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Sammanfattning 
Det förekommer studier som pekar på att det finns fördelar i att använda musik i 
språkutvecklande syfte. Frågan är hur vanligt det är att musikmetoder används i 
språkutvecklande ändamål av lärare ute i skolorna, och vilken syn elever har på musik som 
metod? Syftet med denna undersökning var därför att ta reda på hur elever i ämnet svenska 
som andraspråk ser på musik som medel i språkundervisningen, samt hur de anser att musik 
kan påverka på andra sätt. För att ta reda på detta användes en kvantitativ metod, genom 
internetbaserad enkät. Undersökningens resultat visar att många av eleverna inte har stött på 
musik som medel i undervisningen, men att de inte är främmande för tanken på det. De som 
varit med om musik i språkutvecklande syfte visar dock på tankar om att olika musikmoment 
passar för olika ändamål. Resultatet visar även att eleverna anser att musik har stor påverkan 
på människors känslor. Därför är frågan om huruvida ämneslärarutbildningen i svenska som 
andraspråk bör inkludera musikdidaktik viktig för framtida forskning att besvara.  

 

Nyckelord: musik, svenska som andraspråk, pedagogik, elevperspektiv. 

 

Abstract 
Current research strongly suggest that combining music with education is benificial for 
language development purposes. The question is how common it is in practice for teachers to 
use music in purpose of language development and how students view music as a method of 
learning. The purpose of this study was to find out how students in the subject Swedish as 
second language view music as a part of learning a language, and how they think that music 
can affect in other ways. A quantitative method was used, data was collected by an internet-
based survey. The result shows that many of the students have not encountered music in 
teaching, but they are not foreign to the idea of it. However, those who have participated in 
music for the purpose of language development have pointed out that different musical 
elements are suitable for different purposes. The results also shows that the students think that 
music has a great influence on people's emotions. Finally, a question arose as to whether 
music didactics should be included in the curriculum for education of teachers in Swedish as 
second language, for future research to answer. 
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1 Inledning 
Dagens samhälle är uppbyggt på ett sådant sätt som gör det viktigt att kunna skriva och läsa. 
Inte minst gäller detta i skolan vilken i stort sett helt bygger på att man har läs- och 
skrivkunskaper för att kunna tillägna sig kunskap. Samhället utvecklas dock hela tiden med 
digitala resurser och i och med det utvidgas även våra olika teckenvärldar. Vår 
kommunikation blir alltmer multimodal och även i skolan utmanas den starka verbalspråkliga 
och skriftbaserade normen (Selander & Kress, 2010). 

Samtidigt blir vårt samhälle även allt mer mångkulturellt och i takt med det ställs krav på att 
alla skolans lärare också ska vara språklärare (Hedman, 2015; Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk, 2018). Detta för att eleverna ska ha en chans att få med sig den kunskap som 
krävs för att bli godkända i ämnena och klara skolan.  

I Lgr11 och Gy11 (Skolverket, 2011) står dessutom att skolan ska främja varje elevs 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Det står också att anpassning ska ske till 
varje elevs förutsättning, behov och kunskapsnivå. Hur kan man då som lärare anpassa 
undervisningen så att den tilltalar varje enskild elev? Genom att ge elever förutsättningar att 
få prova och upptäcka olika sätt att tillägna sig information kan detta underlättas. 

Jag studerar till lärare i musik och svenska som andraspråk. I min musiklärarutbildning har vi 
stött på kurser som berör musik och språk, samt musik och integration, men i 
lärarutbildningen inriktad på svenska som andraspråk har denna koppling saknats. Kan detta 
ha påverkan på hur elever i svenska som andraspråk ser på musik i språkundervisningen? Vad 
tycker de om musik för språkutvecklande syfte, och finns det andra syften med musiken? 
Bland annat detta kommer tas upp i följande studie.  
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1.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur elever i ämnet svenska som andraspråk beskriver att de 
upplever musik som (hjälp)medel i undervisningen och för språkutvecklingen. Studien riktar 
främst in sig på elever på gymnasienivå. För att konkretisera och uppfylla syftet kommer 
följande frågeställningar användas: 

- Hur beskriver elever i ämnet svenska som andraspråk upplevelser kring hur musik 
som medel i undervisningen påverkar deras språkutveckling? 

- Påverkar musiken elever i svenska som andraspråk på andra sätt förutom rent 
språkligt? Hur i så fall? 

 

2 Teoretiskt ramverk  
Nedan presenteras vilket teoretiskt perspektiv denna undersökning utgått ifrån. Det visas 
också på forskning kring vilka samband som finns mellan musik och språk och hur musik kan 
ha påverkan på språkinlärningen. Dessutom tas musikens roll i form av undervisningssyfte 
och egenvärde upp samt hur de två olika ämneslärarutbildningarna i musik och svenska som 
andraspråk ger förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat med just musik och språk.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Undersökningen utgår ifrån ett multimodalt perspektiv vilket bygger på tankar om att man kan 
lära sig och ta in information på många olika sätt. Nedan beskrivs olika begrepp kring 
multimodalitet lite närmre. 

2.1.1 Vad menas med multimodalitet? 
”Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till hands för att 
tolka världen och skapa mening” (Selander & Kress, 2010, s 26). De tecken vi använder oss 
av för att kommunicera eller uttrycka oss (det kan vara ord, symboler, ansiktsuttryck etc.) 
betyder ingenting i sig. Det är först då de sätts i ett socialt sammanhang som de får sin 
betydelse. När vi pratar med någon går vi inte bara på vad personen säger i form av ord, utan 
vi tar även in andra tecken, såsom tonläge och kroppsspråk, för att förstå vad personen 
faktiskt menar. Kommunikationen blir då multimodal.  
 
I takt med att dagens samhälle digitaliseras utvidgas även våra olika teckenvärldar. Selander 
och Kress (2010) menar att den multimodala kommunikationen i form av olika slags tecken 
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samt medier blir viktigare och viktigare. I och med detta utmanas också den verbalspråkliga 
och skriftbaserade skolan som länge varit stark.  

Selander och Kress (2010) beskriver också hur man utgår ifrån tillgängliga resurser för att 
uttrycka sig. Har man endast tillgång till papper och penna är det vad man kommer utgå ifrån, 
vilket indirekt pekar på att man då ska skriva eller rita. Får man istället, eller även, tillgång till 
digitala resurser öppnar sig en annan möjlighet att kommunicera, genom exempelvis ljud och 
bild/film. Man talar inom det multimodala perspektivet om vikten av ämnesintegration. Att 
låta eleverna upptäcka och få tillgång till dessa flera resurser är viktigt för att varje elev ska få 
chansen att se och lära på det sätt som passar eleven bäst.  

2.1.2 Design 
Inom det multimodala perspektivet talar man om begreppet design – hur man kan ”forma 
idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt” (Selander & Kress, 2010, s. 20). 

Selander & Kress (2010) beskriver också hur man kan designa på en didaktisk nivå, vilket 
inte nödvändigtvis behöver betyda att man designar för en skolmiljö, utan även i andra 
sammanhang. Det kan handla om ”hur man kan forma sociala processer och skapa 
förutsättningar för lärande, och för hur individen ständigt återskapar (re-designar) information 
i egna meningsskapande processer” (Selander & Kress, 2010, s. 24). 

Man talar också inom det multimodala perspektivet om mimesis, vilket berör härmning som 
ett sätt att lära sig – att se hur någon annan gör och sedan lära sig av att göra likadant. 
Selander och Kress (2010) ger exempel på lärande genom mimesis då en läkarstudent deltar i 
en operation. Den kunskap som studenten har rent teoretiskt blir här översatt i praktiken och 
studenten tillägnar sig kunskap kring operationens förlopp, dvs. hur man förbereder, inleder, 
genomför, avslutar och följer upp operationen. 

