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Förord  

Jag vill tacka alla de personer som hjälpt mig på vägen till att utföra denna uppsats. Mina tre 

informanter, som delgav sina erfarenheter av att arbeta med musik som språkutvecklande metod vid 

andraspråksinlärning. Ni har gjort det möjligt att kanske nå mitt mål och syfte, att sprida kunskap om 

musikens effekter vid språkinlärning. Sophia Tranefeldt, universitetsadjunkt vid institutionen språk, 

litteratur och interkultur samt svenska som andraspråk vid Karlstad Universitet, som gett mig synpunkter 

på det som jag har skrivit och hur jag har skrivit det.  

  



 

Sammanfattning 

Den här studien handlar om hur lärare inom svenska som andraspråk och SFI kan använda sig av musik 

som språkutvecklande metod samt vilka fördelar och utmaningar det finns på individ- och gruppnivå 

med metoden. Syftet med undersökningen är att försöka få insikt i om och hur musik som 

undervisningsmetod främjar andraspråksinlärning inom både grundskolan och inom SFI och i sådana 

fall, hur?  

Studien baseras på tre pedagogers erfarenheter av att arbeta språkfrämjande med musik som metod inom 

grundskolan och inom SFI. Resultatet visar att musik främjar språkutveckling både på individnivå och 

på gruppnivå. Betoning, vokalklang, tonhöjd och rytmik tränas med hjälp av sång. Musik har en social 

inverkan och den bidrar till att skapa trygghet i gruppen. Musik genererar även kultur- och 

generationsöverbryggande möten. Som pedagog behöver man vara modig, flexibel och ha förmågan att 

vara tydlig för att lyckas. Arbetssätt kan vara att låta eleverna gestalta musik och sångtexter genom att 

låta dem göra bilder med egna bildtexter till desamma. Elever kan översätta sånger på sitt modersmål till 

svenska som hon eller han lär klassen. Man kan sjunga sånger med texter kopplade till teman i den 

övriga undervisningen, och skriva sånger tillsammans. För att träna musik, rekommenderar 

informanterna att använda olika rytminstrument. Sammanfattningsvis, musik främjar språkutveckling.  

Nyckelord: musikpedagogik, andraspråksinlärning, musik, svenska som andraspråk 

  



 

Abstract 

This study is to finding out how second language teachers can use music as a method to teaching 

multilingual students in Swedish as a second language. This study even deals with assets and challenges 

using music as a method in teaching and learning Swedish as a second language. To answer these 

questions, data was collected by interviews with three pedagogues who have experiences from teaching 

in Swedish language with music as a method.  

The result shows that music helps multilingual students to learn Swedish as a second language both in an 

individual level and in a group level. With music you can practice accent, vocal clang, pitch, and 

rhythmics. Music has a social influence and creates safe atmosphere in the classroom. It even creates a 

place of meetings between different cultures and generations. This way of working requires a brave, 

flexible and a direct pedagogue. There are different ways of working with music as a method in second 

language teaching. The students can translate favorite songs from their homelands and then teach their 

classmates the same song in both languages. Together you can create your own songs connected to other 

theoretical subjects in school. The students can shape music and songs by drawing pictures and then let 

them write texts to their own pictures. What is obvious is that music promotes second language progress.   

 

Keywords: second language teaching, Swedish as a second language, music, music education 
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1. Inledning 
SFI-eleverna sitter trötta vid sina bänkar efter flera timmars badande i svenska språket. Temat 

för dagen är kropp och hälsa. Som lärare försöker jag göra så gott jag kan för att hålla 

elevernas motivation vid liv. Till sist känner jag att lektionen behöver brytas av med 

någonting annorlunda, ett överraskningsmoment. Som en tillfällighet dök den för många 

välkända visan ”Huvud axlar knä och tå, knä och tå…” upp i huvudet. Jag ber eleverna resa 

på sig och sträcka på sig. Under tiden skriver jag texten på tavlan, sjunger visan för dem och 

visar rörelserna. Eleverna skrattar och tittar generat på varandra och undrar vad jag håller på 

med. Jag berättar för dem att vi nu ska sjunga visan tillsammans samtidigt som vi gör 

rörelserna. Nu blir det ännu mer genant med ett inslag av protester. Men till sist börjar de 

sjunga och göra rörelserna till ”Huvud, axlar knä och tå…”. 

Det blev mycket skratt och jag lovar, efter den övningen somnade ingen på återstående 

lektionstid. Utan att eleverna ens blivit medvetna om det, hade de lärt sig flera kroppsdelar 

samt lärt sig uttalet av desamma. När de sedan gick ut i korridoren, hörde jag dem sjunga och 

skratta visan igen ”Huvud, axlar, knä och tå…” Jag blev härmed intresserad av att studera 

vidare kring vilka effekter musik kan ha vid andraspråksinlärning.  

Den forskning som finns inom området har till stor del koncentrerats på fyra områden:  

1. Hur musik påverkar oss fysiskt (t.ex. vår hjärna).  

2. Hur musik påverkar oss känslomässigt (den väcker minnen i oss, vi dansar till den och 

klappar händerna).  

3. Hur musik påverkar oss på det personliga planet (den kan vara identitetsskapande) 

(Koelsch 2012:177ff.).  

4. Hur musik är en del av språket. Koelsch (2012:11ff.), professor i musikpsykologi och 

biologisk psykologi, menar till exempel att i termer av akustik finns det inte finns någon 

skillnad mellan fonem och musiska klangfärger. Klangfärg handlar om när två ljud uppfattas 

ha samma tonfall, ljudstyrka, varaktighet och ursprung och en skillnad fortfarande kan höras 

mellan de två ljuden. Jämför till exempel när ett piano, en klarinett och en saxofon tar samma 

ton, ett ettstruket C (samma lokaliserad ton), med samma läge, samma ljudstyrka och med 

samma varaktighet. Var och en av dessa instrument har ett unikt ljud (s.k. ljudkvalitet). Den 
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här skillnaden kallas för klangfärg, eller ljudkvalitet. Det finns även många exempel på 

olikheter i klangfärger i tal. Till exempel så kan två vokaler talade med samma ljudstyrka och 

samma tonhöjd kan urskiljas genom klangfärgen. Båda karaktäriseras av de två sambanden av 

tonfall: ”Spectrum envelope” – skillnader i de relativa ljudstyrkorna hos enskilda övertoner, 

och ”Amplitude develope”- energikonturen av en ljudvåg, det vill säga sättet som styrkan i ett 

ljud förändras, särskilt i hänseende till ljudets ”utbrott” samt när ljudet klingar ut. Jämför till 

exempel med när ljudet från en gitarr eller ett stränginstrument utlöses och sedan klingar av.  

Detsamma gäller för talet. Periodiska ljud kan även skilja sig i skalhölje (det vill säga 

skillnaden mellan sch-ljud och s-ljud), och skillnader i klangfärg relaterade till frekvenshölje 

spelar roll i tal, till exempel i form av att i talet ge uttryck för ljud som /b/ kontra /v/ och /sch-

ljud/ kontra /tsch-ljud/.  

