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Syftet med studien är att få mer information om musikens möjligheter i 
andraspråksundervisning. Påverkar sång och musik inlärningsförmågan och i så fall 
hur? Vilka tankar kring musik och språkundervisning finns det hos både elever och 
lärare? För att belysa dessa frågor gjorde jag två halvstrukturerade intervjuer med 
elever och en intervju med två lärare som har musik på ”schemat” samt observerade i 
dessa lärares klass, där de undervisar B och C elever tillsammans. Studien visar att 
musik i andraspråksundervisning medför många positiva effekter både när det gäller 
inlärningsförmågan och sociala färdigheter. Lärarna uppfattar att de bl. a. ser en 
tydlig påverkan på språkutvecklingen och då främst på uttalet. Vidare finns en 
uppfattning att eleverna har blivit mer medvetna om uttalsmönster och regler. Nivån 
på glädjen och energin i klassrummet samt minnesförmågan har höjts vilket både 
lärarna och eleverna har lagt märke till.  
 
________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: SFI; andraspråksinlärning; motivation; prosodi; musik och språk  
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1 Inledning 

 

SFI (undervisning i svenska för invandrare) får ideligen kritik för dåliga resultat och 

för dåligt flöde genom verksamheten. Det skrivs och diskuteras mycket om 

nödvändigheten att hitta nya sätt att främja inlärningsförmågan för eleverna på SFI. 

Exempelvis menar Jan Björklund, Utbildningsminister (FP), Maria Arnholm, 

jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister (FP) och Erik Ullenhag, 

Integrationsminister (FP) i en DN.Debatt artikel att de i grunden vill förändra SFI 

utbildningen och anser att kunskaper i svenska är avgörande för att kunna komma in 

i det svenska samhället. De ser att alldeles för många som har kommit till Sverige har 

för dåliga kunskaper i svenska, mycket på grund av att SFI inte har fungerat 

tillräckligt bra. De vill bland annat se en ökad individanpassning och att 

svenskstudier kan kombineras med praktik eller arbete. Naturligtvis funderar jag i 

likhet med andra som jobbar som SFI lärare vad vi som pedagoger kan göra för att 

förbättra resultaten och tillhandahålla de bästa förutsättningarna för att kunna lära 

sig det svenska språket så effektivt som möjligt. 

 

Forskningen visar att motivation och glädje är viktiga faktorer i möjligheten att 

tillgodogöra sig ny kunskap. ( se t.ex. Ingvar 2001; Abrahamsson 2009; Stensmo 

2008; Quast 2005)  

Naturligtvis är det svårt att påverka människors livssituation. Kommer man till 

exempel som äldre person från ett krigsdrabbat land är det förståeligt att 

motivationen till att lära sig ett nytt språk, som ofta ligger långt ifrån det egna 

modersmålet, kan vara låg. Många personliga och sociala faktorer påverkar 

inlärningsförmågan (se t.ex. Abrahamsson, 2009). Dessa aspekter talas det sällan om 

i den offentliga debatten om t.ex. svenskundervisningens ”funktionsoduglighet”. 

 

För att skapa variation har jag använt musik i min undervisning under en längre tid, 

men inte förrän jag mötte SFI-kören i Strängnäs, där jag arbetar sedan ett år tillbaka, 

väcktes tanken att undersöka musikens roll och möjligheter i språkundervisningen 

för vuxna inlärare. Deltagarna i kören är, trots att det är fredag och veckans sista 

timme, gladlynta och entusiastiska. Den iakttagelsen gav idén till min studie som vill 
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ta reda på om musik och sång kan vara en viktig faktor och medverka till en mer 

fungerande andraspråksundervisning? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om inkluderandet av musik och sång i 

andraspråksundervisning har en påverkan på eleverna och inlärningen och i så fall 

vilken.  

 

1.2 Frågeställningar 

Jag använder mig av följande frågeställningar för att besvara mitt syfte: 

 

Tycker deltagarna i studien att musik i undervisningen påverkar dem och i så fall 

hur? 

Hur tycker lärarna att musiken påverkar elevernas språkinlärning? 

På vilket sätt kan musik främja inlärningsförmågan i andraspråksundervisning? 
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2 Bakgrund 

 
För att besvara frågeställningarna är det nödvändigt att uppmärksamma några 

faktorer som enligt litteratur och tidigare forskning har inverkan på 

inlärningsförmågan hos andraspråksinlärare. Det är även intressant att se på 

sambandet mellan språk och musik och om det finns förhållanden som påverkar 

språkinlärningen när det gäller dessa faktorer. Hur andraspråksinlärningen fungerar 

för olika individer och vilken roll motivationen, hjärnan och minnet spelar i 

processen att lära sig ett nytt språk är andra moment som teoridelen i studien ska ge 

mer inblick i. 

 

2.1 Andraspråksinlärning 

 

Att lära sig ett andraspråk är som det mänskliga språket självt ett mycket komplext 

fenomen menar Niclas Abrahamsson (2009). Det finns en stor variation i hur snabbt 

och till vilken behärskningsgrad man kan lära sig ett nytt språk. Som observationer 

och övrig forskning visar är inlärningsåldern en av de avgörande faktorerna för hur 

framgångsrik och snabb inlärningen kommer att bli är. Barn tillägnar sig ett 

andraspråk på relativt kort tid och till synes utan större ansträngning, vuxna däremot 

når inte samma framgång. Som en förklaring till det nämner Abrahamsson att 

hjärnas flexibilitet och plasticitet avtar med åldern. Östen Dahl (2011:72) talar om en 

långsamt nedåtgående kurva när det gälla inlärningsåldern och förmågan att lära sig 

ett nytt språk. Han framhåller att barn som hamnar i en ny språkmiljö före 

skolåldern i allmänhet brukar kunna lära sig det nya språket så att man inte kan 

skilja dem från andra talare. Men han konstaterar att den som börjar lära sig ett 

språk i vuxen ålder sällan gör det så bra att man inte hör att personen i fråga inte är 

en infödd talare. 

 

Olle Kjellin (1998:12 f) menar att den vuxne inläraren borde låna en del av barnets 

inlärningsstrategi, t.ex. bara lyssna i tre månader för att kunna få en allmän känsla 

för språkets rytm och intonation. Intellektuellt är den vuxne överlägsen barnet och 

behöver inte lika mycket tid att lära sig språket, men det som är avgörande för 

förståelsen och inlärningen är enligt Kjellin prosodi och syntax. För att utmana till en 
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diskussion om vad han tycker är viktigt i språkinlärningen har Kjellin delat upp 

språket i språkets makro och mikro (se tablå 1). 