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas forskning inom musik och språk och sambanden där emellan. Det 
visas på debatter om att alla lärare måste vara språklärare (Hedman, 2015; Nationellt centrum 
för svenska som andraspråk, 2018) och nämns exempel på hur man kan arbeta 
ämnesintegrerat då det gäller skolämnena musik och svenska som andraspråk (Nivbrant 
Wedin, 2013; Kjellin, 2002, m.fl). Mycket av den tidigare forskningen har gjorts på yngre 
barn men det finns belägg för att musikaliska aktiviteter kan vara till fördel även då det gäller 
äldre barn och vuxna (Jederlund, 2011; Gottberg, 2009; Nivbrant Wedin, 2013).  

2.2.1 Musik och språk 
Vi människor föds in i två olika ljudsystem; ett språkligt/lingvistiskt och ett musikaliskt 
(Patel, 2008; Weiner Ahlström, 2013). Ljudsystemen har vissa likheter då de båda bygger på 
ljud i form av framförallt rytm och melodi samt syntax. Dessutom är musik och språk båda 
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något som definierar oss som människor och något som funnits länge i människans historia 
(Patel, 2008).  
 
Vidare beskriver Patel (2008) hur det lingvistiska systemet innehåller vokaler, konsonanter 
och tonkontraster, samt hur det musikaliska ljudsystemet innehåller klangfärg och tonhöjd. 
Tonhöjden i musiken återfinns inte på samma sätt i verbalspråket, då den inte är bestämd. 
Samma skillnad gäller musiken och talets puls. Det finns även saker som tyder på skillnader i 
hur hjärnan behandlar musik och språk då det musikaliska området finns i höger hjärnhalva 
medan det språkliga finns i vänster (Patel, 2008). 

Jederlund (2011) menar att den kanske allra vanligaste parallellen man brukar dra mellan 
musik och språk är sången där melodi och text samverkar.  

2.2.2 Inlärning av ett andraspråk 

Kjellin (2002) menar att inlärningen av ett nytt språk inte enbart sker rent explicit i form av 
exempelvis grammatikövningar för just grammatiken. Genom att tala med människor och läsa 
mycket böcker tillägnar man sig grammatiken på ett naturligt sätt. Samtidigt kan man också 
utöka ordförrådet och lära sig hur ord stavas etc. i samma veva. Kjellin (2002) betonar också 
vikten av att ofta utöva språket i vanliga, meningsfulla sammanhang. Vid meningsfulla 
sammanhang ökar chansen att språket sätter sig i minnet och till följd av det blir det lättare att 
faktiskt använda språket.  

Just att befästa något i minnet är en sak som man genom olika slags musikutövande med 
fördel kan komma åt. Kjellin (2002) menar att väldigt många upprepningar gör att det sätter 
sig i minnet. Detta kan man exempelvis göra genom talkör, vilket beskrivs närmre under nästa 
rubrik (se 2.2.3 Musik i språkundervisningen). Även Schlyter (2013) menar att minnet kan 
påverkas positivt genom att upprepa det man ska lära sig många gånger. På detta sätt fäster 
det i minnet. Schlyter (2013) beskriver även hur man kan kombinera användningen av musik 
och kropp och hur det kan ge en vinning för inlärningen. Det kan man exempelvis göra genom 
att lägga på rörelser till en låt. Detta då fysiska rörelser också gynnar minnesbefästningen. 
Sara Lövestam (Sveriges Utbildningsradio [UR], 2013) menar att musik kan göra det lättare 
att upprepa saker många gånger eftersom man sällan tröttnar på en låt. Därför kan man med 
fördel ta hjälp av en låt då man ska lära sig exempelvis uttal och fraser.  

Att få göra och prova själv menar Weiner Ahlström (2013) är en viktig nyckel för att lära sig 
ett nytt språk. Att bara få något förklarat till sig, rent teoretiskt, gör inte att man automatiskt 
förstår och lär sig. För att tillägna sig en kunskap krävs det träning och repetition, gärna med 
mycket stöd i början, som sedan avtar i samma takt som inläraren lär sig, dvs. genom 
scaffolding. Att själv få utöva, och inte bara lyssna till förklaringar och teori, menar Weiner 
Ahlström (2013) gynnar inlärandet då hjärnan i och med själva görandet får en chans att 
uppfatta vissa av språkets beståndsdelar vilka kan vara exempelvis klang, betoning, tonläge 
och rytm. Även Axelsson (2013) med stöd av Cummins (2001) och Gibbons (2009) menar att 
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scaffolding ger eleverna möjlighet att utvecklas i studierna då denna metod medför 
meningsfullt övande samt stärkt identitet och självbild vilket är en viktig förutsättning för 
lärande. 

Vid inlärning av det svenska talspråket har prosodin en betydande del (Abrahamsson, 2013). 
Patel (2008) förklarar prosodi som språkets melodi i form av rytm, klang, dynamik, betoning 
och intonation. Prosodi kan också beskrivas som språkrytm och språkmelodi (Kjellin, 2011). 
Det talade språket bygger på prosodin och det är avgörande för om man förstår den man talar 
med eller inte. Vidare menar Kjellin (2011) att prosodin inte enbart har betydelse för uttalet 
när det gäller språkutveckling. Det är även av stor vikt vid andra språkutvecklande situationer. 
Kjellin (2011) beskriver prosodin som en nyckel till språket. Prosodin i det svenska språket, 
likt många andra språk, har en avgörande relevans för betydelsen av ett ord eller mening. I 
just det svenska språket har betoning av ord en viktig del i betydelsen av själva ordet vilket 
gör att ett korrekt uttal har betydelse för om talaren förstås på rätt sätt eller inte 
(Abrahamsson, 2013). Exempelvis är det skrivna ordet tomten svårt att förstå taget ur sin 
kontext. Är det tomten som kommer på julafton man menar eller är det tomten som huset står 
på? Skulle man däremot säga ordet med rätt betoning hade man kunnat förstå vad det 
handlade om trots att kontexten saknades. Vikten av rätt betoning kan också appliceras på 
hela meningar i det svenska språket. Då pratar man om satsbetoning. Exempelvis kan frasen 
hälsa på någon betyda både att man hälsar genom att säga hej eller att besöka någon. Frasen 
får sin betydelse beroende på var man lägger betoningen (Thorén, 2014). 

2.2.3 Musik i språkundervisningen 

”Att utveckla sinnet för dessa musikaliska, eller prosodiska, byggstenar är av största vikt för 
såväl musikalisk som talspråklig utveckling, liksom för tillägnan av läs- och skrivförmåga.” 
(Jederlund, 2011, s. 229). Jederlund (2011) menar alltså att musikaliskt utövande med fokus 
på prosodi har vinning både i den musikaliska utvecklingen och den språkliga.  

Att träna uttalet är även en viktig del enligt Kjellin (2002) och Thorén (2014). Det är särskilt 
viktigt att arbeta med uttalet direkt då man lär sig ett nytt språk för att minska risken för att 
fossilisera ett uttal som inte är korrekt. Vad man menar med ett korrekt, eller perfekt uttal är 
enligt Thorén (2014) inte så självklart. Det finns ju olika drag av perfekt uttal i det svenska 
språket i och med de olika dialekter som talas. Göteborska, likt småländska och 
finlandssvenska kan liknas med perfekt uttal, vilket då också bör gälla svenska med drag av 
polska eller arabiska, etc. Fokus bör vara på att mottagaren ska kunna förstå innehållet på ett 
bra sätt. Thorén (2014) beskriver hur många dialekter och olika form av brytning tar alltmer 
plats i svensk radio och tv. ”Detta har bidragit till en mer funktionell målbild, där det inte 
gäller att ta bort varje spår av ett utländskt modersmål, utan att i stället se till att inläraren 
behärskar vissa viktiga drag i det svenska uttalet” (Thorén, 2014, s. 88).  

Kjellin (2002) menar att uttalet är en av de viktigaste faktorerna för god kommunikation. 
Kommunikationen i sig har påverkan på hur man tas emot i samhället. När man arbetar med 



 6 

ett språks uttal finns det enligt Thorén (2014) delar som är viktigare att fokusera på än andra. 
Den del med högst prioritet för det svenska språkets uttal är rytmen i form av betonings- och 
längdförhållanden, vilket också togs upp i avsnittet ovan. Det rytmiska finns nämligen alltid 
med då man pratar om att lära sig hur svenskans uttal låter. Thorén (2014) betonar även vikten 
av att integrera uttalsundervisningen i den övriga undervisningen. 