Jag har i denna studie valt att beröra hur musik påverkar både individen och gruppen. Flera 

forskare, bland annat Koelsch (2012:177 ff.), menar att språkinlärning med musik som metod 

påverkar människors inre och det mellanmänskliga, där musik är kittet. Studien grundar sig på 

intervjuer med tre yrkesverksamma pedagoger som jag vet har stor och bred erfarenhet av 

musik som metod vid andraspråksinlärning. Valet av informanter har jag även gjort utifrån att 

de har erfarenheter av att undervisa på olika nivåer, både inom grundskolan och inom SFI-

undervisningen. För att få en helhetsbild av musikens effekter vid andraspråksinlärning, anser 

jag det vara viktigt att studera båda dessa undervisningsfält.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Utifrån min praktiska erfarenhet av att använda musik vid andraspråkspråkinlärning i 

klassrummet samt utifrån Koelsch (2012) utforskade sammankoppling mellan musik och 

språk, vill jag härmed studera detta på ett djupare plan. Vad händer med SFI-/sas-elevers 

språkutveckling om vi som svenska som andraspråkslärare använder oss av musik som 

språkutvecklande metod? Kan musik främja språkinlärning, både när det gäller att lära sig nya 

ord men även för att lära sig grammatik, prosodi etc.? Dessa funderingar har gjort mig nyfiken 

på att studera vidare kring följande frågeställningar: 

1. Vilka fördelar och utmaningar finns det på individ- och gruppnivå med musik 

som språkutvecklande metod? 

2. Hur kan lärare inom SFI- och sas-undervisningen arbeta språkutvecklande med 

musik? 
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3. Presentation av forskningsfältet 

3.1 Musiken, språket och hjärnan 
Idag menar många forskare och författare att inlärningen i skolan är allt för fokuserad på teori 

där fokus ligger på att inlärning endast sker i huvudet. En av dessa forskare är 

neuropsykologen Carla Hannaford. I sin bok ”Lära med hela kroppen: inlärning sker inte 

bara i huvudet” (1997:11), påvisar hon att tänkande och inlärning sker inte enbart i huvudet 

på oss. Kroppen spelar en integrerad roll i alla våra intellektuella processer från våra tidigaste 

ögonblick till ålderdomen. Vidare redogör hon för olika informationsbearbetningar som tas 

hand om i vår hjärnas två hjärnhalvor. Dels har människan en logisk hjärnhalva som betonas 

av språk, logik och siffror, dels har människan en gestaltande hjärnhalva som betonas av rytm, 

bilder och fantasi. För att prestera maximalt, menar Hannaford (1997:79), måste vi använda 

båda våra hjärnhalvor i kombination.    

Hannaford har gjort en studie där hon observerat lärare som arbetat fram 

undervisningsmetoder i matematik där eleverna får använda båda hjärnhalvorna på 

lektionerna. Hannaford har själv tyckt att matematik före studien var tråkigt. Hon hade haft 

svårt för matematik och att kunna memorera och rabbla siffror. Men vad de observerade 

matematiklärana i studien gjorde, var att de bildade samarbetsgrupper där varje grupp 

ansvarade för att komma på en bra ramsa, en ”rap”, om multiplikationstabellens olika delar 

som de sedan skulle delge resten av klassen. Enligt Hannaford (1997:82) ger siffrorna från 

den logiska sidan och rytmen och bilder från gestaltsidan oss en vinnande kombination. 

Kanske kan samma processer ske vid andraspråksinlärning med musik som metod? 

När musik spelas och utövas påverkas alltså människor på flera plan. Anledningen, menar 

Theorell (2009:43) och Koelsch (2012:177), är att musik sätter igång skeenden i hjärnan som i 

sin tur sätter igång förändringar i hela kroppen, till exempel känslomässigt (den väcker 

minnen i oss, vi dansar till den och klappar händerna).  

 De forskare som har tittat på hjärnan och musiken, ser starka samband mellan flera olika 

områden (ibid.). När vi sjunger och spelar en melodi på ett instrument så händer det mycket i 

hjärnan. Nio olika centra aktiveras. Koelsch (2012:242) och Levitin et.al. (2009:212) 

beskriver dessa:  

1. Prefrontalloben har hand om kreativitet, förväntningar, och tillfredsställelse. Den är 

inblandad i bland annat improvisation.  
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2. Motoriska barken har hand om alla musikaliska rörelser som utförs, från fotstamp till 

fingerknäpp. Motoriska barken är även aktiv när vi lyssnar på musik.  

3. Sensoriska barken reagerar på fysiska känselintryck som finns vid musicerande. Hur 

känns gitarrsträngen mot fingrarna? 

4. Hörselcentrum har hand om allt som har med ljud att göra. 

5. Syncentrum ser till att vi kan se bland annat noter och rörelser hos medmusikanter. 

6. Lillhjärnan är motorikens sambandscentral. Lillhjärnan ger inga order men samlar all 

information och påverkas av dur och moll. Senare forskning visar att den aktiveras när 

den hör bekant musik – ”gamla godingar”. 

7. Hippocampus är avgörande för långtidsminnet. Hippocampus ger ljudet en mening 

och ett sammanhang och skapar minnen genom musik. Det gör att man t.ex. kan 

komma ihåg eller bli påmind om sin första kärlek.  

8. Amygdala verkar vara inblandad i våra musikaliska minnen och musik ger oss 

rysningar eller väcker obehag. Den reagerar på dur och moll. Musik i skräckfilm 

påverkar amygdala och gör oss beredda på flykt eller kamp. 

9. Necleus accumbens är ett belöningscentra som frisätter dopamin. Lyssnar man på 

musik du verkligen gillar aktiveras nucleus och dopaminet.   

 

 

(http://www.demenscentrum.se/Global/Fakta%20om%20demens_Bild/hjarnan_sidan_text.jpg) 

 

