, innebar individuella förutsättningar 
att använda SMAK för de lärare som lagt märke till detta i klassrumspraktiken.  

Det kunde också handla om att musiken gjorde att elevernas intresse för målspråket blev så att säga 
större än själva aktiviteten och klassrummet; ”Om de gillar musiken eller texten lyssnar de spontant 
hemma eller på rasten”, ”De sjöng vidare efter att jag spelat färdigt en låt” eller att intresset redan 
fanns hos eleverna t.ex. ”Rida på vågen av hippa artister som eleverna gillar” (samtliga svar se bilaga). 
Musiken hade således egenskaper att kunna leva ett eget liv oberoende undervisningssituationen och 
kanske t.o.m. växa i det informella lärandet i elevens personliga domän. Denna egenskap i musiken, 
att vara större än klassrummet, gav de lärare som observerat sådana resultat individuella 
förutsättningar att använda musik i klassrumspraktiken.  

Det fanns även svar i enkäten som handlade att de musikaliska inslagen i undervisningen, inte bara 
gjorde den roligare och mer uppskattad bland eleverna utan också för lärarna själva t.ex.; ”Eleverna 
och jag tycker om det”, Relationen lärare-elev blir förbättrad om man gillar samma musik”, ”Jag 
tycker det är lustfyllt”.  Det fanns också svar som handlade om att vilja och intresse behövdes, såväl 
hos lärare som hos elever t.ex. ”att man själv tycker det är roligt att använda musiken”, ”motivation”, 
”inspiration”, ”intresse från elever”, ”att själv ha intresse för spanskspråkig musik”, ”att man gillar 
musik och poesi”. Dessa enkätsvar tydliggjorde individuella förutsättningar som hade att göra med 
lärarens egen motivation att använda SMAK. Lusten hos lärarna, att de själva kände sig motiverade att 
använda SMAK och kunde dela den glädje och entusiasm som eleverna kände, var en viktig 
individuell förutsättning för att musikaktiviteter skulle kunna användas framgångsrikt (för samtliga 
svar se bil. 10) 
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Många respondenter hade tankar om vilka specifika aktiviteter de ville pröva. Flera av dessa handlade 
om ökad elevaktivitet, delaktighet och språklig produktion. Det handlade t.ex. om skriftlig output 
genom att låta eleverna själva skriva egna låtar och egna texter till låtar. Andra förslag på aktiviteter 
var att låta eleverna översätta sångtexter eller starta en blogg där eleverna skrev om musik de lyssnat 
på. Andra aktiviteter, där elevaktivitet och verbal output kom ifråga, var att låta eleverna själva leta 
upp musik och sedan presentera den eller att låta elever (som ville) framträda och sjunga. Andra 
respondenter ville utveckla metoderna spela och dansa, som inte användes lika frekvent i 
undervisningen som metoderna lyssna och sjunga, t.ex. ”att använda instrument”, ”att starta varje 
lektion med att dansa latinamerikanska danser” eller ”att använda ”rytmer vid inlärning”. Det fanns 
alltså en vilja och lust hos respondenterna att skapa, testa och utveckla musikaktiviteter som 
exempelvis kunde öka elevaktiviteten och/eller gav ökad språklig produktion/output. Denna lust och 
vilja att utveckla SMAK innebar, för de lärare som tänkte och kände så, en individuell förutsättning 
för att också i sin undervisning kunna omsätta idéerna i praktiken. 

5.1.4. Förutsättningar för lärare: strukturella 

Ett annat sätt att kartlägga musikaktiviteters kvaliteter var att titta på om lärarna ville utveckla arbetet 
med musik. På frågan; ”Skulle du vilja utveckla arbetet med musik i din undervisning?” svarade 46 
respondenter ja och 14 nej. Totalt registrerades 60 svar, 3 st svarade inte på frågan eftersom de i en 
tidigare fråga svarat nekande på frågan om de överhuvudtaget använde musik i undervisningen. 

Följdfrågan, där svar i fritext kunde ges, var ”Hur skulle du vilja utveckla arbetet med musik i din 
undervisning?”. Respondenterna uttryckte då bl.a. att en förutsättning för utveckling var tillgång till 
bra material. Det verkade som att flera ansåg att det rådde en brist på dels musikaliskt material, men 
också tips och input till hur man kunde jobba med materialet. En respondent nämnde att UR tidigare 
givit ut häften med musik där det också funnits färdiga gloslistor och arbetsmaterial. En annan 
respondent önskade mer tid för att på egen hand kunna utöka sin låtrepertoar med låtar som ”funkar”, 
och syftade då på låtar som dels hade ett okomplicerat språk och dels innehöll specifika grammatiska 
strukturer t.ex. ”perfekt” eller ”reflexiva verb”. Ytterligare en respondent var inne på att själv tillverka 
ett läromedel där ”sångerna når och befäster grammatiska mönster”.  

Några respondenter menade att sångtexterna skulle kunna ta större plats och utgöra det huvudsakliga 
stoffet, ”texterna” i undervisningen, ”läroboken skulle då kunna fungera som komplement, istället för 
det omvända, som oftast är fallet där läroboken är central och musiken något extra”. Men det fanns 
alltså även flera svar där respondenterna inte ansåg sig ha möjlighet att på egen hand utveckla arbetet 
utan uttryckte istället en önskan om att få hjälp och stöd i sökandet efter bra låtar att arbeta med, och 
fler ”didaktiska tips” hur musiken kunde användas i klassrumsaktiviteter. Tillgången till effektivt 
musikaliskt material och aktiviteter kopplade till det, var därmed en strukturell förutsättning för att 
lärarna skulle kunna arbeta med musikaktiviteter i sin språkundervisning, och efterfrågan på sådant 
material var stor. Men det fanns även en koppling mellan det musikaliska materialet och den 
individuella läraren och dennes förmåga att hitta lämpligt material, testa det och utvärdera det. 
Materialet verkade således ha en central plats i lärarnas förutsättningar för att använda SMAK med 
såväl strukturella som individuella led. 

Många respondenter förklarade att de skulle vilja utveckla arbetet med SMAK genom att arbeta oftare 
och mer organiserat med det och pekade på faktorer som hade att göra med lektionsplanering t.ex. 
”mer som ett naturligt inslag och inte bara som en kul grej jag använder ibland”, ”det borde vara en 
större del av undervisningen, mer systematiskt” eller ”att lyssna på musik både i början och i slutet av 
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varje lektion”. Många respondenter pekade också på att musikinslagen gjorde undervisningen mer 
varierande. De menade att variationen var viktig och att fler sätt att undervisa på gjorde att fler elever 
kunde nås. Det kunde även handla om att samarbeta med musiklärare och skapa ämnesintegrerade 
aktiviteter i språk- och musikundervisningen. 

Andra respondenter ansåg att de behövde mer lektionstid och tid att planera, och en respondent 
önskade att få en ytterligare lektion i veckan som endast skulle användas åt ”realia och fler 
djupdykningar i musiken”. En annan respondent ville ”använda det mer frekvent utifrån kursmål” och 
syftade då förmodligen på att förankra de musikaliska aktiviteterna i läroplanen. Dessa ovan nämnda 
förutsättningar dvs. tid till  lektionsplanering, mer variation i undervisningen, ämnesintegration, 
läroplan m.m. (för samtliga svar se bilaga) handlade om ramfaktorer. De innebar viktiga strukturella 
förutsättningar för att lärare skulle kunna arbeta med musikaktiviteter i undervisningen. Dessa 
förutsättningar, ramfaktorerna, låg på en strukturell nivå som läraren själv saknade möjlighet att, 
åtminstone direkt, påverka. 

En ytterligare fråga i enkäten handlade specifikt om förutsättningarna att använda musik i 
undervisningen, och vilka förutsättningar som var viktigast. På frågan; ”Anser du att det finns 
förutsättningar för att använda musik mer i din undervisning?” svarade 51 respondenter ja på frågan 
och 12 svarade nej. Det kunde alltså konstateras att fler än fyra av fem lärare i enkäten ansåg att det 
fanns förutsättningar att utveckla användningen av SMAK.  

Av de förutsättningar som respondenterna ansåg vara viktigast fanns många svar som återigen 
handlade om det musikaliska materialet t.ex. ”tillgång till rätt material, ibland upplever jag att det är 
svårt att hitta musik som passar nivåmässigt för högstadiet”, ”Färdigt uppdaterat material”. Eller med 
fokus på ramfaktorer såsom teknisk utrustning t.ex. ”IKT i form av projektor så att man kan spela upp 
musikvideor i klassrummet”, ”klassuppsättningar av Ipads och smartboards med högtalare i alla 
klassrum”, ”att det finns fungerande utrustning för ljud och bild”. Eller annan utrustning t.ex. 
”instrument i klassrummet”, ”drömläget vore att det också fanns instrument i klassrummet”, ”att 
skolan erbjuder instrument, dessa kan lånas från musiklärarna”. Kopplingen till musikundervisningen 
(som ovan omnämnts redan) återfanns på flera sätt i enkätsvaren, det handlade då om att få tillgång till 
musikinstrument, lån av musiksalar, en önskan om att integrera musik- och språkundervisning eller 
önskan att musiklärare arbetade mer aktivt på skolan generellt för att på så sätt skapa positiva 
förväntningar hos eleverna även beträffande musikinslag i språkundervisningen. Andra förutsättningar 
som respondenterna ansåg vara viktiga handlade om ”atmosfären i klassrummet” om att ”ha med sig 
eleverna” eller om att det saknades tid, både beträffande genomförande (lektionstid) och tid för 
planering. Dessa faktorer dvs. ljud-och bildutrustning i klassrummen, Ipads, tillgång till 
musikinstrument och musiksalar och aktiva musiklärare, klassrumsatmosfär och elevengagemang, 
kunde även de räknas till de strukturella, ej direkt påverkbara, förutsättningarna för lärarna att använda 
SMAK i undervisningen (för samtliga svar se bil. 10). 

Flera respondenter reflekterade kring urvalet av musikaliskt material t.ex. ”Mycket ligger hos mig 
själv, att ta sig tid att leta passande låtar och ha med musik som en självklar del i planeringen av 
undervisningen”. I denna utsaga gav läraren uttryck för ett reflekterande kring sin egen lärarkognition 
då hen sade att ”mycket ligger hos mig själv” men också för något annat, som tycktes ha stor betydelse 
i sammanhanget. Fortsättningen; ”(…) att ta sig tid att leta passande låtar” satte fingret på något 
viktigt, som hade med det musikaliska materialet att göra, nämligen att tillgången till effektivt material 
var begränsad och att det var läraren själv som hade ansvar för att söka upp och välja ut materialet. Det 
musikaliska materialet, som en förutsättning för SMAK, återkom i respondentutsagorna genom hela 
enkäten. Det handlade om att ha tillgång till en katalog av relevanta och effektiva låtar att välja bland, 
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samt förmåga och tid att kunna orientera sig och göra ett effektivt urval. Dessa faktorer spelade en 
nyckelroll i SMAK, såväl individuellt som strukturellt.  

Några respondenter uttryckte också att det var en viktig förutsättning att det fanns bevis på att det var 
effektivt att använda SMAK. En respondent efterfrågade mer evidens för att musikaliska metoder var 
effektiva och föreslog ”en studie med två parallellklasser, en som utsätts för det och en som inte”. Det 
var dock inte entydigt bland enkätsvaren, om sådan evidens handlade om att själv kunna konstatera, 
genom observerade resultat, att en undervisning som inkluderade SMAK var effektiv, eller om det 
handlade om att evidens skulle komma från en yttre källa i form av t.ex. en forskningrapport. 
Tillgången till det senare, evidens i form av forskningsrapporter , studier eller artiklar kunde i alla fall 
kategoriseras som en strukturell förutsättning för lärarens möjligheter att använda SMAK i sin 
undervisning.  
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Fig. 9 – Översikt resultatkategorier.  
De streckade linjerna visar teman i intervjuerna. 

 

5.1.5. Andra estetiska metoder 

Den här undersökningen handlar om didaktiska aktiviteter med musikaliska karaktärsdrag. Eftersom 
musik betraktas som ett estetiskt ämne, var det relevant att också kartlägga användandet av andra 
estetiska/konstnärliga ämnen i språkundervisningen (se fig. 10). Nästan lika vanligt som musik var 
användandet av film i undervisningen, 57 st av respondenterna svarade att de hade använt film. Av de 
övriga estetiska ämnena hade 43 st någon gång använt bild, 42 st hade använt drama och 26 st hade 
använt dans. I utvecklandet av aktivitetsdimensionerna kom dans även att betraktas som en musikalisk 
aktivitet.  Endast en respondent hade aldrig använt dessa (estetiska) aktiviteter. Det var möjligt att 
markera mer än ett alternativ och det hade många gjort, totalt hade 169 svar registrerats på 63 
respondenter.  

 

 

Fig. 10 - Andra estetiska ämnen 

 

 Intervjuer 5.2.

Enkätens fritextfrågor innebar en första informantutsaga, där frågorna var öppna för att fånga upp 
olika generella delar av informanternas erfarenheter och upplevelser. När enkätresultaten sedan 
kodades gjordes till att börja med en ”öppen kodning”. Avsikten med denna ”initiala analysprocess” 
var att fånga en substans i materialet (Olsson & Sörensen, 2011). Denna substans användes vidare i en 
andra informantutsaga, i form av fem intervjuer med fem av respondenterna. Olsson & Sörensen 
skriver att ”genom att gång på gång gå igenom tidigare utsagor (…) kan forskaren ’dra ut’ förståelse 
och andra data, innan det är dags att gå till nästa samtal eller intervju” (2011:180).  

Under den öppna initiala kodningsprocessen av den första informantutsagan, hade jag blivit varse hur 
ofta begreppet ’kultur’ på olika sätt förekom i det manifesta innehållet t.ex. ”knyta an till realia”, ”en 
inblick i hur ungdomskultur ser ut”, ”kulturella företeelser”, ”lära känna kulturella sammanhang”, 
”utöka elevernas allmänna kulturella register”, ”kultur och språk”, ”introducera två kulturer som 
möts”, ”kulturbärande”, ”bärare av kultur och samhällskunskap”, ”fler dimensioner till den 
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spansktalande kulturen”, Ett lands musikkultur”, ”inblick i kulturen i ett annat land”, ”kulturella 
uttryck” etc.  

’Kultur’ blev därför en s.k. ”substantiv kod” i det fortsatta arbetet, vilket innebär förstadiet till 
kategorier (Olsson & Sörensen, 2011). Jag hade m.a.o. i det här skedet av arbetet ännu inte tillgång till 
de dimensioner, kvaliteter, kategorier och subkategorier i enkätsvaren, som redovisats tidigare i detta 
resultatkapitel, endast förstadiet till dem. Men jag bedömde alltså redan då, att ett område som i nästa 
informantutsaga skulle behöva utvecklas, för att fördjupad förståelse skulle uppnås, var hur lärare 
undervisar kultur och i synnerhet hur det görs genom musikaliska metoder. När frågeområdena 
skapades för intervjuerna fanns därför detta område med. Den konkreta fråga som tog upp detta lydde;  

I enkäten svarade många att ett viktigt syfte med att använda musik var att ge en inblick i den 
spansktalande kulturen. Hur kan man definiera kultur i detta sammanhang och hur kan detta 
kopplas till språkutvecklingen, m.a.o. på vilket sätt är kulturen relevant för 
språkinlärning/språktillägnan? 

Den öppna kodningen av den första informantutsagan hade också lett fram till ett behov av att 
precisera vilka förutsättningar för språkinlärning och språkundervisning SMAK hade i termer av 
effektivitetsbevis, eller evidens. Detta var viktigt eftersom det hade en direkt koppling till  
undersökningens frågeställningar. Hur kunde en veta/ta reda på om en viss aktivitet var effektiv/hade 
kapacitet att utveckla lärandeobjektet? En av de vanligast förekommande musikaliska aktiviteterna var 
att ”lyssna på musik” men vilka förutsättningar för lärande hade egentligen den aktiviteten? Till att 
börja med föregås ett musiklyssnande av ett val, vilken musik en ska lyssna på. I språkundervisningen 
innebär lyssnandet en form av input/språkligt inflöde, men enkätsvaren föreföll inte ha gett tillräckliga 
svar på vilka låtar det var eleverna fick lyssna på, hur låtarna valdes ut, och varför. Och en annan 
intressant fråga var om eleverna på något sätt involverades i valet av musik. Det musikaliska 
materialet och hur det valdes ut dvs. ’musikvalet’ blev därför en annan substantiv kod. Det var helt 
klart en viktig fråga och den hade med potential och förutsättningar att göra, därför skapades 
intervjufrågan; 

Input - Hur väljs musikaliskt material/sånger ut?  Vad tycker du gör en sång 
relevant/kvalificerad att använda?  

Sedan uppstod även frågor kring de aktiviteter som gjordes i samband med lyssnandet. Det kunde ju 
förstås handla om kombinationer med någon eller några av de andra musikaliska aktiviteterna (sjunga, 
dansa, spela). Men om det handlade om andra typer av aktiviteter, där t.ex. läs-och skrivfärdigheter  
hamnade i fokus, såsom textbearbetning, översättning etc. vilken roll fick musiken då? 
Musiklyssnandet kunde också fungera som introduktion till något annat moment eller någon annan 
aktivitet, vilken avsikt hade läraren då, om en annan aktivitet egentligen var huvudaktiviteten? Det 
fanns ett behov av att ytterligare fördjupa förståelsen av vad det var som faktiskt hände under 
lektionen när musikaliska aktiviteter användes, vilka de s.k. ”kringaktiviteterna” var, och hur de 
musikaliska aktiviteterna, eller andra aktiviteter som förekom i samband med de musikaliska, ledde till 
språklig produktion/output, verbal eller skriftlig. Därför blev frågan om aktiviteter som genererade 
output en substantiv kod. Även denna kod bedömdes anknyta till potential och förutsättningar. Den 
konkreta frågan löd:  

Output - Vilka andra aktiviteter, i samband med att lyssna och sjunga använder du och hur 
fungerar det?  

En förutsättning som avspeglades i enkätsvaren var lärarens eget intresse (det som sedermera 
inrymdes i subkategorin ”lärarlust”). Krävdes det att läraren själv var motiverad och intresserad, för att 
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hen skulle använda musikaktiviteter i klassrummet? Lärarens roll i klassrummet kan inte överskattas 
och antagligen var lärarlusten en bidragande orsak till om musikanvändandet blev framgångsrikt. 
Enkäten hade visat att musik var viktigt på ett personligt plan för en majoritet av respondenterna, 
dessutom hade de flesta någon gång använt musik i sin undervisning och en klar majoritet ville 
utveckla arbetet med musiken. Detta hade med potential att göra, om läraren själv ansåg att 
musikaliska metoder var effektiva skulle de antagligen lättare kunna bli det också, lusten skapade så 
att säga effektiviteten. Men det fanns också lärare som i enkäten svarat att de skulle kunna tänka sig att 
utveckla arbetet med musik om hen fick mer kött på benen, mer tips och kunskap om hur det skulle gå 
till, eller som en lärare svarade; ”om jag visste att det var effektivt”. Så omvänt handlade det även om 
att eventuella bevis på aktiviteternas effektivitet skulle kunna göra att de användes oftare och av fler. 
Frågan om effektivitetsbevis/evidens föreföll alltså både kunna kopplas till aktiviteternas potential och 
dess förutsättningar att användas oftare och av fler. Den initiala analysprocessen hade alltså gett 
upphov till flera följdfrågor som alla på olika sätt handlade om effektivitetsbevis/evidens. Således 
skapades en substantiv kod som hade med effektivitetsbevis att göra. Intervjufrågan löd: 

Effektivitetsbevis - 80% av lärarna i enkäten svarade att de, i samband med användningen av 
musik i undervisningen, observerat resultat för elevernas språkutveckling. Vad tycker du är att 
betrakta som övertygande evidens för att musik har språkutvecklande potential? 

Utöver de, ovan nämnda, koder som skapades för att fördjupa förståelsen av data från enkäten, 
skapades en ny fråga, som inte hade varit aktuell tidigare men som blivit det under arbetets gång. Det 
handlade om spanskan som ämne i jämförelse med de andra moderna språken (franska och tyska)4. 
Den här undersökningen hade specifikt riktat in sig på spanska, som ju är det största av de moderna 
språken. Men det var också relevant att sätta in spanskan i ett större sammanhang, som ett av de tre 
största moderna språken i Sverige. Alla moderna språk delar ju t.ex. samma kursplan. Det fanns ett 
behov av att ta reda på mer om specifika kopplingar mellan SMAK och spanska, och på vilket sätt 
musikaliska aktiviteter kunde se ut i de andra moderna språken. Givetvis skulle det behövas en 
liknande studie denna, där de andra språken är i fokus för att kartlägga detta grundligt, men det 
bedömdes ändå vara av intresse för den här studien att ta reda på vilka reflektioner spansklärare gjorde 
i frågan. Hade SMAK någon särskild potential, eller några särskilda förutsättningar att fungera 
effektivt just med det spanska språket? Frågan som tog upp detta i intervjuerna löd: 

Moderna språk - I kursplanen för moderna språk, under rubriken "centralt innehåll", står "sånger 
och dikter". Bedömer du att musik används lika ofta i alla moderna språk, eller är det någon 
skillnad språken emellan? 

Av de 63 informanter som deltog i enkäten gjordes intervjuer med 5 personer. I nästa avsnitt följer en 
kortfattad beskrivning av deras bakgrund och hur de arbetade. Informationen kommer från 
bakgrundsfrågorna i enkäten, med några mer detaljerade kompletteringar gällande saker som framkom 
under intervjuerna (de har andra namn i verkligheten och informationen redovisas i enlighet med 
samtyckeskravet och nyttjandekravet). 

5.2.1. Intervjudeltagarna 

Deltagare 1: Sara 50-59 år, undervisar i åk 6 bara spanska, hon är också skolsköterska på skolan. Hon 
har studerat på högskola i Sverige men har ingen lärarexamen. Hon har växt upp i Brasilien och har 
portugisiska som modersmål, hon har dock vistats mycket i spansktalande miljöer. Hon anser att 
                                                        

4 Inte de enda men de största, andra moderna språk som finns att välja på vissa skolor är t.ex. ryska, 
kinesiska, italienska m.fl. 
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musik är mycket viktigt på ett personligt plan (98/100). Hon har utöver musik också använt de 
estetiska metoderna drama, dans och bild i undervisningen. Hon använder musik en gång per 
undervisningstillfälle, alltid  de sista 10 minuterna, och då väljer hon musik från läroboken och från 
Youtube. Hon använder musik för att eleverna ska få det roligt vilket leder till att de lär sig bättre, 
specifikt ger det ett utökat ordförråd menar hon. Hon skulle vilja utveckla användandet av musik 
genom att använda instrument eftersom hon tror att det då skulle bli ännu roligare, men hon kan inte 
spela något. Hon anser att det finns förutsättningar för att använda musik mer och att den viktigaste 
förutsättningen är ”viljan”. Hon tycker att spansklärare är ett mycket roligt yrke (98/100). 

Deltagare 2: Daniel 60-69 år, undervisar åk 6-9 spanska och SO samt spanska som modersmål. Han 
har en lärarexamen i Sverige. Han har växt upp i Spanien och har spanska som modersmål. Han anser 
att musik är mycket viktigt på ett personligt plan (94/100). Han har även använt de estetiska 
metoderna drama, bild, film och lite dans i undervisningen. Han använder musik en gång per vecka 
och försöker välja låtar som inte har så komplicerad text och som passar i undervisningen. Han 
använder musik för att förbättra uttal, utöka ordförrådet och öva specifika grammatiska strukturer. Han 
vill utveckla användandet av musik eftersom det skulle göra lektionerna mer attraktiva och utveckla 
elevernas kunskaper. Han anser att det finns förutsättningar för att använda musik mer och att de 
viktigaste förutsättningarna är att man gillar musik, att eleverna är delaktiga och att man är övertygad 
om att det är effektivt. Han tycker att spansklärare är ett roligt yrke (80/100) men han tycker att det är 
svårt att undervisa i vissa klasser och då känner han frustration.  

Deltagare 3: Eva 60-69 år, undervisar åk 6-9 spanska och idrott. Hon har en lärarexamen i Sverige 
samt högskolestudier både i Sverige och i ett annat land. Hon har växt upp i ett spansktalande land och 
har spanska som modersmål. Hon tycker att musik är viktigt på ett personligt plan (80/100). Hon har 
även använt de estetiska metoderna drama, dans, bild och film i undervisningen. Hon använder 
spanska en gång per termin. Hon låter eleverna använda musik som ett pedagogiskt verktyg för att 
träna uttal och lära känna kulturella sammanhang. Hon använder också ramsor som innehåller 
ordkunskap, uttryck, och grammatiska termer. Hon tycker att det är mycket effektivt eftersom 
känslorna kommer fram och det hjälper eleverna att tala, förstå och läsa språket på ett naturligt sätt. 
Hon vill utveckla användandet av musik genom att använda det oftare än en gång per termin och för 
att få en mer varierad undervisning som når alla elever. Hon anser att det finns förutsättningar för att 
använda musik mer och de viktigaste förutsättningarna är att lärarna har kunskap om musik och att 
eleverna har verktyg för att musiken ska nå fram t.ex. Ipad. Hon tycker att spansklärare är ett mycket 
roligt yrke (95/100). 

Deltagare 4: Maria 70-79 år (pensionär), har undervisat spanska och svenska åk 6-9. Hon har en 
lärarexamen i Sverige samt högskolestudier i Sverige. Hennes modersmål är svenska men hon har 
vistats mycket i spansktalande miljöer. Hon bodde 7 år i Spanien som barn och 3 år i Ecuador i vuxen 
ålder. Hon anser att musik är mycket viktigt på ett personligt plan (100/100). Hon säger att musiken 
följt med henne under hela livet, hon spelar gitarr sedan 15-årsåldern och säger att ”min gitarr har varit 
som min bästa kompis i skolan”. Hon har även använt de estetiska metoderna drama, bild och film i 
undervisningen. Hon använde musik en gång i veckan, ibland oftare (innan hon pensionerades). Hon 
visade alltid text till sångerna, texterna bearbetades före och efter sångtillfällena. Hon använde musik 
för att skapa trivsel, samhörighet och få en känsla av att behärska det nya språket. Hon anser att språk 
förmedlat via musik går in på ”ett annat spår”. Hon hade velat utveckla användandet av musik genom 
att t.ex. skapa ett läromedel där grammatiska mönster befästes genom sångerna. Hon anser att det inte 
fanns förutsättningar för att använda musik mer, och den viktigaste förutsättningen för att det skulle ha 
kunnat ske var tid. Hon tyckte att spansklärare var ett mycket roligt yrke (97/100). 
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Deltagare 5: Carolina 50-59 år, undervisar spanska och ett annat ämne åk 6-9. Hon har en lärarexamen 
i Sverige med behörigheter i två ämnen dock ej spanska. Hon studerar f.n. för att få behörighet också i 
spanska. Hon har vistats mycket i spansktalande miljöer men har svenska som modersmål. Hon anser 
att musik är medelviktigt på ett personligt plan (51/100). Hon har även använt de estetiska metoderna 
dans och film i undervisningen. Hon använder musik en gång per vecka. Hon väljer musik i olika 
genrer, oftast det som tilltalar elevernas musiksmak och ofta dansvänlig musik. Hon använder musik 
bl.a. för att vidga elevernas musiksmak, för att de ska höra det spanska språket och för att få dem på 
gott humör.  Hon har även dansat med eleverna och dans är ett personligt intresse. Hon vill utveckla 
användandet av musik genom att låta eleverna översätta texter, lära sig texter utantill och låta elever 
framträda och sjunga. Hon anser att det finns förutsättningar för att använda musik mer och den 
viktigaste förutsättningen är en bra ljudanläggning och en projektor. Hon tycker att spansklärare är ett 
mycket roligt yrke (100/100). 

5.2.2. Teman i resultatet  

I det här skedet hade arbetet med kodningen av intervjuresultatet nått en punkt där olika 
kategoriförslag gick in i varandra mer och mer och vissa begrepp/koder förekom mer frekvent än 
andra. Olsson & Sörensen (2011) kallar denna fas ”selektiv kodning” vilken innebär en ”kodning mot 
processen som leder till val av kategori” (2011:285) och därmed en avgränsning av arbetet där centrala 
huvudkategorier tar form i insamlade data (2011). När jag skulle redovisa resultaten från intervjuerna 
valde jag således att utgå från de omfångsrikaste klustren av meningsenheter som bildats kring några 
få begrepp. Jag bedömde att dessa var av betydelse för undersökningen som helhet och lät de bli 
substantiva koder. Dessa koder var ’musikval’, ’kultur’, ’motivation’ och ’evidens’. Arbetet med dessa 
koder blev sedan vägledande för den fortsatta kodningsprocessen, trots att en konsekvens som denna 
avgränsning oundvikligen medförde var att andra begrepp och koder lämnades därhän.  

För att de substantiva koderna skulle kunna förstås bättre krävdes även att en axial kodning 
påbörjades, dvs att de öppna och de selektiva kodningsnivåerna också gjordes med ”parallell kodning 
mot relevant litteratur” (Olsson & Sörensen, 2011: 185). Allteftersom arbetet med att analysera och 
abstrahera resultatet fortskred, och i det sökandet efter ett latent innehåll, kom koderna att bli teman. 
Tematiseringen gjordes alltså utifrån de substantiva koderna. Enligt Lundman & Graneheim svarar ett 
tema på frågan ”Vad handlar det här om? Och utgör en röd tråd av mening genom texten på en 
tolkande nivå” (2017: 218). Resultatet från innehållsanalysen av intervjuerna nedan, kommer att 
redovisas utefter de tre teman som arbetet slutligen utmynnade i, som är min tolkning av vad det här 
handlar om, de är; ’musikaliskt material: musikval’, ’motivation’ och ’kultur’. Den substantiva koden 
’evidens’ lämnades i tematiseringsprocessen eftersom dess innehåll på olika sätt integrerades i övriga 
kategorier och teman. (teman i intervjuerna redovisas i fig. 9 och intervjuerna i sin helhet finns i bil. 5-
9). Utöver dessa teman och dess innehåll som redovisas nedan, följer ett avsnitt som behandlar frågan 
om spanskans relation till de övriga moderna språken.  

5.2.3. Musikaliskt material: Musikval 

Under arbetet med kodningen av intervjuerna blev det tydligt att lärarens val av musikaliskt material/ 
låtar var av stor betydelse. Den initiala analysprocessen hade också lett fram till slutsatsen att effektiva 
låtar var en viktig faktor för att undervisningen skulle bli effektiv, vilket i sin tur hängde samman med 
själva valet av musik. Musikvalet hade i själva verket många olika individuella och strukturella 
kopplingar till tidigare nämnda kategorier och subkategorier i det som informanterna berättade om sin 
undervisning och vad de ville uppnå med den. 
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Till att börja med handlade det helt enkelt om de specifika låtar som informanterna berättade att de 
valt ut, och de olika valpreferenser som styrt informanterna i dessa beslut. Musikvalen kunde t.ex. 
baseras på grammatiskt innehåll eller ordförråd. Daniel sade exempelvis att han oftast valde låtar 
”efter grammatiska utgångspunkter” och gav låten Tu me dijiste adiós som exempel, i den låten fanns 
bra exempel på pretérito ansåg han, eller Quizás quizás som han menade ”passar perfekt för adverb”. 
Maria gav låten Esperanza som exempel på en klassisk låt där de använder bailé, encontré osv. 
Carolina berättade att de lyssnat på El perdón och visat grammatik som fanns i den låten. Detta 
”grammatiska innehåll” är en form av explicit input eftersom det fokuserar på form och språkliga 
förklaringar ur ett metalingvistiskt perspektiv.  

Enligt Daniel var det grammatiska innehållet en preferens överordnad personlig smak och han sade att 
”jag väljer sånger, inte såna som är mina favoriter, utan de som passar bäst”. Men samtidigt berättade 
han att han ofta också valde musik som han tyckte om själv t.ex. ”Det var en grupp som jag älskade 
när jag var ung, jag var ett riktigt fan”. 

Det fanns också många exempel på sådan explicit input kopplad till vokabulär inom olika 
språkområden. Särskilt för de lägre årskurserna var de tydliga, och det rörde sig då ofta om vokabulär 
kopplade till ett avgränsat område t.ex. siffror, veckodagar, färger, hälsningsfraser, klockan m.m. och 
då fanns det många sånger att tillgå i läromedlen. De här sångerna hade ofta en enkel melodi, och 
kunde kategoriseras som pedagogiska sånger, där en uppräkning av t.ex. veckodagarna kopplades till 
en enkel melodi. Eva beskrev dessa sånger som ”enkla stycken gjorda för att fastna, med anpassad 
melodi t.ex. enkla barnvisor”. Eva hade också gjort ett experiment med eleverna då de uttryckt att det 
var tråkigt att sångerna var så ”barnsliga”. Hon hade då låtit de försöka hitta andra melodier till 
texterna, men det hade resulterat i att eleverna kapitulerade och erkände att de enkla ”barnsliga” 
melodierna ändå fungerade bäst. 

Det verkade, utifrån informanternas utsagor, som om dessa pedagogiska sånger var effektiva. Eva sade 
t.ex. att det räckte med att hon började nynna på en sång de sjungit för att eleverna skulle minnas 
namnen på färgerna. När elever frågade henne t.ex. ”Hur säger man gul?” räckte det med att hon sa att 
de skulle försöka minnas färgsången de sjungit för att de skulle komma på det rätta ordet. Ett annat 
exempel på att musiken som spelats fungerat effektivt för språkinlärningen berättade Eva om. Hennes 
elever brukade nämligen sjunga under skriftliga prov för att komma ihåg saker de lärt sig i sånger.  

Några informanter beskrev också hur de använt material som inte kanske var direkt låtar men som 
hade musikaliska kvaliteter. Daniel sade att ”jag använder ramsor och små dikter, det finns viss 
musikalitet i lyriken” eller Maria som sade ”vi hade månadens ramsa, ett ordspråk, som man nötte in 
på vers, inte prata eller sjunga”.  

Det verkade emellertid inte vara lika förekommande på mer avancerad nivå att koppla musik till 
ordinlärning, då var det istället annan explicit input som fokuserades i form av rena grammatiska 
strukturer. En låt valdes t.ex. för att den innehöll tydliga exempel på verbtempus, adverb eller liknande 
Eva lät elever själva leta efter grammatik i låtar, de blev då delaktiga i musikvalet, hon sade ”eleverna 
letar efter låtar som har grammatik t.ex. futurum eller gerundium”. Alla informanter hade erfarenhet av 
att eleverna ville vara delaktiga eftersom de lyssnade på musik med spanska texter på fritiden, men 
informanterna hade i olika utsträckning låtit eleverna välja. Främst verkade detta vara något som 
lärarna lät de äldre eleverna göra t.ex. Daniel uttryckte sig på följande vis ”i åk 8 och 9 är de 14-15 år, 
då vill de välja vissa låtar själva”.  

Musiken som eleverna valde, blev i stort sett samtliga fall olika exempel på populärmusik från 
Latinamerika med mer eller mindre inslag av ”reggaeton” en musikgenre som blandar reggae och 
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hiphop med texter på spanska. Eva uttryckte att ”de flesta väljer glädjespridare, glada rytmer, få 
ballader”. Men även om eleverna, åtminstone för Eva, i sina musikval förstod att det var relevant att 
koppla musikval till grammatik, handlade det oftast om att de valde låtar de själva gillade. Det var 
alltså i första hand musikens egenskaper som implicit input som styrde elevernas musikval, dvs. med 
fokus på funktion och så som språket användes i ett autentiskt sammanhang, utan att några 
metalingvistiska förklaringar gjordes. Medan det för lärarna, när de valde låtar, var viktigt att följa upp 
med explicit input, och utifrån språket i texterna göra förklaringar kring språkets form och struktur. 

Att eleverna gillade musiken som spelades gjorde att de reagerade positivt när läraren valde att 
använda den, och detta hade motiverande egenskaper. Sara sade t.ex. att ”det måste vara rolig musik” 
och Carolina att ”man måste ta hänsyn till elevernas musiknivå och inte bara lyssna på traditionell 
musik de upplever tråkig” och att ”ska det tända till måste det vara musik som eleverna gillar”. 
Lärarnas musikval var alltså också kopplat till affektiva faktorer dvs. hur motiverade eleverna blev av 
en viss musik och deras förväntade inställning till ett eller annat musikval. Det verkade dock inte vara 
nödvändigt att det var eleverna själva som valde låtar för att de skulle bli motiverade.  

Däremot verkade det vara viktigt att eleverna gillade musiken som valdes. Detta var ett mål som 
populär musik från Latinamerika med medryckande rytmer och sångvänliga melodier, ofta verkade 
uppnå. Daniel sade t.ex. ” modern musik från Latinamerika är väldigt populär, reggaeton och sånt”. 
Sara sade att ”alla gillar att sjunga Ricky Martins María. Sara konstaterade att ”det ska vara populär 
musik, då vill de lära sig och då fastnar det”. Popularitetsprincipen i musikvalet öppnade upp för 
motivation såväl som språkinlärning. Maria menade att kända hitlåtar lämpade sig ovanligt bra att 
använda för att förmå eleverna att lära in ord eller ”chunks”. Hon sade ”Man tar en fras i en viral hit 
t.ex. Copa de la vida och använder som mall”. Hon talade även  om ”musikens retroaktiva verkan”, att 
eleverna senare i livet kanske skulle höra en låt de fått höra i undervisningen och då känna igen den, 
hon sade ”de hör kanske t.ex. La paloma senare och tänker, det var ju den!”.  