När man ska fokusera på andraspråksinlärning menar Kjellin (2002) att det finns tre viktiga 
strategier. Dessa tre är att utnyttja hörselsinnet, att koncentrera sig på prosodin, samt att 
upprepa det man ska lära sig många gånger. Ett sätt man kan arbeta med dessa strategier på är, 
menar Kjellin (2002) genom talkör där man kombinerar de tre på ett naturligt sätt. Vid talkör 
får eleverna först lyssna och höra en fras och hur den ska låta, för att sedan imitera och 
upprepa flera gånger. Gärna 50-100 gånger under ett och samma övningstillfälle. Man kan 
jämföra talkör med att sjunga i kör, vilket ofta är lättare än att sjunga solo. Det kan dessutom 
vara svårt att vid stämsång hålla sig till sin stämma – man kan lätt glida över till melodin eller 
annan stämma. På samma sätt är det med talkör. Här hjälps eleverna åt att hitta rätt språkrytm 
och melodi tillsammans. Det är också en fördel att öva i kör då de blyga eleverna får ta plats 
och öva utan att känna sig utsatta. Dessutom är det tidseffektivt att alla övar mycket och 
samtidigt (Kjellin, 2002).  

En annan metod som man kan använda sig av för att aktivt få göra, prova själv och öva med 
hela kroppen är rytmikmetoden (Nivbrant Wedin, 2013). Den innefattar bl.a. arbete med flera 
sinnen, kombination mellan teori och praktik, improvisation, rörelse och samarbete i grupp. 
Rytmikmetoden kan användas på många sätt, både vad gäller anpassning till en viss ålder eller 
nivå, samt genremässigt. Rytmikövningarna som återfinns i Nivbrant Wedin (2013) är 
utformade så att de både ska främja en musikalisk utveckling samtidigt som läs- och 
skrivutvecklingen ges möjlighet till förbättring. Weiner Ahlström (2013) beskriver en övning 
i form av stavelsegång där elever fysiskt får känna och uppleva hur rytmen i språket känns 
och är. Övningen bygger på att man går ett steg för varje stavelse i ett ord eller en mening, 
samtidigt som man säger ordet eller meningen. Weiner Ahlström (2013) menar att 
kombinationen jämnt gångtempo och att prata i stavelser skapar en jämn fördelning mellan 
talets ton, tryck och tempo. Även Gottberg (2009) nämner att rytmikövningar kan användas i 
språkutvecklingen. Läs- och skrivutvecklingen gynnas och dessutom kan ordförrådet ökas i 
och med musik. Att lyssna på och sjunga sånger menar Gottberg (2009) kan liknas med annan 
litteratur där man kan stöta på ord som man annars inte hade mött. 

Mycket av den litteratur som idag berör musik och språkutveckling har en inriktning på yngre 
barn menar Jederlund (2011) som samtidigt hänvisar till forskning (Larceda, 2009; Schwartz 
m.fl., 2009) och menar att fokus på prosodi även för äldre barn och vuxna andraspråksinlärare 
är en effektiv metod för språkinlärningen. Att exempelvis lyssna på en låt, och fokusera på 
hur uttalet låter är en metod som bl.a. Sara Lövestam (Sveriges Utbildningsradio [UR], 2013) 
har använt med studenter på SFI (svenska för invandrare). Att lyssna på en låt kan även öppna 
upp för samtal om vad låten handlar om och vad man känner när man lyssnar på den. Detta är 
något som kan appliceras på äldre elever eller studenter.  
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Nykänen (2019) visar exempel på material som finns att använda i svenska som 
andraspråksundervisningen i form av böcker utformade för att lära sig och öva svenska. Ofta 
är dessa typer av sångböcker riktade till barn, men ett exempel som istället utformats för att 
det ska passa en äldre målgrupp är Bornemark (2017).  

2.2.4 Musikens undervisningssyfte och egenvärde 

Musik har troligtvis alltid funnits nära till hands i människans historia och är någonting som 
skulle vara svårt att leva utan, till skillnad från både det talade språket samt skriftspråket 
(vilket många lever utan än idag). Musik kan även påverka våra sinnen och vårt inre och 
dessutom kan musikupplevelser medföra positiva situationer för personlig utveckling 
(Jederlund, 2011).  

Rytmik är en undervisningsmetod som från början var ämnad för musik. I metoden används 
rörelse, improvisation och arbete i grupp på ett medvetet sätt, och tack var detta kan 
rytmikmetoden även användas inom andra områden. Exempelvis används den med fördel 
inom specialpedagogik och vid gruppstärkande aktiviteter eftersom både kropp, intellekt och 
känslor är inkluderat i metoden (Nivbrant Wedin, 2013). Gottberg (2009) menar också att 
musik har en vinning för människans identitet och självkänsla då musiken kan engagera och 
förstärka känslor. Även Jederlund (2011) beskriver hur musik är identitetsskapande, vilket är 
gemensamt för alla kulturgrupper. Musik är ”något man speglar sig i, identifierar sig med och 
håller fast vid för att stärka sin känsla av vem man är och vad man tror på.” (Jederlund, 2011, 
s. 16). 

Jederlund (2011) menar att det finns studier som visar på utveckling i hjärnan vid 
musikaliska, regelbundna, aktiviteter. Att aktivt utöva musik påverkar nämligen 
kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva på ett positivt sätt. En av dessa studier 
som hänvisas till är av Ullén (2010) vilken visar på vinning för koncentrationen i och med 
musiklyssnande. Man har sett samband mellan rytmisk stabilitet och allmän kognitiv förmåga. 
Att på något sätt utöva musik regelbundet (spela instrument/sjunga/dansa) verkar därför ha 
betydelse för vår förmåga till abstrakt tänkande. Det finns också vinning för hälsan vid 
körsång. Jederlund (2011) visar, med stöd från studier (Kreutz m.fl., 2004; Grape, 2008; 
Theorell, 2009) att körsångare känner sig avspända och energiska efter avslutat sångpass, och 
dessutom har forskarna sett bl.a. stärkt immunförsvar, minskad stress samt minskad risk för 
blodproppar hos utövarna. Detta gäller såväl professionella körsångare som amatörer. 

Samtidigt menar Jederlund (2011) att ”Musiken är motiv i sig själv” (s. 13) och argumenterar 
för att trots vinning för hälsa, matteinlärning eller tidigare läs- och skrivutveckling bör musik 
i skolan också kunna motiveras för just vad det är. Vidare menar Jederlund (2011) att 
människor i alla åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar tillsammans kan utvecklas 
i musiken och därigenom även ha roligt och må bra. Synen på musik hamnar ofta i att vara 
någon slags produkt snarare än att vara något socialt och personligt, vilket det ju också är. 
Skolan bör ta vara på just de sociala och personliga aspekterna genom att fokusera på musik 
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som språk, känsla, personligt uttryck, röst-ljud-rörelse och social gemenskap för att på så sätt 
kunna bidra till personligt och socialt lärande och utveckling på ett lustfyllt sätt, både när det 
gäller barn och vuxna. Trots detta är musik, i synnerhet i skolvärlden, något som ofta ses som 
något mindre viktigt än teoretiska ämnen såsom språk eller matematik (Jederlund, 2011). 