Musik och språk är enligt Koelsch (2012:242) medfödda neuronala och intuitiva förmågor. I 

de neurala nätverken i hjärnan verkar dessa förmågor vara nära sammanflätade. Det är inte 
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någon skillnad på aktiviteten i hjärnan när vi sysslar med språk eller med musik. Det finns 

forskning som visar att redan på ett nyfött barn kan man genom scanning av hjärnan, se att 

musik och språk finns representerade. Reaktionen på språk ligger i vänster hjärnhalva och 

musik i höger hjärnhalva (Koelsch 2012:242). En nyligen utförd studie i Finland av Partanen 

et.al. (2013:1ff.), visar på att språkinlärning sker till och med före födseln. Hur mycket barnet 

egentligen kommer ihåg har dock länge varit en gåta, men i denna finska studie har Partanen 

et.al. (2013) lyckats bevisa att det är en hel del som registreras och stannar kvar. Tjugofyra 

blivande mammor deltog i studien. Hälften av dem spelade under graviditetens tre sista 

månader melodin ”Blinka lilla stjärna” fem gånger i veckan för fostret. De övriga tolv 

mammorna spelade ingen musik alls. Partanen et.al. (2013), mätte barnens hjärnaktivitet 

direkt efter födseln och vid fyra månaders ålder. Aktiviteten sköt i höjden när de barn som i 

mammas mage fått höra ”Blinka lilla stjärna” på nytt fick höra melodin. När de fick lyssna 

till ”Blinka lilla stjärna” där några toner bytts ut var inte responsen inte lika stark. Resultaten 

bevisar, enligt Partanen et.al. (2013), att inlärning kan ske på ett mycket tidigt stadium, och att 

barn också bär med sig minnena under lång tid. Tal och sång anses vara de faktorer som 

främst gynnar språkutveckling redan i fosterstadiet. Eftersom sång och tal tros behandlas på 

liknande sätt i hjärnan kan musik bidra till språkutvecklingen.    

 

Är det alltid så att musik i sig självt främjar språkutveckling? En av flera studier som ställer 

sig frågande till denna hypotes är en studie utförd av Medina (2011:1ff). I sin amerikanska 

studie undersökte hon musikens effekt på inlärning av engelska i en grupp på fyrtioåtta 

stycken årskurs 2 elever med begränsade engelskakunskaper. En kontrollgruppskonstruktion 

med matchande och upprepade mätningar valdes ut i undersökningen till ett förtest och ett 

eftertest. Den huvudsakliga oberoende variabeln; extralingvistiskt stöd (musik/ingen musik), 

(illustrationer), frambringade fyra undersökningsgrupper. ”Ingen musik”-gruppen lyssnade till 

en muntligt berättad historia medan ”musik”-gruppen fick lyssna på en sjungen version av 

samma historia. ”illustrations”-gruppen fick se bilder med riktade glosor medan de fick lyssna 

på berättelsen. ”Ingen illustration”-gruppen lyssnade på berättelsen utan understödjande av 

bilder. Resultatet av studien visade att användning av musik främjar språkutvecklingen lika 

mycket som när det inte förekom någon musik i undervisningen. Ett fastställt mönster som 

uppkom var att samma ordmängd förvärvades från att lyssna på en sång som att lyssna på en 

muntlig berättelse. Det mest slående i undersökningen var att den största förvärvningen av 

vokabulär skedde då man kombinerade illustrationer och musik. 
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3.2 Musik- läs och skrivutveckling 

Vad händer i hjärnan när vi läser och skriver? Wedin (2013:12ff), som är lektor i rytmik vik 

Kungliga musikskolan i Stockholm samt lärare på lärarutbildningen i Stockholm, menar att 

det ständigt sker tolkningar mellan auditiva och visuella mönster när vi läser och skriver. 

Hjärnan har ett generellt sätt för att uppfatta det vi ser och det vi hör. För att igenkänningen 

ska bli automatiserad, är det viktigt vid språkinlärning att undervisa vårt alfabetiska system 

genom att upprepa samma språkmönster och visuella mönster många gånger. Förmågan att 

skriva och läsa bygger på att känna igen dessa mönster. Det vill säga, som ett led i att försöka 

förstå varandras skrift behöver människan som utgångspunkt ha samma symbolsystem, vilket 

i det svenska språket är alfabetet. Eleverna behöver lära sig att känna igen och kunna forma 

bokstäverna. Ett mål i undervisningen är att eleverna ska kunna alfabetisk ordning. En annan 

dimension är att kunna känna igen och namnge de olika bokstäverna och ytterligare en 

dimension är att kunna forma dem. Allt detta framhäver Wedin (2012:13), handlar om att 

känna igen och forma mönster. Ett sätt är helt enkelt att lära in alfabetet som en ramsa, vilket 

som musik bygger på rytmik. Man kan också gruppera bokstavsnamn fyra och fyra för att på 

så sätt bilda mönster som är lättare att komma ihåg. Att känna igen mönster av bokstäver är 

nödvändigt för att skriva och att läsa.  

 

Ett sätt kan även vara att aktivt syssla med musik. Musik, poängterar Kullberg (2004:48ff) 

förbättrar arbetsminnet, men det krävs regelbunden träning. Repetition är egentligen aldrig 

repetition för barn. Varje gång de går in i samma moment, går de samtidigt in med en ny 

förförståelse genom det de tidigare har varit med om. Det vill säga att varje repetition kan ses 

vara en form av utökning. Detta kan även gälla för musikern eller konstnären som 

återkommer till ett tema eller motiv med nya insikter. Repetitionsövningarna kan kallas för 

”Da capo-övningar”. Samma konkreta uppgift kan repeteras men andra gången går man in 

med erfarenheter och uppgifter från föregående tillfälle. Olika personer erfar olika saker och 

hur många övningar som behövs är lärarens ansvar att bedöma. Alla sinnen och 

kommunikationssystem rekommenderas att använda i övningarna. Kullberg (2004) menar att 

den kognitiva förmågan, de tankefunktioner som hanterar information och kunskap samt den 

metakognitiva förmågan att vara medveten och ha kontroll över sitt tänkande, välja rätt 

strategi, förstå och ställa frågor är avgörande för att lyckas i sitt lärande. Sånger kan vara ett 

sätt att repetera olika språkliga och musikaliska aspekter där alla elever kan delta och 

uppmärksammas på olika delar. 
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3.3 Betoning, vokalklang, tonhöjd och rytmik 

Talet kan ibland upplevas vara enbart en följd av ord i rätt ordning – men det rymmer även 

prosodi (Sacks 2008:266). Prosodi är ett språks ljudegenskaper. Dessa delas upp i intonation, 

rytm och dynamik. Prosodi syftar på vår förmåga att variera talet med hjälp av rytm, styrka 

och melodi/tonhöjd. Klang och betoning, vilken är en del av prosodin, melodin, är särskilt 

viktiga eftersom de utgör grunden för språkets ledtrådar, menar Wedin (2013:16). 

Tillsammans med vokalklangen, påtalar Wedin (ibid.), avgörs ordets eller hela meningens 

betydelse. Varieras dessa kommer betydelsen att förändras. Koelsch (2012:245) påvisar att de 

musikaliska parametrar som finns redan i spädbarnsspråket hjälper barnet att lära sig och 

förstå ett språk. Barnets första steg in i språket är baserat på prosodisk information. Språk, 

inklusive kroppsspråk har många musikaliska uttryck. Att lära genom att imitera får även stöd 

av Kjellin (2002:19) och Ahlström (2001:14). De menar att redan förstaspråksutvecklingen 

bygger på imitation av förebilder (och då imitation av språkets melodiska och rytmiska 

egenskaper), först föräldrarna, men snart även kamratgrupperna och idolerna. Småbarn och 

till och med nyfödda är fantastiska på att härma. Allt som är roligt tar de efter. Likaså tillägnar 

de sig det som passar och utvecklar just deras identitet, både språkligt och socialt. Mycket 

rollspel inkluderas i barnets bestämda mönster till identitetsutveckling (Kjellin 2002:19). 