Det fanns, enligt informanterna, många fördelar med att använda t.ex. reggaeton. Musiken var som 
soundtracket till en global populärkultur som eleverna i Sverige kunde relatera till och var nyfikna på, 
kort sagt, de lyssnade på den här musiken på fritiden. Det fanns många exempel på fungerande låtar att 
använda i genren och informanterna nämnde flera bl.a. El perdón och Súbeme la radio. Och med de 
låtarna som utgångspunkt undervisade informanterna även explicit input t.ex. verbtempus som 
preteritum eller gerundium. Förutom den reggaetongenren fanns också andra låtar som eleverna 
gillade att lyssna på och sjunga, eftersom de hade en medryckande rytm och en glad energi. Artister 
som t.ex. Marc Anthony, Manu Chao och Ricky Martin. Till Ricky Martins låt María kunde explicit 
input kopplas eftersom texten ”1, 2, 3 un pasito pa’lante María ”, var ett sätt att lära sig räkna menade 
Sara. Och i texten till Manu Chaos Me gustas tu fanns både exempel på hur en använder verbet gustar 
och hur en lär sig klockan, han sjunger ”Qué hora son mi corazón?” menade Daniel som använde den 
låten ofta. 

Ett annat exempel var låten Despacito med Justin Bieber, en global megastjärna och en av de 10 mest 
spelade låtarna 2017 på svenska Spotify. Detta musikval hade många motiverande kvaliteter, det var 
en låt som eleverna gillade och som de hört många gånger även utanför skolan. En del hade t.o.m. lärt 
sig texten, Eva berättade t.ex. att ”de kan sjunga t.ex. Despacito utan att förstå vartenda ord, men de 
känner som om de skulle förstå”. Elever, om de var motiverade i fråga om musikvalet, kunde lära sig 
en text utan att förstå vad den betydde. Eva konstaterade att ”T.ex. El perdón förra året de kunde 
sjunga utan att förstå, om man skulle fråga vad betyder det där? Ingen aning, men de kunde sjunga 
hela den där biten”. 
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Det fanns flera exempel på att även andra sorters låtar, från andra tider och andra musikstilar 
fungerade. Daniel spelade t.ex. musik som varit populär när han var ung på 60-talet, och menade att 
eleverna gillade det ”Los Brincos, de var jättepopulära när jag var ung, de lät som The Beatles och 
eleverna gillar det” eller ”Carlos Gardel, tango, gamla sånger men det funkar”. Maria nämnde att ”Un 
mundo de amigos har varit väldigt bra, en söt gammal sång”. 

 

En annan aspekt var igenkänningen, det hade fördelar om eleverna redan kände till låten, kanske för 
att den var populär och spelades på radio. Men även musik som var ny för eleverna kunde fungera om 
den kopplades till aktuella händelser. Flera informanter använde t.ex. låtar kopplade till fotboll när det 
var fotbolls-EM, såsom Spaniens nationalsång eller Ricky Martins megahit från fotbolls-VM 1998 La 
copa de la vida. Carolina uttryckte t.ex. ”den låg så otroligt i tiden det var ingen tvekan om att jag 
skulle använda den”. Hon påpekade också att detta musikval eventuellt fungerat bra för henne för att 
hennes klass då varit en klass med ”idrottskillar”.  

En kategori av sånger som flera av informanterna upplevde fungerade mycket bra var julsånger. 
Daniel sade skämtsamt att det var ett problem med dessa sånger eftersom eleverna ville sjunga dem 
även på sommaren. Kanske var det kopplingen till julen som aktuell händelse som gjorde att julsånger 
fungerade bra, kanske var det också en fråga om låtarnas själva uppbyggnad som ofta är ganska enkel, 
både textmässigt och melodimässigt. Ludke & Ferreiras studie (2013) visar att just enkla melodier är 
särskilt effektiva för ordinlärning.  

En låt nämndes av både Daniel och Maria, och den stack ut lite bland exemplen på specifika musikval 
i informantutsagorna. De blev båda verkligen upprymda av att berätta om den och det var intressant 
eftersom den bröt mönstret. Låten var Eso es el amor, en låt från 1970-talet men som trots detta alltså 
visat sig fungera mycket bra. Kanske var det för att den hade en enkel text med enkla ord, Maria 
uttryckte ”så bra text som man kan lära sig utantill”. Förutom enkel text, hade den också en enkel 
melodi och dessutom ett tydligt grammatikinnehåll i form av en uppräkning av personliga pronomen, 
samt ord kopplade till specifika vokabulärområden såsom årstider, blommor och himlakroppar. Den 
var även enkel i det metaforiska språket, där fanns ett sorts bildspråk. Båda de informanter som 
hänfört berättade hur låten använts med framgång, förklarade också att den passat väldigt bra att göra 
illustrationer till. Dessutom rimmade den. 

Tu, yo, la luna, el sol 

Ella, el, la rosa, el clavel 

Primavera, la espera, verano, la mano 

Otoño, un retoño, invierno, un infierno 

Eso es el amor, sí señor 

I de lägre årskurserna användes, som nämnts tidigare, med fördel ofta pedagogiska sånger vars syfte 
var att med hjälp av en enkel melodi memorera ord. Sådana sånger fanns i stor utsträckning att hitta i 
läroböckerna. Daniel förklarade att ”i Gracias åk 6 kommer musik till varje område, väldigt lätt man 
flyter nästan” eller Carolina som sade att ”i boken Amigos fanns texter jag brukar sjunga med åk 6”. I 
de högre årskurserna verkade dock sångerna i läroböckerna bli färre och ändra karaktär och kulturella 
faktorer bli viktigare, Daniel säger att  ”i åk 8 och 9 är det mera glest, mer kopplat till länder”. Utbudet 
av sånger i läroböckerna överlag och särskilt i de högre årskurserna verkade inte vara helt 
tillfredsställande enligt informanterna. De uttryckte saker som t.ex. ”Det är för lite sånger i 
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läroböckerna” (Carolina) eller ”Sångerna i boken är krångliga och saknar kvalitet” (Daniel) eller 
”Amigos har supertråkig musik” (Sara). Carolina önskade ”en separat bok med sånger”. 

De sånger som fanns i läroböckerna för de högre årskurserna verkade inte längre ha samma, 
minnestränande syfte som i de lägre årskurserna, utan istället handla om autentisk musik som ett sätt 
att belysa kulturella skillnader mellan alla olika delar av världen där spanska talas. Detta var också en 
viktig styrande preferens för lärarna i intervjuerna, att välja låtar som kunde visa på kulturella 
skillnader, dialektala skillnader, sociolektala skillnader osv. i den spansktalande världen. Det kunde 
t.ex. vara regionala skillnader i Spanien. Daniel som själv växt upp i Spanien sade ”de ska bekanta sig 
med olika regioner och språk, Galicien, Katalonien, Andalusien, ja även Baskien”. Och musiken han 
valde för detta syfte var t.ex. ”Carlos Aura, en mycket vacker flamenco, de dansar, morisk kultur och 
så, och i Galicien spelar man säckpipa”.  

I Latinamerika finns många olika musikstilar vilka förknippas med skillnader mellan olika länder, 
kulturer och sätt att prata. Informanterna redogjorde för att en viktig del i användandet av musik var 
dess potential att beskriva kulturen i de Latinamerikanska länderna, Carolina sade t.ex. ”Det finns så 
stor variation i genre, tangon från Argentina, Peru och deras traditionella musik, och så här är det i 
Chile…”  

Musikvalet kunde också relateras till lärarnas uppfattning om effektivitetsbevis, alltså att vissa låtar 
var särskilt effektiva för språkinlärning. Flera av informanterna uttryckte att musiken hjälpte till för att 
språket skulle ”fastna”, att språk ”tas in”, ”snappas upp” och ”lärs in” eller att det ”sätter sig i 
bakhuvudet”. Det handlade med andra ord inte enbart om musikvalet som input, musikvalet hade 
också betydelse för elevernas output och språkliga produktion. Det fanns alltså låtar som verkade ha 
potential att påverka språkinlärarnas minnesfunktioner och därmed potential att bli del av deras output. 
Flera av informanterna hade erfarenhet av direkta effektivitetsbevis dvs. att vissa låtar fungerade 
effektivt så till vida att eleverna lärde sig språk. Maria försökte beskriva vad det var som gjorde en låt 
särskilt effektiv, hon sade ”något som alltid underlättar är distinkta verser, att det inte är ett massivt 
block som ju de flesta sånger har, och att låtarna har en bra refräng, men det är bara en gissning”.  

Ludke och Ferreiras studie (2013) visar att sång är särskilt effektivt för ordinlärning. Flera exempel 
där informanterna sett konkreta resultat av att använda musik, var också just att eleverna lärt sig ord, 
eller fraser s.k. ”chunks” i låtar. Dessa resultat kunde bekräftas eftersom eleverna senare, i andra 
sammanhang använt samma ord eller fraser, eller delar av fraser, som kommit ur sånger. Fraser som 
aldrig förekommit i böcker och som eleverna därför bevisligen lärt sig från sångerna. Ett sådant 
exempel berättade Carolina om, hon hade visat en låt och en video för sina elever, i vilken några 
elever frågade sin lärare om de fick gå på toaletten ”Puedo ir al baño”. Efter att ha spelat videon två 
gånger kunde eleverna frasen utantill och använde den i sin output när de behövde gå på toaletten. 

Maria berättade om att hennes elever lärt in ord och fraser som de sedan kunnat använda som 
”mallar”. Hon hade t.ex. sett elever använda ordet ”quisiera” och förstått att det bevisligen kommit 
från sången Quisiera tener la suerte som de sjungit eftersom ”quisiera” inte hade förekommit i något 
annat material de använt på lektionerna.  Carolina var tydlig med att musiken måste vara bra för att 
den ska vara effektiv, hon sade att ”bra musik sätter sig i bakhuvudet och de får med sig det sen när de 
ska skriva”.  

5.2.4. Kultur  

När det handlade om musikens egenskaper att förmedla  kultur, krävdes en ytterligare fördjupning i 
vad det innebar att undervisa spansktalande kultur i spanskundervisningen. Det var även relevant att 
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fundera över vilka människor som doldes bakom lärarprofessionen, vilka kulturella erfarenheter de 
hade och hur det påverkade dem i val av undervisningsmetoder och aktiviteter. 

I innehållsanalysen av intervjuerna var begreppet ’kultur’ en substantiv kod med flera olika 
infallsvinklar. Ett perspektiv var det etnografiska vilket innebär att en undervisar unika respektive 
universella perspektiv av kulturella företeelser t.ex. kulturella beteenden (Kramsch, 2009). Bland 
informanterna förklarade t.ex. Sara att ”om jag åker till ett land är det viktigt att veta hur man beter sig 
där, och musik är viktigt i vår kultur”. Här går det att å ena sidan betrakta musikens särställning som 
något unikt i just latinsk kultur, men också ifrågasätta denna kulturella gränsdragning och hävda att 
musik är mycket viktigt även i andra kulturer t.ex. den svenska. Eva ansåg att ”latinokultur associeras 
alltid med glädje, ett sätt att vara”, en utsaga som kan tolkas som att förmedlandet av språkkultur 
också involverade förmedlandet av känslotillstånd, i det här fallet glädje.  

En fråga som aktualiserades under arbetet med den första informantutsagan var huruvida musiken 
hade förmåga att förmedla ickeverbalt språk kopplat till kulturell identitet. Flera av informanterna 
menade också att en viktig omständighet i den kulturella identiteten i spansktalande länder var glädjen 
och hur den ofta var kopplad till musik, som t.ex. Eva gav uttryck för ovan. Sara talade också om 
musikens sociala betydelse i spansktalande kultur, hon sade ”i Sverige ska man äta och prata, i 
spansktalande länder ska man sjunga och dansa”. Denna kulturella skillnad mellan svensk och 
spansktalande kultur, som Sara uttryckte, kunde kanske kopplas till att hon själv var född och 
uppvuxen i ett latinamerikanskt land. Frågan uppstod då huruvida det var lättare för en lärare som växt 
upp i ett spansktalande land, och som hade spanska som modersmål, att förmedla kulturell identitet än 
för någon som växt upp i Sverige och som hade svenska som modersmål. 

Vad beträffar kulturell identitet var två av de fem informanterna, Daniel och Eva, födda och uppväxta i 
spansktalande länder. Daniel i Spanien och Eva i Chile, de hade kommit till Sverige i vuxen ålder och 
hade spanska som förstaspråk (L1), det kunde därmed antas att de var förtroliga med den 
spanskspråkiga kulturella identiteten. Eva förklarade att ”mitt modersmål är spanska så det är klart när 
jag undervisar har jag hela mig själv som kommer fram, och känner liksom, identitet”. Sara var född 
och uppväxt i Brasilien och hennes förstaspråk var portugisiska. Hon uttryckte dock själv att 
”Brasilien ligger spanskspråkig kultur ganska nära”. Det kunde därmed antas att även Sara var 
förtrolig med en spanskspråkig kultur identitet, eller åtminstone latinamerikansk. Daniels ursprung i 
Spanien var antagligen orsak till att han främst jobbade med spansk kultur. Han sade att ”vi kan inte 
jobba med alla länder, jag jobbar mer med Spanien, jag vill visa att Spanien har olika länder, olika 
kulturer, olika landskap och traditioner”.  

Maria hade växt upp både i Sverige och Spanien, hon flyttade till Spanien vid 12-års ålder och 
återvände vid 20-års ålder, därefter hade hon i vuxen ålder också bott ett par år i Latinamerika, 
svenska var hennes förstaspråk (L1) och spanska var hennes andraspråk (L2). Maria var därmed 
antagligen väl förtrolig med den spanskspråkiga kulturella identiteten. Den femte informanten, 
Carolina, var född och uppväxt i Sverige och hade aldrig bott i ett spansktalande land, hon var heller 
inte behörig spansklärare men hade, när intervjun gjordes, tagit tjänstledigt för att studera till 
spansklärare. Hon hade dock uppgett att hon vistats mycket i spansktalande miljöer och det kan antas 
att även hon mer eller mindre var förtrolig med spanskspråkig kulturell identitet trots att hon lärt sig, 
och fortfarande lärde sig, spanska som ett främmande språk. Men språkligt uttryckte hon ett visst 
tvivel på sina kunskaper, hon sade att ”när jag är behörig kommer det kännas mycket bättre, då 
kommer jag förstå texterna mycket bättre”. 

De informanter som hade spanska som L1, uttryckte på olika sätt egenskaper som vittnade om deras 
kulturella identitet. Daniel tyckte t.ex. att det var viktigt att bevara traditioner och seder i musik och 
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dans från tidigare generationer och om vilka han sade ”Jag vill inte att det ska gå förlorat”. Eva 
menade att den kulturella identiteten också hade rent utseendemässiga aspekter, hon sade ”min 
latinokultur börjar redan när de ser mig, så det är lättare att komma ut än för mina kollegor”. Flera av 
L1-informanterna trodde att spanskans popularitet som språkval i skolan hade att göra med att så 
många av spansklärarna var förstaspråkstalare. Det lyftes även att elever som var förstaspråkstalare 
hade förmågan att förmedla kulturell identitet till sina klasskamrater.  

Maria, som hade spanska som L2, uttryckte att ”språket är så familjärt för mig, då händer något” och 
”Jag tvivlar på att någon som bara läst spanska kan förmedla det jag har i mig”. Hon berättade också 
att människor hade sagt till henne att ”det låter ju helt annorlunda när du sjunger på spanska och när 
du sjunger på svenska”. En lärare som så att säga hade kulturen ”i sig” hade kanske en fördel 
beträffande möjligheterna att också kunna förmedla kulturell identitet till eleverna.  

Carolina var den av informanterna som kanske hade sämst bakgrundsförutsättningar att förmedla 
spanskspråkig kulturell identitet, då hon aldrig bott i något spansktalande land. Däremot verkade 
hennes undervisning vara full av exempel på ickeverbalt språk som kunde kopplas till spanskspråkig 
kulturell identitet, hon använde t.ex. mycket rörelser och latinamerikansk dans i undervisningen. Hon 
sade t.ex. att ”jag brukar ibland säga högt ’arriba, arriba’ för att få med alla”. Hon förklarade att ”jag 
känner självförtroende i dansen och skulle kunna göra mycket mer med dans och språkinlärning”. Och 
vad beträffar glädjen som ett kännetecken för spanskspråkig kulturell identitet, verkade hon inte ha 
haft några svårigheter  att förmedla detta, hon sade bl.a. om sin användning av dans att ”den 
latinamerikanska dansen är gladare, mer rytmisk och sensuell än svensk folkdans”. Maria, som 
tillbringat mycket tid i spansktalande länder, även under barndomen, sade att ”jag förmedlar något 
äkta, en sorts färg och fläkt”. När kulturell identitet skulle förmedlas genom musik verkade det vara 
viktigt hur förmedlingen gick till. Det var effektivt om läraren själv gav ett genuint intryck och var 
entusiastisk och således kunde inspirera och motivera eleverna så att de kunde känna förtrolighet med 
en annan kulturell identitet.  

Det fanns flera problem, ansåg flera informanter, med att låta eleverna välja låtar. Ett tydligt exempel 
var låten Despacito. Trots att den var populär tyckte flera av informanterna inte att den var lämplig att 
använda eftersom textinnehållet anspelade på sex och att eleverna inte var redo för det. Sara sade att 
”Despacito är pornografi” och Daniel att ”Despacito du vet, var en pest, för alla frågade mig vad 
despacito betyder”. En annan invändning från flera informanter var att texterna i reggaetonmusiken 
inte hade kvalitet, var banala, innehöll mycket slang och ofta även engelska, eftersom många av 
reggaetonartisterna var verksamma i USA. Daniel påpekade att videorna var olämpliga eftersom de 
var ”macho” och dansen anspelade på sex. Den problematik som informanterna här gav uttryck för 
verkade ha med moraluppfattning att göra dvs. en form av skillnader i subjektiva positioner mellan 
lärare och elever avseende kulturella faktorer. Kramsch (2009) menar att kultur alltid är förenat med 
moraliska värden, vad som är rätt/fel, bra/dåligt osv. och den kulturella skiljelinjen i det avseendet går 
här mellan lärarens och elevens kulturella subjektiva positioner i fråga om vad som är bra musik och 
vad som är bra spanska.  

Ett annat exempel på kulturella skillnader förenat med moral var Marias berättelse om en sång hon lärt 
sig ”på en buss en gång” La ojita verde de la coca som handlade om kokabladet. Hon berättade att ”i 
Latinamerika används kokablad av fattiga människor för att hålla hungern borta och för att orka mer, 
men i den svenska kulturen är det starkt förknippat med narkotika”.   

Det är de subjektiva positionerna, och den diskursiva praktik de skapar, som i det postmodernistiska 
perspektivet kallas kultur enligt Kramsch (2009). En dynamisk process där mening skapas i en viss tid 



 63 

och i ett visst rum, och i detta perspektiv var inte låtarna som lärarna presenterade enbart 
kulturförmedlande utan även kulturskapande. Att det i reggaeton fanns slang och engelska var uttryck 
för att musiken kom från en kultur där språket användes på det sättet, och att många av artisterna var 
verksamma i USA som en följd av immigrationen från Sydamerika till Nordamerika. Carolina nämnde 
detta ”Många amerikanska kändisar har latinamerikansk bakgrund och sjunger både på spanska och 
engelska”. Istället för att se dessa kulturyttringar som hinder, kunde de vara en möjlighet att leda in 
undervisningen i en diskursiv praktik, om t.ex. en global värld där nationsgränserna blivit otydligare, 
om kolonialism eller om könsroller. Att reggaetonkulturen var ett ämne som kunde leda till samtal där 
subjektiva positioner möttes, konstaterade också Daniel, efter att ha förklarat varför han ogillade 
musiken, sa han ”Men det är bra, för vi pratar om det”.   

Eventuellt var också lärarnas språkliga och kulturella bakgrund en faktor för hur de subjektiva 
positionerna skiljdes åt mellan lärare och lärare. Carolina delade inte de invändningar mot Despacito 
som Sara och Daniel gav uttryck för, för henne låg istället låtens popularitet i förgrunden, hon sade att 
hon trodde att eleverna börjat lyssnat mer på spansktalande musik efter att Despacito blivit så populär. 
Men å andra sidan var inte Eva heller negativ, hon hade använt den och låtit eleverna plocka ut alla 
”tener-verb” i texten.  

Reggaetonkulturens uttryck, eller vilket kulturellt uttryck som helst som fanns i låtarna som 
presenterades, skulle kunna utveckla det som Kramsch (1993) kallar för ’a third place’, en 
kulturundervisning som inte är så fixerad vid stabila kulturella enheter och identiteter på två sidor om 
en nationell gräns, utan mer på den skiftande framväxande kulturen hos språkinlärarna själva. Alltså 
kopplingen mellan elevernas interrimspråk eller ”interlanguage” och elevernas interkulturella 
identitetsutveckling. (jfr. definitionerna av kultur och kulturens roll i språkundervisningen hos 
Kramsch (2009) och Kóvacs (2017) se avsnitt 3.6). 

Kulturens historiska perspektiv kan man se tydligt i latinamerikansk musik, vilket informanterna 
påtalade, Daniel sade  t.ex. att ”Folket, kubansk musik t.ex. märker ni att det finns inslag av Afrika och 
Spanien” och Carolina sade att ”afrikanska slavar tog med sig rytmer och trummor och det blandades 
med det andra från urbefolkningen”. De menade att kunskaper om t.ex. kolonialismens historiska 
villkor och verkningar hade betydelse för att en skulle förstå spansktalande länders språk och kultur. 
Och det handlade inte enbart om unika kulturella aspekter kopplade till specifika spansktalande länder, 
Daniel talade om en gemensam kultur för alla spansktalande länder, han sade ”musiken reflekterar 
tankar, önskningar, kärlek, besvikelser m.m. som människor från våra länder haft i generationer, det är 
kultur”. Han använde också uttrycket ”el alma del pueblo” för att beskriva musikens betydelse i den 
spanskspråkiga kulturen, ”folkets själ” fanns i musiken.  

Ett exempel på kultur ur ett etnografiskt perspektiv är populärkulturen t.ex. reggaetonmusik. Varje 
människa är unik och med en unik kultur, och kanske det inte går att säga att spanskspråkig kultur är 
på det ena eller andra viset, och kulturens potential i språkundervisning går kanske också genom att 
eleverna får pröva sin inlevelseförmåga och fantisera hur det är att vara någon annan i en annan kultur. 
(jfr. det metaforiska perspektivet hos Kramsch (2009) se avsnitt 3.6).  

5.2.5. Motivation 

Informanterna var överens om att musiken för dem hade en stor potential som kulturellt 
undervisningsmaterial. Såväl musik som texter gick enligt dem  att härleda till olika platser och 
språkliga variationer i både tid och rum. Samtal kunde föras om kulturella likheter och olikheter, 
etiska dilemman, historiska skeenden och spår av dessa i dagens samhälle. Och även känslor och 
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beteenden unika för den spansktalande kulturen, men som också kunde betraktas som universella t.ex. 
”glädje” kunde förmedlads och återskapas genom musiken. 

Mycket av det som informanterna uttryckte i intervjuerna gick att härleda till motivationsfaktorer, 
motivationen var grundläggande och påverkade såväl musikval som förmedlandet av kulturella 
synsätt. Motivationen, som en av de affektiva faktorerna i språkinlärning, spelar en avgörande roll för 
effektiv språkundervisning och är en stark (kanske den starkaste) drivkraft för att lära sig ett nytt 
språk. Inom SLA-forskning betraktas också motivation som en faktor som tydligt skiljer sig åt mellan 
SLA och FLA, eftersom andraspråksinlärare inte har samma naturliga motivation att lära sig som 
förstaspråksinlärare. Jag kommer nu att titta lite närmare på vilken potential musik kunde ha i termer 
av motivationsfaktorer i informanternas berättelser.  

5.2.5.1. Känsloreaktioner.  

Flera av informanterna nämnde som ett kriterium för sina musikval att eleverna skulle gilla musiken, 
att de skulle reagera, och som jag redan varit inne på handlade det ofta om att detta gillande bottnade i 
positiva känsloreaktioner. Det handlade alltså om känslor av upprymdhet, tillfredsställelse, positiv 
energi, glädje helt enkelt och genom detta blev eleverna motiverade. Särskilt för de lägre årskurserna 
var detta viktigt. Och därför valdes också i stor utsträckning medryckande och dansvänliga låtar. som 
Sara uttryckte det ”jag väljer ofta riktigt svajig musik”. Flera av informanterna berättade om 
situationer i klassrummet när eleverna dansat spontant, Sara sade att ”de får hoppa, det är som 
karneval”, Eva sade att  ”De känner rytmen i kroppen, de vill dansa” och Carolina sade att ” Det är 
svårt att sitta still när man hör t.ex. salsa”.  Eva menade att det t.o.m. var så att de elever som valde 
spanska hade särskilda behov av att röra på sig och vara aktiva.  

Det handlade både om kortsiktiga spontana reaktioner, såsom att bli emotionellt upprymd och inte 
kunna sitta still, som mer långsiktiga reaktioner som också visade sig kunde förändras över tid. En av 
de vanligaste aspekterna som informanterna uttryckte var alltså musiken som glädjespridare, Eva sade 
att ”musiken och glädjen går hand i hand” och syftade på att det i musiken fanns en glädje som 
smittade av sig på eleverna. Glada melodier och genrespecifika rytmer i kombination, såsom i t.ex. 
salsa skapade spontana fysiska reaktioner, en nästan reflexmässig vilja att röra på sig, m.a.o. det gick 
inte att sitta still, Eva förklarade att ”rytmen, takten, rörlighet, de vill liksom röra på sig”.  

Flera informanter påtalade musikens potential att vara ett känslans språk. I detta avseende kan en 
betrakta musik som ett universellt språk, där människor kan känna igen sig känslomässigt oavsett 
härkomst. Ett exempel på detta var Eva som berättade att eleverna kunde ”känna igen sig i det 
känslomässiga, men kan inte förmedla det spontant, men då kommer en merengue eller en salsa, något 
som hjälper till att våga släppa loss, liksom med en gång gunga, fötterna börjar stampa”. På så vis 
kunde alltså musik som didaktisk aktivitet vara ett sätt att framkalla emotionella reaktioner, vilka var 
motiverande. Det verkade alltså som att en viss sorts musik var mycket effektiv, eleverna kunde inte 
värja sig varken känslomässigt eller fysiskt, de reagerade instinktivt genom att inte kunna sitta still och 
följden blev en form av naturlig motivation, en sorts ”salsaeffekt”.  

Ett annat exempel på en känslomässig reaktion framkallad av musik fanns hos de elever som i 
samband med låten La cucaracha också fått se bilder av riktiga kackerlackor. Det var Sara som 
berättade om detta ”det finns jätteäckliga bilder på kackerlackor på Youtube och de sa -nej jag vill inte 
se! Men nu säger de -kan vi inte sätta på La cucaracha!”. I det här fallet blev det dessutom tydligt hur 
användandet av multimodala resurser som bilder och videor kunde förstärka framkallandet av 
känslomässiga reaktioner och motivation hos eleverna då de lyssnade på musik. Men istället för ren 
glädje var det här fråga om en sorts skräckblandad förtjusning. 
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5.2.5.2. Lustlyssnande 

Det behövde inte heller alltid vara så att musikinslagen i undervisningen handlade om att sjunga, 
Carolina menade t.ex. att ”man kan göra rörelser som passar in i musiken, utan att sjunga”. Själva 
lyssnandet på musik i sig och den respons och de reaktioner som musiken framkallade, hade potential i 
sig. Och denna respons kunde också uttryckas med t.ex. dans. 

Sara sade vid ett flertal tillfällen att musikanvändandet för henne främst handlade om motivation i 
termer av avkoppling och rekreation, något bara för ”nöjes skull”. Men Sara hade också i sin planering 
till varje musikval, valt ut fyra ord per låt som hon ville att eleverna skulle lära sig. Men trots att hon 
poängterade att det inte var något krav att lära sig orden blev resultatet att i stort sett alla elever lärde 
sig orden. Sara menade att det var viktigt att inte låta musiklyssnandet vara alltför målinriktat, utan 
främst som ett sätt att ha roligt, eller koppla av, men som kanske kunde leda till att eleverna ändå lärde 
sig språk.  

Att lyssna bara för nöjes skull dvs. lustlyssnandet sätter igång den inre motivationen, alltså den typ av 
motivation som är kopplad till en aktivitet som är ändamål i sig, snarare än medel för ändamålet (t.ex. 
Cardelús, 2015, Gärdenfors, 2010 se vidare avsnitt 3.4). Men i Saras fall ovan, som beskrev att ”de ska 
bara lyssna och försöka känna igen, det är bara lust att använda den här låten” verkade det som att 
målet med hennes musikanvändande ändå hade fler syften än att vara bara ren avkoppling. Ungefär 
som att avkopplingen var det primära syftet, och att försöka känna igen ord det sekundära, ändamålet 
blev därmed på ett subtilt sätt också ett medel. Sara kunde också visa på goda resultat av denna 
musikaliska metod, de ord hon velat att eleverna skulle lära sig, lärde de sig. Kravlösheten gynnade så 
att säga språkinlärningen.  

5.2.5.3. Lärandemål  

Att musikaktiviteter av eleverna betraktades som en kravlös aktivitet, ansåg dock Daniel vara ett 
problem, han sade ”när man tar fram musik tror de att det är nöje, de uppfattar det inte som så viktigt 
förstår du”. Daniel hade också reflekterat över att det fanns en viss skillnad eleverna emellan vem som 
tog musikinslagen på allvar, han sade ”Det finns några duktiga, när vi översätter, håller på med 
grammatik, skriver uppsatser, men de tar inte musik på allvar, de sjunger inte”. Det verkade som att 
eleverna värdesatte vissa klassrumsaktiviteter framför andra, och att musikaliska aktiviteter i det 
avseendet hade ett förhållandevis lågt värde dvs. jämfört med resultatinriktade läs- och skrivbaserade 
uppgifter. Vad Daniel uttryckte var även en undran över varför vissa elever, som var duktiga i läs- och 
skrivbaserade uppgifter inte tog musikaliska aktiviteter lika seriöst. Han nämnde även att han erfarit en 
förändring av förutsättningarna att använda musik, han förklarade att det var svårare idag än för 10 år 
sedan att motivera eleverna med hjälp av musik ”de har så mycket stimuli, det är inte lika lätt att 
stimulera elever”.  

När Daniel arbetade med musik var det viktigt att det fanns ett lärandemål, och han betraktade inte 
avkoppling som ett mål, han ville att de skulle lära sig något t.ex. ”några nya ord och grammatiska 
konstruktioner, speciellt verb”. Han verkade lägga stor vikt vid textbearbetningen, han ville att 
eleverna skulle förstå texten till låten de arbetade med, att sjunga låten i fråga verkade inte vara lika 
betydelsefullt, det hände bara ibland, han sade ”Vi läser, analyserar, skriver upp ord, ibland sjunger 
vi”. Elevernas motivationsbrist i Daniels fall verkade handla om avsaknaden av yttre motivation, alltså 
att musiken inte var medel för ett mål. Han sade att ”alltid lär de sig något, något ord, en fras” men han 
presenterade det inte som ett krav att eleverna skulle minnas något, trots att ett sådant krav bland vissa 
elever verkade vara efterfrågat av eleverna själva. Men han uttryckte också förvåning och frustration 
över att det ibland inte skett inlärning, trots att han förväntat sig det. Han berättade att ”Vi sjunger 
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’para bailar la bamba se necesita’ hundratals gånger och sen frågar jag hur man säger ’jag behöver’ 
och de kommer inte ihåg det, inte en enda, herrejäklar!”. Lustlyssnandets kravlöshet verkade alltså 
både kunna ha motivationshöjande effekter men också motivationssänkande.  

Eva, däremot, ställde tydliga krav på eleverna att musikanvändandet skulle leda till ett mätbart resultat. 
Hon lät eleverna lära sig att sjunga en låt och sedan spela in sig själva och skicka inspelningen till 
henne. Denna metod säkerställde också att alla elever sjöng, även de som under lektionstid var blyga, 
och det var ett bra sätt för henne att kunna bedöma deras uttal. 

Flera av respondenterna menade också att det kunde ha en motiverande effekt att det inte fanns någon 
prestige kring sångmomenten eftersom de själva inte sjöng så bra. Maria sade t.ex. att ” jag sjunger 
bara sådär och eftersom jag inte var så hemma på att sjunga så smittade det av sig, det blev ingen big 
business och det var lätt för dem att haka på”. Carolina sade att ”jag är ju så dålig på att sjunga, men 
jag har alltid tyckt om musik ändå”. Det verkade alltså inte ha någon betydelse att läraren själv sjöng 
bra, för att sång skulle kunna användas med eleverna, tvärtom kunde det antagligen ha en motiverande 
effekt om läraren inte var så duktig på att sjunga.  

5.2.5.4. Musik som belöning 

Sara, lät sina elever lyssna kravlöst på en låt, använde samma låt under 4 veckor, sedan bytte hon. Hon 
ansåg att ”repetition är jätteviktigt”. Till varje ny låt hade hon också plockat ut 4 ord som hon särskilt 
ville att eleverna skulle memorera. Hon använde metoden kontinuerligt i slutet av varje lektion och 
hon ansåg sig kunna se tydliga positiva resultat. Sara hade alltså en långsiktig planering i 
musikanvändandet där motivationens komponenter ovan fanns med. Hon sade att eleverna” längtade 
efter musik” och på så vis blev musiken en form av belöning som återkom varje lektion och som 
motiverade eleverna att arbeta med annat under den största delen av lektionerna, hon sade ”de får 
belöning, de jobbar hårt med övningarna, sen vet de att de får sjunga och dansa”. Flera andra 
informanter använde också musik på detta sätt, som en form av belöning för att de jobbat bra med 
annat t.ex. Carolina sade att ”om man arbetar mycket i boken kan man ha roligt också, och det har 
blivit effektiva lektioner” eller ”De tänker väl å va skönt att slippa boken”. Motivationens tre centrala 
komponenter är valet av en viss handling, kvarhållandet av den och ansträngningen som ägnas den 
(Pintrich, Marx & Boyle, 1993). 

5.2.5.5. Utanför klassrummet 

Flera av informanterna talade om situationer där eleverna spelat in musik de lyssnat på under 
lektionerna med sina mobiler. Musik, eller i alla fall viss musik, verkade ha en sådan motiverande 
effekt, så att eleverna självmant lyssnade vidare eller sjöng sångerna utanför klassrummet. Ibland 
kunde det vara vissa ord som hade en förmåga att kunna memoreras p.g.a. deras i elevernas ögon 
komiska karaktär. Eva berättade att ”mamacita och papacito, tycker de är roliga ord, så roliga att de 
ibland bara använder dem”. Sådana ord kunde också sprida sig till andra elever och Eva berättade att 
hon hört elever, både de som läste spanska och de som inte gjorde det säga ”ay caramba” till varandra 
i korridoren. Bossius och Lilienstams ”musikaliska habitus” (2012) som handlar om hur en person 
reagerar på viss sorts musik och vilken musik en gillar eller ogillar osv. aktiveras också när lärare 
använder musik. När eleverna får höra musik de kanske inte har hört förut, formas och omformas 
denna habitus under tiden, och i bästa fall blir eleverna mer nyfikna på musik på spanska och lyssnar 
även på fritiden. 

Flera informanter nämnde också, vilket även berörts tidigare, att julsånger hade en motiverande effekt 
och letade sig ut även utanför klassrummet. Daniel berättade att ”Jag märkte att eleverna sjöng 
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refrängen på gården, och inte bara de utan även kamrater som inte kan spanska”. Det faktum att musik 
på spanska alltmer blivit en del av en global populärkultur som eleverna identifierade sig med, 
gynnade också målspråksexponeringen utanför klassrummet. Användandet av musik i klassrummet 
verkade således kunna underlätta och möjliggöra ökad tillgång till exponering av målspråket på 
elevernas fritid vilket är en viktig målsättning för språklärare 

Men det verkade inte vara så att det enbart var glada låtar i medryckande upptempo som fick eleverna 
att reagera positivt. Maria nämnde bl.a. Gracias a la vida och Eva menade att texten kan uttrycka sorg 
men rytmen något annat som t.ex. i La camisa negra och att eleverna gillade det. 