 

 

  

MAKRO 

 

mikro 

 

Uttal: 

 

    PROSODI 

 

enskilda ljud 

 

Grammatik: 

 

SYNTAX 

 

morfologi 

 

 

Tablå 1: Språkets makro och mikro enligt (Kjellin 1998:12) 

 

Det enligt författaren avgörande och viktigaste för en person som lär sig ett nytt språk 

är makro-delen som består av just prosodi och syntax. Med syntax menas ordföljd 

och meningsbyggnad. Det mindre viktiga som man borde lägga fokus på senare och 

som ofta utvecklas automatiskt när prosodin och syntax fungerar är enskilda ljud och 

morfologin, som består av ordböjning, till exempel deklinationer och konjugationer.  

 

Abrahamsson (2009:25) framhåller att det finns en mängd olika faktorer som 

påverkar inlärningsförmågan, hastighet och slutlig nivå för vuxna inlärare. Han 

framhåller att det finns en stor individuell variation. Olika sociolingvistiska och 

personliga faktorer, så som social bakgrund, kontakt med infödda talare, 

undervisning, motivation och språkbegåvning kan vara av avgörande betydelse för 

hur inlärningen utvecklas för olika individer. 

 

En betydande faktor i möjligheten att lära sig ett nytt språk är socialt betingade 

attityder gentemot både målspråket, dess kultur och talare och gentemot den egna 

etniska gruppen (Abrahamsson 2009:199). Prognosen för andraspråksinlärning som 

ofta kallas för L2 (language 2) inlärning, är god om inläraren hyser positiva attityder 

gentemot målspråksgruppen, men mindre god om attityderna är negativa. Bäst 

förutsättningar för en hög och balanserad tvåspråkig kompetens ger positiva attityder 

gentemot både målspråket och dess talare och den egna gruppen. I den situationen 
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höjs motivationen som Gardner (1979) beskriver i termer av vilja att lära sig 

målspråket och den grad av ansträngning som läggs ned på uppgiften.  

 

En primär betydelse för hur språk behärskas, varierar och utvecklas har enligt 

moderna sociolingvister språkets användning i konkreta situationer (Hammarberg 

2004). Kommunikativ kompetens spelar en central roll. Termen präglades av 

amerikanen Dell Hymes (1972). För andraspråkspedagogiken har Canale (1983) 

utvecklat begreppet kommunikativ kompetens och enligt honom ingår det fyra 

komponenter som tänks samverka med varandra: 

 

 Grammatisk kompetens innehållande ord, grammatik och uttal 

 Sociolingvistisk kompetens som består av de sociokulturella reglerna för 

språkets användning, även kallad för språkets sociala umgängeskod. 

 Med diskurskompetens menas hur sammanhang skapas i text och tal 

 Strategisk kompetens innefattar olika kommunikationsstrategier för att 

antingen kunna hantera begränsningar i de andra kompetenserna eller att 

göra kommunikationen maximalt effektiv. 

 

Hammerberg (2004) redogör för denna sammanfattning av kompetenserna och 

påpekar att inlärarspråket ses som en framväxande kommunikativ kompetens där 

talet ska stå i centrum och behöver prioriteras framför skriften. Han nämner att flera 

forskare har drivit tesen att syntax utvecklas ur konversation (se Hatch 1978; Sato 

1990; Holmen 1990). Han citerar Hatch (1978:404): “One learns to do conversations, 

one learns to interact verbally, and out of this interaction syntactic structures are 

developed”. 

 

Vikten av en ”verklig” kommunikation där människor använder språket i samspel 

med andra människor för att uppnå bestämda syften enligt vissa språkliga och 

kulturella mönster betonar även Lindberg (1993:30).  Hon talar om 

andraspråksinlärningsforskningen som länge har fokuserat på vikten av den 

informella inlärningen som sker genom kontakt med infödda talare i naturliga 

situationer. Samtidigt betonar hon att inläraren behöver ha tillgång till språket och 

språkligt inflöde på en begriplig nivå. På grund av detta har 
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andraspråksundervisningen enligt Lindberg (1993:36) två viktiga uppgifter, nämligen 

att tillgodose inlärarens behov av 

 

 ett varierat och representativt inflöde på lämplig nivå  

 en varierad och utvecklande kommunikation på andraspråket 

 

Kjellin (1998:9) formulerar så här: ”Det bästa sättet att lära sig ett språk bra är att 

inte (!) gå på kurs, utan att gå ut och ANVÄNDA språket!”. Han konstaterar ändå att 

läraren behövs för att med sina gedigna kunskaper hjälpa inläraren till medvetenhet 

om språkets olika beståndsdelar och t.ex. vikten av prosodin och syntax för en lyckad 

språkinlärning. 

 

Samtidigt betonar Hammarberg (2004) att forskningsområdet kring 

andraspråksinlärning har blivit mycket komplext och att det liknar ett prisma, som 

uppvisar olika kvaliteter beroende på ur vilket perspektiv man väljer att betrakta det. 

Även Abrahamsson (2009) betonar att forskningsområdet är stort och att det finns 

många olika teorier om hur andraspråksinlärningen går till.  

 

I kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2012:13) står att 

utbildningen ska karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ 

språkförmåga, att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska 

utifrån sina behov. 

 

I skollagen (2010:800) definieras målet med utbildning i svenska för invandrare som 

följer: 

Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande inom utbildning i svenska för invandrare. De ska ges möjlighet 
att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- 
och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för 
utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. (22 kap. 2 § skollagen) 
 

Vad behöver den enskilde, vilka processer sätter människan i rörelse och ger hennes 

beteende energi och riktning?  
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2.2 Motivation 
 

Det som är bra känns skönt och som svarar mot inre behov och inre 
drifter upplevs lustbetonat. I botten är lusten livsvänlig, 
överlevnadsvänlig. Det som gör ont, som skadar, som hindrar behov och 
drifter, kort sagt allt som inte är livsvänligt eller överlevnadsfrämjande, 
det upplevs som olustbetonat 
(Ingvar 2001:99). 
 

Så beskriver Ingvar (2001) känslor på det basala biologiska planet. Människan 

strävar efter lust och försöker undvika olust. Det är en av de äldsta idéerna om 

motivation som går tillbaka till hedonismens lust- olust- princip, vilket innebär att vi 

agerar i förhållande till dessa två typer av mål, att uppnå något och att undvika något 

(Stensmo 2008:117). 

 

Ordet motivation härleds ur latinets movere som betyder att röra sig och betecknar 

de processer som sätter människan i rörelse och de krafter som ger hennes beteende 

energi och riktning (Stensmo 2008:117). Inre (intrinsic) motivation avser de mål som 

finns inom en människa i form av behov som ska tillfredställas, känslor som kan 

följas och potentiella resurser som kan utvecklas, och yttre (extrinsic) motivation 

avser de mål som finns i den omgivande miljön, som t.ex. belöningar. Stensmo 

hänvisar till olika teorier inom motivationstanken som t.ex. Murray 1938, Maslow 

1954 och Rogers 1961. 