Kjellin ställer härmed frågan om inte en språkelev i ett nytt land skulle kunna göra på 

liknande sätt genom nybörjarstadiets imitationer fram till en egen andraspråksidentitet efter ett 

antal månader. Om bara medvetenheten finns, anser Kjellin att det kan vara värt besväret.  

 

Likaså blir ett skrivet ord inte tydligt förrän vi lagt till det talade språkets ledtrådar – det vill 

säga bestämt var betoningen ska ligga och vilken klang vokalen ska ha. Avgörande för 

läsförståelsen är att kunna uppfatta och laborera med betoning och klang (Wedin 2013:16). 

Det är enligt neuroforskare Ingvar (2012:21) just denna förmåga som lässvaga elever brister i. 

”Här måste sjungas, rimmas och ramsas och tramsas från tidig ålder för att hjärnan ska 

komma på spåret”. Ingvar menar även att det inte finns något fysiskt hinder för en hjärna att 

lära sig fler språk, tvärtom visar hans egen forskning att här finns mycket att hämta (2012:23). 

Under ett antal år studerade han en grupp kvinnor som ingick i en illitterat kultur och var 

analfabeter (Ingvar 2012:22). Hans frågeställning var vad som skiljer en hjärna som har lärt 

sig att läsa från en hjärna som inte har det. Ingvar fann att lära sig läsa, ändrar hjärnan på flera 

sätt: 
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 ”Det påverkar inte bara vårt språk utan också andra funktioner. De portugisiska kvinnorna behövde 

till exempel mer tid för att uppfatta världen omkring sig, och de hade svårare att tänka komplexa 

tankar, än människor som tagit sig igenom den mödosamma läsinlärningen” (Ingvar 2012:22).  

 

Risken finns, understryker Ingvar (2010:21), att många blandar samman dyslexi, som har en 

biologisk bakgrund och hänger samman med fonologiska brister, med den mycket större 

gruppen elever med läs- och skrivsvårigheter, vars svårigheter främst ska sökas i 

pedagogiken. 

 

Förutom det faktum att musik och sång får människan att kommunicera, djupandas, slappna 

av och få ny energi framhäver Wedin (2013:120) att sång också har en positiv inverkan på 

läs- och skrivinlärning. När man sjunger tränar man puls, rytm och lyssnande i allmänhet. 

Genom att upprepa olika rytmer och melodiska mönster, tränar man även mönsterförståelse. 

När man sjunger sånger med text tränar man, enligt Wedin (ibid.):  

 

1. Stavelsesegmentering – i sången övar man upp känslan och förståelsen för vad 

stavelser är och tränar på stavelsesegmentering utan att den som sjunger egentligen vet 

om det. När man sjunger delas orden automatiskt upp så man sjunger en stavelse på 

varje ton, exempelvis: ”Mors li-la Ol-le i sko-gen gick…” 

 

2. Betoning i flerstaviga ord – de flesta sånger har en rytmisk uppbyggnad som gör att 

ordens betoningar hamnar på betonade taktdelar i musiken. Det innebär att de 

flerstaviga ordens betoningar blir tydliga och man tränar in betoningarna utan att tänka 

på det, exempelvis: ”Och nu så vill jag sjung-a att som-mar-en är skön…”.  

 

3. Förståelse av meningsindelning: nästan alla sånger är uppdelade i fraser, och 

fraserna stämmer oftast överens med textens meningsbyggnad. En fras består ofta av 

en mening och brukar vara lagom lång att sjunga på en andning. Mellan fraserna andas 

man och startar sedan igen med nästa fras och mening. Detta gör att man får en 

naturlig uppdelning mellan de olika meningarna och en känsla för vad en mening är. 

Exempelvis:  ”Hej, sa Petronella, ifrån Plaskeby,   

Det är tid att fälla upp sitt paraply.” 

Sånger som bygger på fråga/svar blir extra tydliga i sin meningsbyggnad. Exempelvis:  
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”-Var bor du lilla råtta? 

– I en hatt. 

– Vad gör du klockan åtta? 

– Jagar katt.” 

4. Betoning i meningen: Det är inte bara orden som har betoningar. Det finns också en 

betoning i varje mening. Och genom att flytta betoningen mellan olika ord får 

meningen olika betydelser. De flesta sånger har en betoning på det ord som är naturligt 

att betona i meningen, och när man sjunger hjälper rytmen oss att uppfatta 

betoningarna. Exempelvis: 

”I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. 

               Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.” 

5. Rim: Många sånger bygger på rim i slutet av varje strof. Det finns också sånger som 

bygger på att den som sjunger själv ska komma på vilket rimord det ska vara. Vissa 

sånger har rim inuti meningen eller flera rim i rad. Exempelvis: 

”Krakel Spektakel Kusin Vitamin 

Hängde och svängde uti en gardin.” 

6. Allitteration och fonem: Allitterationen utgår inte från det skrivna språket utan från 

det talade. Även om det ofta i praktiken handlar om samma bokstäver är det alltså inte 

alltid stavningen som är utgångspunkten utan fonemen, exempelvis: ”skimrande stjärna, 

julens ljus”. 

Sånger kan vara ett bra arbetsredskap när man vill medvetandegöra fonemen. Om man 

börjar titta efter allitterationer i våra vanliga barnsånger hittar man dem överallt: 

”Här dansar Herr Gurka” 

”Fem fina fåglar”  

 

3.4 Musikens sociala funktion 
 

Förutom att lärande och tänkande äger rum både på en individuell nivå (tänkande som 

lokaliserat till individer och det som sker i individers hjärna), menar Säljö (2000) att lärande 

och tänkande även är en kollektiv process, det vill säga något som äger rum mellan 

människor, likaväl som inom dem. Det som håller samman ett samtal eller en konversation är 
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att vi ger och tar mening enligt gemensamma spelregler, det vill säga att vi tänker i grupp. 

Med andra ord, tänkande sker genom att man upprättar och vidmakthåller en gemensam 

förståelse av vad man håller på med och dessutom utvecklar denna gemensamma förståelse 

genom kommunikation. Var kommer då musiken in i det kollektiva kommunikativa lärandet? 