5.2.5.6. Långsiktig motivation 

Förutom den kortsiktiga motivation som ett visst musikval hade var det även relevant att se vilka 
långsiktiga motiverande effekter användningen av musik kunde ha. Ett visst musikval kunde, 
åtminstone för någon eller några elever, framkalla så starka reaktioner att eleverna fortsatte lyssna eller 
sjunga även sedan de lämnat klassrummet. Om detta vittnade alla respondenter. Flera respondenter 
berättade också om att användningen av musik haft långsiktiga motiverande effekter även på andra 
sätt. Sara förklarade t.ex. att alla hennes elever i åk 6 sade att de ville fortsätta med spanska i åk 7, och 
att användningen av musik hade en viktig del i det, hon sade ”de tycker det är jätteroligt, föräldrarna 
hör av sig och tycker det är bra, barnen pratar hemma att de tycker spanska är roligt”. För Sara, som 
endast undervisade i åk 6, var motivationen ett viktigt mål, hon sade ”att eleverna tycker det är roligt 
med spanska, ja att eleverna fortsätter i åk 7 och därför är musik jätteviktigt”. Hon ansåg också att 
lustlyssnandet som metod kunde fungera även i grundskolans senare år men att ”där kan man ställa lite 
mer krav”.  

Daniel och Eva beskrev, skämtsamt, liknande erfarenheter av samma problem, nämligen att de med 
hjälp av musik t.o.m. gjort elever för motiverade. Det handlade om när de presenterat sitt ämne för 
elever i åk 5, innan de skulle göra sitt språkval. De hade då visat hur undervisningen kunde gå till och 
använt musik, med resultatet att många sedan valde spanska. Daniel sade ”jag gjorde ett misstag då jag 
försökte charmera dem, de tyckte det var jättespännande men jag hade ett problem sen, spanskan hade 
26 elever och franskan 9, nej det här går inte jag kan inte sjunga det är orättvist”, Eva förklarade att 
”så jag tänkte att jag ska göra det mindre attraktivt nästa gång, nej jag skojade bara”.  

Eva uttryckte svårigheter med att behålla motivationen i ett längre perspektiv. Den motivation att lära 
sig spanska som finns i de lägre årskurserna avtar med åren. Hon berättade t.ex. om när hon träffade 
gamla elever som börjat i gymnasiet ”de säger å det är slut med all sång och glädje där, de måste läsa, 
redovisa, dokumentera hit och dit, det dödar glädjen säger de”. Hon berättade också om att ingen av 
hennes elever i åk 9 hade som framtidsmål att lära sig spanska, hon sade ”När vi arbetade med kapitlet 
”Mi futuro” tänkte jag att någon skulle skriva t.ex. resa och lära känna folk i Latinamerika eller 
Spanien, men nej, ingen av 22 st nämnde nåt sånt”. 

5.2.5.7. Spanska och övriga moderna språk 

Flera respondenter berättade om att elever från andra klasser, som inte läste spanska tyckte att det 
verkade roligt att lära sig spanska när de såg att de sjöng. Sara berättade t.ex. att klasskamrater sade 
”ni har så roligt jag vill också läsa spanska”. Eva berättade att ”om nån kommer in från franskgruppen 
när vi dansar tycker de å va roligt asså, å va roligt!”. Några av informanterna hade erfarenhet av det 
förekommit musik i något annat av de moderna språken, utom Eva som berättade att det tidigare 
jobbat en lärare i franska på hennes skola som sjungit mycket men att hon slutat. Daniel berättade att 
han var förvånad att inte läraren i franska på hans skola använde musik och att han kommenterat det 



 68 

”du måste lyssna på några sånger, Edith Piaf eller Jaques Brel, men de hade aldrig gjort det, sån musik 
som man lyssnar på i hela världen”.  

En orsak till att musik i undervisningen verkade förekomma oftare i spanska än i övriga moderna 
språk kunde vara, som redan nämnts, att musiken var en ovanligt viktig del av kulturen i spansktalande 
länder. En annan orsak kunde vara att det var särskilt enkelt för L1-lärare att hitta låtar och att många 
spansklärare var det. Eva reflekterade över att ”andra kollegor som undervisar spanska är från 
Spanien, Chile, Latinamerika, men om man träffar t.ex. en tysklärare är det väldigt sällan personen är 
från Tyskland”. Carolina, som inte hade spanska som modersmål, hänvisade till det stora utbud av 
musik på spanska som finns, hon sade ”det är ju bara att lyssna på radion, man hör ju sällan en tysk 
eller fransk låt, de lärarna får nog gräva lite mer”. I frågan om skillnad i utbud sade Sara skämtsamt 
”Det finns inga låtar på tyska, nej jag skojade”.   

 

 Resultatsammanfattning 5.3.

 

Den första informantutsagan var en enkät. Enkäten besvarades av 63 respondenter. Av dessa arbetade 
39 st i gymnasiet, 30 st i åk 6-9 och 6 st i båda. De flesta av respondenterna, 61 st arbetade i en 
storstad eller tätort. De flesta, 54 st, hade en lärarexamen i Sverige och 6 st hade en lärarexamen från 
ett annat land. Av respondenterna hade 23 st växt upp i ett spansktalande land, 8 st uppgav att spanska 
talats i hemmet och 25 st uppgav att de vistats mycket i spansktalande miljöer. På frågan om musik var 
viktigt på ett personligt plan svarade mer än 2/3 att det var viktigt eller mycket viktigt. De flesta, 60 st 
av de 63 respondenterna hade någon gång använt musik i undervisningen, endast 3 personer hade 
aldrig gjort det. De flesta av respondenterna (60 st) använde musik en gång i månaden, 15 st svarade 
en gång per termin, 15 st svarade en gång i veckan och 7 st svarade en gång per lektion. 

Fritextsvaren i enkäten kodades öppet och där utlästes fyra dimensioner av språkdidaktiska 
musikaktiviteter (SMAK); lyssna, sjunga, spela och dansa. De vanligaste aktiviteterna var lyssna och 
sjunga. Aktiviteterna kombinerades även ofta, med varandra eller med läs- skriv- och talaktiviteter 
t.ex. översättning, lucktexter m.m.  

Dimensionerna kodades sedan i kvaliteter, avseende aktiviteternas egenskaper, lärarnas avsikter och 
lärarnas förutsättningar. Kvaliteterna delades tre kategorierna; ”Lärandeobjekt” som inkluderade 
”form”, som stod för musikens egenskaper att undervisa språkregler och preskriptiv grammatik; 
”funktion”, som stod för musikens egenskaper att förmedla autencitet och deskriptiv grammatik; 
”kultur”, som stod för musikens egenskaper att förmedla kunskap om en annan kultur. 
”Förutsättningar för lärande” som inkluderade ”kognition”, som stod för musikens egenskaper att 
påverka minnesfunktioner och därigenom gynna språkinlärning; motivation, som stod för musikens 
egenskaper att göra undervisningen lustfylld och eleverna intresserade. Samt ”Förutsättningar för 
lärare” som dels kunde vara individuella, ”lärarlust” och ”klassrumspraktik”, eller strukturella, 
”evidens” och ”ramfaktorer. Dessutom fanns ytterligare en subkategori som kallades ”material” och 
denna refererade till det musikaliska materialet/låtarna. Den kunde kopplas till både individuella och 
strukturella förutsättningar för lärare (Kategoriindelningen redovisas i resultatöversikten i fig. 9). 

47 st av respondenterna hade observerat resultat för att musiken gynnat språkinlärning. Många svar 
avseende dessa resultat, och orsakerna till dem var musikens motiverande egenskaper. En annan ofta 
förekommande orsak var att musik gick att relatera till känslomässigt. En annan orsak var att musiken 
i undervisningen presenterades genom ett autentiskt material i dynamisk anslutning till sång, text och 
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video dvs. socialsemiotisk dynamik. En annan orsak var att sång var en effektiv metod för att koppla 
input med verbal output och uttal dvs. fonologisk medvetenhet. En annan orsak var att vissa specifika 
faktorer, i viss musik, gynnade språkinlärningen särskilt effektivt t.ex. rytm, därför skapades 
subkategorin. En annan orsak var att eleverna fick kunskap om spansktalande kultur genom musiken i 
indelningen kulturförmedling/kulturskapande dvs. det kulturella stoff som läraren presenterade för 
eleverna, samt det interkulturella identitetsskapandet i mötet mellan elevens kulturella identitet och 
målspråkets. 

46 st av respondenterna svarade att de ville utveckla arbetet med musik i undervisningen och 51 st 
svarade att det fanns förutsättningar för det. En förutsättning för utveckling var tillgången till effektivt 
material t.ex. arbetsmaterial, låtar som funkar eller didaktiska tips. Andra förutsättningar för 
utveckling var att det krävdes mer tid, bättre planering, bättre förankring i styrdokumenten, 
ämnesintegration med musikämnet och mer evidens. Dessa förutsättningar samlades i subkategorin 
ramfaktorer. Flera respondenter ville utveckla arbetet genom att öka elevernas språkliga produktion.  

En orsak till att utveckla arbetet med musik var att det var roligt, både för eleverna och för lärarna. En 
viktig förutsättning för utveckling var således att lärarna var motiverade, att de tyckte det var kul, dvs. 
lärarlusten. En annan viktig förutsättning för utveckling, och som föranledde lärarens motivation, var 
att det i lärarens kognition fanns förutsättningar för att bli motiverad och att vilja ta ett beslut om 
utveckling. En annan grundläggande förutsättning för utveckling handlade om förmågan att hitta 
relevant och effektiv input dvs. bra låtar.  

Den andra informantutsagan bestod av fem intervjuer med informanter som i enkäten tackat ja till det. 
Den initiala analysprocessen i form av öppen kodning av enkätresultatet, följdes upp av substantiv 
kodning i den andra informantutsagan som utgjordes av intervjuerna. Intervjuerna var 
semistrukturerade och utgjordes av fem frågeområden. Intervjuerna analyserades med metoden 
kvalitativ innehållsanalys. Ett frågeområde i intervjuerna baserades på en ny fråga som inte berördes i 
den första informantutsagan men som bedömdes vara relevant för undersökningen. Det handlade om 
vilka specifika kopplingar som fanns mellan SMAK och spanska, jämfört med övriga moderna språk. 

Hur informanterna som deltog i intervjuerna, hade svarat på bakgrundsfrågorna i enkäten, 
presenterades kortfattat. Informanterna presenteras här med de fiktiva namnen; Sara, Daniel, Eva, 
Maria och Carolina. Resultatet från intervjuerna presenterades utifrån tre teman; musikval, kultur och 
motivation. Den axiala kodningen påbörjades också dvs. att de öppna och selektiva kodningsnivåerna 
gjordes med paralleller till relevant litteratur bl.a. Borg (2003) och Kramsch (1995). 

Det första temat  var musikval, bl.a. att musikvalet baserades på explicit input och grammatiskt 
innehåll t.ex. verbböjning eller vokabulär kopplat till specifika områden t.ex. färger eller dagar. Det 
förra förekom främst i högre årskurser och det senare i lägre årskurser i form av pedagogiska sånger. 
Informanterna tyckte att pedagogiska sånger var effektiva och redovisade konkreta effektivitetsbevis. 
Informanterna lät även eleverna välja musik ibland, då blev det ofta musik de gillade med fokus på 
implicit input och funktion. Den musik som fungerade bäst var ofta rytmisk och glad, t.ex. 
musikgenren reggaeton, där var utbudet  stort och att musiken var populär var också en viktig faktor.  

Även annan sorts musik och från äldre tider kunde fungera, det gällde också musik som gick att 
koppla till aktuella händelser t.ex. VM i fotboll. Julsånger fungerade också bra. Effektiva låtar hade 
inte sällan enkla melodier, enkel text och enkelt explicit innehåll. Utbudet av låtar i läroböckerna var 
ganska stort i de lägre årskurserna men avtog i de högre. I de förra var det främst pedagogiska sånger, i 
de senare kopplades musik till länder och kultur. Musikvalet var också ofta kopplat till kultur i olika 
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länder där spanska talas. Fler exempel på effektivitetsbevis gjordes också bl.a. att ord eller fraser som 
förekommit i låtar, senare använts av eleverna.  

Det andra temat var kultur och frågan hur kultur undervisades i språkundervisning genom SMAK. Det 
kunde handla om att fokus låg på kulturella skillnader eller på likheter, eller om kulturundervisningen 
skilts från språkundervisningen i övrigt, eller om den undervisades som en del av språket. Det 
handlade också musikens potential genom förmedling och skapande av kulturella identiteter. 
Kopplingar kunde göras till distinktionen kulturförmedling/kulturskapande. Informanterna 
konstaterade att det står i läroplanen under ”ämnets syfte”, att språkundervisningen skulle innehålla 
undervisning om kulturella förhållanden.  

Kulturundervisning genom SMAK rättfärdigades av några informanter bl.a. genom att musik var en 
viktig del av den spansktalande kulturen. Det berättades också om specifika drag i specifika kulturella 
identiteter, och hur en lärare som hade spanska som modersmål eventuellt hade lättare att förmedla en 
spanskspråkig kulturell identitet. Det diskuterades också huruvida det stora antalet förstaspråkstalare i 
Sverige är en orsak till att spanska är det populäraste språkvalet. Av informanterna var två 
förstaspråkstalare (L1).  

Därefter redogjordes för hur kulturundervisningen kunde få etiska dimensioner, där subjektiva 
positioner mellan kulturer, eller mellan lärare och elever möttes och stöttes. Ett exempel var den 
omåttligt populära låten Despacito (2017) som flera informanter var kritiska mot p.g.a. det 
pornografiska innehållet i texten. Även musikgenren reggaeton diskuterades eftersom den, trots sin 
popularitet bland eleverna, framställdes ha brister i textinnehållet baserat på moraliska 
ställningstaganden om vad som var bra/dåligt eller rätt/fel. Kulturella uttryck med etiska dimensioner 
kunde leda till en diskursiv praktik och ett ”tredje rum” där interkulturellt identitetsskapande kunde 
ske.  

Vidare redogjordes för hur kulturella uttryck kunde definieras genom tre perspektiv; etnografiskt 
(beteenden och socialt liv), historiskt (språkets och kulturens historia) och metaforiskt (förmågan att 
leva sig in i hur det är i en annan kultur). Informanterna var överens om att musiken hade stor potential  
som kulturellt undervisningsmaterial. 

Det tredje temat var motivation. En viktig egenskap i SMAK var att eleverna tyckte det var roligt, 
särskilt vissa låtar och musikgenrer. Flera informanter ansåg att musiken spred glädje och att det både 
kunde handla om kortsiktiga spontana reaktioner såväl som mer långsiktiga.  

De kortsiktiga reaktionerna handlade om musikens oemotståndlighet, direkta emotionella reaktioner 
som t.ex. känslan av upprymdhet, och fysiska dvs. att det inte gick att sitta still. Kopplingar kunde 
även göras till kulturförmedlingen eftersom de känslomässiga reaktionerna baserades på universella 
kulturella uttryck. Något som informanterna uttryckte med utsagor som t.ex. ”musik är känslans 
språk”. Detta fenomen, att emotionella och fysiska reaktioner framkallades spontant som respons på 
en viss sorts musik från spansktalande länder gavs namnet ”salsaeffekten”. Informanterna talade även 
om att den fysiska responsen på musik gynnade minnesfunktionerna. 

Ett annat exempel på känsloreaktioner fanns i exemplet med den informant som spelat låten La 
cucaracha och samtidigt visat bilder på kackerlackor, eleverna upplevde skräckblandad förtjusning 
och den semiotiska dynamiken verkade gynna språkinlärningen. 

Syftet med att använda SMAK skilde sig åt en del mellan informanterna i termer av medel och mål. 
Musiken kunde användas helt utan andra mål än som motivation, avkoppling och nöje, den kunde 
också användas som medel för att uppnå andra mål som hade med språkinlärning att göra, eller så 
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kunde gränsen mellan medel och mål vara mer otydlig dvs. att kravlösheten gynnade språkinlärningen 
så till vida att språkinlärningen skedde automatiskt om musiklyssnandet var motiverande och kravlöst. 
Men då verkade det vara viktigt med kontinuitet och repetition. Motivationens tre huvudkomponenter 
”valet”, ”kvarhållandet” och ”ansträngningen” blev relevanta (Pintrich, Marx & Boyle, 1993). 

En respondent uttryckte att kravlösheten i SMAK, gjorde att elever som var duktiga annars inte tog 
musikinslagen på samma allvar som t.ex. läs- och skrivaktiviteter. Distinktionen inre/yttre motivation 
blev relevant. En annan respondent hade som mål, och yttre motivationsfaktor, att eleverna skulle 
spela in sig själva när de sjöng och skicka till henne för bedömning av uttal. Bland andra viktiga 
motiverande egenskaper med SMAK som uttrycktes var t.ex. att det fungerade som en belöning efter 
att de arbetat hårt med annat. 

Flera informanter uttryckte att det hade en motiverande effekt att de själva inte sjöng så bra, det gjorde 
sångmomenten mindre prestigefyllda.   

Resultat på att SMAK hade långsiktiga motiverande effekter fanns också t.ex. att om eleverna hörde 
musik de gillade men inte hört förut, kunde ett intresse väckas som gjorde att hen lyssnade även på 
fritiden. Flera av informanterna redogjorde för sådana situationer där elever sjungit vidare på rasten 
efter lektionen, eller spelat in musik från lektionen på sina mobiler. En informant berättade att det var 
musiken som motiverade eleverna att fortsätta med spanska. Däremot verkade det som att musikens 
motiverande egenskaper avtog med åren eftersom kraven blev hårdare på att undervisningen i 
gymnasiet skulle vara mer läs- och skrivbaserad.  

Det sista frågeområdet i intervjuerna handlade om huruvida det var någon skillnad mellan att använda 
SMAK i spanska jämfört med övriga moderna språk. Flera informanter berättade om situationer där 
elever som läste andra moderna språk, tyckte spanska verkade så roligt när de såg att spanskeleverna 
sjöng och dansade. Några av informanterna hade erfarenhet av att det förekommit musik i andra 
moderna språk, men inte så mycket. Alla informanter var överens om att SMAK användes oftare i 
spanskundervisningen. En orsak till detta kunde vara att det var fler spansklärare som var 
förstaspråkstalare än i tyska och franska. En annan orsak kunde vara att musiken var ovanligt viktig 
kulturellt i spansktalande länder. En annan orsak kunde vara att utbudet av spanskspråkig musik var 
mycket större, samt att det stora antalet L1-lärare i spanska hade lättare att hitta musik att arbeta med.    

 Metoddiskussion 5.4.

Till sist några ord om metodvalet. Jag valde att arbeta med metodtriangulering (Olsson & Sörensen, 
2011) där både kvantitativ och kvalitativ metod användes. Utifrån undersökningens syfte att dels 
kartlägga användandet av musikaktiviteter, och dels undersöka lärares förutsättningar att använda dem, 
passade detta metodval bra. Det gav ett brett underlag med flera olika vinklingar. I det kvantitativa 
underlaget kunde man se sådant som musikaktiviteternas utbredning, omfattning och allmänna 
tendenser i lärarnas praktik. Exempel på detta är t.ex. det faktum att så många som 60 av 63 hade 
använt musik, eller att många av dem nämnde aspekter som kunde relateras till kulturbegreppet. Det 
kvalitativa underlaget gav sedan fördjupande information om aktiviteternas egenskaper och lärarnas 
avsikter.  

Jag valde att använda intervjuer som metod för den kvalitativa delen av datainsamlingen och inte 
observationer. Genom observationer hade jag kunnat iaktta musikaktiviteterna i deras naturliga 
kontext, och gjort videoinspelningar som hade kunnat studeras ingående. Men eftersom lärarna på 
förhand visste om att det var just musikaktiviteterna som var föremål för observation, kanske denna 
vetskap skulle ha påverkat dem i den aktuella observationssituationen och gjort resultaten mindre 
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giltiga. Det var inte heller rimligt att göra observationer ”utan förvarning eller obemärkt” (Olsson & 
Sörensen, 2011) eftersom informanterna valts ut slumpmässigt och var okända för mig. 
Undersökningens fokus låg på lärarnas val av aktiviteter och hur de motiverade sina val, och för detta 
syfte passade intervjuer bäst.  

Däremot hade datainsamlingen eventuellt kunnat kompletteras även med ett elevunderlag, alltså att 
intervjuer även skulle ha gjorts med elever som läste spanska. Då hade informationen om vad som 
hände på lektionerna när musikaktiviteter användes, kunnat ses även i ljuset av inlärarna själva. Ett 
annat alternativ hade kunnat vara en kompletterande enkät som delats ut till elever. Oavsett vilket av 
dessa alternativ som valts hade det antagligen lett till ett förflyttat fokus från lärarna, och eventuellt att 
forskningsfrågorna behövt revideras. Däremot skulle det vara intressant att i fortsatt forskning om 
musikaktiviteter också få ett större elevperspektiv. 

Enkäten som användes i denna undersökning byggde på att samla in data om hur musik användes i 
undervisningen och varför. Frågeformuläret skapades så att de respondenter som använde musik fick 
möjlighet att reflektera kring detta på olika sätt. Det gavs däremot inte så mycket utrymme i 
formuläret åt de respondenter som inte använde musik eller gjorde det sällan. Utifrån 
forskningsfrågorna låg huvudfokus på det faktiska användandet av musik och de lärare som hade 
erfarenhet av det, och mindre på att närmare problematisera orsakerna till att det inte användes och de 
lärare som inte gjorde det.  

Eftersom enkäten skickades ut till ett ganska stort antal lärare, var det många som valde att inte 
besvara den. Detta bortfall kan ha påverkat resultaten på så sätt att de som faktiskt besvarade enkäten, 
hade en ovanligt positiv inställning till musikaktiviteter sen innan, medan de som inte hade det valde 
att inte besvara enkäten. Eller så berodde bortfallet på tidsbrist, eller att de som inte gjorde den helt 
enkelt var generellt negativa till att besvara enkäter. Det hade ändå varit intressant att få mer kunskap 
om orsakerna till bortfallet och hur de lärare som inte använder musikaktiviteter tänker.  

Enkäten hade kanske kunnat handla mer om estetiska aktiviteter i allmänhet och inte specifikt om 
musikaktiviteter, då hade kanske fler besvarat enkäten. Det visade sig t.ex. att film användes lika ofta 
som musik, även drama och bild var vanligt förekommande aktiviteter Men även om en sådan enkät 
hade fått fler svar, hade den troligen inte kunnat vara lika specifik i fråga om just musikaktiviteter och 
det var ju musikaktiviteterna som undersökningens syfte varit att studera. Det är också en viktig fråga 
att ställa sig huruvida resultatet i enkäten säger något om musikaktiviteter i språkundervisningen i ett 
större, nationellt eller internationellt perspektiv. I vidare forskning skulle det vara nödvändigt att få 
fler respondenter, även om de 63 som deltog i enkäten bedöms som mycket bra för en så här pass liten 
undersökning. I en vidare forskning skulle det också vara intressant att bredda forskningsansatsen till 
att handla om fler estetiska aktiviteter och inte enbart de musikaliska.  
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6. Diskussion 
Den här undersökningens syfte har varit att få ökad förståelse för om hur lärare i spanska åk 6-9 och 
gymnasiet, förhåller sig till och eventuellt praktiserar didaktiska aktiviteter med musikaliska 
karaktärsdrag, samt att kartlägga vilka dessa aktiviteter är och vilka färdigheter, förmågor och 
förståelser de avser att utveckla. Undersökningens syfte har också varit att kartlägga förutsättningarna 
för att använda/öka användningen av musikaliska aktiviteter i klassrummet. Syftet har undersökts 
utifrån två forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan lydde; ”Vilka didaktiska aktiviteter med 
musikaliska karaktärsdrag har, enligt praktiserande lärare i spanska, och i forskning, potential för att 
gynna språkinlärning och främja språkundervisning?”. Den andra forskningsfrågan lydde; ”Vilka 
förutsättningar finns enligt praktiserande lärare i spanska, och i forskning, för att använda eller 
utveckla användningen av didaktiska aktiviteter med musikaliska karaktärsdrag i 
spanskundervisningen? Jag kommer i detta kapitel att presentera de svar som framkommit på dessa 
frågor, utifrån de empiriska resultat som redovisats i det föregående kapitlet. 

I den här typen av undersökning pågår och utvecklas problemformuleringsprocessen under hela arbetet 
och problemformuleringen har konkretiserats och under tiden mer och mer kommit att handla om 
framförallt två saker.  

För det första, valet att använda musik i undervisningen och vad detta val baseras på. Utifrån den 
första forskningsfrågan, som handlar om musikaktiviteters potential att gynna språkinlärning och 
främja språkundervisning, står svaret att finna i valet. Musik är inte en konstant oföränderlig variabel 
som man antingen använder eller inte. Det är också svårt att rangordna musikaktiviteters potential mot 
varandra, t.ex. att sjunga är bra men dansa är inte lika bra. Kvaliteten i användningen av musik är i hög 
grad kopplad till vilken musik man använder, med vilken regelbundenhet den används, och hur 
musikaktiviteterna kombineras med varandra eller andra aktiviteter. En viktig potential i 
musikaktiviteter, som kan gynna språkinlärning och främja språkundervisning, är den kommunikativa 
dynamiken i musikaktiviteter och integrationen av flera färdigheter, förmågor och förståelser på 
samma gång. Denna potential finns i aktiviteterna, men också i låtarna i sig, i dess explicita och 
implicita innehåll. 

För det andra, den konkretiserade problemformuleringen har kommit att handla om vem läraren som 
gör valet är samt hur ramfaktorer kan underlätta eller försvåra valet. Utifrån den andra 
forskningsfrågan, som handlar om lärares förutsättningar att använda och utveckla användningen av 
musikaktiviteter, finns en betydande del av svaret att finna hos läraren själv, i de individuella 
förutsättningarna i lärarkognitionen och i den egna praktiken. En majoritet av lärarna ansåg att 
förutsättningarna fanns, och att en viktig förutsättning var lusten. Dels elevernas lust och motivation 
att använda musikaktiviteter, som enligt många respondenter var mycket stor, och dels lärarnas egen 
lust att använda musikaktiviteter. Men förutsättningarna handlade även om strukturella faktorer som 
låg utanför lärarens kontroll, i t.ex. ramfaktorer såsom tid för planering. Både de individuella och de 
strukturella förutsättningarna kunde kopplas till  materialet m.a.o. låtarna som användes. Båda 
forskningsfrågorna kan också besvaras genom att referera till det musikaliska materialet. Såväl 
potential som förutsättningar i musikaktiviteterna fanns i låtarna, lärarnas kunskap om dem och 
tillgång till dem. 

Innan arbetet med undersökningen påbörjades, funderade jag själv mycket på varför jag mötte 
motstånd i skolan när jag valde att använda musik i min undervisning. För mig var valet både enkelt 
och svårt, enkelt för att jag uppfattade kopplingen mellan musik och språk som självklar och för att jag 
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hade ett personligt intresse för musik. Men svårt eftersom jag inte visste hur jag skulle koppla ihop 
musiken med styrdokument och bedömning, och framförallt inte visste vad jag skulle säga till elever, 
föräldrar, kollegor och överordnade som ställde frågor om just detta, och som förordade en mer 
traditionell språkundervisning. Jag hade då behövt konkreta argument för att bemöta motståndet, 
argument som talade för användningen av musik.  

Det fanns elever som verkligen uppskattade musikinslagen, och ju fler de var desto bättre. Men det 
fanns också elever som efterfrågade att läroboken användes tydligare, med mer kontinuitet och 
glosförhör varje vecka. Jag hade svårt att hitta formen för en långsiktig planering med 
musikanvändningen, den fungerade som ett pågående experiment som ibland tog mer, ibland mindre 
plats i undervisningen och det spretade åt olika håll. Det hade nog underlättat både för mig och 
eleverna med en tydligare systematik att återvända till. Några respondenter i undersökningen hade 
liknande berättelser och viljan att utveckla och använda musiken mer systematiskt. Andra berättade 
om hur planering och struktur av musikaktiviteterna faktiskt kan se ut. Det kan t.ex. vara att eleverna 
arbetar med texterna på olika sätt, översätter och analyserar innehållet explicit och implicit, att ord ur 
texterna väljs ut och ges i läxa, att eleverna själva väljer en låt som de lär sig sjunga och sedan spelar 
in, att de skriver egna låtar, startar en musikblogg, scenframträdanden m.m. 

De varierade mycket mellan respondenterna hur ofta musikaktiviteter användes, men många ville 
använda musiken oftare och mer organiserat och ett viktigt skäl till detta var att musiken gjorde 
undervisningen mer varierad. Enligt Pintrich, Marx & Boyle (1993) bör valet av en aktivitet också 
följas upp med kvarhållandet av den, och att den ägnas tillräcklig ansträngning. En mer organiserad 
användning av musik i undervisningen, alltså inte som en ”kul grej i slutet” eller som ”hjälpgumma” 
utan där musikaktiviteterna tar plats och tid även långsiktigt, skulle kräva både beslutsamhet, 
planering och mer kunskap. Säkert även erfarenhet, forskning i lärarkognition visar att erfarna lärare 
har lättare att hantera kontextuella problem och fokusera på undervisningens innehåll. Utöver detta, är 
en viktig strukturell förutsättning för att lärare ska använda musik, skolans beslutsamhet i att stödja 
musikanvändning. T.ex. genom ämnesintegrerande initiativ, eller genom att helt enkelt värdesätta 
variation och alternativ till läs- och skrivinriktade aktiviteter, samt ge lärarna tid att utveckla dessa.  

De lärare som har tidigare musikaliska språkinlärningserfarenheter, från den egna skolgången eller på 
andra sätt lärt sig språk genom musik (en respondent berättade t.ex. om att hon lärt sig svenska genom 
musiken) har antagligen lättare att också själv välja att arbeta med musik i sin undervisning. Eller om 
en lärare tycker om att lyssna på musik, eller kanske själv spelar eller sjunger, är det troligt att valet att 
lyssna på musik också i undervisningen, blir lättare att göra. Lusten att använda musik, kopplad till 
faktorer i lärarkognitionen, är därmed en individuell förutsättning för valet att använda 
musikaktiviteter också i undervisningen. För de lärare som inte identifierar sig med musik på ett 
självklart sätt blir antagligen förekomsten av evidens extra viktigt. Flera respondenter kunde också 
visa på effektivitetsbevis i sin egen praktik, att t.ex. elever i sin output använt ord och fraser som de 
lärt sig från låtar, och att det utan tvivel var låtarna som varit input. Distinktionen mellan 
evidensbaserad och evidensinformerad praktik är viktig i det här sammanhanget, lärarna kanske inte 
baserade musikanvändningen på någon yttre källa av evidens, men de hade ändå evidens, den fanns i 
deras egen lärarvardag. 

Tid för planering och stöd av skolledning är viktiga ramfaktorer, men en annan viktig ramfaktor är 
tillgången till material. Många respondenter upplevde att läroböckerna varierade kvalitetsmässigt 
avseende musikaliskt material och att det främst var i de lägre årskurserna som sådant material fanns 
så som enkla sånger för att lära sig veckodagar eller färger. Eftersom läroböckerna utgör en viktig del 
av språkundervisningen, inte minst eftersom omgivningen förväntar sig att de ska användas 
kontinuerligt, skulle det underlätta om läroböckerna innehöll fler sånger, förslag på hur de kan följas 
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upp samt förslag på andra musikaktiviteter, kanske även sådana där eleverna dansar och spelar. De 
lärare som i sin lärarkognition själva hade tillgång till musikaliskt material, hade förstås lättare att 
använda musikaktiviteter. En faktor i det sammanhanget var lärarnas etnolingvistiska bakgrund, de 
lärare som hade spanska som modersmål hade också lättare att hitta låtar, videor, danser m.m. De 
verkade också finnas en skillnad i beslutsamhet, många lärare med spanska som modersmål menade 
att musiken var en så pass viktig del av den spanskspråkiga kulturen och det spanska språket, att den 
hade en given plats också i språkundervisningen.  

Jag själv drevs av en liknande övertygelse, jag ansåg att musik och språk hängde ihop, men utan att 
kunna definiera hur. För att få med sig omgivningen och för att kunna utveckla undervisningen behövs 
således mer kunskap. I den här undersökningen har forskningsgenomgången bl.a. visat att de rent 
kognitiva skillnaderna mellan språkprocesser och musik/sångprocesser är ganska stora, men området 
är hittills ganska outforskat och det finns forskning som tydligt visar att musik och sång underlättar 
språkinlärning. Andra argument för släktskapet mellan språk och musik är t.ex. det språkevolutionärt 
holistiska argumentet att de två kommunikationsmedlen från början var ett och samma, eller att de 
båda används för att uttrycka känslor, musik brukar också kallas ”känslornas språk”. Musikens 
förmåga att påverka en inlärare känslomässigt är också ett viktigt argument för att använda musik i 
språkundervisningen, kanske även en orsak till att musiken inte fått fäste i den traditionella 
språkundervisningen. En skulle kunna påstå att undervisning i skolan generellt inte ger så mycket 
utrymme för känslor, utan mer handlar om förnuft, logik och rationalitet. Men språkundervisning 
skiljer sig från annan undervisning då känslor är en ovanligt viktig ingrediens och musiken ett 
gynnsamt sätt att förmedla dem. 

En stark musikupplevelse kan vara mycket omvälvande, vilket bl.a. studier i musikpsykologi visar 
(t.ex. Gabrielsson & Wik, 2003). Om det språkliga inflödet i spanskundervisningen innehåller musik 
på spanska, kan det göra eleverna nyfikna, och om deras upplevelse är stark kanske de t.o.m. väljer att 
fortsätta lyssna på sin fritid vilket ökar chanserna till språkinlärning, om detta vittnade flera 
respondenter. Musiken har den egenskapen att kunna leva vidare efter lektionens slut och på ren lust, 
sprida sig, öka i omfång och kanske bli en del av en elevs identitetsskapande. Kanske det händer, 
kanske inte, men musiken har i alla fall en potentiell kapacitet att framkalla så pass starka 
känslomässiga reaktioner att det gynnar språkinlärningen även på sikt, och jag tror inte att texter i 
läroböcker har samma potential ifråga om dynamik och räckvidd. Musikens potential i 
språkundervisning är i denna bemärkelse närmast gränslös, en enda låt kan helt förändra en elevs 
världsbild, och om den låten är på spanska kommer intresset för det spanska språket på köpet. 
Däremot är sådana effekter svåra att mäta på kort sikt, men för ett livslångt lärande kan de vara direkt 
avgörande och språkinlärning som ”en livslång uppgift” är  ett av Europarådets språkpolitiska mål 
(GERS, 2007). 

En annan aspekt av detta är att just spanskspråkig musik redan är en del av elevernas identitet. Musik 
på spanska har de senaste åren blivit allt populärare och har en given plats i den globala 
populärkulturen. Flera av respondenterna berättade om detta och att det fanns en stor potential i att 
använda populärmusik som eleverna gillade i undervisningen. Många elever som lyssnade på 
spanskspråkig musik hade lärt sig sjunga med i texterna utan att veta vad orden betydde och dessa 
låtar kunde med fördel användas för att  undervisa grammatik, såväl preskriptiv som deskriptiv. I detta 
avseende skiljer sig spanska från övriga moderna språk (franska och tyska) eftersom utbudet av 
spanskspråkig musik är så pass stort och välkänt. Just spanska verkar alltså lämpa sig ovanligt bra för 
att läras ut med hjälp av musik. Det bör också nämnas att sådan musik är autentisk muntlig input, som 
finns i obegränsad mängd på Spotify och Youtube. Ett problem i främmande språkinlärning är annars 
att tillgången till muntlig input är begränsad till språkundervisningstillfällena, något som musiken har 
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potential att ändra på. Dessutom har unga människor generellt ett relativt stort musikintresse, elever i 
högstadiet och gymnasiet är särskilt mottagliga för musik och därför passar musikaktiviteter för just 
denna grupp av inlärare.  

Många respondenter förklarade att musikaktiviteter är en viktig motivationshöjare. I både den första 
och den andra datainsamlingen återkom respondenterna till detta hela tiden, alltså att eleverna tyckte 
det var roligt med musik. Flera lärare sa också att de själva tyckte det var roligt. En lärare väljer själv 
vilka aktiviteter som undervisningen ska innehålla, en lärare som tycker det är roligt att arbeta med 
läroboken gör det, en lärare som tycker det är roligt med verbböjningar gör det osv. Men musiken 
verkade, i respondenternas berättelser och till skillnad från andra aktiviteter, ha en direkt och 
ögonblicklig motivationshöjande effekt på eleverna. Särskilt en viss sorts musik, där rytm och melodi 
förmedlade känslor såsom glädje och eufori, hade en reflexmässig fysisk inverkan på eleverna och jag 
kallade det ”salsaeffekten”.  

Musikens lärandepotential verkar ofta hamna i det område som kallas det informella lärandet, alltså 
det oavsiktliga lärande som oftast sker utanför skolan (men inte nödvändigtvis). Det informella 
lärandet drivs av inre motivation, och är inte styrt av yttre belöning, t.ex. betyg. Flera av 
respondenterna berättade att det istället var musiken som var belöningen, någonting att se fram emot 
efter att ha arbetat hårt med boken och tråkiga övningar. Användningen av musik i undervisningen 
innebär en dynamisk kommunikationsprocess som är svår att mäta, bedöma och betygssätta avseende 
läranderesultat. Men bara att musiken gör att eleverna tycker att spanskundervisningen är rolig, och att 
denna lust kommer ur deras egen inre motivation, är ett viktigt mått på att musikaktiviteter har en 
didaktisk funktion. En av avsikterna med GERS är att hantera ”den stora komplexiteten inom 
mänskligt språk” och att ”detta ställer oss inför omfattande psykologiska och pedagogiska problem 
eftersom kommunikation är något som tar hela människan i anspråk” (2007). Språkaktiviteter som 
innehåller musik har potential att kunna inkludera flera delar av människan samtidigt, psykologiskt, 
emotionellt och fysiskt på samma gång, och delvis svarar det upp mot kommunikationsfenomenets 
komplexitet. 