2.2.5 Lärarutbildningarna 

”Du som lärare måste ta en aktiv roll i skolans läs- och skrivundervisning” menar Weiner 
Ahlström (2013). Detta är någonting som på senare år har diskuterats. Att arbeta på ett språk- 
och kunskapsutvecklande sätt i alla ämnen är eftersträvansvärt. Vid arbete med språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning är syftet att använda språket på ett meningsfullt sätt. 
Dessutom bör läraren visa hur eleverna ska göra, och inte bara förklara. Eleverna får sedan 
öva mycket innan det är dags att sätta betyg. Man bör också ge eleverna resurser i form av 
verktyg inom det de ska träna på (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2018). Man 
bör också vara medveten om att det finns en skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk. I 
skolan är det viktigt att aktivt ta vara på att språkutveckling och ämnesförståelse hör ihop och 
kan utvecklas i gemensam takt. På grund av detta finns tankar om att utbildning inom 
språkutvecklande och inkluderande arbete i skolan bör finnas med i alla olika sorters 
lärarutbildningar (Hedman, 2015).  

Nivbrant Wedin (2013) beskriver hur varje svensk lärarutbildning enligt en ny 
examensordning som kom år 2005 skulle innehålla undervisning om elevers läs- och 
skrivutveckling. Vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm utformades då ett delmoment i 
en kurs där fokus lades på läs- och skrivutveckling med hjälp av musik/rytmik. I utbildningen 
för lärare i svenska som andraspråk som bedrivs på Stockholms Universitet finns inte denna 
koppling om man ser till kursplanerna (Stockholms Universitet, 2019), samt genom personlig 
erfarenhet av att ha genomfört utbildningen.  

 

3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs undersökningens metod i form av internetbaserad enkät. Det redogörs 
även för urvalet av undersökningspersoner, samt enkätutformningen. Vidare beskrivs 
undersökningsproceduren, vilka forskningsetiska principer som tagits i beaktning i 
undersökningen, samt hur bearbetningen av resultatet sett ut.  

3.1 Metodval 
För denna undersökning valdes metoden webbaserad enkät. Detta för att få en bild över hur 
det ser ut kring svenska som andraspråkselevers syn på användningen av musik i 
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språkutvecklande syfte, på ett brett plan. Detta till skillnad från om undersökningen utgått från 
en kvalitativ metod såsom djupintervju med ett fåtal informanter. Genom att skicka ut enkäter 
via internet blir tillgången till informanter större och man kan därmed få en bredare (om än 
inte lika djup som vid exempelvis intervjumetoden) bild av hur det ser ut. Enkätmetoden är i 
sig en kvantitativ metod och den absolut största delen av denna enkät var just kvantitativ. 
Dock fanns vissa inslag av kvalitativa öppna frågor.  

3.2 Urval 
För att få fatt i informanter togs det till en början kontakt med utbildade svenska som 
andraspråkslärare, på ett personligt plan. Många av dessa arbetade inte för tillfället med 
svenska som andraspråkselever men de skickade vidare information kring enkäten till 
kollegor. Då få svar kom in lades en förfrågan ut via Facebookgruppen Svenska som 
andraspråk vilken administreras av Nationellt centrum för svenska som andraspråk [NC]. De 
lärare som var intresserade fick tillgång till mer information kring, och länk till, enkäten. 
Lärarna i sin tur såg till att eleverna svarade på enkäten och fanns samtidigt till hands för 
eventuell hjälp.  

Att länken till enkäten inte lades ut direkt i Facebookgruppen beror på att jag ville vara säker 
på att det var verksamma svenska som andraspråkslärare som fick tillgång till länken 
(gruppen innefattar även medlemmar som inte är färdigutbildade eller arbetar som lärare i 
ämnet) och att den på så sätt inte skulle spridas till obehöriga och därmed påverka innehållet i 
resultatet. Fördelen med att lägga ut enkäten i denna Facebookgrupp är lättillgängligheten i 
sociala medier, samt att man kan nå väldigt många på kort tid. Dessutom är många av 
medlemmarna just verksamma lärare i svenska som andraspråk vilket var precis den gruppen 
som efterfrågades. Denscombe (2018) beskriver hur just sociala medier med fördel kan 
användas för att komma i kontakt med människor som har vissa gemensamma intressen, som 
i det här fallet, svenska som andraspråk, vilket citatet nedan förstärker.  

 

Sociala medier gör det i synnerhet möjligt för forskare att komma i kontakt med 
människor som har vissa gemensamma intressen eller någon form av gemensam 
identitet, via nätverk baserade på “vänner”, “grupper” eller “följare”. Sociala nätverk är 
mycket användbara för forskaren eftersom de gör det möjligt att rikta in sig på grupper 
eller människor med någonting gemensamt, någonting som forskaren vill undersöka. 
(Denscombe, 2018, s. 36)  

 

Trost (2012) beskriver detta tillvägagångssätt som ett icke-slumpmässigt 
urval/bekvämlighetsurval. ”Det kan ske genom att man sprider ett antal formulär som inlägg i 
någon tidning eller tidskrift. Det kan innebära att man sätter upp anslag om att man vill ha 
kontakt med personer som är villiga att svara på frågor om det man vill fråga om.” (Trost, 
2012, s. 31). Att det blir ett icke-slumpmässigt urval beror på att man efterfrågar en specifik 
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grupp på detta sätt. I denna undersöknings fall lades alltså det så kallade anslaget ut på den 
aktuella Facebookgruppen för villiga att ”nappa” på.  

Denscombe (2018) beskriver att svarsfrekvensen kan bli lidande av olika anledningar. En av 
dessa kan vara bristande motivation hos respondenterna. Det är inte alltid så lätt att få 
människor att svara på enkäter. Vid större forskningsprojekt går det eventuellt att inom en viss 
budget ge bort något som tack, men eftersom detta är en uppgift i en utbildning finns inga 
resurser för sådant. Dock uttrycktes en enorm tacksamhet till de som ställde upp. En annan 
farhåga vad gäller svarsfrekvensen, menar Denscombe (2018), är bristande läs- och 
skrivkunnighet, vilket i denna undersökning är väldigt relevant då alla informanter har 
svenska som sitt andraspråk.  

3.3 Enkätens utformning 
Då enkäten riktar sig till elever med annat modersmål än svenska var målet med utformningen 
att den skulle vara så lättbesvarad som möjligt och med ett så lätt språk som möjligt. Detta är 
egentligen något som bör tas i beaktning oavsett. Att göra enkäten enkelt utformad bidrar till 
att svarsbördan blir så liten som möjligt, vilket är eftersträvansvärt (Denscombe, 2018).  

Att enkäten är webbaserad gör att det är svårt att få en översikt över hur omfattande den är. 
Det kan göra att deltagare inte slutför enkäten då man har svårt att se hur långt man kommit 
och hur mycket som är kvar. Därför bör en webbaserad enkät inte vara alltför lång (Trost & 
Hultåker, 2016). För att undvika denna risk angavs hur många frågor som enkäten innehöll i 
början av enkäten. Missivbrevet innehöll även allmän information kring enkäten, som 
deltagarna kunde tyckas behöva veta, vilket är speciellt viktigt vid enkätmetoden då personlig 
kontakt ofta saknas (Patel & Davidsson, 2011), (se bilaga 1, där enkäten redovisas i sin 
helhet).  

Enkätens första del innehåller en del frågor kring vilka informanterna är, i enlighet med Patel 
& Davidsson (2011) som menar att man bör börja med neutrala frågor som ska ringa in vilka 
de svarande är. Den sista frågan i enkäten är öppen där informanterna ges möjlighet att svara 
lite längre med egna ord kring ämnet (se bilaga 1).  

3.4 Undersökningsprocedur 
Enkäten utformades genom Google Forms, vilket är Googles egna formulärprogram. För att 
kontrollera utformningen och samtidigt minska risk för missförstånd testades enkäten på 5 
bekanta innan den skickades ut till de verkliga informanterna. Inga stora förändringar skedde i 
och med detta, bortsett från en frågeformulering. 

Personlig kontakt togs med utbildade svenska som andraspråkslärare under v. 42. I början av 
v. 43, (måndagen den 21 oktober 2019, kl. 14:22), lades sedan en förfrågan ut i 
Facebookgruppen där intresserade ombads lämna en kommentar eller ta direkt kontakt med 
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mig. Länken till enkäten skickades sedan direkt till den intresserade, och 51 svar kom in. Det 
är svårt att säga exakt hur många lärare dessa 51 elever fördelar sig på, eftersom jag själv inte 
varit på plats då enkätformulären fyllts i, men kontakten har funnits med ca 11 lärare. 