 

En form av motivation som Stensmo (2008:120) uppmärksammar kallas för 

interaktiv. Den formas i ett samspel mellan en situation och en person. Enligt en tidig 

modell inom interaktiv motivationsteori (Lewin 1951) agerar människan i ett fält där 

olika krafter drar i olika riktningar. Vilka mål som blir dominerande beror av tidigare 

erfarenheter av framgång eller misslyckande. Prestationsmotivation, strävan efter att 

utföra en uppgift väl i förhållandet till någon kvalitetsnorm, talar Mc Clelland (1961) 

om. Enligt denna teori är det omvärldens krav och förväntningar som ligger till grund 

för antingen en stark eller svag prestationsinriktning. Basen läggs enligt författaren 

redan i barndomen och föräldrars krav/förväntningar tillsammans med övrig 

uppfostran och olika kulturmönster resulterar i antigen mer eller mindre 

prestationsinriktade individer senare i livet. 
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I klassrummet är det läraren som är motivatör för sina elever, vilket innebär att 

läraren ska optimera elevernas möjlighet till lärande (Stensmo 2008:124). Läraren 

ska stimulera elevernas engagemang och ansträngning, genom att låta dem vara 

delaktiga och ta ansvar, ta upp deras intressen och vara uppmärksam på deras olika 

behov, talanger och preferenser. Att kunna känna sig trygg och säker i den egna 

klassrumsmiljön är basala behov som är lika avgörande som glädje och lust, vilka 

tillika är betydelsefulla moment i lärprocesser. 

 
 
2.3 Musik och inlärning 
 
 

Alla har en förmåga att uttrycka sig musiskt. Här hittar livsbekräftelsen 
ett uttryck. Det musiska finns i skaparförmågans inre kärna som är 
kreativiteten (Bjørkvold, 2005:113). 
 
 

Med utgångspunkt i barndomen finns det, enligt Bjørkvold (2005:9) uppenbart något 

som är gemensamt över alla gränser: en längtan efter att ta fram den egna skapande 

potentialen, att mobilisera en musisk rösträtt. Bjørkvold uppmanar oss att betrakta 

saker och ting ur ett helhetsperspektiv, fristående från ålder, kultur och vetenskap, 

för att inte förlora människan ur sikte. 

 

Øivind Varkøy (1996:69-70) hävdar att vi genom musiken kan uppfatta tillvarons 

grundläggande principer och därmed meningen med tillvaron som sådan. Musiken 

bidrar till en helhetsutveckling och att den främjar en balanserad och harmonisk 

personlighetsutveckling.  

 

Motivationen i ett klassrum kan höjas med hjälp av musik som kan aktivera positiva 

känslor och viljan att lära sig menar Ulrike Quast som forskar om musik och 

inlärning och som har skrivit boken Leichter Lernen mit Musik (2005). Musikens 

helande kraft har använts inom medicin och psykoterapi sedan länge, men den kan 

mycket mer. Musiken ger oss möjlighet att lära oss med större glädje, intresse,  

uthållighet, koncentration, i lugn och ro och den för till bättre minnesförmåga, 

förklarar Quast (2005). Det finns ett flertal positiva effekter musiken kan stödja, och 

enligt Quast (2005:51) är några av dessa att 
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 minimera oro och ångestkänslor 

 bygga upp en stimulerande och glädjefylld inlärningssituation 

 positiva förväntningar och positiv inställning till att lära sig hos 

inläraren 

 lärinnehåll som kan ses som tråkigt och torrt blir ”emotionellt 

laddad” 

 

Den positiva atmosfären musik kan skapa i många klassrum bidrar till att 

långtidsminnet förbättras framhåller Campell (1997) och han refererar till en 

omfattande jämförande studie av hundratals empiriska studier genomförda 

mellan 1972 och 1992 som fann att instruktioner som tog hjälp av musik 

förbättrade instuderingen vid läsning, språkinlärning och matematik samt 

dessutom höjde de allmänna studieresultaten (Campell 1997:189). Han 

konstaterar vidare att man också har funnit att musik förstärker kreativitet, 

höjer elevers självaktning samt fungerar utvecklande för de sociala 

färdigheterna. 

 

Quast (2005:57 ff) konstaterar att aktiverande musik kan leda till en så kallad 

flow-upplevelse. Med flow betecknar hon en upprymd känsla av stor lycka och 

glädje där till och med känslan av tid och verklighet kan gå förlorad. Hon 

påpekar också att den harmoniserande och lugna effekten musiken kan ha på 

oss medför att information kan tas upp utan några hinder och blockader. 

Informationsbearbetningen sker på så sätt mer eller mindre omedvetet, vilket 

för med sig att mer information kan tas upp och sparas. Denna musiska effekt, 

fortsätter hon, nyttjas t.ex. i suggestopedin, som är en undervisningsmetod som 

bygger på kreativitet och helhetligt tänkande.  

 

Om vi vill ha ett verklighetsförankrat lärande måste vi starta med upplevelsen. 

Detta påstår Bjørkvold (2005) och konstaterar vidare att det musiska som 

väcker kreativiteten och glädjen är viktigt i allt lärande i alla ämnen, även om de 

inte i sig är musiska eller kreativa. Bjørkvold (2005:114) beskriver kreativiteten 

som kommer till uttryck i ett tillstånd av medveten närvaro – estesi, som han 

kallar för en inre lysande ikon. 
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Enligt Campell (1997:202) är nervsystemet som en symfoniorkester med olika 

rytmer, melodier och instrumenteringar.  Det finns en mängd rytmiska och 

melodiska system som synkroniserar hjärnan. Han menar att musiken på ett 

fantastiskt sätt når de djup i hjärnan och kroppen som får många av systemen i 

det undermedvetna att reagera och visa sig. 

 

Bjørkvold (2005:129) liknar människan vid ett medvetet ekosystem. Enligt 

honom är människans lärande ekologiskt; vi har utvecklats i interaktion med 

omgivningen i liminala faser (= där gränserna för lärandet överskrids) som sker 

i optimal musisk balans med omgivningen. 

 

2.4 Språk och musik 
 
Den kanske mest naturliga beröringspunkten mellan musik och språk är 

sången. Här möts ju de två konstaterar Jederlund (2011:63).  Han 

refererar till en studie av Mithen (2006) som bekräftar hypotesen om 

samverkande nätverk för melodi och text. Studien visar att en sångs melodi och 

text minneslagras separat, i två olika nätverk i hjärnan; det ena ett 

”melodianalysnätverk” och det andra ett ”textanalysnätverk”. De båda 

nätverken står i förbindelse med varandra: sjunger man eller lyssnar man till en 

sång många gånger byggs starka nervförbindelser mellan de två systemen. På så 

vis kommer aktivering av nätverket för melodianalys – när vi hör eller gnolar en 

melodi – att automatiskt innebära en aktivering av nätverket för textanalys – vi 

minns texten – och vice versa. Vidare kommer studien fram till att när vi läser 

eller hör en text vi associerar till en melodi kommer vi att höra melodin inom 

oss och kan sjunga den om vi vill. 

 

Musiken kan användas som ”medlare” eller katalysator när man lär sig språk. 