En annan potential i musikaktiviteterna är den lekfulla och kreativa atmosfär som skapas genom att de 
är så processbaserade. Just att de inte är styrda av krav på prestation och resultat gör att det språkliga 
inflödet lättare når igenom affektiva filter, och ökar elevernas självförtroende och förmåga att 
improvisera i sin output och så att säga ”leka med språket”. Men därmed inte sagt att lekfullhet och 
kreativitet infinner sig automatiskt bara för att en lärare använder musik, tvärtom är det en utmaning 
för läraren att skapa en sådan atmosfär. Flera respondenter vittnade om att den kravlöshet som 
eleverna kände när musiken användes inte nödvändigtvis var gynnsam, det bekräftar t.ex. det faktum 
att många lärare endast använde musik under kortare stunder. En respondent förklarade också att de 
normalt högpresterande eleverna underpresterade i musikaktiviteterna eftersom de inte tog dem på 
allvar. En utmaning för läraren är således att skapa lärande i kravlösheten, och att hitta strategier för 
hur det ska gå till. En sådan strategi är att låta musikaktiviteterna kretsa kring ett explicit innehåll, och 
välja låtar efter detta kriterium t.ex. låtar som har perfekt, eller låtar som har gerundium. En annan 
strategi är att i förväg plocka ut ett antal ord som eleverna ska lära sig och sedan spela samma låt varje 
lektion i en månad, och då särskilt betona de utvalda orden när de kommer i texten. 

En annan aspekt av musikaktiviteternas potential i språkundervisning, är egenskapen att förmedla 
kulturell och interkulturell förståelse. Många respondenter, både i enkäten och i intervjuerna, vittnade 
om musikens förmåga att förmedla ett sådant lärandeobjekt. Dessutom var det förhållandevis enkelt att 
också knyta an till läroplanerna i detta sammanhang, musik som kulturell budbärare var nog den 
tydligaste kopplingen mellan musik och språkundervisning som kom fram i undersökningen. Musiken 
som semiotisk resurs var dessutom svårslagen eftersom den på samma gång går att höra, läsa, se, 
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sjunga och dansa till. För en lärare gäller det att synliggöra målspråkets relation med den sociala 
verklighet där målspråket talas, och för detta ändamål är musiken ett effektivt verktyg. Men 
kuturundervisning i språkundervisning är också mer än att bara spela en tango och säga att så här låter 
det i Argentina eller visa en video med flamenco och säga att så här gör man i Andalusien, eller något 
liknande. Det finns djupare nivåer av den kultur som undervisas och det gäller för läraren att se till att 
eleverna kan ta detta till sig. Det är i detta sammanhang som distinktionen mellan kulturförmedlande 
och kulturskapande aktiviteter växt i denna undersökning. 

Flera av de lärare som hade spanska som modersmål, menade att de hade lättare att förstå de djupare 
nivåerna av spansktalande kultur eftersom den fanns naturligt i deras identitet. En sådan djupare nivå 
var glädjen i latinamerikansk kultur, menade en respondent, och ett sätt att förmedla detta på var 
genom att lyssna på musik som uttryckte glädje. En annan sådan djupare nivå, som en annan 
respondent uttryckte, var musiken själv, alltså att musiken hade ett egenvärde som kulturellt 
lärandeobjekt. En skulle kunna påstå att musik och glädje även är viktiga faktorer i svensk kultur, men 
är det sant? Oavsett så är dessa två (musik och glädje) inga otillgängliga och svårbegripliga unika 
kulturella egenheter som bara finns i Latinamerika, utan i allra högsta grad universella företeelser. Det 
verkade också som att några respondenter lyckats med att möta eleverna och nå fram med detta 
kulturella budskap genom musiken, de beskrev lektioner som liknade fest eller karneval, och elever 
som dansade och sjöng. 

Även om exemplet ovan är på en hög abstraktionsnivå, visar det hur förmedlandet av kulturell identitet 
kan ske. Enligt Kramsch (1995) är det viktigt att kulturen som lärandeobjekt i språkundervisning inte 
uppehåller sig vid fixerade kulturella enheter och fakta, typ så gör de och så gör vi, utan istället 
betraktar kultur och kulturell identitet som något mer rörligt, universellt och som också överskrider 
gränserna till inlärarna själva, det Kramsch kallar för ett tredje rum.  

Kulturen i språkundervisning är viktig eftersom den ger språket liv, autencitet och funktion, och i och 
med utvecklandet av CLT under de senaste decennierna har dessa inslag ökat i undervisningen. Men 
det handlar alltså också om att hitta vägar för att inkludera elevernas egen identitetsutveckling i 
förmedlandet av kulturell identitet. En lärare måste sträva efter att eleverna, inte bara ska förstå och 
prata spanska, de ska också känna och tänka spanska, vilket också tydliggörs i läroplanerna där det står 
att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (Skolverket, 2011). Detta språk- och 
identitetsmål framförs även i GERS där det står att ett centralt mål för språkinlärning är ”att främja en 
positiv utveckling av den lärandes personlighet och identitetskänsla vid möten med människor med en 
annan språklig och kulturell bakgrund” (2007:1).  

När eleverna lyssnar på artister från den spansktalande världen är det en musikkulturell resa i tid och 
rum. Den spansktalande världen bär på en enorm skatt av musik och låtar i så många genrer, låtar som 
skrivits och framförts med så många olika syften, artister, grupper, instrument, danser, listan kan göras 
lång. Många låtar har också tolkats och översatts till andra språk, ett exempel som nämns i 
undersökningen är Gracias a la vida av Violeta Parra. Det är ett exempel på en låt som alla känner till 
i den spansktalande världen och Violeta Parra en ikonisk artist och konstnär med ett betydande 
inflytande i hela den Latinamerikanska kulturen som växer och lever vidare genom generationer. 
Violeta Parras musik är ett exempel på en väg till vad det innebär att tänka och känna på spanska. 
Flera av respondenterna försökte också uttrycka detta, ett exempel är den respondent som menade att 
musiken och särskilt folklore finns i ”el alma del pueblo”.  I Sverige finns på ett liknande sätt en 
”folkets själ” och det är därför som lärare i svenska kanske lyssnar på låtar ur den svenska visskatten 
med elever. Kanske de t.o.m. lyssnar på Jag vill tacka livet, i original eller i hip hop versionen som 
släpptes häromåret.  
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Kort sagt, det finns en mängd exempel på musik och låtar från den spansktalande världen som på olika 
sätt är fönster in i hur människor tänker och känner på spanska. Jag tror att dessa låtar kan vara vägar 
till det tredje rummet där lärare och elever kan mötas och skapa interkulturella identiteter. Och i ett 
större perspektiv, utanför klassrummet, efter skoltiden och i ett livslångt perspektiv, innebär den 
kulturella kunskap som kommer från inblicken i spanskspråkig musik, låtar och artister, gamla eller 
nya, folklore eller pop, ett effektivt kommunikativt innehåll, i en nutida eller framtida kommunikativ 
kontext. Med andra ord, om en elev träffar en person från ett spansktalande land, är spanskspråkig 
musik ett bra samtalsämne. Och enligt GERS (2007) är det lärarens uppgift att rusta inlärare av språk 
med kunskap inför sådana möten.   
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Bilaga 1: Brev för enkät 
 

Hej! 

Jag skriver till dig som undervisar, eller har erfarenhet av att undervisa i spanska på grundskolan eller i 
gymnasiet. 

Skulle du ha tid och lust att delta i en enkät om didaktiska val i spanskundervisning, med särskilt fokus 
på musik? 

Enkäten ingår i en undersökning på Stockholms universitet. Här nedan finns två länkar, en till en kort 
film om du vill veta lite mer, och en till själva enkäten. Enkäten tar ca 5 minuter att göra. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga Hälsningar 

Manuel Vidal 

 

Länk till kort film: 

  

https://drive.google.com/open?id=0BxRkuQwfz6BoeXRIS01vZGJfS1k 

  

Länk till enkät: 

  

https://survey.su.se/musik%20i%20spr%C3%A5kundervisning 

  

 

Musik i språkundervisning-film  

https://youtu.be/Sx3Wh1iGE6I 



 

Bilaga 2: Brev för uppföljande 
intervjuer 1 
 

Hej! 

 

För snart ett år sedan deltog du i en enkät som handlade om användningen av musik som didaktisk 
metod i spanskundervisning. 

Enkäten var en del av en undersökning inom ramen för masterprogrammet vid Stockholms 
universitet.  

Efter att ha analyserat enkätresultatet har nya frågor uppstått. Nästa steg i undersökningen är att gå 
vidare med dessa frågor och därmed fördjupa förståelsen kring ämnet ännu mer.  

Jag skriver till dig med förhoppningen att du vill hjälpa till med detta och därför delta i en 
gruppintervju (sk. fokusgrupp) där dessa frågor lyfts. 

Intervjun kommer att ske via skype och ta ca 1,5h. Vid intervjun kommer 4-5 lärare med erfarenhet av 
att använda musik på ett eller annat sätt i undervisningen att delta. 

Intervjun kommer att äga rum kvällstid under någon av följande tider: 

 

Söndag 18/3 kl. 18.00 eller 20.00 

Måndag 19/3 kl. 18.00 eller 20.00 

Tisdag 20/3 kl. 18.00 eller 20.00 

 

Mer information angående tekniska detaljer, anonymitet och sekretess kommer också att skickas ut. 

Jag hoppas att du har lust och möjlighet att delta i detta, din medverkan skulle betyda mycket. Om du 
vill det, ber jag dig svara med vilka dagar och tider som passar bäst för dig. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Manuel Vidal 

 



 

Bilaga 3: Brev för uppföljande 
intervjuer 2 
 

Hej! 

 

Jag har nu organiserat en intervju i fokusgrupp söndagen 18/3 kl. 20.00 via Skype. 

Förutom du kommer två andra informanter att delta, samt jag som leder intervjun. 

Vi är alltså totalt fyra personer. 

Nedan finner du de 5 frågeområden som intervjun avser behandla. Bifogat med detta mail finns också 
en samtyckesblankett som du ska skriva under. 

Jag kommer att förklara mer om hur detta går till på söndag. För övriga frågor om undersökningen 
eller intervjun går det bra att maila eller ringa till mig 

på telefon 0762541496. Detta är också mitt nr på Skype och mitt namn på Skype 
är denrosahusvagnen. 

 

Då ses vi på söndag om allt fungerar! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Manuel Vidal 

  

 

Fågeområden: 

 

1. Input - Hur väljs musikaliskt material/sånger ut?  Vad tycker du gör en sång relevant/kvalificerad att 
använda?  

  

2. Output - Vilka andra aktiviteter, i samband med att lyssna och sjunga använder du och hur fungerar 
det?  

  

3. Kultur - I enkäten svarade många att ett viktigt syfte med att använda musik var att ge en inblick i 
den 



 

"spansktalande kulturen”. Hur kan ”kultur” definieras i detta sammanhang och hur kan detta kopplas 
till 

språkutvecklingen, m.a.o på vilket sätt är kulturen relevant för språkinlärning/språktillägnan? 

 

4. Moderna språk - I kursplanen för moderna språk, under rubriken "centralt innehåll", står "sånger 
och dikter". Bedömer du att musik  

används lika ofta i alla moderna språk, eller är det någon skillnad språken emellan? 

  

5. Effektivitetsbevis - 80% av lärarna i enkäten svarade att de, i samband med användningen av musik 
i undervisningen,  

observerat resultat för elevernas språkutveckling. Vad tycker du är att betrakta som övertygande 
evidens för att musik har språkutvecklande potential? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Bilaga 4: Samtyckesblankett 
 

                                                                                               Stockholm, 2018-03-16 

 
 
Samtyckesblankett 
 
 
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en intervju i fokusgrupp, avseende en undersökning 
om didaktiska metoder i spanskundervisning. Läs igenom detta noggrant och ge ditt 
medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 

 
• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående fokusgruppen besvarade innan den påbörjas 
och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 
• Jag deltar i fokusgruppen frivilligt och har blivit informerad om syftet med deltagandet. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under och efter fokusgruppen kan avbryta mitt 
deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till Manuel Vidal att dokumentera, bearbeta och arkivera den 
information som samlas in under fokusgruppen samt att publicera resultat från 
fokusgruppsstudien. Materialet från fokusgruppen kommer att behandlas konfidentiellt i den 
meningen att ditt namn aldrig kommer att publiceras, samt att organisationstillhörighet 
kopplade till enskilda utsagor inte heller kommer att publiceras. 
 

 
 

Ort / Datum                                                  Namnteckning 
 

………………………………                     ……………………………… 
 

 
                                                                      Namnförtydligande 

 
                                                                      ……………………………… 

 



 

Bilaga 5: Intervju 1 Sara 
 

-Den första frågan handlar ju då om hur musikaliskt material väljs ut, det behöver ju inte vara sånger 
utan jag säger musikaliskt material. Vad gör en sång relevant eller kvalificerad att använda, vad tycker 
du om det? 

-Jag ska bara förklara min bakgrund, jag är skolsköterska och jag hjälper till det är bara åk 6, jag 
jobbar i en F-6 skola och det betyder att i åk  6 finns inga krav på betyg eller omdöme det är bara 
prova-på, att man ska prova på ett modernt språk och sen i åk 7 satsa på det språket. Så att jag försöker 
se till att spanskaundervisningen, att barnen blir riktigt intresserade och tycker att det är roligt med 
spanska, ja motivera dem att fortsätta och läsa vidare i åk 7 och därför musik är superviktigt därför att, 
nu kom den andra frågan om kultur… 

-Ja vi kommer dit..(skratt) 

-Det som är relevant när man väljer vilken typ av musik det ska vara är att det ska vara populär musik, 
att de ska känna igen, den här musiken i den här boken Amigos är supertråkig musik, barnen bryr sig 
inte om att lyssna eller försöker sjunga eller lära sig de där texterna de här låtarna som ingår i Mi 
Amigos i läroboken. Populär musik är t.ex. Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin, då blir det jroligt. 
Om de känner igen det och den som sjunger och de har hört den här musiken, då blir de nyfikna och 
vill lära sig och då fastnar det här, målet för mig är att öka deras ordförråd. Och därför använder jag 
musik för att jag har t.ex. lärt mig svenska genom att sjunga barnlåtar, men mina elever de vill inte lära 
sig barnlåtar, de vill ha popmusik, så det är därför det ska vara populär musik, de ska känna igen 
musiken och bli nyfikna på de här låtarna, och därför väljer jag låtar som är populära.  

-Så det är framförallt att det ska vara populära låtar, som är moderna just nu? 

- Exakt, som man känner igen. 

- Kan du ge nåt exempel på någon låt som har fungerat särskilt bra för dig? 

- Den första låt jag alltid tar är Ricky Martin ”Maria” ..”Un dos tres un pasitito adelante Maria…” Då 
säger de un, dos, tres då börjar de lära sig att räkna, och det fastnar de lär sig fort och sedan går jag 
igenom först texten, vad de betyder de här orden, och det är därför jag har inte valt ”Despacito” därför 
att det är pornografi och jag har sagt det till dem. De ville lära sig ”Despacito” och jag sade NEJ (med 
eftertryck) för ni är för unga och det är pornografi, de förstod. (paus) Och då är det Ricky Martin, det 
är Maria eller hur den heter ”Maria” och sedan tog jag Enrique Iglesias, och Shakira ”Wakaka”, det är 
t.ex det de vill ha.  

- Så det är också innehållet i texterna som är viktigt? 

- Mmm, därför att jag vill att de ska sjunga , att de ska känna igen de här låtarna och jag vill att de ska 
sjunga och lära sig, och lyssna och känna igen några ord, och då brukar jag gå igenom ord, t.ex, jag 
skriver här t.ex Ricky Martin, jag vill att man ska lära sig minst 4 ord från den här låten ”adelante, 
atrás, fría, pocapoco”. Och jag vill att de här orden ska fastna, så jag kan senare, jag kör samma låt 
igen i slutet på lektionen, de lyssnar försöker och sjunga litegrann och sedan, en månad senare kan jag 
se, atrás, jag ger exempel på betydelse, och de känner igen, de lär sig, det fastnar i hjärnan, musiken… 
man vet att musik stimulerar hjärnan, vetenskapligt sett som matematik men språket också, stimulerar 
hjärncellerna att lära sig. Man pratar om det här med ADHD, hjärnan klarar av att koncentrerar sig på 
nåt som är intressant, och då kan jag dra en parallell till att musik gör språket intressant, roligt och jag 
kan skönja lärandet i musiken. Och det är därför jag…men det ska inte vara tråkig musik det ska vara 
rolig. 



 

- Är det bara det du som väljer, du sa att elever själva hade förslag? 

-Mm ja till det förslaget ”Despacito” sa jag nej. 

-Det har inte hänt vid något annat tillfälle att de har haft förslag? 

-Eh (paus) det finns alltid någon i klassen som har någon spansktalande förälder och då var det en som 
sade ”Sube la radio” men Enrique Iglesias, och då tog jag den. Och jag letade efter ord som jag ville 
ska fastna, för att bygga ordförråd, så du inte bara lyssnar, och inte försöker känna igen orden. Så det 
blir inlärning, så jag tog ”Sube la radio” så då tog jag orden ”subiendo, luna, sol, luna llena, silencio..” 
Det var de ord som de fick öva, och lyssna och känna igen.  

- Tror du att hur du använder musik får den effekten att eleverna fortsätter med spanska? 

- Ja, alla mina elever de säger att de ska fortsätta i åk 7 med spanska, de tycker det är jätteroligt, 
föräldrarna hör av sig och de tycker det är bra, och barnen pratar hemma om att de tycker spanska är 
roligt. 

- Hur känns det för dig då när du får den responsen? 

-Visst , det är jätteroligt, vilken pedagog tycker inte det är roligt när barnen blir studiemotiverade och 
glada. 

-Är det speciellt musiken då som du får respons på, att du använder musik? 

- Ja jag tror det (paus) eller inte, det är en bra fråga. Varje lektion har jag musik i slutet, ”Ok , det är 
dags för musik” säger de 10 min innan. Det är ett ganska långt pass vi har, de längtar efter när det är 
dags för musik. 

-Du har det varje lektionspass? 

-Ja, varje lektion i slutet vi går igenom texten, låten, och texten de ord som jag vill att de ska lyssna 
och känna igen när de lyssnar, och sjunga när de hör, när de hör låten.  Och sedan ja, att de ska försöka 
och memorera det ordet, de orden, ja. 

-Har du olika låtar varje vecka? 

-En låt kör jag 3 veckor. 

-Ok så du repeterar 

-Ja jag repeterar, och sedan finns t.ex. när vi läste om djur, det finns djur som nämnes i läroboken, t.ex. 
”katt” det är lätt för dem att lära sig men ett djur som de lär sig för att jag tog musik är ”la cucaracha, 
la cucaracha” (sjunger). De tycker det var jätteroligt. Det finns på youtube äckliga bilder på cucaracha 
å de säger ”Nej jag vill inte se!” Och nu när vi har gått förbi ”La cucaracha” men då de säger ”Kan vi 
inte sätta på la cucaracha!”  Och då säger jag ok, nu ska jag sätta på ”La cucaracha” Men det är…jag 
försöker att inte upprepa men ibland vi kör igen, ”Wakawaka” är ganska populär”  Men ”La 
cucaracha” mest av alla.  

-Just när det gäller djur eller överhuvudtaget kan du säga att det är…eller såhär, kan du ge ett exempel 
på en låt som du verkligen vet går hem, som alla gillar? 

- Jag tror att det är Ricky Martin ”Maria” , den gillar alla att sjunga med i refrängen.  

- Vi har ju pratat lite om texten, tror du att musiken också har betydelse, alltså att den svänger. 

- Rytmiskt? 

- Rytm, harmonier hur låten är uppbyggd musikaliskt, tror du det har betydelse? 



 

-Jag tror det, jag har inte provat med stillastående musik, all musik som jag väljer är oftast riktigt 
svajig musik. Men jag har inte resonerat på om jag skulle välja nån Bowielåt (skratt) nä jag vet inte. 

-Ja nån ballad liksom..  men vi kanske kan gå vidare till nästa område. Som jag förstår det så lyssnar ni 
på låten, och eleverna sjunger och du också kanske, ni sjunger till sammans… 

-Ja.. 

-Men jag undrar, vilka andra aktiviteter i samband med att lyssna och sjunga använder du? 

-De får inga läxor på de här låtarna, det kopplas med rekreation, de får inga uppgifter, de ska inte 
jobba eller utveckla ingenting, det är mest avslappning, lyssna och försöka känna igen, sjunga, det är 
inga krav förstår du, det är bara lust att använda den här låten. Jag tänker, om jag nu skulle ha årskurs 
7, då skulle jag ha mer att de skulle jobba med texterna och på andra sätt skriva och utveckla eller 
skriva egna texter typ med den här rytmen, förstår du… jag skulle jobba med musik på ett annat sätt. 
Men nu i årskurs 6, det är bara att det ska, alltid 10 min innan vi slutar, det är som rast men de sitter 
kvar och lyssnar och sjunger och försöker känna igen de här orden, och memorera de här orden, sen 
använder jag de här orden i undervisningen när jag ska säga något om… titta ut, fuera el sol, 
caliente… och jag frågar kommer ni ihåg? Och då kommer de ihåg vad det betyder! Jag använder de 
orden senare hela tiden, och då vet jag att det har fastnat, och de känner igen de här orden som de har 
lyssnat på det sättet. 

-Har du erfarenhet av att jobba med senare årskurser? 

-Nej, spanskaläraren var också idrottslärare och han bytte till en annan arbetsplats och då frågade de 
om jag kunde ställa upp. 

-Men du tror att du jobbat annorlunda om du haft senare år? 

- Javisst, man går vidare till nästa steg, de är vana att lyssna på musik och känna igen orden, men man 
skulle jobba mer med texterna och utveckla mer det här, jag skulle vilja att de skriver egna texter till 
rytmen, eller att de översätter och sjunger på svenska, det skulle inte ge så mkt spanskundervisning 
men de skulle lära sig att veta vad det betyder orden, eller att vi skulle använda nån svensk låt och 
översätta till spanska och sjunga på spanska en känd svensk låt. Det skulle vara häftigt att göra jag tror 
att de skulle kunna göra det. Men det är bara tankar… 

-Ok, vi fortsätter, vi tar tredje området som handlar om kultur, när man säger att musik är en bra 
ingång till den spansktalande kulturen, som många gjorde i enkäten, vad menas då tror du? 

-Jag tänker spontant på det sätt man umgås i spansktalande länder, det är annorlunda än svenskarnas 
sätt att umgås,  jag kommer från Brasilien, och det är spansktalande kultur ganska nära. Det jag tänker 
när man kommer till en fest här med kompisar, mina kompisar… vi har ingen musik, ingen musik 
(skratt) man äter, pratar, man ska prata. Men i spansktalande länderna, man ska dansa, man ska sjunga, 
och dansa framförallt, det är en viktig del av spansktalande kultur, att umgås och då ofta ingår musik. 
Folk umgås inte bara sitta och prata, det måste finnas musik i bakgrunden, musik är en stor del av det 
hela, och därför har jag sagt till dem att jag tycker musik är mkt viktigt för att man ska lära sig. Men 
visst det är en stor del av spansk och latinamerikansk kultur, i den latinska kulturen finns musiken. 

- Men då är frågan, hur kan man koppla det till språkutvecklingen, på vilket sätt är kulturen relevant 
för att utveckla språk? Förstår du hur jag menar? 

-Ja jag tror du menar att ditt språk är ditt verktyg till kommunikation, en form av kommunikation, att 
tala med människor att mötas, det är det att om jag ska komma till något land då är det viktigt att veta 
hur jag ska bete mig i den miljön, eller hur kulturen, möten med människor, och musiken är en del av 
vår kultur, eller… vad är svaret? 

-Det finns inget svar, då hade det inte behövts nån undersökning (skratt). 



 

-Är det ett spår eller, är jag ute och cyklar? 

-Alltså, språk och kultur har ju separerats i språkundervisning, så har det inte alltid varit, i 
latinundervisningen t.ex. för länge sedan undervisade man i klassisk kultur parallellt med språket. 
Kopplingen mellan kultur och språk är ett intressant område, det handlar också om identitet. 

- Ja i läroplanen står det där, att man inte bara ska lära sig orden, man ska lära sig kommunicera och 
lära sig om landets seder, kultur, så det är ganska självklart för mig.  Du hade nån fråga om andra 
moderna språk? 

- ja det var också en fråga, den kommer (skratt) ja det är det här med seder och traditioner som är en 
del av kulturen. Jag tänker det här med identitet att man genom musiken också kan tänka och vara på 
ett spansktalande sätt liksom.  

-Mhmm, det är möjligt, som sagt det är värt att testa (skratt) 

-Tror du att dina elever känner sig spanska när de sjunger en låt på spanska, att de får en spansk 
identitet så att säga? 

- ja vissa gör det, de tycker det är ett vackert språk det blir naturligt att de då beter sig annorlunda, när 
de sjunger de här låtarna än om de skulle sjunga en svensk låt. T.ex. jag tror det att man sjunger på ett 
visst sätt, uttrycker sig på ett visst sätt enligt den kultur som låten tillhör.  

-Ja precis, ja vi kan gå vidare till frågan om moderna språk, bedömer du att det är någon skillnad bland 
de moderna språken och användning av musik, används musik lika ofta i tyska och franska som i 
spanska? 

-Jag har ingen aning, spontant skulle jag gissa nej, det finns inga låtar på tyska (skratt) nej jag skojade 
(skratt) ja jag vet inte, jag har inte varit på tyskaundervisningen eller franskan, men det är naturligt att 
även där, att det är viktigt att använda musik, som en kulturell uttryck men som ett sätt att få hjärnan 
att lära sig, musik stimulerar hjärncellerna, så att man lär sig lättare, vissa gör t.o.m. att lyssna på 
klassisk musik, när man lyssnar på klassiska musik lär man sig bättre. Så det var av den anledningen 
som jag valde musiken i undervisningen. Och sedan också som sagt, för att musik är en stor, är 
närvarande i miljön i spansktalande länder. Så att barnen lär sig ganska tidigt hos mig att musik är så 
viktig i vår kultur.  Men jag vet inte om det är lika mkt i de andra språken.  

-Du tror inte det? 

-Inte som ett kulturellt uttryck när det gäller tyska. 

-Men franska kanske? 

-Ja franska, det finns många vackra låtar på franska, som är mkt populära nu. 

Ja, bra, ok, vi tar nästa då som handlar om effektivitetsbevis. Vad tycker du är övertygande evidens för 
att musik har språkutvecklande potential? 

-Jag gör det som jag sagt, de får de här låtarna och det finns ett visst antal ord som jag förväntar mig 
att de ska lära sig och de fattar, och jag kan sen fråga någon vad orden betyder och de vet vad det 
betyder. Jag blir glad, jag tycker det, att jag har sett att nästan alla lärt orden de fick i uppgift att lära 
sig inom musik, deras ordförråd blir bredare och det är ord som inte fanns i boken så 100% att de har 
lärt sig via musiken.  

-Du säger nästan alla , inte riktigt alla lär sig? 

- Nej jag har några som har svårt med språk så det finns, det här med språkinlärning det är inte alla 
som har den förmågan att lära sig ett språk, det är ett faktum att inte alla har så lätt, men nästan alla lär 



 

sig, jag har 2 elever i klassen som har väldigt svårt att lära sig språket, orden så  jag sänker kraven på 
deras kunskaper, om det är 4 ord de ska lära sig-jag säger 2. Men alla andra lär sig 4 ord. 

-Man kan säga att det är i ordinlärningen som du kan se resultat? 

- Exakt. 

-Har du prövat något mer grammatiskt t.ex. verb, pronomen…? 

-Nej, visst, det är mest adjektiv och substantiv som de får men också verb, i låtarna som de ska lära 
sig. 

-Går du vidare med de orden och visar hur man kan böja dem på andra sätt, med vidare exempel?  

- Ja, egentligen inte, nej jag går inte så mkt med t.ex. verben, verben är.. det finns övningar i boken där 
man kan använda verb men inte alla, inte alla tempus eller alla, det är bara några viktiga som man 
behöver för att föra en konversation, ingen djupare grammatisk övning. Det ingår inte i åk 6, det är 
ganska grund… 

-Ja så är det väl i åk 6 att det ska vara lustfyllt så man vill fortsätta.  

-Ja precis. 

-Skulle du kunna ge ett exempel på steg för steg ungefär hur det går till när du arbetar med en låt? 

- Först går vi igenom texten, på svenska och på spanska, sen får de lyssna bara på låten och sen får de 
lyssna på låten och titta på texten, och sen upprepar jag det flera ggr, lektionen tar slut och sen 
fortsätter vi nästa lektion.  Samma steg att de får titta bara på texten… Jag tycker repetition är 
jätteviktigt, och de tittar på texten igen, vad de betyder de ord som jag vill ska fastna, och sen de 
lyssnar på låten, och de ska sjunga med, och sen tredje lektionen vi fortsätter, vi upprepar ganska mkt, 
och sen får de lyssna och känna igen. Jag säger, när de orden dyker upp då ska ni sjunga med och 
alla…”caliente!” De ske sjunga med bara de här orden när de dyker upp, och de klarar det.  

-Har du prövat att dansa någon gång? 

- Jag tror det var ketchup-låten, som jag ska introducera nästa vecka,  då tittar de på det här youtube, 
och de försöker också att dansa, som dom ketchup du vet? 

-Ja jag vet. 

-Det tycker de är roligt, även med Enrique Iglesias de tycker det är roligt att dansa , jo de dansar 
kanske den tredje eller fjärde repetitionen, då får de hoppa det är som karneval, de dansar hela klassen, 
och då kommer andra elever i klassen bredvid och tycker att vi har för roligt. 

-FÖR roligt? 

-Ja, ”Ni har så roligt, jag vill också läsa spanska” Nej gå tillbaka till er franska! nej jag säger inte 
det…Men de tycker det är festligt i slutet av min lektion. 

-Ja du återkommer till att det är just roligt, att de tycker det, och att det ska vara bara lustfyllt, att det 
inte ska vara nåt i läxa, utan en aktivitet som skiljer sig från andra aktiviteter i spanskundervisningen 
eftersom fokus ligger på att det ska vara roligt, tycker du att det räcker med att det är bara roligt? 

-Jag tycker att de får belöning, för de sitter, de jobbar ganska hårt med boken, vi går igenom texten i 
boken, vi jobbar med de här övningarna, och de gör det, de sitter koncentrerat, och sedan vet de att sen 
får de sjunga, sen får de dansa. De har jobbat med texterna i boken och lärt sig alla ord de ska, alla 
frukter, alla färger. Det är inte bara musik och bara de här 4 orden, de lär sig först det som ingår i de 
kapitel vi läser, om kläder… och sen får de göra någonting annat., lyssna på musik och slappna av.  



 

- Så eftersom de vet att de kommer få lyssna på musik, då de gör det varje gång, då är det lättare för 
dem att göra det andra? 

-Ja, exakt, några säger att boken är så tråkig och jag säger ja, men sen får ni göra något roligt. De är 
barnsliga i åk 6 vet om du undervisar i åk 6? 

-Ja just nu undervisar jag inte i spanska men har gjort det i 6-9. 

-Ja sen när jag träffar dem i åk 9 är det stor skillnad. 

-Så du har haft åk 9? 

-Nej inte undervisning, men jag är skolsköterska sedan 10 år och jag har jobbat i gymnasiet, jag har 
mkt erfarenhet att jobba med ungdomar.  Och jag känner när jag säger hejdå till dem, glad sommarlov 
i åk 6! Sen när jag träffar dem i augusti, september då har de förändrats så mkt, det är en jättefantastisk 
utveckling. Åk 6, det är… det är inte förskoleklass, men jag tycker det funkar med lekfullt sätt att lära 
sig, jag tycker att även högstadiet senare att man ska fortsätta ha det här lekfulla sättet att lära sig med 
musik, men där kan man sätta lite mer krav på att arbeta mer med musik och öva mer, och såna saker. 

-Så i åk 6 kan man hålla på med musik som något endast lekfullt, men i åk 9 måste det ställas högre 
krav? 

-Ja det kan man göra. 

-Att man översätter texter? 

-Ja t.ex.  

-Ok, jag tycker att jag har fått svar på de frågor som jag hade.. Får jag fråga bara, sjunger du också 
eller är det bara eleverna som sjunger? 

-Jag älskar mina elever och vill inte plåga dem så jag undviker att sjunga 

-Jaha (skratt) 

-Jag är helt tondöv, jag sjunger hemskt, jag kan inte sjunga. 

-Men de sjunger? 

-Ja. 

-Du säger att du använder musik varje lektion, hur lång är en lektion och hur lång tid sjunger ni på en 
lektion? 

-10 min 

-Och en lektion är 40 min? 

-En lektion är 90 min 

-Och ni sjunger de 10 sista minuterna? 

-Mm 

-Skulle du vilja sjunga mer eller är det lagom tycker du 

-Det är lagom , de gör andra saker också, de jobbar i grupper, just nu de håller på med teater, så att det 
är lagom. 

-Märker du att sången påverkar elevernas uttal på något sätt? 



 

-Jag har inte tänkt på det, jag säger att de ska prata utan att tänka på uttalet, jag sätter inte så stor vikt 
vid att man ska uttala korrekt.  

-Men de pratar i alla fall, tror du att musiken spelar roll för att få eleverna att prata? 

-Javisst, det underlättar, det är ett enkelt sätt att uttrycka sig och våga. 

-Okej, finns det nåt som skulle kunna få dig att använda musik mer? 

-Som sagt jag är dålig på musik, nej det finns inget utrymme för mer musik, just nu nej. 

-Ok bra, tack så hemskt mkt för ett bra samtal, det kommer vara en stor hjälp att du ställde upp! 

-Lycka till!  

  

	
	 	



 

Bilaga 6: Intervju 2 Daniel  
 

- Första frågan: Hur musikaliskt material, sånger väljs ut och vad du tycker gör ett material relevant att 
använda. 

- När jag skrev enkäten hade jag inte samma tjänst som nu, då hade jag framförallt språkval alla 
klasser från 6-9 , nu jobbar jag mindre jag har modersmål i alla klasser och sen bara niorna. Men om 
jag minns rätt ska detta inriktas på material som jag använt i språkval, inte modersmål? 

- Ja precis 6-9 och gymnasiet, men jag menar om du använder musikaliskt material i 
modersmålsundervisningen så egentligen spelar det ingen roll liksom utan det handlar om hur man 
använder musikaliskt material i språkundervisning å då kan du ju i så fall förklara hur du gör med det 
ena och det andra.  

- Ok, jag kan börja med språkval,  jag har använt ibland mera och ibland mindre det beror på klassen, 
när man tar fram musik de tror att det är nöje och de kan uppskatta mer eller mindre,  att de uppskattar 
det som inte så viktigt förstår du. I vissa klasser funkar det bra. I språkval det jag gör är att när vi 
arbetar med ett konkret ämne ett område t.ex. perfekt, preterito perfecto, jag försöker välja såna sånger 
som har mkt preterito perfecto förstår du. Eller futuro eller nåt annat, jag utgår oftast från grammatik, 
och jag väljer sånger, inte såna som är mina favoriter, utan de som passar bäst. Så jag har en del 
sånger, jag har sökt mkt på youtube framför allt.  Och jag har jobbat mkt för att hitta de bästa 
versionerna, för att eleverna ska uppskatta det, så jag har några som jag brukar alltid använda. Vad vi 
gör är att jag skriver texten och vi läser igenom texten och sedan analyserar vi, skriver upp de ord som 
de inte kan och sedan lyssnar vi på musik, och ibland sjunger vi också. Jag spelar gitarr och jag 
sjunger, nån gång har vi spelat maracas också (skratt) 

- Jaha.. 

- Ja och dansat till och med.  

- Det här är åk 9 eller? 

- Ja, men jag har också jobbat med andra klasser ungefär på samma sätt, inte med samma sånger 
naturligtvis, ja eller ”La bamba” känner ju alla till. Men jag minns den första sång som jag, du känner 
till manu chao, (ja) manu chao det passar perfekt när vi jobbar med ”jag tycker om” Manu chao säger 
”me gusta el viento me gustas tu me gusta la vecina me gustas tu…”  Han pratar också om tiden så när 
vi pratar om klockan och när vi prata om ”me gusta” jag brukar använda den sången och den har 
dessutom en rolig video. Jag väljer också sånger till jul, och jag manipulerar alla texter och ibland 
skriver jag texter som handlar om dem förstår du,. 

- Jaha du skriver egna låtar eller? 

- Ja los manipulo.. ja vi gör på olika sätt, ja jag har några sånger som är jättebra för olika ändamål, 
t.ex. jag vet inte om du känner igen, en del är gamla ”quizas, quizas” en gammal från mexico från 
början tror jag, och den passar perfekt när vi pratar om adverb, på modersmål porque siempre pregunto 
cuando, donde y como… och svaren är adverb . Och det finns mågna sånger som passar till perfekt 
och futuro.  (ohörbart 2-3 meningar) 

- Så du utgår från ett grammatiskt område, och sen väljer du en låt utifrån det? 