Koelsch (2010:308) menar att musik kan ses som ett socialt klister. Både socialt samspel och 

kommunikation engageras automatiskt av musik. Speciellt för ungdomar är det viktigt att ha 

en gemensam bas, och musik är en stark samhörighetsfaktor. En omfattande studie om hur 

musik i undervisningen kan ge utommusikaliska vinster, utfördes av Weber (Matell & 

Theorell 2001:110 ff.). Studien utfördes i Schweiz under perioden 1989 – 1992 (motsvarande 

hela mellanstadieperioden i Sverige) och omfattade ett stort antal skolklasser för en årskull 

skolelever från två till fem timmar i veckan. Antalet musiktimmar i veckan hölls oförändrat 

genom en minskning av en veckotimme vardera i matematik, modersmålet och ett andraspråk 

eller naturvetenskap; kursplanen i dessa ämnen ändrades däremot inte. I projektet ingick 

slumpvis utvalda klasser som odelade deltog i det ”nya” schemat. Utvecklingen i sjutton av 

dessa klasser jämfördes noggrant med lika många kontrollklasser med ordinarie 

undervisningsschema. Resultatet visade dock inte att elever med utökad musikundervisning 

presterade bättre i medeltal, men heller inte sämre, i de ordinarie ämnena (matematik etc.), 

trots minskad lektionstid för dessa. Det som däremot slog igenom var att eleverna med utökad 

musikundervisning utvecklade sin sociala förmåga markant mycket mer än eleverna i de 

”ordinarie” klasserna: stämningen var bättre, samarbetsförmågan större och konflikterna färre, 

motivationen för inlärning och skolarbete starkare. Som ”bieffekt” fick alla eleverna 

kunskaper och insikter i musik. 

Dessa effekter kunde enligt Weber (Fagius 2001:170 ff.) uppnås genom fyra egenskaper i 

musiken: 1. Musiken har en stimulerande effekt. 2. Musiken kan tänkas ha en direkt kognitiv 

stimulerande inverkan (man kan erinra sig att genomsnittseleven klarade kursplanerna i övriga 

ämnen bra trots 20-25% kortare undervisningstid). 3. Musikutövning i en skolklass främjar 

social gemenskap. 4. Musikalisk kompetens utvecklas med nödvändighet då man sysselsätter 

sig med musik. Fagius (2001:171) menar att den sistnämnda punkten knappast förklarar 

utommusikaliska effekter och totalt sett har dessa förklaringar inte samma vetenskapliga 

stringens som ”när man med PET konstaterar att blodflödet ökar i höger tinninglob vid 

avlyssnande av en tonsekvens”. Men observationerna som sådana, anser Fagius, bör ges 

mycket stor tyngd åt mänsklig, social och samhällelig synpunkt.   
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4. Metod 
För att besvara forskningsfrågorna har jag valt att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer. Denna intervjumetod har fördelen att den har stor flexibilitet. Som intervjuare kan 

jag följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en 

enkät. Hur en respons avges, i form av tonfall, mimik och pauser, kan ge information som ett 

skriftligt svar inte avslöjar. I en intervju kan jag komma med följdfrågor och svaren kan 

utvecklas och fördjupas (Bell 1995:90), vilket jag ansåg vara särskilt viktigt för denna studie 

för att kunna få så djuplodande svar från informanterna som möjligt.  

4.1 Intervju 
För att kunna ställa relevanta frågor utformade jag en intervjumanual (bilaga 1) baserad på 

frågor som uppkommit i mina studier kring tidigare forskning i ämnet. Intervjufrågorna 

inleddes med allmänna frågor om informantens bakgrund för att få basfakta om desamma. Jag 

behövde basfakta för att kunna jämföra informanterna på ett relevant sätt. Dessutom tror jag 

att spänningar som kan finnas mellan informanter och intervjuare skulle kunna avta något. 

Detta nämner Starrin & Renck (1996) som viktigt, då ett öppet klimat är betydande för att 

personen som intervjuas ska känna sig trygg och därmed kunna svara uppriktigt på frågorna. 

Frågorna övergick sedan till att svara på tre olika andraspråkdidaktiska aspekter inom ramen 

för mina frågeställningar:  

a) Effekter och utmaningar med musik som språkutvecklande metod vid 

andraspråksinlärning dels på individnivå (höra, se, skriva och läsa; betoning, 

vokalklang och tonhöjd) och på gruppnivå (klassrumsklimat och social 

interaktion) 

b) Utmaningar med att använda musik som språkutvecklande metod för 

andraspråksutveckling på individnivå och på gruppnivå. 

c) Material som kan användas vid musik som språkutvecklande metod för 

andraspråksinlärning. 

Intervjun avrundades med att informanten fick tillägga andra saker som han eller hon ansåg 

vara viktigt att tänka på vid användning av musik som språkutvecklande metod vid 

andraspråksinlärning. Här gavs även utrymme att tillägga andra saker än de som jag fokuserat 

frågorna kring. Genom detta hoppades jag att få information utanför mina frågeställningar och 

avsluta intervjuerna på ett avspänt sätt. Då jag har valt en uppläggning med få respondenter, 

ville jag att intervjun skulle vara relativt omfattande och satte en beräknad intervjutid på en 
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och en halv timme som mål. För att testa om frågorna gav svar på det jag eftersökte, samt i ett 

led att lära mig frågorna utantill, gjorde jag ett par testintervjuer med personer som arbetar 

eller har arbetat som lärare och som även sysslar med musik antingen i sin undervisning eller 

på sin fritid. På så sätt kunde jag fokusera på samtal i stället för intervjumanualen samtidigt 

som det ger mer nyanserade svar.  

4.2 Urval och informanter 
Jag har medvetet valt att intervjua personer som har stor erfarenhet av att använda sig av 

musik som språkutvecklande metod inom svenska som andraspråk och svenska för 

invandrare, eftersom personerna i sin profession och praktik har reflekterat över mina 

frågeställningar. Jag har i studien använt fingerade namn men hänsyn till utlovad anonymitet.  

Informant 1, som i studien kallas för Anna, känner jag personligen från en av mina tidigare 

arbetsplatser. Hon är utbildad musikpedagog hon arbetar heltid sedan lång tid tillbaka som 

musiklärare på en av våra största SFI-skolor i en storstad i Sverige. Hennes uppdrag är att lära 

ut svenska med sång. Anna har tidigare arbetat inom kyrkan, men bytte av en tillfällighet, 

kyrkan mot skolan i stället. Tjänsten var helt ny när hon började och då var uppdraget att 

skapa en ”Världens kör” bestående av skolans SFI-elever. Tjänsten utvecklades ganska 

omgående från att enbart ha varit ledare för ”Världens kör”, till att även undervisa 20-25 olika 

elevgrupper i veckan i svenska med sång, halvtimmespass.  

Informant 2, som i studien kallas för Monica, arbetar idag som diakon i en förort med 

språkträning för långtidsarbetslösa och praktikanter i svenska kyrkans regi. Men hon har i 25 

år arbetat som högstadielärare i en segregerad förort till en av våra större städer. 

Elevgrupperna hon undervisade bestod av blandklasser mellan 20-25 elever där allt från 50 % 

eller mer hade olika etniska bakgrunder. Monica undervisade främst i religion, svenska och 

samhällskunskap, men även i svenska som andraspråk. Klassen undervisade hon 14 timmar i 

veckan vilket hon upplevde skapade kontinuitet och mycket föräldrakontakt. 