3.5 Forskningsetiska principer  
Undersökningen utfördes enligt/i enlighet med de fyra huvudkraven för forskningsetiska 
principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Enligt informationskravet ska deltagarna informeras om vad undersökningen syftar till samt 
att det är frivilligt att delta och att datainsamlingen endast kommer användas för forskning. 
Detta krav uppfylldes i och med en informationstext i enkätens början, samt i utskicket till 
berörda lärare.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan i 
undersökningen. Deltagarna kan då bestämma över huruvida de vill ställa upp eller inte, samt 
att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Eftersom enkäten i denna undersökning gick 
via lärarna till eleverna kan man inte med säkerhet veta vilken påverkan lärarna hade på 
elevernas medverkan. Därför stod det beskrivet i början av enkäten att det när som helst går 
bra att avbryta sin medverkan, och därmed är detta krav uppfyllt.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att eventuella personuppgifter inte ska spridas till obehöriga. 
Detta krav är uppfyllt då svaren är anonyma och inte går att koppla till en specifik person. I 
enlighet med nyttjandekravet används enkätsvaren endast till denna undersökning. 

3.6 Bearbetning  

Enkätsvaren har analyserats med utgångspunkt i en vanlig process vid analys av 
forskningsdata (Denscombe, 2018). Dessa fem steg är följande: 

• Iordningställande av data 

• Inledande utforskning av data (hitta eventuella samband) 

• Analys av data  

• Framställning och presentation av data 

• Validering av data  
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Vid den sista öppna frågan i enkäten behövde svaren tolkas och kategoriseras, i enlighet med 
kvalitativ innehållsanalys. Många av svaren såg väldigt olika ut vilket gjorde det svårt att 
kategorisera. Vad man kan utläsa är dock att svaren handlade mycket om känslor och mående. 
Följande svar (bland flera andra) har exempelvis placerats i kategorin känslor:  

• Att må bättre 

• Absolut! Kan påverka humöret mycket 

• Känslomässigt 

• Man blir glad och hypad 

 

4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av enkätsvaren. Resultatet av första delen av 
enkäten berör bakgrundsinformation kring informanterna i form av vilket som är deras 
modersmål, hur länge de har bott i Sverige samt hur länge de har fått undervisning i svenska 
och vilken årskurs de går. Vidare visas om och hur musiken tar sig i uttryck i vardagen och 
undervisningen.  

4.1 Om informanterna 

51 personer svarade på enkäten. Alla deltagare är mellan 16 och 30 år. Den största andelen är 
mellan 18 och 20 år med 36 stycken av svaren. 13 personer är 16-17 år (se figur 1).  
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Figur 1 visar fördelningen i ålder hos undersökningens deltagare. 
 
 
49 av de svarande angav att de går på gymnasiet, antingen i årskurs 1 eller 3. Resterande två 
angav att de går i årskurs 9 eller SFI steg 1. Vad gäller könsfördelning på deltagarna var den 
jämn, men med något fler killar än tjejer. En av de svarande angav ”annat” som 
svarsalternativ, och två deltagare valde att inte svara på frågan.  
 
Spridningen vad gäller hur länge informanterna har bott i Sverige är stor. Allt från 1-6 
månader till 10 år har angivits som svar. De flesta har bott i Sverige i 4-5 år, och det är också 
så länge som de flesta har fått undervisning i svenska, i denna undersökning (se figur 2 och 
3).  
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Figur 2 visar hur länge informanterna bott i Sverige.  
 
 
 

 
Figur 3 visar hur länge informanterna fått undervisning i svenska.  
 
 
Angående modersmål angav 16 personer somaliska som sitt modersmål och 13 stycken 
svarade arabiska. Dessa två språk var de vanligaste. Utöver dessa fanns också bl.a. engelska, 
kurdiska, persiska, dari och romani bland svaren. Deltagarna fick även svara på om de 
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behärskar andra språk. Många svarade engelska och svenska på denna fråga, och bland svaren 
fanns även franska, arabiska, dari, tigrinja och spanska m.fl.  

4.2 Musiken i vardagen 
Av 51 svarande var det endast en person som inte brukar lyssna på musik, enligt fråga 8 (se 
bilaga 1). På frågan efter svarade dock samma person att hen brukar lyssna på musik en gång i 
veckan. 32 personer angav att de lyssnar på musik flera timmar om dagen. 13 stycken angav 
att de lyssnar en timme om dagen.  

På frågan om vilka språk det sjungs på i den musik deltagarna lyssnar på fick de fylla i alla de 
språk som de brukar lyssna på. 48 personer svarade på denna fråga vilket gör att det interna 
bortfallet är 3. 41 stycken av de svarande lyssnar på musik där texten är på engelska, vilket är 
den största kategorin. 28 stycken avgav att de lyssnar på svenskspråkig musik. Arabiska och 
franska var också två större grupper med 11 respektive 10 svarande. Många av informanterna 
lyssnar på blandad musik, med många olika språk.  

På frågorna om deltagarna utövar musik i form av sång och instrumentspel visade det sig att 
många sjunger, men färre spelar instrument. 36 av 51 brukar sjunga. 31 av 42 svarande spelar 
inget instrument. 9 stycken svarade inte på denna fråga. Av de som angav att de spelar 
instrument var piano och gitarr de vanligaste svaren.  

4.3 Musiken i undervisningen 
Som utläses av figur 4 kan man se att de allra flesta (31 personer) angav att deras lärare inte 
använder musik under svensklektionerna. 9 stycken svarade vet inte och 11 svarade ja.  
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Figur 4 visar om informanternas lärare använder musik under svensklektionerna. 
 
 
På fråga 14 skulle endast de som svarade ja på fråga 13 svara, alltså 11 stycken. Trots det var 
det 15 personer som svarade på fråga 14. Svaren visar att det är stor spridning i hur ofta 
lärarna använder musik i undervisningen. Allt ifrån varje lektion till en gång om året angavs 
som svar (se figur 5).  
 
 
 

 
Figur 5 visar hur ofta informanternas lärare använder musik under svensklektionerna. 
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20 personer svarade på fråga 15, om vilka metoder som används, där kategorin lyssna på 
musik var den vanligast förekommande metoden med 13 av svaren (se figur 6). 
 
 

 
Figur 6 visar vilka musikmetoder lärarna använder sig av. 
 
Deltagarna fick även fylla i hur de tycker att olika musikmetoder passar för att lära sig 
svenska (se bilaga 1). Tabell 1 visar hur eleverna svarade. Siffrorna visar hur många av 
eleverna som fyllde i hur varje metod passar för språkinlärningen. Till exempel kan man 
utläsa att 8 personer tycker att analysera låttexter är ett ganska bra tillvägagångssätt. 22 av 51 
personer svarade inte på denna fråga.  
 
 
Tabell 1: musikmetoders lämplighet i svenskundervisningen 
 Mycket 
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Lyssna på musik 10 6 9 4 0 3 
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Översätta 
låttexter 

3 6 11 5 1 3 

Analysera 
låttexter 

8 8 6 3 2 3 
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Läsa ramsor 5 2 6 5 4 7 
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Vid fråga 17 fick informanterna fylla i på vilket sätt de tycker att de olika musikmetoderna 
påverkat deras svenskinlärning. Även här var det interna bortfallet 22. Tabell 2 är uppbyggd 
på samma sätt som tabell 1, dvs. att siffrorna står för hur många av deltagarna som fyllde i 
respektive påstående. Exempelvis var det 13 personer som svarade att lyssna på musik leder 
till förbättrat uttal.  
 