- inte bara, men ja ofta så.  

- Vad har du för andra motiv? 



 

- jag väljer ibland inte låtar för de har alldeles för krånglig text, jag väljer också också för att berätta 
lite om spansktalande kultur osv. Nån gång har jag också visat, när vi pratat om de olika språk som 
talas i spanien, sånger på galiciska, catalan bara för att de ska få smaka litegrann på det. Bara en gång 
så de ska få lyssna hur det låter. På modersmål är det annorlunda förutom grammatik är det också 
utveckling av ordförråd.  För vi analyserar texten, och vi stryker under de ord de inte förstår som en ja 
fortsättning, det är inte bara att vi lyssnar en sång och jag vill att de lär sig några nya ord.  På 
modersmål är det på ett annat sätt för där har vi mkt mera frihet för mina elever kan jättebra spanska. 
De yngsta de är mkt glada och de tar på allvar när vi sjunger och dansar. Jag är 65 och när jag gick i 
skolan det var tjejerna som dansade på gården på rasten och vi tittade litegrann (skratt) jag minns hur 
de dansade och det var traditionella danser och jag vill inte att de ska gå förlorade och den nya 
generationen inte glömmer. Sånger som ”La pajara tinta”, ”senora brola” sånger som min mormor 
säkert sjungit och vi minns dem. Sedan vi har också sånger med ett annat mål, inspelar sånger vi 
jobbar mkt med teater, dockteater och vanlig teater, och teater med masker. Och musik är relevant mkt 
viktigt det ger en kvalitet, ja. Mycket bättre med musik och jag tar tid på mig att hitta musik som 
passar bra som har kvalitet. Det kan vara klassisk musik, när vi t.ex gör ”la lluvia” och de säger nej för 
att det är klassisk musik men efter ett par gånger blir de fascinerade. På modersmål vi lyssnar på 
Violeta Parra och så där, de kan mkt och då kan man välja lite mer fritt.  

- Ok, så du väljer låtar, har de nån gång förslag på låtar också? 

- Jag är nyfiken på vilken musik de lyssnar, ja ibland lyssnar vi på sånger som någon tycker om. 
Modern musik från latinamerika, är väldigt populär inte bara bland elever utan på skolan, raggaton och 
såna saker och vi lyssnar men herregud, de texterna är banala, de spelar kanske ingen roll och ibland 
lyssnar vi, men jag gillar inte de sångerna och det är svårt att förstå vad de säger och det är inte bara 
för att de är från latinamerika utan det är slang som de använder och blandar mkt engelska och det 
värsta av allt är att det är så macho, men det är bra för vi pratar om det.  Tjejerna dansar nakna och 
killarna håller runtomkring, men vi analyserar detta. Men de gillar musiken för att det är rytm. 

- Så du upplever inte att de utgår från texten, så som du gör? 

- Ja, men det är mkt slang som inte går att förstå, och mkt engelska, inte bra. 

- ja jag förstår det är intressant, vi kan komma in på nästa fråga,  och vi har redan varit inne lite på det, 
vilka andra aktiviter i samband med musik jobbar ni med. Läser ni t.ex. alltid texten först innan ni 
lyssnar? 

- För det mesta ja. 

- och sen säger du att ni analyserar texten, kan du ge ett exempel. 

- Det är olika, ja du kan läsa mellan raderna, de skriver och berättar vad de tycker, om det finns några 
verser de uppskattar mest, eller metaforer som finns. Och sen, det är inte obligatoriskt att tycka om. 
När det är språkval blir det inte så mkt analys, ibland ja, men då måste man hjälpa dem att förstå lite 
saker som är suddiga ja. 

- Analysen är mer med modersmål? 

- Ja de förstår meningar inte bara några ord, lite sådär abstrakta. Ibland att uppskatta när man förstår 
text, de anstränger sig, de försöker säga nåt, samtidigt jag har så många sånger för att dansa och texten 
är inte så relevant. Ibland på språkval ibland de blir jätteglada för en del elever har upptäckt violeta 
parra tex.  Ibland känner de igen sånger som de redan har lyssnat på hemma och de tycker det är roligt 
att sjunga i skolan.  

- I språkval också? 

- Nej, mina elever kommer från andra kulturer. 

- De har aldrig hört låtarna förut? 



 

- Några grupper, ”La bamba” tex, alla känner till den, ”La bamba ” är bra. Några hade lyssnat på Manu 
Chao tidigare, men han är inte så populär i Sverige. 

- Vad upplever du är den största skillnaden mellan att jobba med musik i modersmål och i språkval? 

- Jag har mycket mer valmöjligheter på modersmål för eleverna kan jättebra spanska och man märker 
att det är deras kultur, de känner igen. Jag kommer ihåg, i nian, jag använder inte hela boken jag bara 
väljer några texter, jag brukar skriva egna texter. Jag minns en gång när de pratade, det finns ett kapitel 
där de tar upp latinamerikansk musik och då var det uppskattat, jag valde olika sånger, och i boken var 
de krångliga med inte så mycket kvalitet enligt mig. Men det var Carlos Gardel, tango du vet, de 
tyckte om det. Det är gamla sånger, i början av 1900-talet, men de uppskattar. 

- Vad tror du att det var med Carlos Gardel, med den låten som gjorde att de uppskattade, och att det 
som jag förstår överraskade dig? 

- ja den är mkt gammalmodig, de är inte så vana vid tango (skratt) men de tyckte om texten, och sedan 
musiken, ja, de uppskattade det, ja de uppskattade det. 

-Det kan ha varit musiken också själva rytmen i… 

- Jag ska inte säga att alla applåderade inte alls så men några tyckte om, och det var liksom det som 
förvånade mig. Det finns en sång av en spansk grupp ”Los suenos”  tror inte de spelar längre, de har 
en sång som passar jättebra ”he visto, he pensado…” den sången är perfekt för preterito perfecto., vi 
lyssnade på den flera ggr och det var ganska bra, den var populär i spanien på 80-talet. De gillar mkt 
en grupp som jag älskade när jag var ung, eller jag var ett riktigt fan, en grupp som var jättebra Los 
Grincos de var oerhört populära och varje låt de skrev var succé, många bra sånger. och mina elever 
med en bas, gitarr, trummor och 2-3 som sjunger, och texten ja sådär men de tycker om musiken, de 
uppskattade också den. De låter lite som The Beatles.  De var jättepopulära i latinamerika 
internationellt, ”tu me dijiste adios” och vi pratade en del preterito ja, i det här sammanhanget ”dijiste 
”och så. De uppskattade det, några spelade in själv på mobilerna., de ville lyssna. 

-Jaha de ville lyssna hemma? 

- Ja 

- och det var språkvalelever då? 

-ja, och en annan sak som var väldigt rolig, när vi sjöng enkla sånger som vi sjöng till jul, och eleverna 
ville sjunga när som helst, nej inte idag inte på sommaren, det är förbjudet det är bara till jul.  Men jag 
märkte att några sjöng refrängen på gården ja, och inte bara de utan andra kamrater som inte kan 
spanska men som lärde sig av de andra.  Ja det var flera som sjöng, de ville överraska mig eller jag vet 
inte (skratt) eller provocera jag vet inte. 

-Hur kändes det då för dig? 

-Jag tyckte om det, att de uppskattar det vi gör i klassrummet det är alltid bra.  

-har du nån gång tvivlat på att använda musik? 

- jag använder det inte systematiskt, förstår du, det beror på. Jag sa från början till dig att med vissa 
grupper går det inte, det tar det inte på allvar. Men inte bara när vi lyssnar på musik, när vi tittar på 
film eller så alltid samma sak. Jag kommer från en annan planet, jag är 65. Om vi hade tittat på en 
film, de har så mkt stimuli och jag märker att det är annorlunda än för 10 år sedan det är inte lika lätt 
att stimulera elever att göra något.  De märker att det inte är grammatik eller andra övningar, glosor 
som har mer direkt koppling till betyget. Och jag försöker att med musik och dans kan man lära sig 
språket, men som sagt med vissa klasser inte, lite men inte mkt. Då finns inte tid jag måste anpassa 
mig till eleverna, till klasserna, jag skulle tycka om att arbeta med det mer men, med modersmål ja. 
Mina elever där är exemplariska och det är små grupper.  



 

- det är jätteintressant, men vi kan gå vidare till nästa fråga som har med kultur att göra. 

På vilket sätt kan kulturen definieras i sammanhanget språk och musik och hur kan man koppla det till 
språkutveckling? 

- Ja jag har nämnt det lite tidigare, kultur är allt som vi producerar, det kan vara konst, arkitektur, det 
kan bli målningar, gatmålningar t.o.m. det kan bli traditionella danser, allt möjligt ja, allt och musik ja 
det är mkt relevant för i musik finns alltid lite av folkets själ ja,  ”el alma del pueblo” ja, framförallt i 
folklore, och sedan  tex. jag kommenterar när vi pratar om latinamerikansk musik, t.o.m spontant att 
man pratar om folket, tex. talar man om kubansk musik jag säger märker ni inte att det finns vissa 
inslag i vissa fall av  afrika och spanien naturligtvis, och med jazz  att det väldigt spännande att se att 
de här länderna, att de har egna produkter, det är en blandning av kulturer. Och eleverna på 
modersmål, det är roligt naturligtvis, där det finns elever från olika länder, de känner sig glada när vi 
sjunger boliviansk musik och etc. Jag och spanien så de ska bekanta sig med katalanska, galiciska och 
baskiska t.o.m. när vi pratar om att i spanien pratas olika språk och de frågar är det likt spanska,  och 
vi lyssnar på en sång, men baskiska det är jättesvårt (skratt) men det låter vackert ja, jag kan bara 
några ord. Jag har sagt till eleverna att i läroplanen ni måste ha insikter i olika kulturer i länderna där 
man pratar spanska, men det finns olika syften och jag hoppas ni har roligt och att det är musik ni 
tycker om, det är viktigt att vi bekantar oss med detta.  Jag öppnar ett fönster, som det skulle vara 
roligt ibland att smaka på mat, ja mat från galicien, och eleverna uppskattar tapas och såna saker, och 
musik, ja det finns många människor från våra länder  från många generationer som var lyckliga att 
lyssna på den här musiken, och reflektera deras tankar, önskemål och kärlek, besvikelser och sorger 
och allt det är klart att det är kultur. 

- Ja jag förstår, det är liksom för att bilda kunskaper inom, ja om man tex vill veta hur galiciska låter, 
eller att det finns en kubansk kultur i musiken. Men vad har det med själva språkutvecklingen att göra? 
Är det enbart för att få kunskap om vanor, traditioner, historia eller finns det också nåt kopplat till 
språkutvecklingen? 

- Ja det kan också vara att de uppskattar musiken, att jag väljer en sång som är bra (skratt). Ja när det 
handlar om språkutvecklingen handlar det oftast om några grammatiska kunskaper, och upptäcka lite 
ord som vi stryker under som har relevans, och vi har glosor, inte bara när det är musik utan även när 
vi läser boken. Och någon gång har jag använt, det är inte musik men, vissa lämpliga ramsor och små 
dikter på spanska och rap. Ja det finns en viss musikalitet i lyriken, och ibland uppskattar de det 
jättemycket.  

- Vi kan gå vidare, alla frågor går ihop i varandra, och vi har redan varit inne på det tidigare men,  på 
vilket sätt kan man bevisa att musik har en  språkutvecklande potential. Vad bedömer du skulle kunna 
vara bevis för att musik har det? 

- Jag kan inte bevisa, men jag minns tex. ibland jag är arg när jag märker att några ord som vi har 
sjungit många gånger inte fastnar. Tex. jag minns att i början när vi sjunger ”la bamba” många ggr, jag 
tog fram gitarren och de sjöng och texten säger ”para bailar la bamba se necesita” de har sjungit det 
hundratals ggr och jag frågar efter ett tag hur säger man ”jag behöver”? Och de kom inte ihåg det, inte 
en enda. Herrejäklar (skratt) Jag kan inte säga att det var fantastiskt, men det gäller det språkliga bara, 
det är fördelar att arbeta med musik, men jag försöker inte mäta detta föra statistik eller nåt sånt, mitt 
intryck är att ja det kan påverka, men det är så många saker som är viktiga det kulturella, att det är 
roligt, jag använder sällan musik som en paus, ett sätt att börja och så, nej jag är ganska, vi ska sätta 
igång och arbeta med detta idag och bam bam bam. Men jag märker att några gör det det och det är 
inte så tokigt.  

- Du menar som en paus? 

- Att använda det för att vila en liten stund, det kan bli bra. 

- Du gör inte det? 



 

- Nej jag minns inte att jag gjort det under hela min historia. Men jag tror inte det är dåligt det kan bli 
bra. Inte för att lära sig utan för att koppla av, för att uppskatta nåt jag vet inte, men jag gör inte det. 
Jag vill att de upptäcker nåt nytt, olika kulturella uttryck, förhoppningsvis att de sjunger och spelar in 
som det har hänt nån gång och lär sig några nya ord. Och grammatiska konstruktioner, speciellt verb. 
Jag fokuserar mycket på verb, utan verb kan man inte prata, kan man inte göra meningar. Några 
färdiga meningar hjälper vissa ibland att liksom verbböjningar eller andra grammatiska problem som 
de möter.  

- Så när du använder musik så vanligtvis är det så att du ägnar en hel lektion till.. 

- nej inte så mkt 

- men en längre stund av lektionen? 

-ja vissa texter är långa och kräver mer tid, mkt beror på texten. Det tar tid om texten är krånglig, och 
de ställer frågor och så. Saken är att det är mkt viktigt att ha långa pass, principiellt en timme är bra. 
Det tar tid att sätta igång. 

-Ok om vi tar exemplet med la bamba som ni sjungit många ggr är det så att lär sig texten utantill? 

- Jag tror inte det, nej de kan inte utantill.  

- Men de här julsångerna då som de lär sig utantill. 

- ja de är ganska enkla du kanske känner igen (sjunger) ”…morena…noche buena…”  

- men då förstår de texten, eller du tycker det är viktigt att de förstår orden? 

- ja på modersmål oftast det är jätteviktigt., precis som när vi analyserar en dikt eller en film. 

-Men man kanske kan lära sig en text utantill utan att riktigt veta vad det betyder. 

-Ja det är också så, ja, ah just det det här är bra, en sång som de tycker mkt om var en gammal låt som 
jag personligen uppskattar mkt , en sång jag tror att det var latinamerikaner som sjunger,  den var från 
belgien Los achapis eller nåt sånt, ”eso es el amor” ja.. ”Tu, yo, la luna, el sol, ella, el, la rosa, el 
clavel, primavera la espera…” den är väldigt praktisk, där är årstiderna, man lär sig tu, yo, ella, el och 
jag gjorde en affisch med una rosa ganska stor ja, och jag illustrerade jag klistrade en ros där en nejlika 
och sedan primavera en bild från våren och det var väldigt uppskattat, det var en modern chachacha på 
50-talet och de har sjungit, och t.o.m. sjungit en sång med stor succé , när jag gick till 5:an därför att i 
5:an  brukar vi presentera litegrann vårt ämne, med tyska och franska, spanskan har stor succé, jag 
gjorde ett misstag där, för jag försökte charmera dem och alla tyckte det var jättespännande men jag 
hade ett problem jag hade 26 elever och franska hade 9. Nej det här går inte, jag kan inte spela och 
sjunga för att det är orättvist, det påverkade, det påverkade förstår du. När de började i spanska de 
trodde att det bara var fest och jag sa att ibland måste man plugga, det är inte alltid dans (skratt) men 
det var hopplöst och jag måste säga att nu är det inte som förut, alltså korrekt och stimulerande, men 
inte med affischer och sånger, så nu är det lagom nu är det 50/50 (skratt). 

-Ok, så du kan se att det berodde på det, när du slutade sjunga blev det mer jämlik fördelning mellan 
språken? 

- Ja så var det, de älskade att sjunga, ja jag har inte glömt för det var fantastiskt, och vet du vad en 
annan sak, det är många artister är väldigt populära ibland när mina elever i modersmål vi gör 
tidningar, i olika ämnen, och ibland de skriver massor om alla artister med fotografier och alla sånger, 
jag säger att de måste skriva lagom mycket för ni kan inte ta flera sidor i en tidning. Men de tycker 
mkt om musik och framförallt latinamerikansk musik. Ja och den här sången ”Despacito” du vet var 
en pest för alla frågade mig vad betyder ”despacito” de som inte pluggar spanska och att det är klart att 
lyssna på den och…despacito, ja.  



 

- Men du har inte använt den låten, den är ju mkt populär? 

- Nån gång, men i niorna, några ord, några har tagit initiativet att arbeta, och då ja det här ska vi fixa, 
ja nån gång har vi lyssnat. 

- ja, jag förstår det är inte alltid de låtarna som man själv skulle välja som eleverna väljer.. 

- Ja en sak som jag tror också, när jag berättar om det kulturella i Spanien, vi kan inte gå igenom alla 
länder (skratt), jag jobbar mer med Spanien, jag vill visa att Spanien har olika länder och olika 
kulturer, olika landskap och traditioner, och de var mkt förvånade när jag satte på en mkt vacker 
inspelning, flamenco Carlos Aura, den är fantastisk, och de dansar, så de får musik från södra spanien 
morisk och så. Och så från Galicien där man spelar säckpipa och så, och de säger att de inte visste att 
det fanns i Spanien, de är mer bekanta med flamenco och såna saker, men det är exotiskt.  

- ok, om vi går vidare lite, frågan med moderna språk, det har vi också pratat lite om  nu, men jag tar 
den, i kursplanen står att man ska använda sånger och dikter och jag undrar då, bedömer du att musik 
används lika ofta i alla moderna språk eller är det nån skillnad? 

- Jag är inte riktigt säker, men det är olika och svårt att bedöma, för att vi hade inte mkt kontinuitet, 
men nu var jag jätteförvånad, jag pratade med franskläraren och sa du måste, dina elever måste lyssna 
på några sånger, Jaques Brel eller Edith Piaf och det verkar som de aldrig hade lyssnat på dem, sån här 
musik som man lyssnar på i hela världen, men det hade aldrig gjort nej, ja jag är inte så säker det beror 
på, man måste förstå att det finns många fördelar med att lyssna på musik, i mer eller mindre, 
omfattning , ja jag skulle vilja lite mer men det är bra. 

-Du skulle vilja använda lite mer musik? 

-Ja men man måste tänka på språkutvecklingen att det inte bara är att koppla av, det är jättemkt att de 
inte lyssnar, när det finns en video det är klart att vi måste titta på den, men ibland har vi ingen video 
men en mkt bra inspelning, och då måste vi titta på texten, och dessutom lyssna för ibland nån gång 
jag har faktiskt lyssnat först, att de skulle se om det fanns några meningar, några ord som de förstod., 
det kan bli bra, förstår du vad jag menar? (ja) att kolla hur mkt de förstår, lyssna noga, lyssna med 
uppmärksamhet och utan texten i handen, men med en lagom svår text. 

-Har du en projektor? 

-Ja vi har det i alla salar. Vet du vad som är problemet och det gäller alla lärare ja, att vi inte har en 
egen sal, utan vi vandrar från sal till sal, tänk vad fantastiskt om man hade samma sal och kunde 
dekorera litegrann med affischer, jag gjorde det en gång när jag undervisade i bild, alltså och spanska 
men jag hade monopol på bildsalen, och vi hade på väggen fotografier på spanska författare, och 
musiker det är roligt att se hur de ser ut. Men nu när vi vandrar från sal till sal vi kan inte sätta upp, 
tillfälligt ja, men inte mer och det är synd, att inte ha en egen sal påverkar jättemkt. 

-Tror du att du hade jobbat med musik lika mkt även om du inte haft en projektor, är det en 
förutsättning? 

-Absolut inte, för när vi inte hade projektor hade jag en cd-spelare. 

-Det är inte bilden som är viktig? 

-nej det kan bli attraktivt men inte viktigt, det kan påverka i vissa sammanhang, att de måste 
koncentrera sig på vad de hör och inte så mkt på bilden.  Lite av varje kanske, en balans. Men många 
gånger väljer jag gamla låtar som inte finns på video, jag försöker men det finns inget. 

-Jag förstår, tycker dina elever att det är roligt med musik, när du håller på och spelar och så? 

-Ja, det varierar mkt en del uppskattar och andra struntar i det. 



 

-De är likgiltiga? 

- De som uppskattar det mest finns på modersmål, de är fantastiska, det är mkt stimulerande att jobba 
med dem.  

-Du har i språkval haft åk 6-9 kan du se någon skillnad i motivation mellan årskurserna?  

- I 6:an det finns en smekmånad,  som kan vara 2-3 månader, och sedan är det en lite sämre utveckling, 
det är ofta samma problem, 2-3 månader som är fantastiskt bra och mkt entusiasm sen blir det mindre, 
det är ofta den utvecklingen.  Och det gäller också musiken att de tycker att  det kan vara roligt och 
sen blir det mindre och mindre roligt? 

- ja för det mesta , jag har några 6:or de är nyfikna. 

-tycker du att det är roligt lyssna och hålla på med musik i undervisningen? 

- jag tycker det är roligt när de är engagerade annars blir jag förbannad, när jag visar en sång som jag 
tycker är fantastisk och jag vill förmedla den, och ni måste lyssna på den här, och när de inte ens tittar 
på videon då blir jag arg, det är några men de flesta gör det, fast det finns några stycken,. Jag säger 
akta er för det här är en otroligt bra sång, och om ni inte lyssnar så blir jag förbannad på er så akta er 
(skratt) jag är inte arg men de måste lyssna, de kan lära sig några saker, man kan alltid lära sig nåt om 
man vill, några ord några meningar, nåt. 

-Ja precis, men de elever som inte är engagerade, är de engagerade i andra aktiviteter,  eller är det just 
musik som inte engagerar? 

- Nej, men det finns några som är duktiga, som inte tar på allvar musik, när vi håller på med 
grammatik, gör översättningar skriver uppsatser och annat, men de sjunger inte. Alltså jag har ett 
problem, jag är jätterädd att det kommer elever från andra skolor, jag tror att det beror på att i många 
andra skolor kan man testa, och så byter de från franska till spanska, jag har haft ovanligt många 
elever som kommer till mig och inte kan någonting, det är kört för dem det är jättesvårt att hjälpa dem 
att hinna ikapp. Jag är inte så duktig, men det är många som inte lär sig nåt de kommer till mig utan 
kunskaper, de kan ingenting, t.o.m. några föräldrar hör av sig och säger i den gamla klassen var det 
bättre för de gjorde glosor och du har inte gjort en enda glosa, om vi skulle begränsa oss till att göra 
bara glosor, så det är det enda som de har gjort eller läsa texter, jag förstår inte för mig är det ett 
problem, jag tycker synd om några , jag skulle vilja hjälpa dem men det är jättesvårt  med så dåliga 
grunder, de kan ingenting, det är tragiskt. Du känner inte igen detta? 

- Nej jag har inte fått elever från andra skolor, men på gymnasiet kunde man få elever som inte fått så 
mkt kunskaper med sig från grundskolan.  

- Tror du att musiken har en del i detta, för som jag förstår det och som du beskriver så har dina elever 
en ganska god språkutveckling jämfört med hur det är på andra skolor. 

-Jag är inte den bästa läraren, jag känner fantastiska lärare, jag gör inget extraordinärt, jag är 
engagerad för det mesta men är inte bästa läraren i världen, men saken är att t.o.m. när de går på 
gymnasiet de kommer till mig och säger du gav mig bara C och nu får jag A, hela tiden samma sak. 
Hur kan detta hända? Jag känner lärare som är oerhört duktiga som jag ser upp till, jag tror det beror 
på att vissa skolor låter de smaka på franska nån termin eller mera ja, och sen eleverna byter till 
spanska när de andra redan har jobbat långt. Och det här är en katastrof för mig, jag tror det är det 
största problemet men alla måste jobba med musik, mer eller mindre, jag vet inte i vilken omfattning. 

-Det jag var ute efter är om det finns bevis för att musik är språkutvecklande, man skulle kunna säga 
såhär, att det går ganska bra för dina elever, eller det går i alla fall inte sämre för dem för att ni jobbar 
med musik? 

-Absolut inte. 



 

-Kanske nån lärare skulle säga att jag kan inte jobba med musik för att jag har inte tid. 

-Så radikal är jag inte, inte ens med de som inte är så engagerade, men man måste smaka lite på musik, 
alla, i mer eller mindre omfattning. Alltså oavsett, t.o.m. när de tar fram mobilen det är oftast en 
glädjestund när man lyssnar på musik några säger nej inte musik det har hänt, men det är uppskattat 
mer eller mindre. 

- Jag har fått bra svar på de frågor jag hade 

-jag önskar dig lycka till 

-jag är glad att du ställde upp 

 

 
  



 

Bilaga 7: Intervju 3 Eva 
 

-Så nu varsågod! 

-Ja den första frågan, hur du väljer musikaliskt material, sånger och grejer… jag tycker det beror på 
syfte och så, eller arbetsområde som jag jobbar med, så väljer jag ibland t.ex.  från böckerna som finns 
som läromedel. De har liksom redan sånger och visor, som kan liksom hjälpa till för att komma in t.ex. 
färgsången, eller siffror, eller veckodagar och det finns väldigt mkt, i läromedlet ”Gracias” t.ex. 
Däremot ”Vale” är lite mer sådär, att man måste leta efter sånger på annat sätt där.  Och det som jag 
jobbar mest, är förmågor för att kanske lyssna och förstå, vissa grammatiska former t.ex. man kan hitta 
futurumform eller gerundiumform i texten och sånger och ja, uttal också, det beror på vad det är för 
syfte med det. Det väljer jag liksom utav detta. 

-Jag förstår, undervisar du i 6-9? 

-Ja, 6-9. 

-Är det nån skillnad när du väljer sånger mellan årskurserna eller väljer du på samma sätt? 

-Ja i själva läromedlet som sagt finns väldigt mkt material, i början i 6:an och 7:an, sen 8:an och 9:an 
de är lite mera så glest men man fortsätter vidare med vissa områden som t.ex. man jobbar med länder, 
där de pratar spanska, så kommer mkt musik därifrån också, som man kan jobba med, liksom Spanien 
och Mexiko och Latinamerika. 

-Så alltså om det i en lärobok är ett avsnitt som handlar om Mexiko, så kommer det en låt från Mexiko 
också? 

-Ja, så står det, så här låter mexikansk musik… (skratt) 

-Så du använder musik kan man säga när det kommer en låt i boken? 

-Som t.ex. som sagt i ”Gracias” jag har den i 6:an, till liksom varje område kommer mkt sånger och 
ramsor, siffror, färger, veckodagar, hälsningsfraser, klockan, alltså det förekommer, så det är väldigt 
lätt man kommer in bara, man flyter liksom nästan. Men jag har alltid använt innan jag använde 
Gracias. Jag använde ”Vale” sådär för att komma in, det finns alltid nån som har en länk till nån bra 
sång, siffror och lite andra saker. Så nästan i varje område jobbar jag med lite musik och så.. 

-i sexan? 

-sexan, sjuan mest, åttan och nian, då blir det lite mera så, de är 14,15-åringar de vill välja själva vissa 
låtar som de ska jobba med t.ex.  de får välja vissa låtar och sjunga t.ex. ren bara uttal. 

-så ibland är det de som väljer låtar? 

-ja, det får de göra på vissa moment. Man kan också göra såna grammatiska aktiviteter så som de letar 
efter en text, en låt som har futurum t.ex.  

-hur gör de då för att hitta en låt, är det låtar de själva lyssnar på på fritiden? 

- ja. 

-så då kan man säga att dina elever, eller en del av dem, de lyssnar på  musik på på spanska på 
fritiden? 



 

Ja, de letar efter dem och sen alltså och sen frågar jag varför väljer du den låten? För det finns säkert 
massa andra som har futurumform eller perfektform eller nånting sånt, men jag frågar varför väljer du 
den låten? Alltså specifikt av nyfikenhet, de flesta väljer alltså väldigt glada rytmer och lite 
glädjespridare på nåt sätt, väldigt få väljer de som är lite långsammare eller ballader eller texter som är 
lite mer… 

-så du menar att när de får välja musik själva så väljer de ofta musik som är lite glad och lite rytmer 
och så där? 

-ja och det finns säkert kanske mest som man har hört. 

-kan du ge nåt exempel på nån låt som nån elev har valt som du arbetat med? 

-(skratt) du kan gissa själv alltså… t.ex. ”El perdón” 

-”Despacito”…? 

-Ja den har kommit också men ”El perdón” t.ex eller ”bailando” så fort det kommer in på gerundium 
alltså har du hört, det  är många som lyssnar också på musik på sin fritid och letar efter liksom spansk 
musik de gillar det. Det var de som kom med förslaget, den finns här alltså kolla… 

-jag förstår, intressant vi går vidare lite, vilka andra aktiviteter i samband med att lyssna och sjunga, 
vad mer än det gör ni? 

-de översätter texter, och det är väldigt intressant det som kommer alltså det bara, ni måste översätta 
texter för att förstå vad de säger liksom, och så kommer de på olika sätt och översätter, ibland kommer 
de på engelska och ibland på svenska, och sen andra gör ord för ord och så kommer de och det blir en 
väldigt rörig text och det är ingen som fattar nånting. Så det är väldigt intressant att se alltså den där 
processen, hur tolkar vi den, hur ska vi använda våra liksom medier för att reda på, är det rätt, google 
translate använder vi väldigt sällan så då tar jag min tjocka liksom diccionário, lexikon, den här är den 
bästa (skratt). Sen kommer annat liksom, fyll i luckor, det står t.ex. en mening på själva texten i 
sången, så saknas ett eller två ord, och man måste liksom leta efter det och lyssna på själva låten, vad 
är det för ord som saknas där. Och så fyller de i. 

- Hur tycker du det fungerar att översätta texter, lär de sig nånting? 

-ja, inte mkt kanske för att, jag tycker det är väsentligt att de ska förstå själva innehållet på texten, men 
om det ökar ordförråd, jag vet inte riktigt, kanske lite grann, kan det va, för vissa elever som är lite 
mer ambitiösa, det kan vara en liten aning. Men de flesta nöjer sig med att bara förstå texten.  

-Du går inte vidare sen och har de här orden så att du testar om de har lärt sig dem eller så, vid ett 
senare tillfälle? 

-inte i vanliga fall, alltså det beror på om man ska tänka sig och leta efter en futurumform, då måste 
jag testa dem sen och gå vidare, och t.ex. om de säger…”voy a alejarte” vad kommer den här formen, 
den här strukturen, och vi kan gå till nästa steg, så det blir liksom en liten, det är mer åk 9, åk 8, i nian 
som vi går lite djupare, i sjuan det kan va t.ex. verbet ”tener”  de väljer t.ex. ”sube de la radio” eller 
”despacito”  och då plocka liksom alla de tener, verben, och jobba med dem. . 

-Ja jag förstår,  har du liksom kunnat se att användningen av musik, att den gör nån skillnad när man 
jobbar med nånting? 

-Ja, det är väldigt motivera eleverna alltså liksom, i yngre åldrar det är lättare såklart, för de har mkt 
spring i benen och de kan till och med känna rytmen i kroppen, och så vill de dansa också, så… 
(skratt) ok, vi kompletterar med lite danssteg, så blir det en helhet, och de kan sjunga t.ex.  sånger som 
”despacito” utan att förstå varenda ord, men de sjunger det och de känner som om de skulle förstå hela 
texten, det är det som är själva förmågan att ta in språket och  uttala liksom rätt och betona, men det är 
självklart att liksom vi sjunger inte varenda område alltså , vi väljer vissa områden lite mer. 



 

-när de sjunger då, sjunger alla? 

-ja, hela klassen sjunger, och så kommer sen för de är lite blyga några stycken, så det är två och två de 
har sina datorer  eller ipad eller nåt, som redskap så kan de göra hemma och öva nån annanstans, de 
två, eller en själv , sjunger och sen lyssnar jag på det. De spelar in och så skickar de till mig filen så 
jag får lyssna på dem.  

-jaha så de får spela in när de sjunger, och skicka till dig? 

-ja. På det sättet kan jag bedöma deras uttal, hur kommer de att känna liksom själva, och de flesta 
liksom tycker att det är ganska ok, bara de inte visar för de andra. Ingen annan ska höra liksom bara 
jag. Framförallt de som går i åttan och nian, de andra, vissa inte alla, hälften av klassen väljer att göra 
inte inför klassen. Det blir mer och mer så. Innan jag kommer ihåg vi alla sjunger a capella och de var 
entusiastiska, men nu har de blivit mer, att de gömmer sig bakom den här sociala medier. 

-jag förstår, det är intressant. Vi kan gå vidare till nästa fråga.  I enkäten svarade många att det var ett 
viktigt syfte i att använda musik att man får en inblick i eleverna får en inblick i den spansktalande 
kulturen och jag undrar hur du tänker kring det. Hur kan man definiera kultur i det här sammanhanget? 

-alltså associationen, latinokultur, spansk kultur, man associerar alltid med glädje, ett sätt att vara 
liksom. Och det är väldigt mkt festlig melodi och texter och väldigt skojiga liksom ord som kommer 
”mamacita, papacitito” t.ex. och de tycker det är så roligt att höra det där så de använder de ibland bara 
, nån välkänd sångerska eller. 

- så de använder de orden sen vid andra tillfällen? 

-ja, i olika sammanhang alltså, på skolan i korridoren t.ex de säger till varandra ”ay caramba” t.ex.  
och andra förstår inte vad det är, men de som lär sig spanska sprider liksom lite på nåt sätt, om de 
skulle komma till skolan skulle alla känna till,  och säga t.ex. ”hola, que tal”  och alla hälsar liksom, på 
morgonen ”buennos dias” så det är många som säger ”oj, alla pratar spanska här” nej, det sprider sig 
väldigt mkt, för de tycker det är nån glädje där, nån festlig grej, musiken, och spanska går ihop hand i 
hand.   

-ursäkta vad går ihop hand i hand? 

-musiken och glädjen. 

-så det sprider sig så de pratar spanska utanför klassrummet, och det kan du säga att det har med 
musiken att göra? 

-ja. 

-ok, det är intressant. 

Ja, jag tror att det är därför det är så populärt liksom med själva spanskan, jämfört t.ex med tyska och 
franska har jag 60 st elever som läser spanska i sexan, franska och tyska har 20-25. Så är skillnaden, 
och det är varje år alltså, det har varit så flera år tillbaka, precis samma. Och nu fick jag förra veckan, 
du kommer att få 75 st som ska läsa spanska. 

-jaha, och du tror att det har att göra med den här glädjen som finns? 

-Ja, jag tror det för när man frågar dem, de säger själva de som kommer i åk 5, det var en presentation, 
det är åk 8 elever som får presentera spanska till åk 5,  och de sjunger med dem, de här som jag sa 
veckodagar och siffror och färger, och så säger de, vad ska ni välja i slutet ”aa spanska såklart” säger 
hela gruppen.  ”varför då?” frågar de, ”för att det är intressant och det är jätteroligt”,  ”men ni sjunger 
också på tyska och franska” ”ja men det låter mer lättare liksom på spanska” ”ja det låter lättare 
kanske i början men sen blir det, ja uppför backen, med grammatik och så det blir inte så jättelätt”. 
Jaja men den glädjen finns alltså på nåt sätt. 



 

-jag förstår, ja då kommer vi lite in på nästa fråga som handlar om just huruvida du bedömer att det 
finns någon skillnad mellan de moderna språken? 

- Jag vet inte jag kanske säger fel, men mitt modersmål är alltså spanska, och så klart när jag 
undervisar spanska, då har jag hela mig själv som kommer fram och känner liksom, identitet, det är så. 
Medan tyskaläraren hon är från Sverige, franskläraren hon är från Sverige. De har lärt sig tyska och 
franska och att undervisa, de älskar tyska och de älskar franska och de kanske har jobbat i t.ex. 
frankrike eller tyskland, och har bott där, men skillnaden med mig är att jag är från chile t.ex. så 
kommer min spanska alltså latinokultur redan från början alltså när de ser mig, det tror jag är nånting 
som är lättare att komma ut i jämförelse med mina kollegor. Jag hittar väldigt lätt alla dessa låtar och 
texter och så medan mina kollegor måste gå in och kolla och skapa t.o.m. mkt också. Så säger de att 
det inte är lika lätt för oss fast franska tycker de ja det är jätteroligt att sjunga och bara sjunga, sjunga, 
sjunga t.ex. sen när det kommer i samma samband t.ex. med sånger och texter, det kommer också lite 
dans, det kommer också lite mat, och vissa ställen där man känner igen sig, nån procent i klassen som 
kanske har varit i Spanien. Det kan vara mellan 5-8 elever som har varit i Spanien, eller har 
någonstans där semester är kopplad till. Så de har väldigt mkt input där. 

-ja jag förstår, så man kan säga att det inte bara är själva musiken, det är din kulturella identitet som 
spelar roll? 

-ja det tror jag. 

-Tror du att du kan förmedla nånting av din kulturella identitet till eleverna? 