Undervisningsmetoder som hon använde var en blandning av katederundervisning och musik. 

Hon använde sig av musik i alla ämnen och eleverna fick hitta på mycket material själva. Men 

när det kom till att göra musikaler, komponerade hon dem själv eftersom det hade tagit för 

lång tid att låta eleverna skriva dem. Monica använder sig fortfarande av musik som metod 

för andraspråkinlärning, då det är en av flera metoder som hon anser främja språkutveckling. 

Monica upptäckte jag i den handbok som min tredje och sista informant har skrivit i ämnet 



14 
 

hur lärare inom SFI och svenska som andraspråk kan använda musik som metod i 

andraspråksundervisningen.  

Informant 3 är en man som idag arbetar inom Svenska kyrkan i ett mångkulturellt område 

utanför en av våra större städer. I denna studie kallas han för Johan. Johan är utbildad lärare i 

musik och samhällskunskap och han har under tio år arbetat som musikpedagog på 

Introduktionsskolan i bostadsområdet. Det var en skola för nyanlända och deras familjer där 

vuxna kunde ha undervisning när barnen var på dagis i samma hus. Till en början skulle han 

vara en person som sjöng allsång tillsammans med eleverna. Men efter ett tag blev det en allt 

mer seriös verksamhet där musiken blev ett redskap för att lära eleverna språket. Johan har 

även skrivit en handbok i hur lärare inom SFI och svenska som andraspråk kan använda sig av 

musik som språkutvecklande metod. Det var när jag läste Johans handbok som jag fick idén 

att kontakta honom för att delta i denna studie.  

Jag tror att dessa informanter med sina erfarenheter kan delge både fallgropar och framgångar 

med musikpedagogik inom andraspråksundervisningen. 

4.3 Genomförande 
Den första kontakten med respondenterna skedde via e-mail, där jag ställde frågan om de ville 

ställa upp i en intervju för min studie. Jag berättade om mitt syfte och presenterade 

frågeställningarna. Vid intervjutillfällena använde jag mig av datorn för att spela in det som 

sades. Detta med anledning av att jag ville återge det som sades så bra som möjligt. Eftersom 

jag valde att presentera intervjuerna som enskilda fall var detta speciellt viktigt för att inte 

missa väsentliga uttalanden. En del informanter kan uppleva det obehagligt att bli inspelade 

och kan därför hämma informanten att ge ärliga responser (Bell 2006:165), men jag ansåg att 

den kvalitet inspelning ger vid bearbetning av materialet skulle uppväga detta.  

Jag valde att genomföra intervjuerna i lokaler anslutande till de arbetsplatser som 

informanterna jobbar. Dels för att underlätta för informanterna (Bell 2006:168) och dels för 

att där fanns bra lokaler där vi kunde sitta ostört. Men framför allt fick jag en möjlighet att 

koppla informanternas utsagor till den miljö som de verkar inom, vilket gav mig ytterligare en 

dimension till studien. Jag var även tydlig med att ge information om hur intervjun skulle gå 

till, det vill säga hur lång tid intervjun skulle ta, vilka huvudområden som skulle behandlas 

och syftet med studien. De garanterades anonymitet och jag frågade om det var någonting de 

ville ändra eller tillägga. 
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Intervjuerna tog mellan en till en och en halv timme. Detta tror jag beror på att jag som 

intervjuare under tidens gång fick lättare att gå utanför intervjumanualen för att ställa 

relevanta följdfrågor, men även på respondenternas skiftande personligheter och därmed sätt 

att uttrycka sig på.  

4.4 Analys 
Jag valde att i resultatdelen återge mina intervjuer var fall för sig utifrån mina 

frågeställningar, eftersom antalet informanter var få. Ytterligare en anledning var att jag ville 

att läsarna skulle få tillgång till personernas fullständiga berättelser av sina erfarenheter. För 

att göra en jämförelse av fallen gjorde jag en sammanfattning av fallen i en slutsats- och 

diskussiondel. I denna tas gemensamma och skiljande drag i deras berättelser upp. Här dras 

även paralleller mellan mina resultat och tidigare forskningsresultat. 

I analysen i slutsats- och diskussionsdelen utgick jag från olika kategoriseringar i 

intervjumanualen som jag fann viktiga att poängtera. Dessa ser ut som följer: 

1.  Effekter med att använda musik som språkutvecklande metod för andraspråksinlärning. 

*Individuella språkliga (se, höra, skriva, läsa; betoning, vokalklang och tonhöjd) 

*Kollektiva språkliga (klassrumskommunikation; samspelet mellan elever och mellan 

elever/lärare) 

2. Utmaningar med att använda musik som språkutvecklande metod för 

andraspråksinlärning. 

*Individuella språkliga (se, höra, skriva, läsa; betoning, vokalklang och tonhöjd) 

*Kollektiva språkliga (klassrumskommunikation; samspelet mellan elever och mellan 

elever/lärare) 

3. Material som kan användas i andraspråksundervisning vid musik som språkutvecklande 

metod.  
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5. Resultat 

5.1 Anna: ”Kan man hitta glädjen, kommer lärandet och lusten att lära” 

5.1.1 Musik och inlärning av teoretiska kunskaper 

Anna menar att eleverna genom sång får det lättare att ta till sig teoretiska kunskaper i skolan.  

Genom sången lär sig eleverna sig vardagsuttryck, de lär sig att uttrycka känslor, hur man 

hälsar på varandra, dialoger eller iakttagelser om hur vädret är. Samtidigt utvecklas, enligt 

Anna, deras konstnärliga sida.  

Utan kultur så dör samhället (…) och det finns ingen kropp i det. Och på det här sättet får 

språket kropp. Eleverna sitter oftast i sina ordinarie klasser och lär sig på ett intellektuellt sätt, 

det är inget fel i det, och använder mycket huvudet att få ihop det de läser och hela den stressen. 

Här sjunger man. Musiken har, sången har en den effekten att det är en konstart som tilltalar alla 

våra sinnen. (citat Anna).   

Anna upplever att musiken har en avslappnande effekt på eleverna som hjälper eleverna att 

skärpa deras fokus på textstoffet i låtarna.  

5.1.2 Musik och inlärning av uttal och prosodi  

 De sånger som Anna använder vid andraspråksundervisningen innefattar en till fyra rader 

enkel svenska med ett begränsat tonomfång. När det gäller rytmiken i sångerna ska de enligt 

Anna vara så överensstämmande med talrytmen och prosodin som möjligt. ”Då får eleven 

lurat i sig på något sätt det stoff som ska läras in”, menar Anna. 

Musiken hjälper till att träna uttal och betoning. Anna försöker lägga sånger på liknande sätt 

som man talar, det vill säga att hur man talar ska finnas återgivet i musiken så att tonhöjden 

håller sig naturlig. Anna inkluderar inte skrivinlärning i sin musikundervisning. Däremot 

betonar hon att hon lägger stor vikt vid andningen, en förmåga, som enligt henne, är eftersatt 

hos både elever och lärare. Andningen menar Anna, hjälper till att stärka talrösten.   