 
Tabell 2: Musikmetoders påverkan på språkutvecklingen 
 Ökat 

ordförråd 
Förbättrad 
grammatik 

Förbättrat 
uttal 

Ökad 
motivation 
till att lära 

Glädje/roligt Kunskap 
om olika 
kulturer 

Har inte 
använt 
den här 
metoden 

Lyssna på 
musik 

11 4 13 7 7 4 5 

Sjunga 6 2 12 3 2 0 8 

Skriva 
låttexter 

4 6 4 4 1 0 9 

Översätta 
låttexter 

6 6 3 4 3 3 7 

Analysera 
låttexter 

10 6 5 6 2 9 3 

Spela 
instrument 

1 0 4 2 4 4 12 

Läsa 
ramsor 

3 3 3 2 8 1 8 

 

 

Fråga 18 handlade om huruvida eleverna tror att musik kan bidra till språkutvecklingen. Det 
visade sig att majoriteten (29 personer) tror att musik kan hjälpa till att utvecklas i det svenska 
språket. 17 stycken svarade kanske, och resterande 3 svarade nej på frågan (se figur 7). Två 
personer svarade inte på denna fråga vilket gör att det interna bortfallet här är 2. 

 



 19 

 
Figur 7 visar hur informanterna svarade på frågan kring huruvida de tror att musik kan vara till fördel i 
språkutvecklande syfte.  
 
Slutligen fick informanterna svara med fri text på frågan ”Tycker du att musik kan påverka på 
andra sätt, än rent språkligt? Vilka sätt?”. 27 personer svarade på frågan vilket är ungefär 
hälften av det totala antalet svarande på enkäten. Den största svarskategorin som uppkom 
handlade om hur musik kan påverka känslor och mående, med 11 svar. Följande lista är 
exempel på svar som uppkom: 
 

• Att må bättre 

• Absolut! Kan påverka humöret mycket 

• Känslomässigt 

• Man blir glad och hypad 

• Man kan lugna ner genom att lyssna på musik 

• Man får en bra känsla när man lyssnar på musik 

• Det hjälper med dåligt mående. När jag börjar tänka på mitt ex så lyssnar jag på musik 
för att kunna tänka på något annat och det hjälper litegrann. Inte helt, men lite i alla 
fall. 

• Jaa, om man är ledsen så kanske man lyssnar på en lugn sång 
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Andra svar som uppkom var att musik kan bidra till ”bättre koncentration”, att ”det kan vara 
en gemensam aktivitet som de flesta gillar” samt ”hjälpa att komma ihåg saker (minnet)”. 
Fyra personer svarade vet inte på frågan, och en person svarade nej.  

4.4 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var alltså att undersöka hur svenska som andraspråkselever upplever 
musik som medel i undervisningen och för språkutvecklingen. Har de stött på musik i 
undervisningen och hur upplevde de det i så fall? Enligt resultatet som presenterats ovan 
visade det sig att de flesta av deltagarna i denna undersökning inte stött på musik i svenska 
som andraspråksundervisningen. Många verkar dock inte främmande för det. Enligt resultatet 
tror majoriteten att musik kan ha en bidragande effekt på språkinlärningen. Många svarade vet 
ej kring den frågan, men bara tre svarade nej. Av de elever som angivit att de varit med om 
musik i svenska som andraspråksundervisningen var det fler som beskrev att läraren använder 
musik mer sällan (dvs. från en gång i månaden till en gång om året) än varje lektion eller varje 
vecka. 

Enligt resultatet verkar det också som att eleverna anser att olika metoder inom musik passar 
olika bra för språkinlärningen. Exempelvis är musiklyssnande och skrivande av låttexter 
enligt eleverna bättre metoder än att spela instrument och läsa ramsor. Olika metoder verkar 
även ha olika påverkan på vilken del i språket som utvecklas. Resultatet visar exempelvis att 
eleverna anser att sjunga ger bättre förutsättningar för förbättrat uttal än vad skriva låttexter 
gör.  

Slutligen visar resultatet att flera av deltagarna upplever att musik utöver att det kan påverka 
rent språkligt, har en betydelse för känslor och mående. De upplever att musik både kan få en 
att bli glad, lugn, och må bättre.  

I nästa avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till den tidigare forskning som gjorts inom 
detta ämne. 

 

5 Diskussion 
Nedan presenteras informanternas svar och diskuteras i förhållande till den tidigare forskning 
som introducerades i kapitel 2. Det tas upp hur undervisningssituationer kan se ut och hur 
musiken påverkar i övrigt, då det inte handlar om språkutveckling. Dessutom redovisas 
implikationer i denna undersökning, en kort metodreflektion, slutsatser samt förslag till vidare 
forskning.  
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5.1 Undervisningssituationer 
Resultatet visar att trots att majoriteten av eleverna inte stött på musik i svenska som 
andraspråksundervisningen är de inte helt främmande vid tanken på det. De som dessutom har 
upplevt det visar att de också kan reflektera över vilken slags påverkan de olika metoderna har 
på språkutvecklingen. Detta visas exempelvis då många av eleverna tycker att sång påverkar 
uttalet på ett positivt sätt, vilket är i enlighet med Jederlund (2011) som också påpekar att just 
sång är en naturlig mötespunkt mellan musik och språk. Något som inte framgår av svaren är 
huruvida eleverna sjunger själva eller tillsammans. Kjellin (2002) menar att sjunga 
tillsammans, dvs. körövning, och då kanske främst i form av talkör, har en positiv påverkan 
på språkinlärning och i synnerhet ett språks uttal. Detta tack vare att det inte blir en så utsatt 
position om alla övar tillsammans, samt att det är tidseffektivt där varje elev verkligen får 
utnyttja tiden till att rent praktiskt öva. Det går som sagt inte av denna studies resultat att 
utläsa huruvida just sång i form av körövning används av dessa elevers lärare som metod. Det 
vore intressant att undersöka detta vidare.  

Resultatet visar också att lyssna på musik är ett vanligt förekommande moment, som också 
har många fördelar i språkutvecklingen, då man talar om musik i språkundervisningen. I det 
momentet, att lyssna på musik, kan man inkludera flera andra metoder. Detta visar Sara 
Lövestam (Sveriges Utbildningsradio [UR], 2013) exempel på i form av att kombinera 
lyssnandet av en låt tillsammans med att öva på uttal samt analysera låttexten och känslan 
musiken ger. Denna studie ger inte utrymme för att visa på hur lärarna går tillväga när de 
använder de olika musikmetoderna och det är därför svårt att veta vad de sedan gör med 
själva musiklyssnandet, i det här fallet. Stannar det där eller gör de något mer utifrån 
lyssnandet i form av exempelvis analyser?  

Enligt resultatet kan man utläsa att det inte är så många elever som möter musik i svenska 
som andraspråksundervisningen på kontinuerlig basis. Enligt det multimodala perspektivet 
(Selander & Kress, 2010) är det viktigt att erbjuda elever olika resurser för inlärande. Även 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2018) påpekar det. Musik av olika slag i form 
av inlärning eller redovisningssätt kan vara ett exempel på en sådan resurs.  Av resultatet att 
döma verkar det dock vanligare att eleverna inte har blivit erbjudna en sådan resurs än att de 
har det. Vad resultatet däremot inte visar är möjligheterna till andra erbjudna resurser för 
inlärande. Trots att många av eleverna sällan verkar stöta på musik i undervisningen utesluter 
inte det att de till exempel blir erbjudna annan resurs. Detta skulle i så fall kunna vara resurser 
såsom i digital form etc.  

Det är trots allt några av deltagarna som stött på ämnesintegrering i form av musik och 
svenska som andraspråk. Inom det multimodala perspektivet talar man om att undervisningen 
bör vara meningsfull (Selander & Kress, 2010), vilket den kan bli genom ämnesintegrering. 
Istället för att rabbla glosor eller grammatik kan man exempelvis genom sång eller analys av 
sångtext skapa en meningsfull lärosituation. Vikten av ämnesintegration talar även Thorén 
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(2014) om, och Nivbrant Wedin (2013) och Weiner Ahlström (2013) visar på praktiska 
exempel hur man kan använda sig av musik, och rytmik, i språkutvecklande arbete.  