Den kan utlösa mångfaldiga associationer och visualiseringar och därmed 

aktivera fantasin. Quast (2005) uttrycker det med att musiken har en suggestiv 

karaktär, vilket enligt henne betyder att den öppnar och hittar vägar som leder 

den inkommande informationen till vårt undermedvetna där den assimileras 

och lagras (se också Racle 1985). Hon menar dessutom att musik kan spela en 

viktig roll i språkinlärningen eftersom musiken bidrar till att aktivera och 
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koppla olika regioner i hjärnan. Använder man språk och musik samtidigt 

aktiveras enligt henne den vänstra hjärnhalvan med språket och den högra 

genom musiken. Samtidigt stimuleras de delar i hjärnan som styr känslor och 

motivation. Olika undersökningar visar att det bildas nya nervceller och nya 

minnesbanor, när inlärning sker i en stimulerande och intressant omgivning (se 

Spitzer 2002). Musik kan bidra till att skapa en sådan miljö fortsätter Quast 

(2005) och betonar att vi kan uppnå en global aktivering i olika hjärnstrukturer 

som kan främja inlärningen och minnet. 

 

2.5 Hjärnan, minnet och musik 
 

I hjärnan har vi flera lust- och olustcentra som består av en samling 
nervceller på djupet i hjärnan. Alla vara upplevelser finns lagrade och 
nuet upplevs i blixtrande klar belysning. Presens lycka bländar bort 
perfektums mörker och futurums dunkel. I sådana stunder är man, finns 
man till, i helgjutet numedvetande (Ingvar 2001:103). 
 
 

Jederlund (2011:68) beskriver på följande sätt: Vid musikalisk aktivering av hjärnan 

sker en rad kroppsliga reaktioner vilka kan förstås som automatiska effekter av den 

breda stimulering av hjärnan en musikupplevelse innebär. Det är inte för inte som 

både neurologer och musikterapeuter kallat musik för ”a mega vitamin for the brain” 

(se Magee 2009). När vi berörs av musik, eller själva utöver musik, aktiveras det 

autonoma nervsystemet (ANS). Det sympatiska nervsystemet aktiveras med höjd 

hjärtfrekvens, höjd uppmärksamhet, ökad muskeltonus och förhöjd 

kroppstemperatur som resultat. Hormoner som kortysol och endorfiner utsöndras 

och vi blir motiverade, vakna och satta i handlingsberedskap. 

 

Även Quast (2005:56) betonar att kroppen svarar på musik med specifika fysiska 

reaktioner, ofta helt omedvetet och utan att vi kan påverka det. Några av dessa 

fysiologiska reaktioner kan, förutom de ovan nämnda, vara snabbare andnings- och 

pulsfrekvens, förhöjt blodtryck, förstorade pupiller och utsöndring av adrenalin. 

 

Inlärning är en mycket komplex process, där olika delar i hjärnan aktivt samarbetar 

berättar Quast (2005:19). Hon påminner om att vi har en vänstra, även kallad 

”logisk” hjärnhalva, som bearbetar information analytiskt och abstrakt. Den högra 

eller ”kreativa” hjärnhalvan fungerar mer känslobetonad och konkret. För att kunna 
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nå optimala inlärningsförhållanden är det enligt författaren värdefullt att sträva efter 

en balans mellan båda hjärnhalvor, där dessa samarbetar och kompletterar varandra. 

Slutsatsen enligt Quast (2005) är att vi behöver planera och använda varierande  

material i undervisningen så att båda hjärnhalvor blir stimulerade, vilket främjar 

inlärningsprocessen.  Alla lärprocesser är nära förknippade med minnesprocesser. 

Att lära sig innebär att få ny kunskap, att minnas betyder att lagra den nya 

informationen (Quast 2005:16)  Hon konstaterar att vi behöver dessa elementära 

livsfunktioner för att utveckla en egen biografi och oss själva. 

 

Enligt Ingvar (2001) är det omedvetna ett problem i sammanhanget. Han gör 

gällande att informationsbearbetningen i hjärnan, enligt alltmer accepterad 

uppfattning, sker på ett omedvetet plan och konstaterar att vi varken vet hur eller var 

(Ingvar 2001:12). 

 

2.6 Språkets musik 

Prosodin är språkets musik. Det är den melodi som bär fram kommunikationen till 

lyssnaren menar Kjellin (1998:25) Språkförståelsen tycks vara nära knuten till 

prosodin. Gårding & Kjellin (1998:15) påpekar att om lyssnaren inte är van vid 

prosodin, t.ex. i en utländsk brytning, kan det uppstå en distraherande effekt och 

missförstånd kan uppstå. För att göra en brytning (någon form av ”osvenskt” uttal 

beroende på påverkan av ett annat språk) så obetydligt som möjligt har det enligt 

Kjellin (1998) visat sig mest effektiv att i första hand förbättra prosodin, vilket gör det 

svårare för lyssnaren att uppfatta avvikelser i vokallängd eller konsonantkvalitet och 

uppfattningen av det sagda förbättras. 

 
Gårding & Kjellin (1998:16) framhåller dessutom att prosodin, som utgörs av rytmen 

och språkmelodin, är den del av språket som ska prioriteras och påbörjas omedelbart 

i undervisning i svenska för invandrare. Författarna menar att den som lär sig att 

uppfatta och imitera det nya språkets prosodi redan från början får det sedan mycket 

lättare att lära sig resten av språket, såväl uttal som grammatik och ordkunskap. Att 

tala och sjunga i kör utvecklar den fonologiska medvetenheten och ger en bättre 

uppfattning om hur språket fungerar poängterar författarna. Sådana aktiviteter 

utvecklar dessutom lyssnandet och gehöret, alltså förmågan att uppfatta språkljud, 

rytm och intonation, och minnet för ord och texter förbättras. 
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3 Metod  

 
3.1 Kvalitativ forskning 
 

I den kvalitativa forskningsmetoden är det individers personliga upplevelser som står 

i fokus. Man försöker förstå och tolka de resultat som framkommer, inte generalisera, 

förklara och förutsäga (Stukát 2005). Man använder sig av ostrukturerade 

observationer och öppna intervjuer, som även kan kallas för strukturerade samtal. 

Forskaren letar efter innebörden och deltagarna i studien beskriver sin uppfattning 

av det fenomen med egna ord. Med frågor som ”hur uppfattas det”, ”vad innebär det” 

och ”vad handlar det om” (Starrin & Svensson, 1994) vill man nå en djupare 

förståelse. I min undersökning ställer jag liknande frågor, nämligen hur musik i 

andraspråksundervisning kan påverka, både ur deltagarnas och lärarnas perspektiv.  