Positiva gruppeffekter där musik som metod används vid språkinlärning anser Anna är, att 

alla gör samma sak på samma gång. Detta medför att de i gruppen som till exempel är bra på 

uttal drar med de som inte är lika bra. Anna säger att:  

Man kan gömma sig lite grand genom att de andra låter bra eller om man sjunger bra och läser 

bra och jag vet inte… jag har en känsla av att jag försöker se… läsa av… i ögonen hos eleverna.  

5.1.3 Musik och kravet på mod och tydlighet 

Musik som språkutvecklande metod kräver enligt Anna både mod och tydlighet. Men hon 

poängterar att man som lärare inte ska tänka att man alltid behöver vara på topp. Alla kan ha 
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en dålig dag. Om man som lärare sänker garden, blir man enligt Anna avslappnad. Och när 

man som lärare inte är mer än man ska för en annan människa, så får eleverna intrycket av att 

man är en lärare som kan, gratis. ”De ger en full uppmärksamhet trots att vi inte kräver så 

mycket av dem i den situationen. Det blir något slags flöde…”, säger Anna.   

5.1.4 Musik och skapandet av en trygg elevgrupp 

På gruppnivå anser Anna, bör man vara medveten om att varje grupp du undervisar är unik. 

Därför är det viktigt att hälsa på alla när de kommer samt att möta varje elev med blicken 

under en lektion. Annars tappar man som lärare så mycket. För grupperna är enligt Anna 

oftast sammansvetsade. De har konsensus i gruppen. Ibland sitter det elever i gruppen som 

Anna vet inte mår bra och oftast känner hon in om det är så. För att lyckas med musik som 

språkutvecklande metod, poängterar Anna, är det viktigt att eleverna får vara sig själva och att 

man visar dem stor uppskattning. Att känna för eleverna och för uppgiften är en förutsättning. 

Då får man både mycket respekt och kärlek tillbaka, menar hon.  

På individnivå är det svåra med att undervisa i kör att få med alla. För att lyckas med det fullt 

ut behöver man nå allas ögon. Då en grupp består mellan tio till tjugo elever, upplever hon att 

det ibland är svårt att lyckas.   

En utmaning kan vara om en elevgrupp är särskilt stökig. Då har hon blivit arg och besviken 

och sagt ifrån. Oftast tar hon upp det med läraren och läraren tar i sin tur upp det med 

gruppen. Sedan nollställer hon inför nästa lektion och gör om lektionen en gång till. Då blir 

det oftast ganska bra. Hon låter eleverna sitta i en halvcirkelformation runt henne, och då 

ganska nära, för att kunna försöka knyta kontakt med de elever som stör. Hon menar att man 

aldrig behöver vara rädd för att backa eller göra om. Men man ska se upp med att göra 

någonting statiskt. Överraskningsmomenten är A och O. Då får både man själv en kick men 

framförallt får eleverna en chans att kicka också – att få en aha-upplevelse.  

5.1.5 Musik och hur man hittar rätt svårighetsnivå  

En annan utmaning är att hitta rätt svårighetsnivå på sångerna. När hon började undervisa i 

”Världens kör” tänkte hon att sången ”Vem kan segla förutan vind” skulle bli bra. Men det 

blev det inte. Den var alldeles för svår. Sedan bör man enligt Anna tänka till när man väljer 

sånger som handlar om känslor.  

Det är lätt att förutsätta att eleverna vet än det ena och än det andra och det kanske de inte vet. 

Eller vänd på steken, de vet mer än jag om lidande och besvikelser och frustration och allt 

sådant där som kriget för med sig. Jag kan ju inte komma och sjunga sånger om fred hur som 

helst utan jag måste tänka mig för så att orden ligger rätt. (citat Anna) 
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5.1.6 Musik och undervisningsmaterial  

När det gäller konkreta redskap, har Anna tillgång till congas och andra rytminstrument vilka 

kan vara bra att använda. Men då hon har stora elevgrupper som hon träffar dem sällan samt 

att hon inte har fördjupat sig i rytminstrument, så används inte dessa. Däremot använder hon 

sig av piano när hon kompar till sångerna. Hon försöker att röra sig mellan pianot och tavlan 

med sångtext och bilder för att interagera med eleverna. Men ibland får elevgruppens lärare 

peka med en penna vart i texten de befinner sig.  

Angående val av sånger ska man enligt Anna använda sig av sånger som man själv tror, till 

exempel schlagers. Själv komponerar hon helst egna vardagsnära sånger. Sångerna som hon 

har komponerat och som hon använder i undervisningen, lägger hon ut på Internet så eleverna 

kan ladda ned dem på sina mobiltelefoner och träna när de vill. Det upplever Anna vara ett 

bra och fungerande redskap för främjande av språkinlärning. I ”Världens kör” använder hon 

sig dock av befintliga sånger. Även dessa sånger kan eleverna hämta på Internet och träna på 

hemma.  

De sånger som Anna lär ut innehåller olika steg. Först läser hon sångtexterna som hon visar 

på OH-blad med bilder som gestaltar sångtexterna. Bilderna hjälper enligt Anna till att ge 

associationer. När det gäller val av sånger, försöker hon att undvika barnsliga sånger och 

barnsliga bilder. 

Om man ser en kamin på en bild och man sjunger att det är varmt och skönt inomhus så kan man 

få den associationen snabbare än om man skulle börja förklara… Dessutom bjuder jag på att 

elever ser den här kaminen så känner de igen den – så får jag veta vad den heter på olika språk. 

Och de har lärt sig någonting och jag har fått lära mig någonting och då har det dessutom givit 

dem något, en minnesresa de kan göra. Ibland går de bort sig i bilden. Okej, det var kaminen, 

men det gör ingenting. Det bjuder vi på. (citat Anna)  

Sedan läser Anna och eleverna texten tillsammans. Därefter sjunger hon texten som eleverna i 

sin tur härmar. Poängen med metoden är enligt Anna att de gör allting tillsammans i samma 

tempo och i samma takt. De sjunger tillsammans och säger samma saker samtidigt. 

Som lärare bör man vara beredd på att alla reagerar individuellt på de sångtexter som de läser. 

Samtidigt som orden sägs eller sjungs så har Anna upplevt att eleven kan vara någon 

annanstans i tanken. Hon tror att det händer mycket på samma gång hos de elever som får 

sjunga in språket. Härmed ger hon rådet att man aldrig ska vara rädd för att sakta ned tempot, 

ta om och repetera. Repetition, menar hon, är särskilt viktigt.  
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5.2 Monica: ”Kan man hitta glädjen, kommer lärandet och lusten att lära” 

5.2.1  Musik och inlärning av uttal och prosodi 

Det finns enligt Monica många vinster med att använda sig av sång i undervisningen. Hon 

uttrycker till exempel att uttalsproblematiken försvinner. Den eventuella rädsla som kan 

finnas hos elever att uttala fel, menar Monica, försvinner när eleverna sjunger i grupp 

eftersom det inte hörs om de sjunger fel.  