Enligt eleverna fanns två musikmetoder som gynnar ordförrådet extra mycket. Dessa två var 
att lyssna på musik samt att analysera låttexter. Att flera av eleverna tycker att det är bra 
metoder för ändamålet skulle kunna kopplas till tankar om att man kan vinna på att låta 
inlärningen ske via naturliga moment, vilket både Kjellin (2002) och Gottberg (2009) menar. 
Vid musiklyssning och samtal kring låttexter får elever möta och smaka på nya, och gamla, 
ord och uppleva hur de kan användas på olika sätt. Detta istället för att exempelvis få en 
gloslista och rabbla och lära sig utan att sätta in orden i en kontext. Vikten av kontext talar 
man också om inom det multimodala perspektivet (Selander & Kress, 2010). Det blir lättare 
att lära sig om det är satt i ett meningsfullt sammanhang.  

En tydlig trend, enligt resultatet, är att eleverna inte verkar främmande för tanken om att 
musik kan vara ett hjälpmedel för språkutvecklingen. På frågan ”tror du att musik kan hjälpa 
dig att utvecklas i det svenska språket?” svarade de flesta av eleverna ja. Många svarade 
kanske och ett fåtal svarade nej. Att musik faktiskt är något som kan ha en vinning för 
språkutvecklingen stämmer överens med i stort sett hela avsnittet ovan, tidigare forskning, där 
olika tankar kring detta tas upp.  

Att så pass få i denna undersökning hade stött på musik som medel i språkutvecklande syfte 
skulle eventuellt kunna ha att göra med att musikdidaktiska inslag inte finns med i 
ämneslärarutbildningen med inriktning svenska som andraspråk (Stockholms Universitet, 
2019). Om de utbildade lärarna inte har kunskap inom detta område är det svårt att bedriva en 
sådan sorts undervisning. 

5.2 Musikens påverkan i övrigt 

Den andra forskningsfrågan i denna undersökning berörde huruvida musiken kan ha påverkan 
på annat sätt än rent språkligt. Enligt resultatet finns en relativt tydlig trend i svaren då många 
handlade om mående och känslor. Det angavs svar som berörde både bra och dåliga känslor, 
men kontentan tolkas ändå som att musiken bidrar till bättre mående. De följande två 
exemplen är direktcitat från enkätsvaren: 

• Det hjälper med dåligt mående. När jag börjar tänka på mitt ex så lyssnar jag på musik 
för att kunna tänka på något annat och det hjälper litegrann. Inte helt, men lite i alla 
fall. 

• Jaa, om man är ledsen så kanske man lyssnar på en lugn sång. 

Dessa svar kan tolkas på så sätt att man lyssnar på musik när man är ledsen eller mår dåligt, 
för att istället må bra. Att musik har positiv effekt på hälsan är något Jederlund (2011) 
beskriver, med stöd i forskning av (Kreutz m.fl., 2004; Grape, 2008; Theorell, 2009). Dessa 
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studier inriktar sig främst på musik i form av körsång vilken bidrar till att utövarna känner sig 
avspända samt energiska. Dessutom har man sett att det bidrar till bl.a. stärkt immunförsvar 
och minskad stress.  

Enligt resultatet är musik en stor del i elevernas liv. Alla utom en uppgav att de brukar lyssna 
på musik, och de allra flesta uppgav att de lyssnar på musik en eller flera timmar om dagen. 
Att de gör det kan helt enkelt ha att göra med det som Jederlund (2011) skriver, att musik är 
något som funnits med väldigt länge i människors liv och att det skulle vara svårt att leva 
utan. Kanske är det just för att musik kan skapa positiva situationer och möjlighet till 
personlig utveckling. Gottberg (2009) menar att musiken kan engagera och förstärka känslor 
och kanske kan också det vara en faktor till att så många tycker om, och lyssnar så mycket, på 
musik. 

Resultatet visar även att det uppkom svar såsom att musik kan vara en gemensam aktivitet 
som många gillar, samt att det hjälper till att minnas. Nivbrant Wedin (2013) tar upp hur 
speciellt musik i form av rytmik med fördel används vid gruppstärkande aktiviteter. Detta 
eftersom både kropp, intellekt och känslor är inkluderat i metoden. Att det är just på grund av 
detta som elevens svar handlade om gemenskap kan man inte veta eftersom det i så fall hade 
behövts en kompletterande undersökning i form av exempelvis djupintervju. Kanske vet inte 
eleven själv mer ingående varför, men man skulle kunna tolka det som att det finns en 
möjlighet att det finns samband med det Nivbrant Wedin (2013) skriver. Svaret som handlade 
om att minnet påverkas positivt av musik kan man sammankoppla med de tankar Kjellin 
(2002) och Schlyter (2013) m.fl. har angående att många upprepningar samt kroppslig 
befästning har positiv påverkan på minnet. Något som inte går att utläsa i resultatet är hur 
informanten menar att musik hjälper en att minnas.  

Ett annat svar som uppkom vid frågan om hur musik på andra sätt kan påverka, var bättre 
koncentration. Detta är någonting som Jederlund (2011) med hänvisning till forskning av 
Ullén (2010) stärker. Musiklyssnande kan nämligen ha god påverkan på koncentrationen då 
man har sett samband mellan rytmisk stabilitet och den kognitiva förmågan.  

5.3 Implikationer  

Informanterna i denna undersökning är unga, alla är under 30 år. De har också svenska som 
sitt andraspråk, vilket man får ta i beaktning vid analys av resultatet då enkäten som de 
svarade på var just på svenska. Vid fråga 13 ombads informanterna svara på frågan om deras 
lärare använder musik i undervisningen. Om de svarade nej på den frågan skulle de gå vidare 
till fråga 18, enligt fråga 14 (se bilaga 1). Trots att det bara var 10 personer, enligt svaren på 
fråga 13, som skulle svara på frågorna 14-17 var det fler (mellan 14 och 19 personer) som 
svarade på dessa frågor. Eventuellt kan det tolkas som en språkmiss eller en otydlig 
kommunikation i frågeformuleringen/frågeformuleringarna. 
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Vid frågorna 16 och 17 fick eleverna fylla i hur de tycker att olika musikmetoder passar för att 
lära sig svenska, samt på vilket sätt de olika metoderna påverkar språkinlärningen. Båda 
frågorna hade ett alternativ som löd ”har inte använt den här metoden”. Då det var lika många 
deltagare som svarade på de båda frågorna borde rimligtvis svaren sett likadana ut under 
dessa svarsalternativ, vilket de trots allt inte gör. Detta kan dock bero på att det inte fanns krav 
på deltagarna att fylla i allt, samt att det går att tolka det som att man inte varit med om 
metoden ifall man struntat i att fylla i alternativet.  

5.4 Metodreflektion 
Då jag själv inte haft någon personlig kontakt med eleverna som svarat på enkäten kan man 
inte vara säker på hur allt gått till. Eleverna fick tillgång till enkätlänken genom deras lärare. 
Frågor som hur mycket har läraren styrt? och hur mycket hjälp har eleverna fått? dyker upp, 
och det är något man som läsare bör ta i beaktning.  

Att man inte kan vara säker på att svaren är helt sanningsenliga är också något man måste 
tänka på. I och med att denna undersökning är gjord utifrån människors olika tankar har det en 
påverkan på svaren. Varje person tolkar och uttrycker sig på sitt sätt, så exempelvis kan två 
elever med en och samma lärare ha svarat olika på frågan om läraren brukar använda musik i 
svenska som andraspråksundervisningen eller inte, samt hur ofta musik används, och på vilket 
sätt. Det är alltså enskilda personers tolkning som styr. Alltifrån informant till läsare kommer 
tolka det de ser och läser. Detta måste tas i beaktning när analys av resultatet görs.  

Eftersom en del frågor i mitten av formuläret bara var ämnade för de som har upplevt musik i 
sin svenska som andraspråksundervisning föll många av det totala antalet svarande 
informanter bort. På grund av detta blir svaren mindre tillförlitliga i jämförelse med om fler 
hade svarat på frågorna. 