-ja det tror jag alltså, eftersom jag har jobbat på den här skolan i 17 år och det har ökat markant varje 
år i antal elever som väljer spanska. Så jag tror också att det ligger någonting där, sen känner jag t.ex. 
till andra kollegor som undervisar spanska och de flesta som jag träffar, i föreningar eller 
organisationer, de är från Spanien eller Chile eller Latinamerika, så jag tänker att det är få, om man 
t.ex. träffar en tysklärare, det är väldigt sällan man träffar en person som är från Tyskland. Jag vet inte 
om det är jag bara inbillar mig kanske, jag vet inte men det är väldigt liksom markant att det har ökat, 
och rektorn pratar också om detta, och andra kollegor som jag träffar, jag jobbar med Femtaskolan, så 
träffas vi Askun, Frölunda , Hösbo (namnen svåruppfattade red.anm.)en gång om året  

och så jobbar vi med språk, också på Sjuvaskolan, Lindeskolan, de har också antal elever mer varje år 
i spanska, och de som jobbar där är också från Latinamerika, eller Spanien. Alltså jag vet inte om det 
har nånting med det att göra, jag vet inte riktigt (skratt). 

-Jag är lite intresserad av vad det är då, förutom att man har spanska som modersmål, vad är det i 
själva den kulturella identiteten som gör skillnad? Och om man kan förmedla den identiteten till 
eleverna? 

-Ja de flesta som väljer, om man tänker på elevernas sida, de är väldigt liksom, kan man säga aktiva 
och liksom rörliga för de älskar liksom att det kommer mkt t.ex. spansk musik. Fast vi har gått igenom 
vissa sorgliga texter också ”La camisa negra” t.ex. Att det är väldigt sorgligt liksom själva texten, men 
ändå gillar dem det där sättet att ta upp den där sorgliga delen, fast rytmen säger någonting annat, om 
man tänker så liksom ”La camisa negra” om man liksom i takten där börjar röra på sig lite och börjar 
gunga lite, fast man, texten visar väldigt mkt sorg. Så jag tror det är också det, känslomässig liksom 
fångar folk, en känsla att man känner igen sig på något sätt i den där känslomässiga delen. Att det blir 
någonting som alla liksom har fast inte har lätt att förmedla spontant. Så fort det kommer liksom en, 
nånting som hjälper till med det, då släpper man loss, för de skulle aldrig våga att dansa annars, men 
kommer det en merengue eller salsa så kommer de börja röra på sig liksom med en gång, gunga och 
fötterna börjar stampa. 

-Men tror du att det här, att man släpper loss någonting, att det har en språkutvecklande funktion? 

-Det är intressant, men jag har inte undervisat i gymnasiet, utan bara grundskolan. Men jag tror alltså 
att dom som vill nåt mer, inte bara det här spontanitet och glädje och festligheter, nåt mer, kommer in 



 

på kanske författare som förmedlar nånting som de tycker är viktigt eller konst och kända personer, då 
väljer man liksom det seriösa, om man kan uttrycka det så den här mer seriösa delen lite framåt liksom 
i, senare kopplar.. för att det är kan jag tänka mig, tex när jag träffar många som har vart och studerat 
spanska tex i lunaskolan som jag träffar sen på gymnasiet, dom som tycker att det har vart jättesvårt 
asså det är precis gymnasienivå, och då börjar de åå det är slut med all sång och glädje där, nu kommer 
plötsligt en bok som de måste läsa, oj måste redovisa, måste dokumentera hit och dit , det dödar 
glädjen säger dom. Dom säger jag vet inte om jag skulle klara mig t.ex. och se den där delen, jag vet 
inte. Jag känner, jag slussar dom bara liksom vidare, men det är inte alla som går vidare. 

-som går vidare och läser och läser spanska i gymnasiet eller? 

-exakt, och tar lite mer på allvar liksom och vill prata spanska och vill liksom utveckla  kommunikativ 
förmåga man tänker sig liksom att de kan använda språket. Det är många som pratar liksom just våra 
elever i ett kapitel som heter ”mi futuro” som pratar framtid, yrkesdrömmar, vad de gillar, vad de 
tycker och vad de ska tycka är viktigt i framtiden. Och dom flesta liksom, kanske någon ska säga, 
någon i alla fall att de skulle t.ex. åka till latinamerika och resa t.ex. och lära känna folk i latinamerika 
eller spanien, men nej dom, nej det är inte det, det är ingen av dom jag, jag har 22 st i den gruppen i 
9:an , men det är ingen som nämnde nånting, så… 

-jag förstår, men kan du säga att du har haft elever som liksom inte bara har lärt sig det spanska 
språket utan också den spanska kulturen? Kan man märka det på nåt sätt, den här identiteten? 

-mmm, jo några, några stycken… 

- Det är intressant att se på kultur som identitet, som ett sätt att vara.. 

-Ja det handlar om… våran skola är väldigt mångkulturell skola, 18 olika nationaliteter, jag kan liksom 
inte försäkra 100% att det är så, men vi har haft t.ex. några spansktalande, inte många, 4-5 st kanske, 
där föräldrarna är från Latinamerika och de pratar flytande spanska, och de har liksom bra betyg. Och 
de barnen har kanske varit till hjälp, att se det här med sina kompisar. Det självklart kan hända, jag har 
en tjej t.ex. som är väldigt blyg, men hon dansar flamenco t.ex. hon är svensk men hon skulle aldrig 
visa inför alla andra, hon är väldigt blyg, men när hon dansar flamenco då liksom förvandlas hon på 
nåt sätt, men ja kanske hon har hittat nånting där va… men det är väldigt sällsynt. 

-Kan den där flamencoidentiteten då spegla av sig i hennes språkutveckling på nåt sätt tror du? Tror du 
att den spelar roll, att det hänger ihop? 

-ja det kan hända men jag som sagt har inte liksom kommit in så djupt i att undersöka det här 
fenomenet, det kan hända. 

-jag tänker då i kombination med musik alltså, eller med dans, eller musikaliska aktiviteter på nåt sätt, 
att det kan hjälpa till att förmedla en identitet som sen kan… 

-ja det är… grejen t.ex. är att vi gjorde dans.. 

-du har dansat med elever? 

-jag skulle säga att nästan alla har dansat, när jag säger till mina kollegor att vi har dansat, eller om de 
kommer in nån från franskagruppen, eller vi har bjudit dem in till våran fest (skratt) de kommer in och 
de tycker åååh va roligt asså, åå va roligt asså, åå liksom det är, kan ni upprepa igen liksom nån annan 
gång (skratt) men det har vi inte mkt, vi tar det med en nypa salt bara det där. Men jag tror att det 
sprider den här glädjen, det är klart, det är klart. Det är positivt alltså. 

-Och franska och tyskagrupperna de har inga såna fester?  

-nej 

-Eller ni besöker varandra, kan man säga? 



 

-Och då när de kommer in till spanskagruppen då är det kanske att ni dansar och sjunger och gör såna 
saker? 

-Ja 

-Och hur är det då när ni spanskagruppen besöker franska och tyska, vad gör ni då? 

-ja då har vi också gjort lite ramsor och lite sånt. 

- Men det finns inte nån, det.. här.. jag är ute efter nåt här jag vet inte riktigt (skratt) alltså jag undrar 
om det finns nånting mer än bara språket, tror du att de här franska-och tyskaeleverna upplever nånting 
mer än bara språket när de kommer in till er? 

-ja, absolut! Och det är det jag tror att man kan associera, alltså jag är från Chile. Jag tror alltså att när 
vi pratar så att alla kommer på att, ja men hon är från Chile, hon känner liksom det, för det mesta. Men 
så säger XXX som är min tyska kollega, nej jag är född i Sverige och så säger hon att jag måste liksom 
läsa nån bok för att verkligen komma in lite mer, de har några filmer, filmer visar de, några filmer ja. 
Franskan har, ja det har varit lite si och så med franskan, det har varit så många olika lärare. En gång 
så vet jag att hon hade väldigt mkt sånger, texter och sjunga och sjunga och sjunga, väldigt mkt men 
hon är sjukskriven nu så, tyvärr hon är långtidssjukskriven så det har blivit stopp där.  

- Och du tror att den här förra läraren i franska, som också höll på med musik, att det fanns nåt 
liknande där då mot det som eleverna i spanska upplever? 

-Ja 

_Ok, det är intressant, vi kommer in och ut ur de här ämnena. Nu pratade vi ju lite om moderna språk. 
Jag tänkte, den sista frågan handlar om hur effektivt det är att arbeta med musik i 
språkundervisningen.  Vilken språkutvecklande potential har musik tror du, finn det nåt bevis för det? 

-Om man tänker en sån bara basic-grej, när de kommer t.ex. till nåt ämne där det står siffror, eller 
färger, så kommer de ååh hur säger man gul, just det, hur säger man blå? Jag säger kommer ni ihåg 
sången? Så börjar jag sjunga, och så följer de efter  och det åå kommer den färgen, för den där melodin 
sätter liksom nånting där, en koppling, och då kommer färgen. Samma som med siffror, jag säger, och 
jag säger till åk 7 ja … 89 … hur säger man det? Jag börjar med den här delen 8, hur säger man 8, ok 
tarantantantan, ok nånting med osc osch osch osch… ok bra och sen nästa, 9 liksom bra, och då 
ochenta nueve… men den där ”y” glömmer de, ochenta nueve, de vet de och då får de sjunga det. Och 
det kommer en väldigt, en sån rap, där siffror kommer fram, och de måste gå igenom kanske och göra 
hela rap från 10 och framåt för att komma till den där 89, och de kommer fram, så jag tror att det är 
hjälp. Det här verbet ”tener” det står i Vale t.ex. yo tengo, tu tienes, el tiene también (sjunger) så 
kommer den här melodin när man frågar på ett prov säger vi, så måste de sjunga kanske 10 ggr för att 
jaha nu kommer den rätt. 

-så det är ett sätt att minnas, så då lär de sig de här texterna utantill? 

-ja för det blir koppling mellan liksom den där och så olika förmågor samtidigt, jag tror att hjärnan har 
liksom lättare att associera med en melodi alltså, den ena halvan som hjälper den andra. Så man måste 
komma ihåg liksom vad det är för begrepp som kommer in i melodin. 

-ja jag förstår, då är det siffror, färger.. 

-veckodagar, hälsningsfraser… 

-så då använder du musik och visor och ramsor och så för att de ska memorera det här, och då märker 
du att de lär sig de här grejerna för att de lär sig melodierna så att de kan dem… 

-ja, det funkar, det funkar det där. 



 

-så de kommer ihåg de här melodierna senare liksom? 

-ja jag tror det, när de kommer till sjuan t.ex. så säger jag, när de kanske glömmer färgerna, 
veckodagarna så börjar jag, nanananana (sjunger) och nynnar och då ja just det! 

-då kommer de ihåg en sång som de har arbetat med i sexan? 

-ja exakt! 

-och den sången kommer de fortfarande ihåg i sjuan? 

-ja 

-jaha ok 

-och i åttan också, det är självklart, den fastnar nånstans liksom (skrattar)  

-ja jag förstår, och de här sångerna då det är låtar som är gjorda för att man t.ex. ska lära sig 
veckodagarna, pedagogiska visor? 

-Ja 

-kan du se nåt liknande resultat, att eleverna har lärt sig texter utantill med andra typer av visor som 
inte är så att säga pedagogiska visor utan mer autentiska låtar? 

-Ja de låtarna som de hört och t.ex. valt att sjunga så var t.ex. ”el perdón” förra året och ”bailando” 
enrique iglesias, de kunde sjunga liksom utan att förstå varenda ord. 

-och det är låtar som de själva har valt? 

-ja, och de kunde sjunga utan att förstå alltså, om man skulle fråga, vad betyder det där? Ingen aning, 
men de kunde sjunga hela den där biten, utan att veta liksom.. 

-och det är också för att det är låtar som spelas, som är populära eller? 

-ja varje dag alltså, eller hur?! Och rytmen också det är, det passar in, det är takten, rörlighet liksom, 
de vill röra på sig. Det var nåt intressant som jag provade, det var en sexa som sa, ”men vissa melodier 
är barnsliga” det kommer björnen sover melodi alltså, så de tyckte det var för barnsligt, ok och det var 
nånting som ”ola amigo como estas, yo estoy muy bien y tu que tal” ja det var liksom en liten 
hälsningsfras-text. Jag sa ok då får ni hitta en melodi själva, de började liksom 2 och 2 och kanske 
klappa händerna eller nånting i samband med det, och de tyckte det var jätteroligt, och de liksom ja vi 
hitta den å vi hitta den.  Och man hörde liksom när man gick runt och kollade, vad gör de? Och det 
kom liksom många (skratt) med samma melodi… för att de är gjorda liksom för att vara enkla 
musikaliska stycken, lätta och fastna liksom, ja på nåt sätt, så det var lite roligt att höra att det kom att 
de tyckte att den var mest liksom anpassad den melodin såna svenska barnvisor, enkla barnvisor t.ex.  

-ja jag förstår, det är jätteintressant, ja nu har vi pratat om de här olika frågorna som jag hade och jag 
tycker att jag har fått bra intressanta svar. 

-det var nånting annat som jag hade, när jag frågade elever från åk 5 när de skulle välja språk, varför 
väljer ni spanska ? det var en av frågorna och sedan sade de att det är många i världen som pratar 
spanska och det måste vara ett viktigt språk, det måste vara ett väldigt viktigt språk, för det kommer på 
t.ex. fjärde plats, engelska, kinesisk, hindi och sen kommer spanska, så det måste vara väldigt väldigt 
viktigt. Om man kan liksom engelska och spanska och svenska som här, då kan man få alla jobb var 
man än befinner sig i världen (skratt) och det är väldigt roligt att höra. 

-ja jag förstår det är klart, att man väljer språk utefter hur stort språket är i världen, ja.. 

-ja.. 



 

-ja intressant, är det nånting annat som du tänker på som jag inte har frågat som du tycker är viktigt? 

- ja… ja vi har i samband med, när vi har nya ord och så försöker man se vilka de använder mest, när 
de reser till Spanien säger vi, de är på nån turistort med familjen och så, så kommer de använda 
kanske, att man kommer in och köper glass, beställa mat på restauranger.. så den här restaurangdelen 
det är väldigt populärt, och hur maten smakar det har vi också gjort, och laga mat. Och de får beställa 
och vi har gjort liksom, vi anpassar oss till lite hemkunskap, vad som innehåller maten, som ska 
handlas, och ska lagas och ska ätas. Så den processen har de typ 3 timmar, först jobba med de ord som 
ska användas och sen efter några veckor i slutet gör vi det här, ok nu är det restaurangbesök, 
matlagning och handla också. Det är självklart, de berättar för alla andra.. 

-ja förstår , det är också ett sätt att förmedla kultur på. 

-ja exakt, åk 8 presenterade precis spanska för åk 5, och de berättade för dem, om ni väljer spanska då 
ska ni göra det och det, och det, och det, jättebra. Så det är inte så svårt att välja efteråt, så jag tänkte 
att jag ska göra mindre attraktivt nästa gång, nej jag skojade bara (skratt). 

-jag intervjuade faktiskt en annan lärare här i förra veckan som var inne på samma sak (återberättar 
episod från en tidigare intervju). Det kanske är så att det är lätt att göra spanska attraktivt just då 
genom att man använder sång och sånt, den här glädjen. 

-Och som sagt, det är mitt modersmål så jag brinner för det alltså.  

Ja, jag känner mig ganska nöjd faktiskt, vi har pratat snart en timme, och jag ska sätta mig och skriva 
ner det här nu… 

-är du själv spansklärare? 

-ja 

-Och du undervisar i vilken åldersgrupp? 

-6-9, och det är just det här med musikens roll som jag valt att fördjupa mig i för att jag tycker att det 
är särskilt intressant. Och det har kommit upp mkt intressanta saker t.ex. det här att många ser musik 
som ett bra sätt att förmedla kultur, men hur definieras kultur, som traditioner eller som identitet? Det 
är du säger att eleverna sjunger en sång utan att veta vad orden betyder, kanske är det något anant som 
förmedlas då, en identitet? 

-ja, jag tror det. 

-och sen det här som också många beskrev i enkäten som du också gjorde förra året, att det är roligt, 
man använder musik för att det är roligt och för att eleverna tycker det är roligt.. .tycker du att det är 
roligt? Att eleverna tycker det är en sak men kan du säga att  du tycker det är roligt? 

- ja absolut, jag kan inte spela gitarr t.ex.  

-men du sjunger? 

- ja men en kollega till mig som spelar han använder det på alla möjliga områden alltså, med mkt 
musik och mycket med sin gitarr och så, men jag kan inte spela gitarr, och jag sjunger bara sådär.. men 
det är också bra för det är ingen prestige i själva rösten, vi sjunger bara för nöjes skull (skratt) det kan 
vara liksom på den nivån där alla befinner sig. 

-men du sjunger också i alla fall? 

-Ja jag försöker, såklart (skratt) 

- Intressant, mejla mig din adress så ska jag skicka en biobiljett som sthlms universitet lovat mig. 



 

-jaha okej, ja det var intressant alltså det är inte många ggr som man diskuterar såna pedagogiska delar 
liksom, så det var intressant, bra att utveckla lite utanför skolans område.   

-ja det här med fokusgrupper, visade sig vara svårt. 

-ja jag förstår det 

-men det är fungerade bra 

-ja verkligen och behöver du nåt mer så kan du höra av dig. 

-ok, ja tack så mkt, ja då får du ha en fortsatt trevlig helg 

-detsamma lycka till med arbetet 

-hej då 

-hejdå 

 

 

 

            
 
 
   



 

Bilaga 8: Intervju 4 Maria 
 

- Okej, så du spelar gitarr och sjunger med eleverna. 
- Ja 
- Okej, hur kunde det se ut? var det ofta, eller inte så ofta? 
- Jo, det kunde va nåt sånt nästan varje gång men man kan ju inte lägga ner för mycket tid på 

bara en timme. Jag gjorde också ganska snygga stenciler i färg också, jag la ner lite jobb på 
det för att det skulle vara lite läckert.  

- Och du sjöng också? 
- Ja eftersom jag inte var så hemma på det så smittade det av sig och det märkte man. Det blev 

inte så “big business” och det va lätt för dom att haka på. 
- Så att sången har nån sorts relevans för dig personligen. Det är det som gör det relevant att 

använda sång i klassrummet så att säga. För att du har en personlig relation till den? 
- Nej, det tycker jag nog inte. Men jag tycker att dom har grammatiskt lite fräck text. Tex en 

som heter “Esperanza”, en sån där klassiker där dom använder verbformen dåtid. Inte 
imperfekt men… 

- Preteritum? 
- Baile, de contre och qué pasó bla bla… Liksom inte bara det att jag tycker att “åh den här 

sången”. Fast jo ibland kunde det vara så. jag tyckte nästan man kunde få ut något nytt av 
alltihop. Och jag kunde påpeka det ibland. Men naturligtvis det personliga, jag har ju det i 
mig. 

- Från de här åren där du bodde i spanien? 
-   Ja, och i sydamerika plus i Ecuador plus lite input av vad som hände. men jag tog inte alla 

hittar rakt av. Men en och annan sån där viral fick man ju ta tag i.  
- Ah men det är ju jätteintressant. Så då hade du kanske inte bara sånger i dig utan även en 

spansktalande eller kanske latinamerikansk kultur i dig.  
- Ja du menar både latinamerika och spanien? Menar du så? 
-  Ja, jag säger spansktalande och då menar jag den spansktalande världen.  
- Jo jo, det var också roligt för mig och för dom. Jag minns att jag läste ur svenska hundra år av 

ensamhet. och det var något parti där… Men det var inte riktigt musik. Ja men båda delarna 
har jag med mig delvis! 

- Ja, för vi behöver ju inte ta de här frågorna i ordning. Nu kommer vi in lite på kultur. för att 
just det här med att musiken är ett bra sätt att få en inblick i kultur. I “spansktalande kultur”. 
Det kan ju vara latinamerika, Spanien eller något ställe där spanska talas. Och då undrar jag 
liksom hur ser du på kultur i det sammanhanget? 

- Jag kunde väl lätt sätta mig in i vad en åttondeklassare inte kunde förstå. På grund av det ena 
eller det andra på grund av åldersskillnader. Jag kommer inte på något exempel men det kunde 
vara något begrepp som nämns i sången. Och då kanske man sa; på den tiden och så och så… 
så är det brukligt att… under den festen eller det firandet. Vi kan ta ett löjligt exempel, “uno 
dinero, dos de febrero, tres de marzo 4 de abril”. Och Så slutar det med “sjunde juli” och så 
nämnde man tjurrusningarna. även om inte jag är förtjust i någonting som man gör mot djur 
som är felaktigt. Men det är också en sån där känslig grej. Men du förstår då gick man in på 
det och så.  

- Ah precis. Du definierar kultur som typ traditioner? 
- Ja det kanske jag gör.  



 

- Som tex tjurrusningen eller? Eller jag tycker inte att du gjorde det först kanske. Då pratade du 
mer om något sorts språkligt uttryck. och att det kan ha nåt. Det här ju en ganska svår fråga 
tycker jag. Vad är kultur liksom? Men det är ju därför jag har med den.  

- Jag kan se om jag kan komma åt den mera. Nu tar jag det via sångerna, jag går inte in på vad 
kultur är annars. Det finns så många uttryck.   

- Jag tänker väl på nån sorts kulturell identitet. Att man som spanska lärare förmedlar en 
kulturell identitet. Och vad den består i och om musiken kan vara en väg in i det. Förstår du 
vad jag menar? 

-   Kulturell Identitet som tredje person, tredje begrepp alltså. Inte du, inte jag och inte dom utan 
det spanska, det genuint spansktalande. Är det kulturidentitet? 

- ja, eller om vi säger att du har bott i latinamerika i flera år. Då har väl du antagligen fått med 
dig någon sorts kulturell identitet liksom.  

- ja, iallafall lite fernissa och förståelse har jag fått.  
- Och vad skulle det kunna vara?   
- Tex nu går jag via en sång igen.  
- Men det är bra att du gör det. 
- Den här lärde jag mig på en buss en gång och den gick så här. “ojita verde de la 

coca…….”(08:00) och då kan man ju säga att det där lilla bladet coca, ja det är ju cocaine. 
Men det är ju ett blad som man använder för att hålla ångan och  uthålligheten uppe och hålla 
hungern borta. Och det var ju inget konstigt med det.  

- Du lärde dig den på en buss sa du? 
- ja, när jag bodde i Ecuador och så stapla jag upp där och lärde mig den. Och en gång sjöng jag 

den i en klass lite grann. Och visade “ojita verde de la coca” och då fick man förklara vad 
coca-bladen användes till i anderna. 

- Kunde du de här sångerna utantill då?  
- ja, jag har som sagt nästan musiker så musikant är jag! 
- Okej 
- Så jag har ganska mycket på pluskontot kan man säga.  Och samlar och har mig och jag håller 

fortfarande på jättemycket.  
- På vilket sätt har du hållit på? Om man får fråga det.   
- Jag sjunger lite grann och jag spelar med en cellist nu. Jag spelar med vänner och översätter 

spanska sånger. Det är en stor del av mitt liv att hålla på med musik.  
- Tror du det har påverkat dig? Att du liksom har hållit på med musik i klassrummet? För att det 

är en stor del av ditt liv i övrigt. Tror du att du hade hållit på med musik i undervisningen om 
du inte hade hållit på med musik utanför undervisningen? 

- Nej, eftersom som jag sa tidigare så är jag lite avspänd när det kommer till att spela. Det är 
ingen stor grej för mig. Jag har varit lite frimodig liksom inte brytt mig om att “åh herregud 
jag kan bara spela tre ackord!”.Och då smittar det av sig och då är det inte konstigt att sjunga 
med inför andra. 

- Så du tror att du kanske har kunnat ha ett inflytande så att dom vågar? 
- Ja, jag vet det! Det känner jag. och det har för övrigt varit ett bra lärarliv också.  
- Hur då menar du? exempel? 
- Att man alltid har en gitarr nära och att det finns sånger som handlar om allting. I grundskolan 

kan man få till allt möjligt osv. Så min gitarr har varit som min bästa kompis.  
- Har du undervisat 6:an till 9:an? 
- Ja, fast mest 1-6. 
- Men för att spanska är väl inte ett ämne i lågstadiet. 
- Nä precis. Då har ju jag varit vanlig lärare.  



 

- kan du se någon skillnad i hur du har använt musiken i lågstadiet och i 8:an och 9:an?   
- Progression, alltså att man börjat med korta snuttar. Ju högre årskurs desto fler verser och lite 

mer omfattande sånger.  
- Så lite mer komplicerade texter? 
- Ja, lite barnsligare i början kan man säga.  
- Om vi går tillbaka till det här med kulturell identitet. Hur det kan märkas i musiken. Jag tänker 

att om man tittar på själva musiken och melodin och inte bara texten. Utan även melodi och 
rytm. Finns det en kultur i rytmik och tonfall när man sjunger en sång?  

- Ett kulturelement? 
- Ja eller hur man uttrycker sig med sin röst. Uttrycker man sig olika med sin röst på olika 

språk? 
- Ja det kan jag tänka mig. Det tror jag! För det har jag hört nyligen när jag var på en liten 

musikkurs. Då sjöng jag på spanska och då sa dom “men det är ju helt annorlunda när du 
sjunger på spanska och när du sjunger på svenska!” Det var ju vuxna men det var ju ändå en 
sorts lärsituation.      

- Vad tror du var skillnaden? 
- Jag tror att alla mina nio år tillsammans är en del av mig även fast jag känner mig så svensk 

och göteborgsk osv. Men nånstans så öppnade jag upp för allt det där jag har i mig. Så det kan 
jag svara på att, att det hände någonting när språket är så familjärt som det är för mig. 
Eftersom jag har fått det lite gratis för jag var ju tolv när jag flyttade ner. Och det är ju en 
jättebra ålder! Man behöver inte läsa så mycket och det var en bra ålder att lära att spanska.  

- Så du bodde i spanien mellan 12 och 19? 
- Ja.  
- Så du gick i skolan där också? 
- Ja. Så därför tror jag att det färgar av sig när jag sjunger på spanska.  
- Fanns det någon musik i skolan i Spanien? 
- Ja, det måste det funnits. Men det mesta lärde man sig utav vänner. Men visst fanns det 

musikteori som jag kommer ihåg. Men nej jag har nog inte lärt mig så många sånger i skolan.  
- Du fick vänner som höll på med musik? 
- ja, både äldre och yngre. men det var lite religiösa sånger mest.  
- Var i spanien var det du bodde? 
- I Malaga. Och Andalusien gillar man att sjunga och klappa händerna fort.  
- Många lärare säger att syftet med att använda musik är att det ger en bra inblick i kulturen. 

Men hur kan man koppla kultur till språkutveckling och språkinlärning? Är det bara att man 
lär sig om traditioner, levnadssätt och vanor? Eller finns det något annat i det här 
kulturbegreppet? Och jag tänker att om man kommer in lite på det här med identiteten och att 
det kanske finns något ett specifikt spanskt sätt att sjunga på? som man inte kan förmedla till 
eleverna genom tryckt text.  

- Jag tvivlar på att någon person som har läst spanska här kan förmedla det om dom inte spelar 
upp bra och relevanta låtar. Jag tror inte många har min fördel att jag hade så mycket i mig 
och håller på med musik.  

- Du tror att man kanske måste ha haft en sorts erfarenhet av spansktalande kultur. Att man 
måste ha bott eller levt där för att man ska kunna förmedla det? 

-    Jo visst, jag tror att andra kan det men jag tror att jag har haft ett litet försprång. Jag tycker 
det är svårt det här med kultur och musik.  

- Det kanske är svårt att sätta ord på. Men vad har du förmedlat genom musiken till dina elever? 
- Jag tror jag har förmedlat någonting äkta på något sätt. Något som jag har lärt mig och tagit in 

i mig. En sorts entusiasm och lite färg och fläkt.  



 

- Jag förstår vad du menar. Men tror du att eleverna har kunnat fånga upp det? och att det har 
kunnat bidra till deras språkinlärning?  

- Det kanske visar sig senare att dom hör “la paloma” och att dom kommer ihåg då och tänker “ 
Men det var ju den!” En retroaktiv verkan. Jag vet inte om det bidrar så mycket till språket, 
men jag tror att vissa sångrader fastnar. Det vet man ju själv från tidigare språkinlärning att 
man kan ju hela rader från sånger. Så jag tror att dom har kunnat få med sig fraser. Och att 
dom har kunnat ha lite nytta av dom som exempelvis mallar. Men jag tror mycket på det 
retroaktiva.  

- Vi kan gå vidare lite till den näst sista frågan. Den som har rubriken moderna språk. Bedömer 
du att det är någon skillnad mellan franska, tyska och spanska med hur musik används? 

-  Oj det var svårt. Men jag tror att spanien har större möjlighet att förmedla. Eftersom att dom 
har hela latinamerika med många inflytelserika sånger och både gammalt och nytt. Jag tror 
inte Frankrike har så mycket och inte Tyskland heller. Men alla har naturligtvis både 
vaggvisor, barnsånger, poplåtar och lite schlager. Jag tror att dom spansktalande länderna har 
lite mer att bjuda på.  

- Att det finns en annan kvantitet? 
- Ja, kvantitet och variation. En fantastisk variation och det kanske fransmännen har från sina 

kolonier men jag tror ändå att spanien är överlägsen på den fronten. Spanskspråkiga länder 
menar jag när jag säger spanien.  

- Du tror att musik används oftare i spanskundervisningen än i franska och tyska? 
- Ja det tror jag. Men det vet jag absolut inte. Men det finns mycket större smörgåsbord att välja 

från.  
- Det är lättare att använda det i spanskan än var det är i dom andra språken. 
- Tänk på alla dessa latinamerikanska sångerskor, jag behöver inte namnge några men dom är ju 

många. Men som sagt jag är ju inte varken expert på Tyskland eller Frankrike. Men jag har en 
stark känsla av att det är så.  

- Vi har ju redan varit inne lite på exempel på sånger som du har använt men jag tänkte bara 
fråga för att jag tycker det är intressant. Har du något tillfälle när du har känt något speciellt? 
Att det har hänt nåt liksom? 

- Jag förstår vad du menar. En lite magisk stund eller att man känner att alla fångas av 
någonting kanske. Jag ska kolla i min pärm med spanska sånger. Ibland kunde det vara så att 
en elev kunde illustrera en sång och då tryckte jag ut den i färg. och jag minns att vi sjöng en 
klassiker som jag tycker om fortfarande.  

- Finns det någon låt som kanske har varit ovanligt effektiv kanske? 
- Ja, den här “un mundo de amigos” har varit väldigt bra. Den är väl 30 år gammal eller 40 år. 

Det är någon som heter Juan Carlos. Han är brasilianare och har gjort den. Den finns översatt 
till svenska och det är jättebra. Det är en riktigt söt sång och den finns på you tube tror jag. 
Jullåtar var lite roligt att köra. En annan väldigt bra inlärnings sång för unga sjätte eller sjunde 
klassare är “ Tu y yo”. Texten är så bra “ Tu y yo, la luna y el sol, ella, el, el rosa y cavell”. 
Och det är inte långt och det kan man lära sig utantill. Och det gjorde dom och sen illustrerade 
vi det här.   Det var jätteroligt och den tycker jag absolut var jättebra. “Tu y yo” hoppas den 
heter så. annars kan du få texten av mig så småningom om det behövs! 

- Okej, jullåtar och den här “solen och månen”, jag förstår.  
-   Ja dom som va så lätt, kul och lite skoj. och “LÅTTITEL?”, den har jag inte använts så jätte 

mycket men det var kul när en kille illustrerade både dolk och pistoleftersom det är en så 
dramatisk historia.  

- Det var liksom att det var illustrerat av en elev? 
- Ja själva stencilen. 



 

- Så du använde sen den stencilen till andra elever med den där illustrationen liksom.  
- Ja det var kul. och som sagt en fantastisk låt. 
- Du får gärna fortsätta att bläddra i din pärm om du kommer på några fler sådana där. För det 

tycker jag är jätte intressant! Men jag gå vidare lite med mina frågor. Jag har en fråga som har 
med efftektivitetsbevis att göra. Den handlar då om att majoriteten av alla lärare, drygt 80%. 
Svarade att dom har observerat resultat för språkutveckligen när dom har använt musik. Och 
då undrar jag vad du betraktar som evidens för att musik har en språkutvecklande potencial?  

- Oj va svårt, för jag minns inte om jag riktigt såg det. Men jag tror att om man har använt en 
fras ur en sång som en liten mall. Du minns att jag pratade tidigare om sådana här virala 
hittar? Och den här fotbollssången “la copa de la vida” hette den. Jag hade ju inte spanska i 
jättemånga år heller. Jag hade alla årskurser i olika konstellationer. Men om vi tex har sjungit 
en sång som “quisiera tener la suerte” etc. Och sen kanske dom använde “quisiera”. Fast det 
kanske inte har stått i någon lärobok. Man ser att dom plockar någonting från musiken och det 
är det enda jag kan säga.  

- Och det har du observerat? 
- ja, det har jag något minne av att “oj va kul han eller hon har infogat detta”. Jag kan ju inte 

säga att jag har märkt det vid ett flertal tillfällen. Men jag tyckte mig ibland hitta spår av 
sångtexter eller mallar. Vill du ha en sång till? 

- Ja visst! 
- “Gracias a la vida”  
- Förstås den är ju fin! 
- Jag kan kanske inte alla 28 verserna men ändå man kan ju några iallafall. “Guantanamera”. Ja 

det är ju väldigt mycket dom får i dom här texterna faktiskt. Oslagbart tycker jag! 
- Men kan du se någonting i dom låtarna som har fungerat bra och om dom har någonting 

gemensamt? 
- Ja jag kanske borde ha tänkt så någon gång. Det är svårt att hitta någonting gemensamt. Men 

något som alltid underlättar är att det är distinkta verser. Att det inte är ett massivt block och 
det har ju dom flesta sångerna. Ja men vi kasnke ska säga så! Att dom låtarna som har en bra 
refräng är bra. Men det är bara en gissning.  

- Jag förstår! Nu tänker jag att vi går vidare med den sista frågan eller den sista som vi inte har 
haft uppe än. Det är den som har att göra med vilka andra aktiviteter i samband med att ni har 
spelat, lyssnat och sjungit har du använt? 

- Jag det skulle vara när jag har bett om att dom ska illustrera en sång. Och då har jag sagt att 
den här låten handlar om det det, har någon lust att rita någonting till nästa stencil som 
kommer? Ja och sen har vi haft lite gestaltning. Tex “ ni två! kan inte ni tänka ut en pantomin 
för det här och så sjunger vi!”. Så gestaltning kan man säga att vi har gjort. Eller dramatisering 
kan man säga. Sen hade vi liksom korta månadens ordspråk. Eller månadens ramsa. Nu har jag 
dom inte framför mig men jag hade nästan till tolv månader. Lite kul så där, så man nötte in. 
Just verser då, inte prata eller sjunga.  

-   Kan man säga att det finns en musik i det också? 
- Ja, absolut. Eftersom det är sån rytmik i det.  
- Dom fick läsa texten också vid varje tillfälle? 
- Ja eller också så var det bara pang på, nu sjunger vi och följ med i texten och så gåt vi igenom 

det efteråt. och så frågade jag vilka ord kan ni? och vilka kan ni inte? Det var lite av varje.  
- Så läsa och översätta kan man också se som aktivitet då? 
- Ja, jag kommer ihåg i nian då översatte någon kille den här “la copa de la vida” väldigt 

skickligt.  



 

- Var det en Låt? jag minns inte den. Jag minns tex “la vida loca” osv. Det var till ett fotbolls 
vm då eller? 

- Alla klarar ju inte av att översätta heller. Det var ju inte något krav, det var mer något 
frivilligt. Men vi hade lite arbete kring detta i klassrummet.  

- Var det en elev som hade valt den sången? Eller var det du som hade valt den? 
- Det kommer jag inte ihåg. Men den låg så otroligt i tiden så det var inte någon tvekan om att 

den skulle jag använda. och då spelade inte jag den utan som jag sa tidigare så hade jag en bra 
inspelning och så tillhandahöll jag bara texten och så sjöng vi med. Jag menar hur roligt är det 
med gitarr hela tiden? 

- Jag förstår. Så att den sången den kände eleverna liksom igen innan ni började sjunga den. 
- Ja och det var lite roligt. Jag tror andra lärare har varit bra på det att liksom fånga upp det som 

är hett just nu. Det kanske inte jag var så bra på men det var kul ändå.  
- Ja ni hade kul. 
- Ja det upplever jag det som. Dom tänkte väl varje gång “åh var skönt nu slipper jag kolla i 

boken”. 
- Men du jobbade med boken och sen hade du en liten sångstund liksom? 
- Ja.  
- Och dom uppskattade det för att dom helt enkelt tyckte det var roligt.  
- Ja det bröt ju av. Och alla människor tycker ju om att sjunga och det händer ju något 

annorlunda.  
- Nu har vi pratat om allt vi skulle prata om. Och det är inget jag känner att jag saknar. Är det 

någonting du känner att vi inte har pratat om som du vill ta upp? 
- Nej men om det är någonting du vill fråga igen så går det jättebra att höra av dig.  

 
 
   



 

Bilaga 9: Intervju 5 Carolina 
 

- Är det något du undrar om den här undersökningen? 
- Nja, pluggar du också på su eller? 
- Ja, jag jobbar som lärare och sen så pluggar jag också och gör den här mastern i språkdidaktik. 