 

Undersökningen vill besvara eller åtminstone närma sig en djupare förståelse till hur 

deltagarna uppfattar inkluderingen av musik i andraspråksundervisning. Jag har 

hittat bakgrundsinformation i litteratur och forskning kring musik och 

språkundervisning och har använt mig av en variant av det kvalitativa angreppssättet 

som enligt Stukat (2005) kallas för fenomenografi. Målet med den metoden är att 

hitta innebörder istället för förklaringar och man ställer frågor som ”hur uppfattar 

människan sin omvärld?” (Stukat 2005:33). Vidare handlar metoden om att 

identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar. Jag har 

inkluderat musik i undervisningen och, som i den formen av kvalitativ undersökning 

brukligt, använde jag öppna kvalitativa intervjuer där jag bad informanterna att 

beskriva sin uppfattning om ”musik i undervisningen och dess påverkan” med egna 

ord.  

 

3.2 Genomförandet 

 

Jag valde att intervjua några av eleverna i en SFI 3 C klass. På SFI finns 

nivåindelningar från A till D kurs, där A inkluderar analfabeter och elever med 

mycket lite skolbakgrund och D är den avslutande och sista nivån inom SFI. 3 står för 

studieväg 3, som är en beteckning för elever med skol- och utbildningsbakgrund med 
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tio år uppåt. Jag är själv lärare i den klassen och för att få inblick i ytterligare en klass 

intervjuade jag också några deltagare i en 2 C klass , där 2 står för studieväg 2 och 

elever med mindre än tio års skolbakgrund. För att ta del av några pedagogers 

erfarenheter valde jag dessutom att intervjua 2 C klassens lärare, som inkluderar 

musik i sin undervisning dagligen. 2 C och 2 B elever undervisas av lärarna Karin och 

Johan samma klass.  

 

Deltagarna i studien, såväl eleverna som lärare, blev informerade om att deltagandet 

var frivilligt, att de fick avbryta deltagandet när som helst och att de var anonyma. De 

två lärarna jag intervjuade valde att inte vara anonyma och jag använder deras 

förnamn i studien. Jag intervjuade elever i min egen grupp, två lärare som arbetar 

med musik i sin undervisning, några av deras elever och jag observerade ett 

lektionspass i deras klass. 

 

Musik är en återkommande aktivitet i min undervisning. Jag använder låtar som 

eleverna även har möjlighet att lyssna till på radio, youtube, i sina telefoner och andra 

medier. Några av låtarna vi lyssnade och sjöng till veckorna innan jag introducerade 

min studie och under studien var ”På gatan där jag bor” (Laleh), ”Från och med du” 

(Oskar Linnros) och ”Vart jag än går” (Stiftelsen). 

 

3.2.1 Första elevintervjun 

 

Den första intervjun gjordes med frivilliga deltagare i min egen klass. Jag förberedde 

en intervju med några halvstrukturerade huvudfrågor. Frågorna till informanter var: 

 

 Vad tänker du på när du sjunger? 

 Hur känns det när du lyssnar på musik eller sjunger? 

 Förstår ni vad låtarna handlar om? 

 Hjälper musik när du lär dig svenska? 

 Tycker du om musik i skolan? 

 

Dessa frågor vidareutvecklade jag genom att ställa följdfrågor, som ”Vad menar du 

med det?” och ”Kan du berätta mer?” På det viset ville jag få en så fyllig information 

som möjligt (Stukát 2005:39) 
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Min 3 C klass bestod vid studiens början av 24 elever, där utbildningsbakgrunden 

ligger över 10 år ifrån hemländerna och därmed kallas den gruppen på SFI för 

högutbildade. Flertalet av dem är så kallade etableringselever, vilket innebär att de är 

flyktingar och får etableringsersättning i 2 år. Denna ersättning betalas ut av 

Försäkringskassan och förutsätter en etableringsplan som Arbetsförmedlingen 

upprättar och följer upp. Syftet med etableringsersättningen är att flyktingen så fort 

som möjligt kan börja med såväl språkstudier som praktik inom arbetsförmedlingens 

aktiviteter, för att kunna få arbete och bli självförsörjande.  

 

Denna ”etableringsstatus” innebär att väntetiden till en start på SFI, enligt 

Arbetsförmedlingens direktiv (se arbetsförmedlingens hemsida), inte får överskrida 3 

månader från ankomstdatum i Sverige. Av den anledningen har vi intag av nya elever 

var femte vecka, vilket resulterar i stora nivåskillnader inom samma klass.  

 

Efter att ha förklarat syftet med studien ville 5 elever frivilligt vara med i 

undersökningen. Jag är medveten om att det var de mest verbala och aktiva som 

visade intresse att delta. För att intervjusituationen skulle kännas så naturlig som 

möjligt för deltagarna valde jag att genomföra en gruppintervju, där eleverna kunde 

interagera, lyssna och reagera till varandras åsikter. Intervjun hölls i klassrummet 

efter lektionens slut och tog runt tjugo minuter. 

 

 

3.2.2 Intervju med lärarna 

 

Johan och Karin arbetar som lärare i svenska som andraspråk på SFI i Strängnäs där 

jag också jobbar sedan augusti förra året. SFI Strängnäs är en förhållandevis liten 

skola med runt 100 elever och sex lärare. Det finns kurser från A till D nivå uppdelade 

i två studievägar. 

 

Anledningen till varför jag valde att ha just dessa två lärare med i min studie är att de 

arbetar dagligen med musik i sin undervisning. Dessutom spelar Johan gitarr och 

sjunger mycket, även i lärarnas arbetsrum.  De är därmed en direkt informations- och 

kunskapskälla när det gäller frågor om musik i andraspråksundervisning. 
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I intervjun, som hölls i personalrummet på arbetsplatsen och som tog ungefär tjugo 

minuter ställde jag ostrukturerade frågor som rörde deras bakgrund, synen på musik 

och andraspråksundervisning och deras framtidsplaner. Vi bestämde också under 

intervjun att jag fick komma och observera deras undervisning. Vi kom överens om 

en tid som passade oss alla. Samtidigt bestämde vi ett tillfälle där jag kunde intervjua 

3–4 elever i deras klass. Johan skulle berätta om min undersökning i klassen och 

fråga vilka som ville delta. Han skulle också förklara för dem att deras medverkande 

är frivilligt och anonymt. 

 

3.2.3 Andra elevintervjun 

 

Jag träffade Johan och Karins elever i ett grupprum en tisdag efter lektionens slut. 

Jag mötte tre positiva och glada personer som jag visserligen har träffat och hälsat på 

tidigare i skolan, men inte haft som elever. Deras språkliga nivå var något lägre än 

mina elevers och jag förberedde frågor som var lite enklare och inte kunde 

missförstås.  

 

Frågorna jag hade förberett var: 

 

 Ni sjunger varje dag, är det roligt eller tråkigt? 

 Varför är det roligt eller tråkigt? 

 Förstår ni texten? 

 Hjälper musik när ni lär er svenska? 

 Vill ni ha mer eller mindre musik i klassen? 

 

Även här valde jag att fråga deltagarna i grupp, för att de skulle känna sig trygga och 

våga berätta så mycket som möjligt.  