Vid fråga 16 (se bilaga 1) saknades alternativet ”sjunga”. Trots flera testpersoner och 
korrekturläsning försvann det svarsalternativet. Meningen var alltså att den varianten skulle 
finnas med, och det hade varit mycket relevant att se hur det svaret sett ut. Dessutom har 
”inget” och ”annat” smugit sig med i svarsalternativen vilket kanske inte är fullt så relevant.  

En annan problematik i denna metod är att det är svårt att få en djupare inblick och förståelse i 
svaren. Vid frågan om hur ofta lärarna använder musik i undervisningen kan deltagarna välja 
på svar såsom varje lektion, varje vecka etc. Vad som inte framgår är hur mycket av lektionen 
som momentet tar plats. Är det under hela lektionen, eller bara en kort sekvens? Hade man 
använt intervjumetoden hade frågor som dessa kunnat ställas på ett enklare sätt.  

Slutligen bör påpekas att i och med att informanter kontaktades via Facebook bör man vara 
försiktig med att dra alltför generella slutsatser. Detta eftersom lärare som inte har Facebook 
uteslutits från möjligheten att delta i studien.  
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5.5 Slutsatser 
Slutsatser man kan dra av denna undersökning är att de flesta av eleverna inte ser musik i 
undervisningen som något främmande eller dåligt. Samtidigt har de flesta inte heller stött på 
musik i undervisningen, vilket gör att tankarna främst är hypotetiska. Av de elever som ändå 
varit med om musik i svenska som andraspråksundervisningen visas på reflektioner kring 
vilka moment som är bra och mindre bra. Exempelvis ses att analysera låttexter som något 
bättre för språkinlärningen än att spela instrument.  Enligt elevernas reflektioner finns även 
musikmetoder som passar bättre för vissa ändamål i språkutvecklingen, än andra. För att ta 
samma metoder som i exemplet ovan ses att analysera låttexter som något som främjar 
ordinlärningen bättre än att spela instrument.  

Man kan också dra som slutsats att flera deltagare i denna undersökning ser musik som 
någonting som också kan påverka mående och människans känslor. Ofta påverkar musiken 
känslorna på ett positivt sätt. 

Slutligen kvarstår frågan om ämneslärarutbildningen med inriktning svenska som andraspråk 
kanske bör innehålla musikdidaktiska inslag för att skapa fler resurser och möjlighet till 
lärande hos eleverna, vilket är fördelaktigt i inlärningssituationer (Selander & Kress, 2010). 

5.6 Vidare forskning 
Detta kan man se som en första grundläggande undersökning kring ämnet. Det hade varit 
intressant att få en djupare inblick i hur svenska som andraspråkselever ser på musik i 
språkundervisningen. Det vore även intressant att ta reda på hur elever uppfattar musik i 
undervisning i jämförelse med andra metoder. Är sång och musiklyssnande den bästa 
metoden för att utveckla uttalet, eller finns det andra sätt utanför musikaspekten som eleverna 
föredrar? Ytterligare en vinkel man kan ta in är hur lärarnas syn ser ut och vad de säger kring 
ämnet. Stämmer elevernas och lärarnas syn överens? I en sådan undersökning skulle man 
exempelvis kunna kombinera enkäter med djupintervjuer eller gruppintervjuer. Kanske hade 
man även kunnat använda observation som metod i en sådan undersökning, för att utifrån 
kunna se och hitta mönster. 

Ett annat spår kring detta ämne man kan studera vidare inom är huruvida svenska som 
andraspråkslärarutbildningen behöver kompletteras med musikdidaktiska inslag. Finns det 
behovet över huvud taget?  
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Bilaga 1 - Enkäten 
Hej! Tack för att du hjälper mig att svara på denna enkät! 

Jag heter Annie Forsberg och går på Kungliga Musikhögskolan. Där skriver jag en uppsats 
om hur elever i svenska som andraspråk ser på musik som hjälpmedel i 
svenskundervisningen. Enkäten innehåller 19 frågor, och det tar inte lång tid att svara. Den är 
helt anonym och svaren kommer bara användas för denna undersökning. Du kan när som helst 
välja att avbryta din medverkan. 

Om du har några frågor angående undersökningen kan du maila mig på: 
forsberg.annie@hotmail.com 

Tack igen! 

 

1. Hur gammal är du? Kryssrutor 
- Yngre än 12 år 
- 12 – 13 år 
- 14 – 15 år 
- 16 – 17 år 
- 18 – 20 år 
- 21 – 30 år 
- 31 – 40 år 
- 41 – 50 år 
- 51 – 60 år 
- Äldre än 60 år 

2. Vilken årskurs går du i? Kryssrutor 
- Årskurs 7 
- Årskurs 8 
- Årskurs 9 
- Årskurs 1 på gymnasiet 
- Årskurs 2 på gymnasiet 
- Årskurs 3 på gymnasiet 
- SFI steg 1 
- SFI steg 2 
- SFI steg 3 

3. Är du: Kryssrutor 
- Tjej 
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- Kille 
- Annat 

4. Hur länge har du bott i Sverige? Kryssrutor 
- 1 – 6 månader 
- 6 – 12 månader 
- 2 – 3 år 
- 4 – 5 år 
- 6 – 10 år 
- Mer än 10 år 

5. Hur länge har du fått undervisning i svenska? Kryssrutor 
- 1 – 6 månader 
- 6 – 12 månader 
- 2 – 3 år 
- 4 – 5 år 
- 6 – 10 år 
- Mer än 10 år 

6. Vilket är ditt modersmål? Fri text 

7. Behärskar du flera språk? Vilka? Fri text 

Musik i vardagen 

8. Brukar du lyssna på musik? Ja/nej-svar 

9. Hur ofta brukar du lyssna på musik? Kryssrutor  
- Flera timmar om dagen 
- En timme om dagen 
- Varannan dag 
- En gång i veckan 
- Varannan vecka 
- En gång i månaden 
- Aldrig 

10. Vilket språk är musiken som du lyssnar på? (Skriv alla språk i den musik du lyssnar 
på). Fri text 

11. Brukar du sjunga? Ja/nej-svar 

12. Spelar du något instrument? (Om ja, vilket instrument spelar du? Fri text 
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Musik i undervisningen 

13. Använder din lärare musik under svensklektionerna? Ja/nej/vet inte-svar 

14. Om du svarade ja på förra frågan, hur ofta använder din lärare musik under 
svensklektionerna? (Om du svarade nej eller vet inte på förra frågan kan du gå vidare 
till fråga 18). Kryssrutor 
- Varje lektion 
- En gång i veckan 
- Varannan vecka 
- En gång i månaden 
- En gång per termin 
- En gång per år 

15. Kryssa i vilka slags musikmetoder din lärare brukar använda. Du kan kryssa i flera 
alternativ. Kryssrutor  
- Lyssna på musik 
- Sjunga 
- Skriva låttexter 
- Översätta låttexter 
- Prata om vad låten handlar om 
- Spela instrument 
- Läsa ramsor 

16. Fyll i hur du tycker att de olika alternativen passar för att lära dig svenska.  
 

 Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Bra Inte så 
bra 

Dåligt  Har inte använt 
den här metoden 

Lyssna på musik       

Skriva låttexter       

Översätta 
låttexter 

      

Analysera 
låttexter 

      

Spela instrument       

Läsa ramsor       
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17. På vilket sätt har musik påverkat dig att lära dig svenska?  
 

 Ökat 
ordförråd 

Förbättrad 
grammatik 

Förbättrat 
uttal 

Ökad 
motivation 
till att lära 

Glädje/roligt Kunskap 
om olika 
kulturer 

Har inte 
använt 
den här 
metoden 

Lyssna på 
musik 

       

Sjunga        

Skriva 
låttexter 

       

Översätta 
låttexter 

       

Analysera 
låttexter 

       

Spela 
instrument 

       

Läsa 
ramsor 

       

 

18. Tror du att musik kan hjälpa dig att utvecklas i det svenska språket? Ja/nej/kanske-
svar 

19. Tycker du att musik kan påverka på andra sätt, än rent språkligt? Vilka sätt? Fri text 
 
 