Och då har jag valt det här ämnet. Men du arbetar som spanskalärare högstadiet? 
- Ja, jag hade elever sexan till nian. Näst sista året vickade jag för niorna och sista året hade jag 

hade dom. jag hade 50% spanska och sen hade jag textilslöjd också.  
- Och nu pluggar du? 
- Ja precis, nu pluggar jag på su och går spanska 2. Och så tänker jag att det får räcka för den 

här terminen och sen ska jag börja på högstadiet igen. och sen hoppas jag i framtiden att jag 
kan plugga spanska 3.  

- Så du jobbar och pluggar samtidigt nu eller? 
- Nej jag pluggar bara.   
- Så då är du inne i studierna? 
- Exakt.  
- Och fått lite distans till arbetet kanske.  
- Precis. s 
- Det var ju den där samtyckesblanketten som du fick bifogat där också. Att man ger sitt 

medgivande att jag kan använda materialet och det står där att jag försäkrar din anonymitet. 
Okej! Men vi sätter igång då. Då är det den första frågan eller frågeområdet kan man säga. För 
det är liksom öppna frågor det är liksom inga frågor så mer områden som vi kan samtala runt. 
Det första området har att göra med input då. Vilka musikaliska aktiviteter har du använt? och 
framförallt hur har du valt materialet till dom aktiviteterna? 

- Först tex med sexorna så fanns det ju färdiga… eller i alla stadier i och för sig. Jag har ju haft 
“amigos” och där har det funnits texter då. Under två år hade jag sexor och då brukar jag 
sjunga dom texterna som fanns där. Och det tyckte dom var roligt. och sista året jag hade 
sexorna så var det fotbolls em har jag för mig. Och då hittade jag spaniens nationalsång och 
det tyckte dom var jätte kul. Det var ju väldigt många idrottskillar och det var en idrottsklass 
överhuvudtaget. Och det passade jättebra. Och dom tyckte det var roligt och dom lärde sig lite 
ord. och sen för åttor och nior så har jag tänkt liksom vad dom tycker om för musik och 
musikvideor. Och då har jag valt mycket av det man har hört på radion osv.  

- Du har gjort ett urval utifrån vad för musik dom skulle gilla.  
- Ja precis. så att man fångar deras intresse. Tex Enrique Iglesias, Shakira och sen har dom 

kommit med förslag. Och sen har vi dansat lite också med niorna jag hade då. Redan när dom 
gick i sjuan eller åttan så dansade vi lite grann en eller två lektioner och sen så  körde jag dans 
som avslutning med dom. Fick med hela klassen och uppträdde på avslutningen. Det var en 
Zumbadans som är en latin inspirerad dans.  

- Var det ett initiativ som kom från dom eller dig? 
- Jag hade en vision om att jag ville göra lite zumba och så tyckte jag att det skulle vara kul att 

göra det på avslutningen. Jag tänkte att jag skulle göra ännu mer dans och musik men så var 
det en lärare som slutade och blev liksom inte av. Hela tiden har jag haft den här nian som jag 
hade förra året. och då spelade jag ganska mycket musik. Jag använde en kille som sjöng låtar 
på spanska med bara gitarr…. jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Och så brukade jag 



 

spela den när dom kom in i klassrummet. Jag är ju så dålig på att sjunga och så. Men jag har 
alltid tyck om musik ändå.  

- Men du sjunger fast du tycker att du inte kan sjunga? 
- nja jag kan sjunga med sexorna när det är lite fåniga sånger. Jag sjunger inte sådär jätte gärna.  
- Det är kul för att det är ganska många som jag har pratat med som har sagt att dom inte kan 

sjunga men att dom gör det ändå. Det behöver kanske inte vara så viktigt liksom.   
- Jag kan stå där och sjunga lite och kanske dansa eller så. Jag tyckte att jag fick! och det fanns 

ju såna här roliga spel där man har en låt och så ska man fylla i luckor. och då satt jag själv 
och skulle fylla . Och då tänkte jag nu får ni sätta er och fylla i så att vi byter plats. Jag 
försökte liksom att få dom att ta med sig det här hem.  

- Gjorde dom det då? tog dom med sig det hem? 
- Ja det tycker jag att dom gjorde. Jag märkte det på musik. Det hör ju inte hit nu men jag visade 

ganska mycket film och inte alltid med jättemycket syfte. Men jag har märkt att det var så pass 
bra att eleverna började se vissa serier själva sen. Jag hade elever som kunde gå hem och kolla 
på fyra säsonger av “grand hotel” tex. man behöver liksom inte analysera sönder en låt och 
lära sig varenda ord. Det kan va bra och visa hur många av amerikanska kändisar som har 
latinamerikansk bakgrund osv. Och att dom sjunger på både engelska och spanska. Sen gjorde 
jag ju misstaget att låta dom översätta den där “despacito”. 

- Aha det är väl lite vågat språk i den.  
- Ja och det blir ju så pass svårt för dom också. Det va en kille som gjorde en google 

översättning på den och det blev ju ganska kul faktiskt. jag försökte ju lyssna också på vad 
dom gillar och så. Men nu när jag har lite mer kunskap så vill jag visa lite mer musik som inte 
är så amerikansk.  

- Jag förstår vad du menar. Det är intressant att du tycker att även fast dom inte förstår texterna 
helt eller att det inte finns något syfte. Så får dom ut något av det iallafall. Vad är det dom får? 

- Dom längtar liksom till lektionen för att dom tycker det är kul. Eftersom att jag inte har haft så 
mycket kunskap av spanska sen innan så har jag utgått från boken ganska mycket. Använt alla 
dom här övningarna och gått igenom ganska mycket grammatik och så.  Och har inte pratat 
spanska på lektionen hela tiden. Och då har jag tänkt att när man kör lite slaviskt i boken och 
kapitel, så kan man ha lite roligt också. Och det har blivit ganska effektiva lektioner ändå. 
Dom fick ju jättebra på nationella provet, de var den bästa gruppen i hela skolan. Nu råkade 
kanske de här eleverna vara en sån grupp också. Som kanske var bra också det vet jag ju inte. 
Men jag hade dem i 7,8 och 9:an och de fick jätte bra på nationella proven. Så jag känner ju 
ändå att jag lyckades bra. och jag kommer ju vara behörig när jag kommer ut så det kommer 
kännas mycket bättre. Då kommer jag förstå texterna mycket bättre och kanske vissa uttryck. 
Och om man har en text är det ju bra och kolla igenom vad olika uttryck betyder så det blir lite 
effektivare. Sällan kändes det ju inte som att dom var jätte intresserade av att höra det heller. 
Dom ville höra vad refrängerna och det betydde.    

-  Men dom sjöng med fast än dom kanske inte visste vad orden betydde? 
- Ja det kunde dom göra. Iallafall den 9:an jag hade. Sen hade jag en klass 8:a som var jätteblyg, 

och sexorna sjöng med i den här fotbollslåten också.  
- Och det var en låt som du hade valt ut liksom för att du visste att dom var intresserade av 

fotboll? 
- Ja, jag hade hört den på sommaren där och sen så gick det inte så bra för spanien, dom åkte ju 

ut ganska tidigt. Men jag tyckte låten var så himla bra, den hette ju “La roja baila”.  
- Den har jag faktiskt inte hört. Vem är det som sjunger? 



 

-  Ramos. Och det är så gulligt för dom där killarna är så glada och är med och sjunger. Jag 
skulle kunna tänka mig att fortsätta använda den faktiskt. Dom sjunger så fint och det är fina 
ord och så där.  

- Men får jag fråga lite om dansen då. För du sa att du hade erfarenhet av att dansa själv och du 
dansade den där latinamerikanska dansen. Kunde du se någon koppling mellan den och en sort 
språkinlärning? eller språkutveckling? 

- Ja ibland sa jag ju högt vad dom sa. Och i vissa låtar så kommer jag ihåg att jag sa “arriba” 
och försökte få med alla. Och sen försökte jag hitta lite bra låtar den finns ju en hel del bra 
låtar men ibland är dom så barnsliga. Där är ju jag så säker på min dans och där skulle jag 
kunna göra mycket mer med språkinlärning och dans. Att man kanske inte behöver sjunga 
alltid utan man kan också lyssna och göra rörelser som passar in.  

- Man förstärker liksom! 
- ja precis. Man kan gå igenom utan att behöva sjunga. Det här var ju i klass nio och det var ju 

många tjejer som också var blyga men det var en kille som sa “Det kommer aldrig hända”. 
När jag berättade för alla att jag tyckte att vi skulle uppträda på avslutningen. Men sen var det 
ändå han som stod längst fram bredvid mig på avslutningen.  

- Ni uppträdde med den där dansen på avslutningen? 
- Ja vi var 27 eller 28 i spanskagruppen och 20 stycken fick jag med upp på scen med 

balklänningar och finkläder, det var ju avslutning. Det var en sån här grej jag aldrig kommer 
glömma. Vi tränade bara kanske fyra eller fem gånger men jag hade gjort en ganska enkel 
koreografi. så det kommer jag nog göra lite mer och sjunga bakom bänkarna också. Jag vet ju 
själv från när jag läste franska när jag var yngre att man lär sig ganska mycket fraser av det.  

- Men tror du att det fick med sig något språkligt i och med att dom uppträdde med den här 
dansen? Skulle man kunna äga att det gynnade deras språkutveckling? såg du något som 
skulle kunna bekräfta det? 

- Jag förstår. Det kan det nog vara om man väljer rätt låt eller så. En gång var det några tjejer 
som fick välja låt och köra efter en storbildsskärm. Så det finns ju sånt man kan göra också. 
Det är ju snart ett år sedan jag gjorde den här dansen. Men jag vet att jag ibland sa det dom sa 
tex “nu går vi till höger”. Så jag tror att det kan gynna. 

- Men om man säger såhär då. Tror du att dom blev motiverade att lyssna på spansk musik eller 
dansa latinamerikanska danser även utanför skolan. Att det hjälpte till liksom.  

- Ja det skulle jag kunna tänka mig. Och att dom fick bättre självförtroende och vågade dansa. 
Dom kände ju att det är en glad musik och sådär. Jag vill ju tro det.  

- Det där är ju en otroligt viktig aspekt. Att man kan motivera eleverna att prata spanska eller 
lyssna på spansk musik även utanför klassrummet. Du sa ju det också att dom tittade på 
spanska filmer och så.  

- Ja jag visade en film som fortfarande finns kvar på netflix som var ganska läskig. Men dom 
gick ju ändå hem och såg den en gång till och tyckte den var jättebra. jag tror dom förknippar 
spanskan med något ganska kul. Och jag fick en känsla av att dom lyssnade lite mer på spansk 
musik när tex justin bieber gjorde den där låten stor.     

- Vi kan gå vidare lite för nu har vi berört massa olika saker här. Nästa fråga handlar om vilka 
andra aktiviteter i samband med att spela, lyssna, sjunga eller dansa har du använt? Det kan ju 
vara vad som helst,  tex att dom läste texterna.  

- Vi läste ju i böckerna samtidigt. Och dom fick sjunga texterna i kanon. 
- Fanns det övningar i boken till låtarna då?  
- Jo det var ju så att tjejerna skulle sjunga första versen och killarna skulle svara på den andra 

versen. Eller kanske inte killar och tjejer utan snarare ena halvan av klassen skulle sjunga ena 
versen och den andra halvan den andra. Och sen det här med att fylla i ord fick dom ju också 



 

göra. Dom fick ju ipads ibland och då fick dom själva gå in och testa det där spelet på 
lektionstid. Och då kunde vi köra att en person fick komma fram och köra framför klassen 
men sen så kunde dom få sitta med lurar själva och leka med den också.  

- Tror du att det går att få in grammatikundervisning med musik? 
- Absolut, jag kommer ihåg när vi spelade “el perdon” ett par gånger. Och visade hur man 

kunde använda den typen av grammatik.  
- Du visade att det fanns i den här sången? 
- Ja, jag stängde av ibland och berättade och sen fortsatte lyssna osv.   
- Nästa fråga har att göra med kultur. Många som svarade på den här enkäten som jag la ut i maj 

förra året svarade att spansk kultur i spansktalande länder är något man kan förmedla genom 
musik. Att ett syfte med musiken är det.  

- Och då undrar jag hur man kan få ihop kultur med språkinlärning och språkutveckling. Vad 
tror du? 

- Ja, man kan ju visa hur olika grammatiken kan se ut. Med tilltal och så där. I vissa 
latinamerikanska länder så säger man ju “vos” och så ju. Och man kan ju visa det genom 
musik och sånger.  

- Liksom olika språkliga variationer eller dialekterna.  
- ja men det har jag också visat kom jag på. Jag visade ju han...vad heter han nu igen… Han 

som är från puerto rico… och då visade jag hur han pratade och dialekten kommer jag ihåg. 
Och nu kan man ju visa ännu mer när man lärt sig mer om skillnaderna så det är ju rätt kul. 
Juste Mark Anthony heter han ju! Det finns ju en ganska bra låt där dom sjunger om alla 
länders olika kulturer. Den är väldigt fin och där nämner dom många olika latinamerikanska 
länder och om jag skulle spela den igen så skulle jag kanske visa var länderna ligger och jobba 
lite på det sättet.  

- Jag tänker att man kan definiera kultur på olika sätt. Antingen som du gör nu, att man pratar 
om olika länder där man pratar spanska eller traditioner som finns. Men jag tänker också att 
man kan prata om någon sorts kulturell identitet som kanske finns i spansktalande länder. Eller 
också i spanska språket, alltså om det finns någon kulturell identitet? Jag undrar om den här 
kulturella identiteten kan komma fram genom musiken? 

- Jag tänker ju på sånger från Andalucien och flamencon och den kulturella identiteten.  
- Ja eller jag har hört att man i Latinamerika så kan alla dansa och det är inte pinsamt för killar 

att dansa. om man ser på just dans för vi pratade ju om dans. Att det finns någon identitet i 
dansen som man kanske kan förmedla. Är det liksom någon skillnad på att dansa svensk 
folkdans och att dansa latinamerikansk dans? 

- Ja det tycker jag. Jag dansar ju själv foxtrot också då. 
- Vad är skillnaden då? 
- Den latinamerikanska dansen är ju lite mer sensuell, gladare och mer rytmisk. Det är ju liksom 

svårt att sitta still när man hör tex salsa. Sen finns det ju tangon som dom säger kommer från 
Argentina.... Jag kan ju inte tangons historia men jag tänker mycket på argentina när jag hör 
det men varför den blev så stor i just Argentina vet jag inte. Men visst kan man se olika 
kulturer. Det finns ju så många olika, man kamske skulle kunna visa liksom, här är peru och 
det här är deras tradtionella musik och så här ser det ut i chile.  

- Och om man lyssnar på tango är det argentina, om man lyssnar på salsa så är det mer Cuba 
och är det flamenco så är det spanien. Ja och det är så jag tänker att man kan jobba med musik. 
Och verkligen peka på olika länder och kulturer där spanska talas och olika variationer. Men 
du sa att det är lite sensuellt och lite glädje, då tänker jag är det så att man skulle kunna säga 
att den kulturella identiten i spansktalande länder innehåller det senuella och glädjen på ett sätt 
som skiljer sig från den svenska? 



 

- ja och jag tänker på vilka som har tagit dit rytmer och trummor, det är ju afrikanska slavar som 
tog med sig det. Och det kanske blandades med det från den andra urbefolkningen eller jag vet 
inte hur det har blivit så.  

- Ja du tänker så, det är ju intressant. Att det härstammar från afrika liksom. Vi jobbar oss 
vidare lite med frågorna här. Jag tänker på moderna språk och andra moderna språk, alltså 
tyska och franska då. Är det någon skillnad mellan spanska och dom andra moderna språken? 

- Ja det tycker jag. Jag hade en kollega som hade tyska och hon hade ganska mycket musik och 
brukade köra lite med gitarr själv. Så det finns ju mycket bra tyskt också men rent generellt så 
tänker man ju att det finns mer. Tex i det här programmet “stjärnornas stjärna” så var det tema 
latinamerika och då skulle dom välja varsin latinamerikansk artist och härma den. Och då 
tänkte jag att om dom skulle välja varsin tysk eller fransk artist så skulle det inte bli samma 
sak. Utan det blir ju lättare att hämta och det finns större och mer övergripande eftersom det 
spelas ju också mer på radio. Det är kanske också därför det är fler som väljer spanska för att 
dom hör det mer och det finns mycket musik osv. 

- Så det har inte med lärarnas vilja eller ovilja att använda musik utan har mer att göra med att 
det helt enkelt är lättare och att det finns mer att välja på.  

- Det är ju bara att lyssna på radion, man hör ju mer sällan en tysk eller fransk låt. Som tysk 
eller franska lärare får man nog gräva lite mer för att hitta vad man lyssnar på i dom länderna. 
Jag tror att det är mer lätt tillgängligt eftersom det finns så många stora artister som Mark 
Anthony eller Iglesias, shakira och jennifer Lopez. som alla har latinamerikanska rötter.  

- Men lite ramsor och sånger om veckodagar som man håller på lite med i sexan, det kanske 
finns på tyska och franska också. 

- Det är ju bra och det vet jag att jag också har kört. När jag letade till sexorna och sjuorna så 
gick jag in på youtube och kollade efter sånger om veckodagarna eller siffror. Man kan ju 
också använda musiken till lättare grammatik liksom.  

- Använde du alltid projektor när du skulle visa musik så att du kunde visa video också? 
- Inte när jag har tagit det från boken. Men ibland har jag haft boken uppe såhär men ofta har 

jag nog haft video samtidigt. Antingen har jag haft artisten som sjunger eller ibland texten så 
dom kan hänga med och verkligen se. Ibland har jag stannat den och ibland har jag bara låtit 
den gå.  

- Nästa fråga handlar om effektivitetsbevis. Det är många av dom som svarade på enkäten som 
sa att dom har sett resultatför elevernas språkutveckling i samband med att man använder 
musik. Vad tycker du kan vara övertygande bevis för att det är effektivt eller att det har en 
potential? 

- Men bara det att dom tycker att det är kul och att dom med glädje följer med i en text så blir 
det ju automatiskt lättare att lära in saker. Man får en mer avslappnad läromiljö på något sätt. 
och sen tror jag ändå att musik som är bra sätter sig ändå. Jag tror ändå att dom får med sig det 
sen när dom ska skriva och att det sätter sig någonstans i bakhuvudet.  

- Har du märkt det eller har du sett det i skriftliga uppgifter, att dom har använt sig av ord som 
dom har hört i låtar?  

- Nu var det ju så himla länge sen. Det är inte helt omöjligt men jag kan inte komma på nu 
exempel.  

- Men visst glädjen och att dom blir avspända är ju jätteviktigt.  
- Det var ju alla frågor jag hade men är det något som du känner att vi inte har pratat om? Något 

som du tycker känns viktigt. 
- Näej jag tänker kanske att det borde finnas nåt mer även i böckerna om man nu ska gå efter en 

bok. Annars så använder ju fler och fler projektor och letar själva. Men det borde finnas lite 
mer handledning om hur man kan jobba med låtar och att det kan finnas från olika kulturer. 



 

Man skulle ju verkligen kunna göra det här till något riktigt bra och ett projekt. Jag tycker att 
det är lite lite sånger i dom här böckerna egentligen.  

- Du saknar det lite kanske.  
- Jag kom på det tidigare idag att man borde göra det. men det orkar jag inte och jag har nog 

inte tillräckligt bra spanskakunskaper ändå. Man skulle kunna ha en separat bok med sånger 
och så.  

- Men du har en liten bank av låtar som du har kört? 
- Ja precis som jag själv tycker är bra och sådär och även lyssnar på eleverna och vad dom 

tycker är bra. Sen är det ju bra att vara med i den här facebookgruppen för spanskalärare och 
få ideer genom den. ja nu kommer jag ihåg! jag visade en video för mina sjuor och i den 
videon så frågade några elever sin lärare om dom fick gå på toaletten “puedo ir a el banjo”. 
Och den visade jag kanske två gånger och sen satte sig den frasen. Så där kunde jag ju se att 
dom lärde sig lite faktiskt.  

- Jaha det var en sång! 
- Ja en sån lite komisk låt. Den handlar om en jätte sträng lärare och sen är det en elev som är 

jätte kissnödig och då sjunger han “puedo ir a el bajo”. 
- Får jag fråga om du har känt något motstånd från tex elever, andra lärare, från föräldrar eller 

någon i skolledningen? För att du använt musik.  
- Ja det är väl att man måste tänka på att det är ganska lyhört. Ibland kommer dom in och ber 

mig sänka volymen och så.  
- Lite avundsjuka kanske. 
- Ja lite kanske. Eller när man visar film för det får man inte göra tycker vissa. Det är jätte strikt 

om man inte har något budskap med det. innerst inne har man ju det men det kan vara olika 
budskap. och jag har ju visat eleverna hur man ställer in sin netflix så att den är amerikansk 
och då kan man ju kolla på filmer med spansk undertext och så. Man måste ju även ha hänsyn 
till elevernas nivå av musik, man kan ju inte bara lyssna på flamenco eller traditionell musik 
för då blir det ju tråkigt. Man kan ju visa lite grann men om det verkligen ska tända till sådär 
så måste man ju ta något dom gillar. 

- Det finns låtar på spanska som man kan möta eleverna och deras referensramar liksom.   
- Jo precis. Så tycker jag att det kan vara med böcker också. För att få dom att börja läsa måste 

man först få igång deras inspiration och sen kan man ge dom andra böcker.  
- Man använder elevernas kulturella identitet för att hitta en ingång för att få in den spanska sen. 
- Ja man får liksom lura in dom. Man kan ju inte bara visa gammal musik eller gamla filmer 

utan mer lyssna vad som är aktuellt nu.   
 

 

 

 



 

Bilaga 10: Enkät 
 

Musik i språkundervisning 

                                                                

	

	

Antal svar: 63 

	

	

	

	
	

På vilken utbildningsnivå undervisar du? 
 

På vilken utbildningsnivå un-
dervisar du? 

Antal svar 

6-9 30 (47,6%) 

Gymnasiet 39 (61,9%) 

Summa 69 
(109,5%) 

	

	

Vilka andra ämnen undervisar du i? 
 

 



 

Vilka andra ämnen undervisar 
du i? 

Antal svar 

Svenska 11 (17,5%) 

Engelska 16 (25,4%) 

SO 7 (11,1%) 

NO 0 (0,0%) 

Matematik 2 (3,2%) 

Idrott 2 (3,2%) 

Musik 2 (3,2%) 

Bild 0 (0,0%) 

Hemkunskap 0 (0,0%) 

Drama 2 (3,2%) 

Dans 0 (0,0%) 

Ekonomi 2 (3,2%) 

Media 1 (1,6%) 

SVA 6 (9,5%) 

Annat 8 (12,7%) 

Inget 8 (12,7%) 

Summa 67 
(106,3%) 

	

	

 

I vilken geografisk kontext arbetar du? 
 

I vilken geografisk kontext ar-
betar du? 

Antal svar 

Storstad 40 (63,5%) 

Tätort 21 (33,3%) 

Glesbygd 3 (4,8%) 

Summa 64 
(101,6%) 

	

	

	 	



 

I vilket landskap arbetar du? 
 

I vilket landskap arbetar du? Antal svar 

Blekinge 0 (0,0%) 

Bohuslän 4 (6,3%) 

Dalarna 0 (0,0%) 

Dalsland 0 (0,0%) 

Gotland 0 (0,0%) 

Gästrikland 1 (1,6%) 

Halland 0 (0,0%) 

Hälsingland 0 (0,0%) 

Härjedalen 0 (0,0%) 

Jämtland 0 (0,0%) 

Lappland 0 (0,0%) 

Medelpad 0 (0,0%) 

Norrbotten 0 (0,0%) 

Närke 2 (3,2%) 

Skåne 1 (1,6%) 

Småland 1 (1,6%) 

Södermanland 30 (47,6%) 

Uppland 13 (20,6%) 

Värmland 2 (3,2%) 

Västerbotten 2 (3,2%) 

Västergötland 6 (9,5%) 

Västmanland 0 (0,0%) 

Ångermanland 0 (0,0%) 

Öland 1 (1,6%) 

Östergötland 1 (1,6%) 

Summa 64 (101,6%) 
	

	

 

Vilken åldersgrupp tillhör du? 
 

Vilken åldersgrupp tillhör du? Antal svar 

    -19 3 (4,8%) 

20-29 4 (6,3%) 

30-39 7 (11,1%) 

40-49 30 (47,6%) 

50-59 11 (17,5%) 

60-69 8 (12,7%) 

70-79 2 (3,2%) 

80- 0 (0,0%) 

	



 

Summa 65 (103,2%) 
	

 

Vilket kön anser du att du tillhör? 
 

Vilket kön anser du att du till-
hör? 

Antal svar 

Kvinna 45 (71,4%) 

Man 18 (28,6%) 

Annat 0 (0,0%) 

Summa 63 
(100,0%) 

	

	

Vilken utbildningsbakgrund har du? 
 

Vilken utbildningsbakgrund 
har du? 

Antal svar 

Lärarexamen eller lärar-
legitimation i Sverige 

54 (85,7%) 

Lärarexamen eller lärar-
legitimation i annat land 

6 (9,5%) 

Högskolestudier i Sverige 15 (23,8%) 

Högskolestudier i annat land 9 (14,3%) 

Annan utbildning 5 (7,9%) 

Summa 89 
(141,3%) 

	

	

	

Kommentar 

Endast gymnasial utbildning  

Jag har en lärarexamen mot förskoleklassen och förskola. 

Har inte fått min examen ännu och har mest jobbat på SFI, men under min VFU har jag haft mycket eget ans-
var för all spanskundervisning som min LLU har. 

kombinationsutbildningen vid Stockholms universitet 

Jag har studerat i USA, Ecuador och Spanien på universitetsnivå.  

Musikhögskolan i Stockholm 2 år, filmvetenskap och vetenskapsutbildning i pedagogik, förskollärare (förutom 
lärarutbildning i språk) 
	

 

 

 

 

 



 

Har du växt upp i en spansktalande miljö? 
 

Har du växt upp i en spans-
ktalande miljö? 

Antal svar 

Ja, i ett spansktalande land 23 
(36,5%) 

Ja, spanska talades i hemmet 8 (12,7%) 

Nej, men jag har vistats mycket i 
spansktalande miljöer 

25 
(39,7%) 

Nej 12 
(19,0%) 

Summa 68 
(107,9%) 

	

	

	

Kommentar 

Växte upp i Rumänien i en spansktalande familj.  

Levde mina första 6 år i Chile som mina föräldrar var tvungna att fly ifrån och vi hamnade i Argentina där vi 
bodde i 11 månader.  

Bott tre månader i Spanien och rest runt i Colombia och Argentina, totalt fyra månader. 

Perú 

Bodde 7 år i Spanien och 3år i Ecuador 

Jag kommer från Latinamerika 
	

	 	



 

Anser du att musik är viktigt för dig som person? 
 

Anser du att musik är viktigt 
för dig som person? 

Antal svar 

0 - 10 1 (1,6%) 

11 - 21 2 (3,2%) 

22 - 32 1 (1,6%) 

33 - 43 3 (4,8%) 

44 - 54 9 (14,3%) 

55 - 65 1 (1,6%) 

66 - 76 4 (6,3%) 

77 - 87 10 
(15,9%) 

88 - 98 10 
(15,9%) 

99 - 109 22 
(34,9%) 

Summa 63 
(100,0%) 

	

	

	

Kommentar 

Musik har varit en viktig del av min kulturtillhörighet och mitt liv. Jag tillhörde en barngrupp som hette "Victor 
Jaras Barn" och där fick jag möjligheten att lära mig folkdans och folkvisor från just Chile. Vi hade utbyte med 
svenska folkmusiker och vi uppträdde i många städer i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike och sist men inte 
minst fick gruppen möjlighet att uppträda i Chile då vi var i 20-års åldern. Vi har spelat in en LP-skiva och två 
kasettband. Vi har även varit med i tre tv-program, "Kikadigading", "Victor Jaras Barn" och ett barnprogram 
som handlade om när Olof Palme blev skjuten. 

Lyssnar mycket på musik, men kan inte säga att jag är särskilt musikalisk. 

Jag lär mig själv språk genom att lyssna på musik och översätta texten. Sedan dansar jag mycket, så jag hör 
mycket spansktalande musik! 

Lyssnar mycket på musik, mest spansk/latinsk 

Den har följt mig under hela livet och jag har nästan inte haft en arbetsdag utan att sjunga med elever.  

i mitt land musik är det mycket viktigt och är närvarande i varje ögonblick av våra liv 

Jag lyssnar egentligen ganska sällan på musik numera, tyvärr.  

 

Har du någon gång använt musik i din språkundervisning? 
 

Har du någon gång använt 
musik i din språkundervisning? 

Antal 
svar 

Ja 60 
(95,2%) 

Nej 3 (4,8%) 

Summa 63 
(100,0%) 

	

	



 

Skulle du vilja använda musik i din undervisning i framtiden? 
 

Skulle du vilja använda musik i 
din undervisning i framtiden? 

Antal 
svar 

Ja 3 
(100,0%) 

Nej 0 (0,0%) 

Kanske 0 (0,0%) 

Summa 3 
(100,0%) 

	

	

På vilket sätt skulle du vilja använda musik i din undervisning i 
framtiden? 
 
	

På vilket sätt skulle du vilja använda musik i din undervisning i framtiden? 

Vet ej 

Aprender vocabulario, gramática y cultura 

Genom  ämnesövergripande arbete. Just nu undersöker jag möjligheten genom att läsa  musikläroplanen för att 
strukturera en planering med musikläraren. Så kom jag fram till enkäten.  Flera delar av kunskapskraven och 
förmågor kan täckas med en genomtänkt projekt.   Att tolka ett stycke musik eller låt från en tidigare epok/om-
råde, både musikaliskt och språkligt kan vara en idé; att sjunga/spela ett stycke eller sång; att jämföra stilar 
här och där; dela musiklistor med elever där de kan hitta sina egna favoriter och göra ranking med kritiska 
kommentarer, etc.  
	

Vad skulle du vilja uppnå med att använda musik i din undervisning i 
framtiden?	
	

	

Vad skulle du vilja uppnå med att använda musik i din undervisning i framtiden? 

Motivera eleverna  

Variación en la clase 

Att ha det roligt, få elever att upptäcka mer musik som annars förblir okänd för dem; Få variation i undervis-
ning och redovisningsformer; bl.a.  
	

	 	



 

Vad tror du skulle krävas för att du skulle använda musik i din 
undervisning i framtiden? 
 
	

Vad tror du skulle krävas för att du skulle använda musik i din undervisning i framtiden? 

Handledning 

instrucciones, planificación concreta 

Bra planering och samarbete med andra lärare; tillgänglig och välfungerande utrustning/teknik och inspirerande 
introduktion.  
	

Har du någon gång också använt något av följande i din 
språkundervisning? (du kan välja flera alternativ) 
 

Har du någon gång också an-
vänt något av följande i din sp-
råkundervisning? (du kan välja 
flera alternativ) 

Antal 
svar 

Drama 42 
(70,0%) 

Dans 26 
(43,3%) 

Bild 43 
(71,7%) 

Film 57 
(95,0%) 

Nej, inget av ovan 1 (1,7%) 

Summa 169 
(281,7%) 

	

	

	

Kommentar 

Lekar/spel som bingo, memory och kortlek och att räkna när man hoppar hopprep för att automatisera räknin-
gen. 

Enkla rollspel med manus Enkla rollspel där elever själva skrivit dialog. Eleverna har tagit foton av föremål och 
djur och skrivit namnen på spanska. Eleverna har gjort enkel film och lagt till berättartext och berättarljud. 
Eleverna har sett på enkla korta filmklipp, oftast har de även sett manus. 

Vill på något sätt få in dans, då det är en viktig del av den Latinamerikanska kulturen! Hur det skulle funka med 
alla elever är en annan femma. 

Dans några enstaka gånger- traditionella barndanser 

Jag spelar gitarr sedan 15-årsåldern så det är  både bekvämt och enkelt för mig att kompa de flesta sånger. 

Ramsor, sånger och spel 

DRAMA: egen produktion av vardagssituation varje läsår som vi spelar in på video vid redovisningstillfället (äta 
på restaurang år 8, köpa ett husdjur år 6, handla kläder år 9, intervjuer av kändis år 7) samt kortare "mun-
ta"pass då eleverna agerar (övar olika moment)  DANS: Salsagrunder, rytmik och rörelselekar på spanska 
(översatt från förskolan)  BILD: Göra serieberättelser i rutor med text, t ex "Min dag, Min morgon" Göra en bild 
och beskriva enligt den "Mitt rum". Porträttbild till beskrivningen "Mi chico/a ideal" Digitalt foto av fotbolls-
spelare, om spanska landslaget med beskrivning Foto själv från min praktikplats i åttan med beskrivning enligt 
frågelista "Mi práctica"(anv. perfekt) Foto om "Min stad" där grupper gör en guide till delar av centrum runt 
skolan som vi sedan går runt och tittar på. Powerpointredovisning tema ett spansktalande land i 
Latinamerika.Karta, bilder.  FILM:  Dokumentärer om länderna. (mest UR) Mycket kortfilmer från UR, allmänt 
orientera sig om länderna, se miljöer och seder. Konstfilm, långfilm 1 / läsår med bearbetning frågor kring 



 

analys och budskap (jag gör som lärare). Diskussion på svenska. I nian översättning till meningar på spanska 
om filmen(tvåspråkigt frågeblad) i grupper som sedan redovisas. Filmer: Los amantes del círculo polar, Mujeres 
al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, el laberinto del fauno, El orfanato,La bamba, Gitano 
(Pérez-Reverte), Carne trémula, Diario de una moto, Barrio, La lengua de las mariposas.  Elever har ett par 
gånger gjort egna kortfilmer på spanska.     
	

Hur ofta använder du musik i din undervisning? 
 

Hur ofta använder du musik i 
din undervisning? 

Antal svar 

En gång per undervisningstillfälle 7 (11,7%) 

En gång per vecka 15 (25,0%) 

En gång per månad 22 (36,7%) 

En gång per termin 15 (25,0%) 

En gång per läsår 1 (1,7%) 

Summa 60 
(100,0%) 

	

	

Annat, vänligen ange:  

Ungefär  

2 gånger per termin  

Några gånger per termin.  

Detta var under min VFU men jag ville få in det oftare.  

Det varierar. Ofta med en del klasser och sällan med andra.  

Ibland oftare än en gång i veckan.  

Kanske varannan vecka  

När eleverna övar på glosor på sin Chromebook har vi spansk musik i klassrummet.   

Jag har märkt att eleverna lär sig mer ordförråd med musik än i böcker  

Dessutom projektet att göra låtar på spanska med introduktion i spansk populärmusik, förlagt till nian.  

	 	



 

 

På vilket sätt använder du musik i din undervisning? 
 

På vilket sätt använder du musik i din undervisning? 

Spela sjunga 

Lära ut vokabulär och grammatik samt knyta an till realia  

lyssna och annalysera 

* Musik från läroboken (AMIGOS) * Pop musik från youtube 

lyrics training 

Vi brukar lyssna på aktuella låtar som stas upp i radioprogrammet Que pasa facil på urskoa.se. Vi ser videon på 
youtube och tar upp en del ord från texten. I läroboken finns också en del sånger, främst för de lägra årskur-
serna, som vi sjunger tillsammans. Låttesterna som tas upp i läroboken känns inte aktuella och intressanta för 
eleverna. 

Ofta använder jag en lucktext. Eleverna ska lyssna efter ord. Ibland har vi försökt att översätta hela låtar. 

ord och grammatik och realia 

Översätta texter, grammatik, ordförråd  

Hörövningar i form av lucktexter Som inspiration till bilder d v s musik som bakgrund till bilder/fotografier 
Översätta korta(re) passager från spanska till svenskanär texten innehåller intressant grammatik Vi sjunger 
högt för att öva uttal 

sånger 

1. Varje gång: som uppvärmning inför en lektion. Det skapar en god stämning.  Direkt efter kör vi muntlig kon-
versation (tala/höra), vilket jag tror underlättats med musiken/uppvärmningen.  2. En gång i månaden: som 
träning mha lucktexter. Du lyssnar på den moderna/enkla låten och fyller i en lucktext.  3. Som tema på ter-
minens temadag. Då får de efter urval gestalta en konstnär eller visa hur en dans går till. Underlag ges i för-
väg.  

För att röra på sig och för att sjunga. 

För att ge ungarna en inblick hur ungdoms kultur ser ut i spansk talande länder. Så inga "oldies" eller sjunga 
för om jag citerera mina elever "det är lame". 

För realia, kulturell företeelser, introduktion till grammatik, med kompletterande text, lucktext, frågor, ins-
piration, inramning, allmänbildning, hörförståelseövningar, nya ord etc 

Vi sjöng sånger som fanns i läroboken. Ibland hittade jag andra sånger och texter. Ex. Guantanamera, Los 
Cafetales  Eleverna fick också hitta sånger själva som de tog med till klassrummet. Vi läste då texterna och 
lyssnade. Ex. Juarez Mi camisa negra  

texter 

Lysnna och gå igenom vocabulär och uttryck. Dans och sång. 