 

Jag kommer att redovisa för båda elevintervjuerna under samma punkt i 

resultatdelen, då frågorna var likartade, enbart något förenklade för Johan och 

Karins elever. 
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Elevintervjuerna har jag samlat under olika rubriker och valt att dela upp dem i fyra 

olika teman. Indelningen baseras på deltagarnas återkommande svar och 

kommentarer. För att sammanfatta och synliggöra elevernas tankar har jag delat in 

dessa i följande teman: positiva tankar, glädje och avkoppling, variation samt höra 

och komma ihåg.  

 

3.2.4 Observation 

 

En tisdag förmiddag observerade jag under en del av första lektionspasset i mina 

kollegors klassrum. Johan och Karin har varje dag samma struktur i 

lektionsupplägget, med musik och sång som första moment i undervisningen. 1 elever 

var närvarande, jag antecknade mina observationer på ett block och spelade in på 

min mobil. 

 

 

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
3.3.1 Reliabilitet 
 
Hur hög är studiens reliabilitet? Den frågan ställer Stukát (2005:126) och författaren 

avser med frågan hur tillförlitlig undersökningsmetodens mätinstrument är.  

 

Jag valde att intervjua deltagare i två olika klasser och två lärare för att kunna få en 

relativt omfattande bild av hur olika individer uppfattar musik i 

andraspråksundervisning. Jag är medveten om svårigheten att jämföra 

intervjusvaren, då språknivån i en 2C klass och en 3C klass är olika och jag förenklade 

av den anledningen frågorna till 2 C eleverna så de inte kunde feltolka dem (Stukát 

2005:126). Ett sätt att höja reliabiliteten är enligt samma författare att upprepa 

mätningen (test- retestmetoden) vilket jag  av tidsbrist inte hade möjlighet att göra. 

Jag anser att reliabiliteten är relativ hög, då jag intervjuade individer som ingår i den 

personkrets som studien avser och jag försökte göra rimliga tolkningar av 

intervjusvaren. Jag hade inte någon medbedömare vilket enligt Stukát anses vara en 

bristfaktor för reliabiliteten. Det är enbart mina tolkningar av intervjusvaren som 

redovisas i studien. 
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3.3.2 Validitet 

 

Hur bra mäter mätinstrumentet det som ska mätas? (Stukat 2005:126) Författaren 

förklarar att det är validiteten som visar om det som undersöks är relevant, 

sanningsenligt och pålitligt.  Är t.ex. svaren jag har fått ärliga? Jag intervjuade elever 

som deltog frivilligt och det finns den risken att de som ville vara med i studien är de 

som tycker om musik i undervisningen. Jag anser dock validiteten vara god då 

deltagarna inte enbart svarade spontant utan funderade och berättade mycket 

personligt om sina upplevelser i samband med musik i undervisningen.  

 

 

3.3.3 Generaliserbarhet 

 

Undersökningsgruppen är inte stor, men representativ för studien. Jag intervjuade 

elever på olika nivåer i det svenska språket med olika utbildningsbakgrund samt två 

lärare. Jag anser ett visst mått av generaliserbarhet som säkerställt. 
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4 Resultat 

 
I det här kapitlet redovisar jag för resultaten i min studie. För att belysa 

elevintervjuarna utifrån hur diskussionen i gruppen har pågått har jag tagit upp 

några citat. Då jag intervjuade elever ur två olika klasser kallar jag eleverna ur min 

egen klass för elev 3 (står för studieväg 3) och deltagarna i Karins och Johans klass 

för elev 2 (studieväg 2). 

 
4.1 Eleverna 
 
4.1.1 Positiva tankar 
 
I min första intervjugrupp tog en av eleverna ”ledarrollen”, vilket blev ett utmärkt 

tillfälle för mig att se hur denna uppdelning fungerade. Deltagaren, en man i 50-

årsåldern med lång bakgrund som arkitekt i hemlandet, blundade och beskrev 

 

Musik tar bort de dåliga tankarna.  

Jag kan drömma mig till mitt hemland 

och kan känna luften, höra fåglarna…. 

 

Sedan frågade han de andra vad de tyckte och alla nickade instämmande. 

En annan deltagare tillade  

 

Ja, inte problem, bra tankar och glad 

Inte stress, inte problem 

 

Elev 2 deltagarna uttryckte sina tankar på följande sätt 

 

Varje morgon, rolig och tänka glad 

Tänka på hem och familj, alla glad, problem inte 

 

Dessa kommentarer bekräftar det flera forskare har kommit fram till. Musik kan t.ex. 

minimera oro- och ångestkänslor och ger en glädjande och positiv inlärningssituation 

(Quast 2005); hormoner som endorfiner och kortysol påverkar kroppen så den 

befinner sig i ett positivt, motiverat och vaket tillstånd (Jederlund, 2011). Den 
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”medlande” funktionen Quast (2005) betonar, som bl.a. aktiverar fantasin och utlöser 

visualiseringar och associationer är tydlig i elevernas uttalanden. 

 
 
4.1.2 Glädje och avkoppling 
 
Informanterna i studien ser musik i undervisningen som en rolig och glädjefylld 

aktivitet. 

 

Roligt, alla sjunger, alla glada (elev 2) 

Jag vill sjunga med andra inte ensam (elev 3) 

Jag är glad och lätt, kan flytta till mitt hemland utan flygplan, utan 

pengar (elev 3) 

Roligt, inte problem och stress (elev2) 

Skratta och känna glad och roligt, det är bra (elev 3) 

 

Glädje och avkoppling är nära kopplade till positiva tankar. Det är det musiska som 

väcker kreativiteten och glädjen menar Bjørkvold (2005) och Quast (2005)  talar om 

flow-upplevelsen. 

 

Processer som sätter människan i rörelse och ger henne energi är en tolkning av 

termen motivation (se Stensmo 2008)) som man kan känna igen i elevernas 

uttalanden. Den interaktiva motivationen som sker i samspel mellan en aktivitet, i det 

här fallet gemensam sång, och en person, här eleverna, fungerar som en positiv 

”katalysator”. 

 

4.1.3 Variation 

 

”Ledaren” i elev 3 gruppen tog initiativet och berättade hur trött han blir av att bara 

sitta och läsa och att musik och sång är 

 

olika, inte bara läsa och skriva, 

att sjunga med andra mycket bra, man blir pigg! 
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De övriga instämde! En annan elev 3 deltagare tillade att  

 

musik bra, röra sig är bra, blir inte trött 

 

Andra kommentarer till variationen i undervisningen - 

 

Bra sjunga först, sen läsa och skriva (elev 2) 

Bara sitta, läsa, tråkigt, kan inte tänka (elev 2) 

Att sitta och läsa är som på dagis, bra med ”riktig” musik 

(elev 3) 

 

I Johan och Karins klass är det alltid sång som första moment i undervisningen, 

vilket eleverna 2 refererar till. Quast (2005) nämner att musik kan föra till positiva 

förväntningar och en positiv inställning till att lära sig hos inläraren.  Med ”riktig 

musik” som en elev 3 talar om menar han musik man kan lyssna till på radio mm., 

inte barnvisor utan ”vuxenmusik” (egen tolkning). Vi har pratat om det i min klass 

och de flesta av deltagarna föredrar att lyssna och sjunga till låtar med innehåll och 

text de förstår och kan referera till. (t.ex. ”På gatan där jag bor” av Laleh)  

På frågan om de förstår vad de sjunger svarade alla deltagare utan tvekan ”ja”. Att 

sitta och läsa kan bli enformigt och tröttsamt som eleverna framför, men musiken 

kan enligt Quast göra tråkigt och torrt lärinnehåll ”emotionellt” laddad, och för 

deltagarna i studien är den effekten påtaglig. 

 

4.1.4 Höra och komma ihåg 
 
Flera deltagare tycker att det blir lättare att höra och förstå även andra hörövningar 

när man sjunger regelbundet. Musiken hjälper att komma ihåg och lära sig ord. 

Några elever uttrycker det så här – 

 

bra lyssna många gånger, inte glömma (elev 2) 

musik är som prata, svenska är som melodi (elev 2) 

svenska språket är som musik (elev3) 

lättare att komma ihåg ord när jag sjunger (elev 3) 
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Dessa kommentarer visar att eleverna är medvetna om den svenska prosodin och att 

språket ofta behöver ”sjungas”. Prosodin är språkets musik (Kjellin 1998). 

Lyssnandet på olika melodier och sångtexter gör det lättare och mer naturligt att 

träna på uttalet. Uttalsträning är enligt Gårding och Kjellin (1998) en av de viktigaste 

delarna i språkinlärningen och borde prioriteras. Sången utvecklar enligt dem även 

den fonologiska medvetenheten, gehöret, lyssnandet och minnet. 

 

Mithen (2006) kom fram till att starka nervförbindelser, som påverkar minnet 

positivt, byggs upp när vi lyssnar till eller sjunger en sång många gånger och vi 

därmed kombinerar ord och text.  

  
 

4.2 Lärarna 
 
Jag träffade Johan och Karin en eftermiddag efter lektionens slut i personalrummet. 

Vi satt ostörda i ungefär 30 minuter och jag kunde ställa frågor kring deras bakgrund, 

pedagogik, lektionsupplägg och deras syn på musik i undervisning. 

 

Johan, som är 40 år, har jobbat som lärare i svenska, svenska som andraspråk och 

engelska sedan 1999. Han har arbetat på olika skolor och sedan 2011 på SFI i 

Strängnäs. Karin, som är något yngre, arbetar som lärare i svenska och svenska som 

andraspråk sedan 2002. Hon har jobbat på olika grundskolor innan hon började på 

SFI i Strängnäs 2010. De har tillsammans hand om studieväg 2 eleverna, vilket 

betyder att deras elever har en utbildningsbakgrund från sina hemländer mellan cirka 

6 och 9 år. De samarbetar i en B och C klass och har sammanlagt runt fyrtio elever. 

 

På frågan på hur länge de har jobbat med musik i undervisningen svarar Johan att 

han alltid har gjort det. Karin började med att inkludera musik i undervisningen när 

hon inledde sitt samarbete med Johan för ungefär 1,5 år sedan. De har ett bra 

samarbete och svarar nästan genom hela intervjun samstämt och nästan samtidigt. 

De instämmer också i allt den andre säger. Jag har därför valt att redovisa deras svar i 

termen ”vi” och skiljer inte mellan Johans och Karins repliker. 

  

På frågan ”Hur inkluderar ni musik i undervisningen?” berättar de nästan samtidigt, 

fyller i varandras meningar och nickar instämmande till varandras kommentarer. 
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Vi har alltid som en sorts upptakt till lektionen 5-10 minuter sång. Var femte 
vecka byter vi tema i undervisningen (t.ex. bostad, arbete, fritid mm) Till varje 
tema väljer vi en sång och den sjunger vi under hela perioden, varje dag. Efter det 
blir det rörelse med Karin som gör uppiggande rörelseövningar med eleverna. 
Därefter är det ”mingel”, där eleverna får röra sig fritt i klassrummet och samtala 
kring ett ämne. De får då ”språkstöd” med små fråge- och påståendelappar. 
Under hela den tiden har vi ofta lugn bakgrundmusik.  
 

Jag undrar om de ser någon förändring i klassrummet sedan de har börjat använda 

musik.  

 
Ja, det gör vi absolut! Det mest iögonfallande är att eleverna är glada och positiva 
när de kommer till lektionen. Det finns en energi i klassrummet och alla ser fram 
emot sången. Eleverna skrattar tillsammans och musiken har visat sig vara 
gruppstärkande. De vågar prata mer även under ”vanlig” lektion och vi tror att 
det är sång och musik som bidrar till det. Även efter sången är de aktiva under 
”mingel” som alltid följer efter sjungandet. Det märks att de får stärkt självkänsla 
och energi av att sjunga och de är på något sätt modigare än förr.  
 
 

Jag ställde frågan om Johans gitarrspel och egen sång har en inverkan på eleverna. 

Nu är det Karin som svarar. 

 
Ja, verkligen! Om inte Johan med sin gitarr och sångröst vore med skulle det 
definitivt inte vara samma sak. Han höjer stämningen definitivt! 

 
Jag vill också veta om de kan se någon påverkan på språkutvecklingen. Här svarar 

lärarna enhälligt. 

 

Ja, det gör vi och först och främst på uttalet och prosodin. Eleverna har blivit 
mycket mer medvetna om uttalsmönster och regler. De betonar mycket mer 
medvetet och ställer mer frågor kring just uttal. De verkar också komma ihåg ord 
och fraser de har hört och sjungit till i olika låtar. 
Vi sjunger ju sångarna under en ganska lång period och de verkligen memorerar 
och kommer ihåg ord och fraser och kan ta fram dem i andra sammanhang. Det 
är mycket positivt och roligt att se den effekten. 
 

 
Som avslutande fråga vill jag veta hur deras framtidsplaner inom yrket ser ut. Vill de 

vara kvar inom vuxenundervisning eller tillbaka till grundskolan och vill de fortsätta 

med musik i undervisningen? Även här svarar Karin och Johan likadan. 

 

Vi vill fortsätta med musik i språkundervisningen för vi har bara sett positiva 
effekter. Det skulle kännas tråkigt utan musik, för både elever och oss. 
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Yrkesmässigt kan båda tänka sig vara kvar på SFI men också gå tillbaka till 

grundskolan, ifall förutsättningarna i fråga om lärarnas arbetsbelastning förändras. 

De trivs mycket bra på sin nuvarande arbetsplats och med samarbetet. 