Lucktexter, textarbete, grammatik, realia 

Jag har spelat upp lite kända låtar, nya som gamla, gärna sådana som eleverna känner igen. De har fått låttex-
ten så de kan hänga med i sången och fått sjunga med om de vill. Sedan har vi tittat på texten och arbetat 
med innehållet. Vad handlar låten om? Pratat om eventuella fasta uttryck och sådant.   Jag använder mig också 
av lyricstraining.com som är en hemsida med massor av musikvideos. Där ska eleven lyssna på låten och fylla i 
luckor i texten. Uppskattat av eleverna hittills.  

vi lyssnar på en låt tillsammans, översätter texten, ibland sjunger vi. I samband med något specifik moment. 
Som trevlig inlägg i undervisning- stärker gruppen. 

Escuchan y rellenan huecos.  

För att förklara vissa grammatiska moment För att gå igenom realia Under mötet med utbyteskolan  För 
gemensamma aktiviteter med andra språk (språkdagen till exempel)   

Sjunga/lyssna 

Projekt Översättningar Realia 

Översättningsövningar och lucktexter mestadels. 



 

Läsförståelse, vokabulär, grammatik (sångtexterna) 

För att lyssna och förstå, lära nya ord ibland medhjälp av lucktexter 

Lyricstraining i helklass där eleverna ska sjunga ut orden, de har 4 svarsalternativ på sidan av låtvideon 

För att presentera nya moment (grammatik + ordförråd) Hörförståelse övningar 

Oftast för att öva med ett konkret grammatiskt område. Jag väljer sånger med texter som inte är för komp-
licerade Ibland skriver jag egna texter till sånger, rap, dikter, etc Jag spelar gitarr och alla sjunger Vi tittar på 
video Ibland lyssnar vi på sånger dsom elever väljer 

Textanalys, verbträning, quiz, diskussion om värderingar, realia - musikhistoria och dans mm 

Vi lyssnar på spanska/tyska/engelska sånger med text på youtube CD eller från UR. Iland sjunger vi med. 

texter och grammatik. 

Skapa stämning. Arbeta med texten. Elever har gjort arbeten där de presenterar artister 

Vi lyssnar på någon sång 

textanalys,kontext, sång 

Låter eleverna lyssna och sjunga med. De får texten framför sig, ofta också översättning. 

Lyssna på musik och fylla i luckor i text och sedan göra fortsatta övningar. 

För att motivera och gå igenom enkla texter som passar texterna som vi jobbar med. 

Vi brukar sjunga tillsammans 

Sånger på spanska. 

För att introducera en särskild grammatik, eller för att jobba med ordförråd. Ibland mer som en hörövning med 
lucktext eller bara för att det är härligt att lyssna på spansk musik! 

Vanligtvis kopierar jag låttexten med luckor som elever får fylla i. Vi jobbar också med låttexten, ord och fraser 
från låttexten och grammatik som man kan koppla till den. Eleverna får hitta information på nätet om sån-
garen... 

Genom videos och egenskapade arbetsblad till sångerna. 

Visar olika genrer, men oftast det som tilltalar elevernas musiksmak. Ofta dansvänlig musik för dem. Sätter ib-
land musik när eleverna går in i salen, för att få dem på gott humör.  Har också visat och gjort  musik-quizz. 
Har även dansat med eleverna.  

Tar fram sångtexter för eleverna. Bearbetar text/ vokabulär före och efter sångtillfällena. Jag kan också spela 
upp sånger från CD. Men  visar alltid text 

Texter, rytmer för memorering, avbryta slentrian, överraskning 

Vi lyssnar på låtar och översätter texter 

Sjunga tillsammans, lucktexter med ordförståelse eller grammatik, vi har varje år Eurovision på skolan där alla 
grupper som läser spanska/franska ska lära sig en låt och framträda med den.  

Musik under tiden de övar på nya ord 

Xx 

Mest via lyricstraining.com eller lucktexter ihop med text om känd spansktalande artist (från noticias.se).  

Texter och youtube 

Musiken använder eleverna som en pedagogisk verktyg för att träna förmågorna så som uttal, lära känna kul-
turell sammanhang : dans, tolkning på de olika texter i sånger, ramsor som innehåller ordkunskap, uttryck, 
grammatiska termer, skapa nya. 

Vi sjunger och lyssnar 

Man måste hitta en låt där det finns en grammatisk fall, samtidigt som låten har bra melodi. Som t.ex Vivir mi 
vida, i den låt jobbar man med futurum, verb som slutar på Ar, Er, Ir och efteråt  kompletterar man med regel-
bundna och oregelbundna verb 

Vi lyssnar på spansk- eller latinamerikansk musik, ofta som en hörövning.  

-Starta upp lektionen -delar spotifylistor med eleverna som de får styra över, det finns alltid musikälskare i 
klasserna - klassisk lucktester -som bakgrund och förförståelse till politik - för att förklara grammatik - till dans 
- för att komponera enkla låtar på spanska tillsammans med eleverna - IKT som lyricstraining 



 

Efter 15 år många olika sätt o funktioner. För att starta/sluta lektionen. Ta upp ett tema, en kultur, ett budskap 
ex.vis inom flamenco eller son Små korta räkneramsor, om dagarna osv i läromdel (inlärning)   
	

	

Vad vill du uppnå när du använder musik i din undervisning? 
 

Vad vill du uppnå när du använder musik i din undervisning? 

Bra stämning, lärande  

I de flesta fallen handlar det om att förtydliga ett grammatiskt moment som till exempel futurum. Jag har upp-
täckt att eleverna lättare kommer ihåg strukturer om de kan koppla det till musik.  

kultur och språk 

* Att eleverna får det roligt. Det leder till att de lär sig bättre. * Genom musik kan eleverna utöka deras ordför-
råd. 

eleverna lär sig nya ord, hör uttal 

Intresse för språket, kunskaper om kultur, ordförståelse, uyttal  

Jag vill väcka intresse. Ofta har de hört artisten innan men kanske inte tänkt på att det faktiskt är spanska hen 
sjunger på.  

ord och grammatik och realia 

Göra spanskan mer levande.  

Bättre uttal Grammatikfärdigheter Avslappnad stämning Utöka eleverna allmänna kulturella register 

vokabulär 

Gehör. Trygghet i språket (tala/höra). Bekantskap. Uppskattning för ämnet.  Språkkänsla som underlättar så 
småningom i skrivandet och läsandet.  

Att eleverna också ska få en känsla av spanskans melodi och språkets hjärta som är förknippad med kulturen. 

Det finns andra sätt att lära sig spanska. Dessutom ibland så lyckas man motivera elever som gillar musik att 
bli motivererad i spanska. 

En gynnsam, roligt och intressant läromiljö. Med stora inslag av kultur och musik för att lära ut språket med 
hjälp av autentiska källor. Samt att lära ut realia, prata om geografi, historia, kända personer, musik och dans-
stilar från olika delar av den spansktalande världen osv. 

En omväxling i utbildningen.  I sången finns en speciell dimension som gör att man uttalar bättre och förstår 
hur man formar ljudet på ett annat sätt. Man andas även bättre när man sjunger.  De flesta tycker om att sjun-
ga. Om alla sjunger så behöver den som är lite blyg eller osäker inte vara ängslig.  Sång och musik är även vik-
tiga bärare av kultur och samhällskunskap.  Jag har en kollega som låter eleverna i andra ämnen/coachklass 
spela rytminstrument och sjunga latinska sånger som en samarbetsövning/lära känna varandra övning. (Han 
spelar i ett litet lärarband som spelar latinolåtar.)  

flyt, uttal 

Motivera eleverna. Utöka ordförrådet. Förbättra hörförståelsen och uttalet. 

Inspiration, motivation, språkbad 

En lär sig ganska mycket av att lyssna på musik tror jag. Du hör bland annat uttal och ordföljd. Det kan också 
bli en träning att uppfatta orden på ett annat sätt.  Kort och gott vill jag uppnå en bättre hörförståelse i första 
hand.  

uttal, kultur-bärande, syntax. 

trabajar y afianzar conceptos gramaticales, por ejemplo.  

Försöka ge en bild av kulturen/länder genom grammatik och tvärtom  Försöka ge en bild av geografiska platser 
Försöka introducera två kulturer som möts under ett utbyte Försöka förklara språkets olikheter men också lik-
heter. 

Lättare att komma ihåg saker  

Kunskap om kulturen, epok, artister, språk. 



 

Förståelse för dialekter, uttryck, ord och grammatik. 

Se ovan och intresse för språket och kultur 

Lära ord och grammatik på ett lustfyllt sätt 

Glädje och motivation att gå till lektionerna! Nyfikenhet på musiken ger också fler vägar att lära sig språket. 

Att koppla undervisning av grammatik med realia. Att eleverna lär sig språket på ett roligare sätt samt att de 
kommer ihåg det vi går igenom. 

Förbättra uttal Utöka ordförrådet Öva specifika grammatiska strukturer Att elever bekantar sig med våra kul-
turer Att eleverna har roligt 

Träna eleven i intonation, rytm och att de ska känna nyfikenhet inför språket - prosodi och poesin. Att kunna 
nå till att förstå dubbeltydigheter för de elever som är drivna och nyfikna från grunden, känna glädje i musiken 
som medieform.  

Autentiskt uttal, ny vokabulär - bra hörförståelse.Det går även att lära sig grammatik typ Bésame, Recordarás 
etc. I engelska 6 och 7 diskuterar vi innehållet av texten. En del av realia att eleverna får lyssna på typiska jul-
sånger från målspråksländerna och jämföra dem med de svenska.  

utveckla hörförståelse. lite kunskaper om realia...    

Att eleverna får ta del av kultur från spansktalande länder. Musik talar till ens känslor och det påverkar inlärnin-
gen. 

Variation - jobbar inte direkt med musik 

ordförståelse,tempus,deltagande,språkinlärning,prosodi 

Lust att lära genom musiken. Presentera spansk musik, kultur. 

Visa kulturen och höra språket i olika sammanhang. 

Motivation och lite underhållning som softar då och då när vi läser och skriver texter. Musiken är inte central i 
min undervisning med det spelar en viss roll på det sätt som jag skrev. 

Syfte är att förbättra både uttal och ordförråd 

Aktivera flera sinnen för att lära språk. Orden lärs lättare in när man sjunger och har en melodi att hänga upp 
dem på. Kul. Variation i undervisningen. 

Se ovan. Ofta väljer jag låtarna med omsorg för att de ska knyta an till något vi håller på med, antingen rent 
grammatiskt eller mer tematiskt. 

Att eleverna utökar ordförrådet, lär sig mer om kulturen i de spansktalande länderna, lär sig mer om språkets 
struktur. Det varierar undervisningen också och vanligtvis är det motivationshöjande. 

Att eleverna ska kunna förstå spanska i sångform.  

Vill få dem att lyssna annat även på fritiden, och på så sätt vidga deras musiksmak, men framförallt att de ska 
höra det spanska språket, och få en naturlig "språkdusch". 

Trivsel, samhörighet och få en känsla av att behärska det nya språket. Det är ju så att språk går in i hjärnanpå 
ett annat "spår" när det sker i musikalisk dräkt. 

Alla färdigheter 

Kulturellt sammanhang, språkförståelse 

Olika sätt att lära språket.  Ett sätt att komma i kontakt med kulturen språket finns i.  

Fokus,, stämning  

Xx 

Jag vill ge en känsla av kulturen som finns lierad till språket och förstås rida på vågen av hippa artister som 
eleverna gillar! Det blir också ett roligare sätt att visa språket i funktion, och i bästa fall lättare för eleverna att 
komma ihåg och lära sig ord och texter. 

Använda grammatik 

Målet i de olika områden i ämnet, musiken är ett mycket effektiv hjälpmedel. Alla tycker om musiken mer eller 
mindre 

glädje i lärande, nyfikenhet i ordförråd, analysera olika kulturella uttryck 

att elever lära sig spanska grammatik och ordförråd. Från detta det blir lättare till elever  att börja prata  

Jag vill att eleven tränar vokabulär, hörförståelse, grammatik och lär sig något om ett lands musikkultur.  



 

väcka alla sinnen som underlättar inlärning, ge fler dimensioner till den spansktalande kulturen, ha roligt till-
sammans med eleverna och även jag själv 

Sjunga med och lära sig låta, härma språkljuden Inblick i kulturen i annat land Lära känna några världskända 
spansktalande artister (ofta helt okända av eleverna) Reflektera över hur kommunikationen sker, t.ex gester, 
ögon (videos) pragmatik 

	

Har du, i samband med användandet av musik i din undervisning, kunnat 
observera några resultat för elevernas språkutveckling? 
 

Har du, i samband med använ-
dandet av musik i din undervis-
ning, kunnat observera några 
resultat för elevernas språkut-
veckling? 

Antal 
svar 

Ja 47 
(78,3%) 

Nej 13 
(21,7%) 

Summa 60 
(100,0%) 

	

	

	 	



 

Vad tror du att dessa resultat beror på? 
 
	

Vad tror du att dessa resultat beror på? 

Musikens kraft  

Jag upplever att det är lättare för elever att komma ihåg saker om de kan koppla dem till exempelvis en låt-  

de upprepar sången och tycker att det är rolig 

Jag anser att musiken underlätta inlärning. 

Främst ett ökat intresse för den spansktalande världen genom att vi fångar upp aktuella låtar som eleverna hör 
ibland på radion. 

Bra låtar motiverar 

Glädjen, känner igen sig. 

När vi sjunger alla tillsammans så slappnar eleverna av och de kan koncentrera sig bättre på att uttala. Ingen 
elev har tid eller möjlighet att lyssna på någon annan så de tycker att det är skönt. Eleverna blir något mer all-
mänbildade då de lär sig om den spansktalande kulturen via musiken.  

underhållande 

Positiv association till ämnet och bra gehör. Det ger ringar på vattnet.  

Eleverna tycker det är roligt. Det är bra för inlärningen att variera undervisningen. Vi använder aöltid musiken 
till något, det finns ett syfte med de låter och artister som används. 

Entusiasm  Man lär sig lättare hur man formar språkets speciella ljud 

roligt  

Motivation och intresse. Repetition. 

Musik fångar intresset 

konkreta exempel på hur språket kan användas. Konkret insyn i den kulturella aspekten. 

Los alumnos usan el idioma para cantar sus canciones favoritas y quieren saber qué están cantando, por lo que 
el léxico se aprende de manera más natural  

I de flesta fall är det elever som också läser musik som  ser i det, en metod för att lära sig tex. uttal, språkets 
variationer och dialekter. Musiken kan uppmuntra till att se/uppleva inlärningen av språket mindre komplicerat. 

att det är lättare att komma ihåg det man sjunger 

Språkkunskap och vokabulärinhämtning kopplad till en stimulerande uppgift. 

Eleverna har utsatts för nya ord/uttryck. 

Eleverna blir positivt inställda till sitt lärande 

Väldigt kortsiktigt: men på min senaste VFU så frågade eleverna i början av varje lektion: "När får vi lyssna på 
musik igen?" och de sjöng vidare efter att jag spelat färdigt en låt. Språket fastnar nog på ett annat sätt! 

Eleverna minns det de har lärt sig väldigt lätt.  Det flera elever som är intresserad av musik och det hjälper  
mycket.  

Om de gillar musiken eller texten lyssnar de spontant hemma eller på rasten. Inlärningen är inte alltid lust-
betonad, men musik kan bidra till nöje och kunskap. 

Jag tror att med hjälp av musiken blir det lättare att träna tråkiga verbböjningar, samt att få en djupare förs-
tåelse för de olika kulturerna och även språkmässiga skillnader länderna emellan. 

Ett roligt sätt att lära sig på. Man aktiverar båda hjärnhalvorna. Avslappnande - suggestopedi. Bra att växla 
mellan olika metoder i undervisningen. Eleverna kan i bästa fall få upp intresset och fortsätta lyssna hemma 
och då lär de sig oxå utanför skolramen. 

elevernas engagemang,utvecklade nyfikenhet,   

Svårt att säga, men musik talar inte bara till vår intellektuella del utan får med känslorna också 

De lär sig av farten 

All exponering för målspråket leder språkutvecklingen framåt 

Att det kan kopplas till nån typ upplevelse som de har haft. 



 

Bättre förståelse  

Flera sinnen och inlärningsstilar tilltalar fler elever. 

Sångentexterna "fastnar" p.g.a rytmen i sången. 

Det beror nog på olika saker; dels att de får höra musik med text och fraserna sätter sig, dels blir de gladare 
och får in spanskan i ett större sammanhang 

Vissa fraser har nötts in och  Ernst befästa. 

Att musiken gör att språket sätter sig i kroppen i minnet på ett enastående sätt.  

Resultat kanske är fel ord med definitivt stort engagemang. Det brukar också leda till att de lär sig massa nya 
ord.  

De kan koppla bort annat och koncentrerar sig på uppgiften  

Xx 

Som jag skrev ovan: eleverna får en mer positiv och lustfylld inställning till språket i sig och jag tror att man 
kanske minns ord och texter bättre.  

Känslorna kommer fram och ett sätt att utrycka sig hjälper eleverna att tala, förstå och läsa språket på ett 
naturlig sätt. 

musiken fångar språkets känsla 

som ungdomar gillar musik och blir det lättare att lära sig språket 

De fokuserar mer när det är en låt eller en vanlig hörförståelse- och tycker om att diskutera innehållet i låtarna. 
Många elever utvecklar sin spanska utanför lektionen genom att lyssna på spanska musik. Det märks när de 
pratar med mig sen 

De gillar att lära sig ramsor och verser i sexan - sjuan, rytmen hjälper till. När man gör egna låttexter och över-
sätter till svenska blir man medveten om skillnader i "kynnet" och vardagsbemötande. En värld av musik öpp-
nar sig. En elev sa: Nu skulle jag kunna göra en låt på spanska när vi har testat en gång. 
	

Skulle du vilja utveckla arbetet med musik i din undervisning? 
 

Skulle du vilja utveckla arbetet 
med musik i din undervisning? 

Antal 
svar 

Ja 46 
(76,7%) 

Nej 14 
(23,3%) 

Summa 60 
(100,0%) 

	 	

	 	



 

Hur skulle du vilja utveckla arbetet med musik i din undervisning? 
 
	

Hur skulle du vilja utveckla arbetet med musik i din undervisning? 

Mer tid 

Jag skulle vilja använda mer musik i min undervisning och få det som ett mer naturligt inslag. Just nu känns 
det bara som en kul grej jag använder ibland.  

Jag skulle vilja använda musik instrument. Men jag kan inte spela något. 

använda det mer som en didaktisk resurs 

Samarbeta med musikundervisningen på skolan skulle vara intressant. 

Jag vet inte.  

Jobba mer med  

Arbeta tillsammans med musikläraren. 

Jag vet inte just nu. Jag märker dock att det är ett tacksamt didaktiskt verktyg som eleverna uppskattar.  

vokabulär 

Göra en studie med parallellklasser som utsätts för det och inte.  

Ge eleverna möjlighet att i större utsträckning leta upp och presentera musik. 

Det är positivt för eleverna!  Eleverna har ofta en stor konsumtion av musik och film.  Det borde även vara en 
större del av undervisningen. 

mer systematiskt 

Bra aktiviteter runt sången. 

Vet ej 

mer kreativ-kanske kan eleverna själva hitta på en vers eller egen låt.  

Propuestas... 

vet ej 

Vet just nu, men på ett interaktivt sätt. 

Vill ha fler didaktiska tips hur jag kan använda musik i undervisningen 

Lyssna på musik i början eller slutet av varje lektion, kanske både och! Drömmen vore att enbart använda 
musik och låttexter som undervisningsmaterial, och ha läroboken bara som ett komplement, istället för tvär-
tom-scenariot som råder idag: läroboken är central och musiken något extra. 

Man kan göra det så att eleverna kan skriva egna låtar på spanska och dikter också. 

Genom att upptäcka sånger som lämpar sig till undervisning, Skriva parafraser till kända sånger. Använda 
musik när vi gör teater och dockteater. Elever som kan spela ett instrument bidrar med sina alster. 

Jag skulle vilja ha tillgång till ytterligare en lektion till i veckan i år 8 och 9, som jag kunde ägna åt realia och 
därmed göra fler djupdykningar i musiken. Kanske titta på olika genrer och var/hur de uppstått, samt de dans-
stilar som utvecklats till dessa.  

Det är svårt att vara uppdaterad inom senaste musiken i de spansk- och tysktalande länderna. Ofta får man 
tipps av en händelse på någon typ av lärarfortbildning men det var lättare förr när UR gav ut häften för varje 
modernt språk med fokus på musik, konst, litteratur etc där det finns fardiga gloslistor och arbetsmaterial. 

Tips från kollegor.  

Jag skulle gärna vilja få tips på hur andra arbetar med musik och påminna mig själv om att oftare ta med 
musik när jag planerar min undervisning 

Både med text och musik Texter som avspeglar kultur 

använda det mer frekvent utifrån kursmål 

Att eleverna lyssnar/läser olika låt på spanska och skriver en blogg om sånt. 

Jag skulle vilja ha en bredare repertoar av låtar, som jag vet "funkar" rent språkligt. Många spanska låtar har 
ett väldigt komplicerat språk och då blir mervärdet inte så stort utan mer frustrerande för eleverna att försöka 
förstå. Jag skulle vilja ha tid att skapa en egen "musikpärm" där jag kan plocka relevanta låtar - det tar väldigt 



 

lång tid att på egen hand sitta och söka efter en låt som exempelvis innehåller "perfekt" eller "reflexiva verb". 

Jag skulle vilja använda musiken oftare. 

Genom att använda instrumenter. Många elever har kunskap inom många olika instrument men vi är dåliga på 
att ta reda på vilka instrument de kan för att sedan använda elevernas kunskaper under lektionerna. 

Låta dem få läxa i att översätta, eller översätta på lektionstid. Låta dem lära sig text utantill. Kanske t o m 
framträda och sjunga för de som vill   

Nu är det så att jag är pensionerad så det är inte ofta jag arbetar längre. Ett tag lekte jag med tanken att till 
Erna ett läromedel där vi genom sångerna når och befäster grammatiska mönster. Men det systemet använde 
jag rätt ofta i klasserna  

Jag vill att det ska vara kontinuerligt och jag vill använda mer rytmer vid inlärning. Hitta fler vägar till språket 
via musiken. Jag vet att det funkar! 

Nästa år tänker jag börja varje lektion med att dansa olika latinamerikanska danser.  

Vet inte 

Jag skulle vilja få dem att sjunga mer, men det är svårt eftersom de tycker att det är pinsamt. 

Att kunna använda musik lite oftare, alltså mer en än gång per termin 

att eleverna skriver egna texter till musiken 

jag har redan förklarats ovan 

Kanske ha ett musiktema där sångtexterna får utgöra "texterna" i undervisningen.  Kanske kan vissa svåra 
grammatiska moment läras in med hjälp av musik och rytm.  

Jag behöver nog mer lektionstid till det men det vore fantastiskt kul 

Jag har ibland samarbetat med musikläraren inom "världsmusik"-temat i nian. Det finns inte alltid det intresset 
på skolan för att länka ihop ämnena. När man fortsätter tills man blir klar och eleverna får framträda med sina 
låtar inför publik och vi spelar in dem känns det att arbetet får en helt annan tyngd. Samverka med andra 
lärare för att hitta bra och relevanta låtar som ungdomar i Spanien lyssnar på. (har använt URs Pregunta Ya 
med deras tips) 
	

Varför skulle du vilja utveckla arbetet med musik i din undervisning? 
 
	

Varför skulle du vilja utveckla arbetet med musik i din undervisning? 

Det är bra med musik  

Jag tror att det skulle främja lärandet och även motivationen då många elever tycker det är roligt att hålla på 
med musik.  

Jag tror att det skulle bli roligare.  

för att jag tror att de flesta tilltalas av musik och lär sig lättare genom musik 

Stärka elevernas kunskaper 

Jag tror att det är lustfyllt för eleven. 

Jobba mer med  

Får en större bild av spanskan och dess variationer även där det gäller musik. 

Som avanstående.  

roligare 

För att få det kartlagt att det jag gör faktiskt funkar. Andra kollegor gör inte som jag.  

För att eleverna har efterfrågat det i kursutvärderingar osv. 

Ett bra pedagogiskt verktyg. (Dock inte det enda.) 

vill variera 

Det motiverar eleverna. Jag vill att de ska lära sig i en avslappnad miljö utan att märka att de jobbar tills de 
upptäcker: oj då! Jag lärde mig mycket med denna låt. 

Eleverna och jag tycker om det 



 

för att språk och kultur är så nära besläktade tycker jag. Spansktalande världen är dessutom välkänd för sin 
musikalitet, synd att inte utnyttja det. 

Porque es divertido. 

vet ej 

Eftersom det är stimulerande och motiverande 

Eleverna uppskattar musikinslagen 

Jag tror att eleverna tycker att lektionerna blir roligare, och då blir de mer närvarande och lär sig därmed mer. 
Relationen lärare-elev blir också förbättrad om man gillar samma musik. Musik är ju en del av ens identitet och 
om lärare och elev kan identifiera sig med samma musik kommer man närmare varandra. Sedan tror jag att 
eleverna utvecklar ett annat flyt i språket och en större variation i att uttrycka sig. Sedan även en ökad språk-
förståelse, spanskan varierar ju så stort över världen! 

För att musik är en del av ungdomarnas liv och utifrån den kan man göra undervisning intressant samtidigt att 
det ökar motivationen bland eleverna. 

För att göra mera attraktiva lektioner. För att utveckla elevernas kunskaper 

Musik är glädje, det hjälper de flesta människor att utveckla en säkerhet i språket. Utöka ordförrådet och hitta 
nya sätt att uttrycka sig.  

För att det är roligt och stimulerande och ger bra resultat vad gäller hörförståelse, uttal, vokabulär, grammatik 
och realia. 

Elevernas motivation. 

Jag tror på att de estetiska ämnena kan tillföra mycket i inlärningen 

Det skulle variera min undervisning 

Skapar kunskap, glädje motivation 

För att skapa variation i min undervisning. 

För att eleverna gillar det och det bryter av annan undervisning och blir ett bra komplement och en bra 
variation.  

Jag tror att det gör eleverna mer motiverade och man varierar undervisningen med hjälp av den. 

För att musik är en stor del av kulturen oavsett var man kommer ifrån. Så musik på spanska kan öppna nya 
dörrar för att förstå ett onda kultur. 

Det ger mycket glädje och gemenskap, och de skulle nog utveckla sina språkkunskaper snabbare 

Tyckte att kopplingen sånger och grammatik var given. 

Se ovan.  

Jag rycker att det är lustfyllt.  

Det ger glädje och gör det enklare att lära tror jag.  

Av samma skäl som ovan. 

Undervisningen ska variera från form till form så att lärarna når alla eleverna. 

det är roligt, varje språk har en sort musik som speglar sitt karaktär, genom musiken får man snabbar ett ord-
förråd och olika kulturella uttryck 

jag har redan förklarats ovan 

För att se om jag kan engagera fler elever.  

Ju fler sinnen eleverna använder för språkinlärning desto bättre. Musik är något som de flesta tonåringar har 
starka band till och låtar sätter sig i kroppsminnet för livet. 

Musik är ett oerhört väsentligt sätt att uppleva omgivningen och uttrycka sig, som idag blir alltmer öppet för al-
la och ger både fritids - och yrkesmässiga möjligheter för eleverna. Musik underlättar inlärning och hjälper hjär-
nan fungera.Musik är gjädje. 
	

Anser du att det finns förutsättningar för att använda musik mer i din 
undervisning? 
 



 

Anser du att det finns förutsätt-
ningar för att använda musik 
mer i din undervisning? 

Antal 
svar 

Ja 51 
(81,0%) 

Nej 12 
(19,0%) 

Summa 63 
(100,0%) 

	

	

 

Vilka förutsättningar tycker du är viktigast? 
 
	

Vilka förutsättningar tycker du är viktigast? 

Jag skulle säga att de tekniska förutsättningar är viktiga samt även tillgång till rätt typ av material. Ibland upp-
lever jag att det är svårt att hitta musik som passar nivåmässigt för högstadieåldern.  

* Vilja. 

Bra ljud 

Alla elever har en egen dator och kan då lyssna själva om de vill, klassuppsättningar av ipads och smartboards 
med högtalare i alla klassrum 

Vet inte. 

Ja 

Göra spanskan levande. 

Internet som till ex Youtube. Vanliga musikskivor. 

alla 

Jag arbetar inte längre med spanska eftersom jag inte är behörig lärare i spanska. 

Datorn 

Bra teknologi för att spela upp musik utan att det laggar eller krånglar.  

Det finns bra ljudanläggningar i klassrummen. Eleverna har tillgång till mobiler och datorer och bredband.  Man 
kan enkelt redigera nuförtiden. 

intresse från elever 

Bra planering från min sida. Bra material anpassad för varje nivå. 

licenser, digitala verktyg 

Ungdomar älskar musik 

För min del, att det finns fungerande utrustning för ljud och bild.  

tid, material, tillgång till musiksalar. 

Motivación  

vet ej 

Eleverna blir motiverade och lär sig språket samt kulturen. 

Vet ej. 

Förstår inte frågan 

Att det finns all tänkbar utrustning i klassrummet 

IKT i form av projektor så man kan visa upp musikvideos i klassrummet. Gärna konton på lyricstraining också, 
ifall det kostar så borde skolan stå för det. Då kan eleverna träna själva och uppgradera sig i nivåer på egen 
hand när de jobbat färdigt med andra uppgifter. Självklart ska de ha egna datorer och hörlurar försedda av 
skolan. Drömläget vore att det också fanns instrument i klassrummet, ifall några elever är musikkunniga så kan 



 

man spela och sjunga tillsammans! 

Motivationen och  nyfikenhet  

Att man gillar musik och poesi Att vara övertygad att det är effektivt Att eleverna är delaktiga Att man ägnar 
mera tid till planeringen Att man konstaterar att eleverna lär sig med hjälp av musiken 

Färdigt uppdaterat material. 

tillgång till musik är enorm med internet.  

Mycket ligger hos mig själv. Att ta sig tid att leta passande låtar och ha med musik som en självklar del i 
planeringen av undervisningen. Skulle också vara roligt att få in dans, kanske få besök av någon som kan lära 
ut flamenco, salsa e.dy 

Att hitta rätt material 

Språkinlärning,deltagande,motivaton 

Att ha själv ha intresse för spanskspråkig musik för att kunna visa detta för eleverna. 

Att kunna få en trevlig stämning i klassrummet 

Tekniken och tiden 

Att skolan erbjuder instrument. Dessa kan lånas från musiklärarna. 

En bra ljudanläggning och helst projektor 

Egentligen behövs inga fler än vår egen röst och våra händer. Men det är ju trevligt att ha en gitarr och en 
keyboard. Annars, en dator och högtalare :-) 

Teknisk utrustning 

Inspiración  

Att musikläraren på skolan bedriver ett mycket aktivt arbete vilket leder till att många elever har positiva för-
väntningar och erfarenheter av musik.  

Vet inte 

En positiv och prestigelös atmosfär i klassrummet. 

Att lärarna är kunniga i det området och eleverna har med sig verktyg för att nå fram musiken så som ipad el-
ler liknande verktyg.  

De ovannämnda och det kan variera från skola till skola. Min skola lägger ganska mycket fokus på ämnesöverg-
ripande arbete. Jag tror vi kan bli bättre och bättre på det.  

att man själv tycker att det är roligt att använda musiken 

kombination av musik och grammatik 

Att ha med sig eleverna. Tyvärr är jag inte bra på att sjunga och spelar inget instrument.  

Bra högtalare, projektor, tillgång till instrument på skolan 

Tid för att utveckla undervisningen och redovisa/utvärdera som lärare. Samverkan mellan lärare på skolan. Ut-
rymme för tematiskt arbete i ämnet spanska utöver bra grunder i undervisningstid för att nå målen med att till-
räckligt fokusera på produktiva delarna i muntligt och skriftligt.  Många spanskalärare gör nat. ämnesprov en-
bart i hör- och läsförståelse för att eleverna når ej målen i skriva och tala/interagera. Och då måste de under-
kännas! Jag vill peka på de produktiva delarna i undervisningen som givetvis kräver en bra språklig grund, vil-
ket man jobbar med hela tiden. 
	

Vilka förutsättningar tycker du saknas? 
 
	

Vilka förutsättningar tycker du saknas? 

Skolpolitik 

en eller två gånger i månaden räcker, tycker jag 

Kunskapskraven såsom vi tolkar det gör att vi har för få timmar att undervisa mer avslappnat med musiken 
som redskap.  

Tid och tid och mer tid.  



 

Brist på lektionstid, 2x 40 min år 6, 2x 50 min år 7, 2x 60 min år 8 och 2x 60 min år 9. Hade mer än gärna fått 
150 min i både år 8 och 9, vilket vi förgäves har äskat i flera år....  

Tid. 

Jag har flera ämne i skolan (film, tv, digital skapande, medieproduktion) som gör det svårt att fokusera bara på 
en ämne och planering som det borde. 

Utrustning 

Mer tid. Man vill alltid hinna med så mycket annat. 

Tid 

Xx 

Tiden saknas. Jag är dessutom inte så bra på att undervisa i musik 
	

	Har du någon gång använt något av följande i din språkundervisning? 
(du kan välja flera alternativ) 
 

Har du någon gång använt 
något av följande i din språkun-
dervisning? (du kan välja flera 
alternativ) 

Antal 
svar 

Drama 2 
(66,7%) 

Dans 0 (0,0%) 

Bild 1 
(33,3%) 

Film 2 
(66,7%) 

Nej, inget av ovan 1 
(33,3%) 

Summa 6 
(200,0%) 

	

	

 

 

Vad tror du skulle krävas för att du skulle använda någon av dessa 
didaktiska möjligheter? 
 
	

Vad tror du skulle krävas för att du skulle använda någon av dessa didaktiska möjligheter? 

Viljan 
																																																															

 

 

Tycker du att spansklärare är ett roligt yrke?  
 



 

Tycker du att spansklärare är 
ett roligt yrke?  

Antal svar 

0 - 10 0 (0,0%) 

11 - 21 0 (0,0%) 

22 - 32 0 (0,0%) 

33 - 43 2 (3,2%) 

44 - 54 7 (11,1%) 

55 - 65 2 (3,2%) 

66 - 76 5 (7,9%) 

77 - 87 11 (17,5%) 

88 - 98 19 (30,2%) 

99 - 109 17 (27,0%) 

Summa 63 
(100,0%) 

	

	

	

Kommentar 

Givande och varierande 

Sådär. Det är MITT favoritämne men förutsättningarna på gymnasiet är svåra då eleverna kommer med E från 
grundskolan som inte är riktiga E. De erkänner själva att de fick betyget i "gåva" så att de skulle kunna komma 
in på gymnaiet. Jag måste hela, hela, hela tiden anpassa nivån så att den hamnar på absolut lägsta och sp-
råkutvecklingen uteblir. Det gäller att få eleverna till E och inget mer. De upplever spanska 3 som en fruktans-
värd kurs och jag som lärare tycker att arbetsbördan är mycket tung då elevgrupperna är på runt 30 elever.  

Många elever väljer just spanska så grupperna blir alldeles för stora ibland, annars har jag tyckt att de som har 
valt spanska har varit motiverade att lära sig. 

Bästa jobbet man kan ha. 

Som lärarstudent har man inte lika stort inflytande över undervisningen, på gott och ont. Men efter fem år på 
utbildningen tror och hoppas jag att det är mitt drömyrke! Utmaningen kommer ligga i att få klasser på up-
pemot 30 elever att gilla min undervisning. Därav att jag inte vågar dra upp till fullt ut "Mycket roligt".  

Jag gillar att undervisa, men en del grupper är svåra att hantera p g a de är heterogena eller att många elever 
har psykosociala problem, i sådana fall är undervisningen inte lätt och frustrerande.  

Älskar språk! Älskar spanska, då det är ett språk som är så mångfacetterat beroende på alla länder som det 
talas i. Även historia i de spanskspråkiga länderna är mycket intressant, jag har haft mycket nytta av att kunna 
samarbeta med mig själv i egenskap av SO-lärare.  

Jag har bara erfarenhet av för stora grupper i spanska. Ca. 25-30 elever. Det kn vara mycket krävande. 
Speciellt som nyutbildad lärare. 

Ja, mycket!  Kommer att plugga klart i höst så att jag blir behörig. Har behörighet i två andra ämnen, och kom-
mer sedan troligtvis bara jobba med spanska. 

Det finns roliga stunder /dagar/perioder etc. och andra mindre roliga, men när allt går på räls är det ganska 
mycket roligt. 

Det känns uppskattat och många är väl intresserade 

att lära ut något som jag gillar mycket och kunna kombineras det med musik 

Tyvärr slutat med pension pga en del krämpor. Annars hade jag fortsatt jobba! 

	 	



 

	

Kan jag kontakta dig för eventuellt kompletterande frågor? 
 

Kan jag kontakta dig för even-
tuellt kompletterande frågor? 

Antal 
svar 

Ja 45 
(71,4%) 

Nej 18 
(28,6%) 

Summa 63 
(100,0%) 

	
	
	

Skriv din emailadress 

 

 
	

	

 

 



 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