 
4.3 Observation 
 
En tisdag kl 8.30 kom jag till Karin och Johans klassrum för att observera deras 

”sångmoment” i början av lektionen. Just den dagen var det ganska få elever, nitton 

deltagare sammanlagd i B och C kurs. Alla träffades i Johans klassrum och musiken 

var redan på när eleverna droppade in. Johan tog fram gitarren och började spela och 

sjunga med energi och glädje. Eleverna skrattade mycket och var omedelbart ”med på 

noterna”. 

Några av tjejerna hade en fantastisk sångröst och vågade verkligen sjunga högt. 

Under sången stod alla upp och sträckte på sig. De flesta kunde sången utantill och 

behövde inte titta på storskärmen där texten rullade fram.   

 

Stämningen i rummet var upprymd, laddad med energi och glädje. 

Jag konstaterade att Johans gitarrspel och sjungande hade en märkbar positiv effekt 

på eleverna. Efter sången var ”rörelse” på programmet och de flesta verkade vara 

aktiva och vakna under övningarna. Jag observerade däremot också några deltagare, 

som visserligen deltog i aktiviteterna men som inte verkade glada varken under 

sången eller rörelseövningarna.  På grund av tidsbrist, eftersom jag var tvungen att 

återvända till min egen klass,  kunde jag inte vara med Johans och Karins hela 

lektionspass. 
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5 Diskussion  

 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om inkluderandet av musik och sång i 

andraspråksundervisning har en påverkan på eleverna och inlärningen och i så fall 

vilken. 

 

Studien visar att musik i andraspråksundervisning medför många positiva effekter, 

både när det gäller inlärningsförmågan och sociala färdigheter. Lärarna uppfattar att 

de ser en tydlig påverkan på språkutvecklingen och då främst på uttalet. Vidare finns 

en uppfattning att eleverna har blivit mer medvetna om uttalsmönster och regler.  

 

Under arbetets gång upptäckte jag att det är många som ser musik som en sorts mega 

vitamin for the brain (Magee 2009). I flera undersökningar (se t.ex. Quast, 2005) har 

man sett att det bildas nya nervceller och minnesbanor när inlärningen sker i en 

stimulerande och intressant miljö.  

 

Eleverna är, som undersökningen visar, glada och positiva, känner mindre stress och 

kan koppla bort oro och problem, vilket ger en positiv inlärningssituation. De 

befinner sig i ett motiverat och vaket tillstånd (Jederlund 2011), kan koppla av och 

koncentrera sig på språkinlärningen. Enligt Mithen (2006) skapas det starka 

nervförbindelser och nätverk när man sjunger eller lyssna på en sång många gånger. 

Aktiveringen av dessa nätverk sker automatiskt när text och musik möts och 

minneskapaciteten höjs. Detta bekräftar även eleverna när de t.ex. kommenterar att 

de lättare kommer ihåg när de sjunger. Musiken kan fungera som en katalysator när 

man lär sig språk och informationen hittar vägar till det undermedvetna där den 

lagras, vilket för till bättre minnesförmåga förklarar även Quast (2005).  Lärarna har 

också sett den effekten när eleverna tar fram ord de har lyssnat till och sjungit under 

den dagliga sångstunden i helt nya situationer.  

 

Motivation och glädje nämns i många sammanhang som ett positivt moment i 

samband med inlärning. Att musik kan aktivera positiva känslor har elevernas 

kommentarer visat. De uttrycker att de känner sig glada, har roligt och kan skratta 

tillsammans. Glädjen, energin i klassrummet och den gruppstärkande verkan 

musiken har på eleverna framhäver även lärarna Johan och Karin.  
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Jag tänker på Bjørkvold (2005) som liknar människan vid ett medvetet ekosystem 

som utvecklas i interaktion med omgivningen. Musikens helande kraft Quast (2005) 

skriver om, och att vi ska se all inlärning och därmed även andraspråksinlärning ur 

ett helhetsperspektiv för tanken till det musiska och kreativiteten som enligt 

Bjørkvold är viktigt i allt lärande. 

 

Effekten av en harmonisk personlighetsutveckling som flera, t.ex. Quast (2005) och 

Varkøy (1996) talar om i samband med musik i andraspråksundervisning ser jag som 

mycket gynnsam för SFI elever. Många har upplevt traumatiska händelser och är 

oroliga för sina anhöriga och vänner i hemländerna. Om musiken kan minska deras 

oro och stresskänslor, även om det endast är för korta stunder, ser jag det som en 

anledning till att inkludera musik i undervisningen. Lärarna uppfattar dessutom att 

eleverna blir modigare och är mer aktiva samt vågar prata mer under lektionen och 

Johan och Karin är övertygade om den gruppstärkande effekten musiken har på 

eleverna.  

 

För att minimera missförstånd och irritationsmoment är det enligt Kjellin (1998) 

avgörande att prioritera prosodin och träna på uttalsmönster. Att eleverna blir mer 

medvetna om den svenska prosodin och kan se uttalet som en viktig del i det svenska 

språket är en mycket positiv effekt och ett viktigt resultat i studien. Lärarna i studien 

bekräftar denna effekt och de upplever att musik i undervisningen inte enbart hjälper 

eleverna att uppfatta uttalsmönster och regler utan även förbättrar deras 

koncentrations- och minnesförmåga och därmed gynnar språkutvecklingen. Enligt 

Quast (2005) kan musik i undervisningen främja inlärningen genom en global 

aktivering i olika hjärnstrukturer.  

 

De positiva effekterna musiken visar sig ha på olika för språkinlärningen viktiga 

aspekter motiverar mig att inkludera sång och musik i undervisningen ännu mer än 

hittills.  Jag inser dock att musik och sång inte är ett universalmedel och att det är ett 

mycket komplext fenomen att lära sig ett andraspråk. Det är många olika faktorer 

som är väsentliga och centrala i bedriften att lära sig ett nytt språk. Det, våra elever 

på SFI behöver, anser jag och jag tror många med mig, är undervisningsmetoder som 

kan ge positiva känslor, höja motivationen, stärka självkänslan och främja 
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inlärningsförmågan. Studien visar att musik i andraspråksundervisning kan ge dessa 

effekter och av den anledningen kan det vara en bra idé och ett konstruktivt förslag 

att inkludera musik och sång i undervisningen. 

 

5.1 Framtida studier 

 

Jag tycker det vore önskvärt med flera studier om musik i andraspråksundervisning 

och mer ingående hur uttalet kan påverkas och förbättras. Det vore även mycket 

intressant om någon kunde göra en studie och testa Kjellins (1998) teori om 

språkinlärning med att enbart lyssna i tre månader och sedan träna språket i nio 

månader med minimalt ordförråd. Är det så som Kjellin är helt övertygad om, att det 

nästan inte finns någon gräns för vad inläraren kan lära sig att säga på det nya 

språket, med rätt prosodi, naturligt och flytande? Det låter fantastiskt och borde även 

för politiker som är missnöjda med SFI verksamheten vara en anledning till att stödja 

sådan forskning. 
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