5.2.2 Musik och dess sociala inverkan 

I sånger med rörelser till, upplever hon, frigörs en mängd olika saker i kroppen. När Monica 

har sjungit till exempel en sång som ”Huvud, axlar, knä och tå…” och gjort rörelser till 

densamma har eleverna brustit ut i skratt. De elever som tidigare har varit tyngda av 

traumatiska händelser som hänt i hemlandet, glömmer bort det för en stund och skrattar loss. 

Den personliga glädjen och tryggheten i gruppen ligger till grund för att lyckas.  

Ytterligare en effekt med musik som metod i andraspråksundervisningen är att den enligt 

Monica, skapar generationsöverbryggande möten. Härmed rekommenderar hon att om man 

undervisar vuxna elever, kan man sjunga visor som deras barn och barnbarn lär sig i 

förskolan. Då ges mammor och mormödrar en möjlighet att visa att de också kan sjunga.  

En effekt på gruppnivå minns Monica särskilt väl. Hon berättar att det en dag kom en ny elev 

till klassen som mådde dåligt efter en lång tids mobbning på en annan skola. Efter ett tag 

började han må bättre och han började spela gitarr. Klassen arbetade under denna tid med 

geografi. Tanken var att de: 

…skulle åka runt i Sveriges landskap. Och så skulle de hitta på – den handlade om en man hade 

drabbats av minnesförlust. Och så tog han fram en gitarr, killen som mått dåligt och så började 

han fråga liksom (sång):”Vem är jag?, Vad heter jag? Vad gör jag här egentligen?” Sedan blev 

det en rörelse i hela klassen och det slutade med att han dansade runt i klassen med allihop. (citat 

Monica)  

För att en sådan händelse ska kunna ske, menar Monica, behöver man som lärare ha mod att 

tappa kontrollen.   

De musikaler som gjordes påverkade sammanhållningen både mellan elever och mellan 

elever/föräldrar och lärare. Musikalerna spelades bland annat upp på föräldramöten vilket 

gjorde att eleverna, enligt Monica, fick känslan av att kunna framföra en musikal var 

betydelsefullt. Eleverna skärpte sig och eleverna gick stolta av scenen. Monica menar att 

eleverna härmed kunde känna att de skulle komma att klara sig bra även om de bodde i ett 

utsatt bostadsområde.  
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Monica poängterar att språkträning i sig inte var det som var stort på skolan, utan glädjen, 

sammanhållningen och stoltheten. Eleverna kände att de kunde lära sig saker, upplevde hon.  

5.2.3 Musik och kravet på mod och tydlighet 

 För att lyckas arbeta med musik i språkundervisningen krävs, enligt Monica, mod och 

tydlighet. Hon säger:  

(…) en OTROLIGT VIKTIG SAK är om man ska komma någon vart med musik och 

språkinlärning är att du som lärare är beredd att bjuda mycket på dig själv och våga vara fånig. 

Där någonstans… och fånig, då menar jag på det där sättet som gör att andra vågar släppa loss. 

Så vi har stått upp och dundrat i grammatik och i skolan: ”Nu står vi alla här och pratar, 

meningen går i presens… (hon knäpper med fingrarna i takt till en verb-rap-låt). Sedan 

grammatik presens, nutid, dundrar vi på. Och då måste man ju kunna släppa all prestige.  

Monica rekommenderar att man som lärare vågar bjuda på sig själv och vara lite ”galen”. 

Men samtidigt poängterar hon, måste man som vara tydlig och sätta gränser. Monica berättar 

att när eleverna började sjunde klass, så upplevdes hon som stenhård. Den ”auktoriteten” 

anser hon dock var en förutsättning för att kunna lyckas med musikalerna och filmerna. 

Kreativa metoder behöver man är tydlig, att man själv vet och låter eleverna få veta 

målsättningen med det man gör. Är man otydlig, menar hon, förlorar man eleverna.   

Metoden kräver att man som lärare vågar misslyckas. Om man misslyckas med det man gör, 

så gör det enligt Monica ingenting. ”För misslyckas, det gör man på något sätt hela tiden”, 

menar Monica. 

Hon berättar om genrep av musikaler där hon tänkt att det aldrig kommer att fungera eftersom 

eleverna inte övat tillräckligt. Vid dessa tillfällen har hon tänkt att hon aldrig ska göra 

musikaler igen. Men när det väl har varit dags för uppvisning, gick det trots allt bra ”och en 

halv vecka senare är man igång igen i alla fall”, säger Monica. 

5.2.4 Musik och skapandet av en trygg elevgrupp 

För att lyckas krävs en trygg elevgrupp. Hur en sådan skapas kan se olika ut. Monica anser att 

det är viktigt att veta vilken elevgrupp man har, det vill säga att man behöver veta varifrån 

eleverna kommer, vilken bakgrund de har och hur könsfördelningen i klassen ser ut. ”Du 

kanske har fotbollskillarna… ja, då sjunger man en hejarklack…” (citat Monica). 

5.2.5 Musik och seriositet  

En annan utmaning är enligt Monica, att övertyga kollegiet att användningen av musik som 

språkutvecklande metod är ett seriöst arbetssätt. Hon har erfarenheter av att vid ett tillfälle ha 

blivit motarbetad av en kollega i sitt arbetssätt. Men hon menar att efter några fler 
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undervisningsår på nacken, kan man argumentera för metoden med mer auktoritet. Hon tror 

dock att den bästa undervisningsmetoden är en kombination av mycket katederundervisning 

med inslag av musik.  

5.2.6 Musik och undervisningsmaterial 

Monica och eleverna jobbade mycket med texter, rap och gjorde egna melodier. Hon 

rekommenderar att låta eleverna översätta en favoritlåt på deras modersmål till svenska. Även 

om det kan bli kantig svenska, anser hon att syftet kan vara att hitta orden.  

Vilka är grundorden? Vilka ord är helt bärande i den här sången? Börja med refrängen… Och så 

har ni en föreställning där ni sjunger versen på arabiska och den andra versen på svenska. De 

kommer att skratta ihjäl sig, men det gör ingenting. Kan man sedan gestalta det, eller sätta ihop 

tre poplåtar, gör en dialog kring den. Sedan kan man göra omvänt. Man tar en svensk låt och gör 

likadant åt andra hållet… (citat Monica) 

Men en del musikmaterial gjorde hon själv, till exempel när de skulle göra musikaler.  

De instrument som Monica använde sig av var kroppen samt pianot, som fick både bli 

rytminstrument och styrmaskin. Hon rekommenderar att köpa några gitarrer för att lära ut 

ackorden E, A och G. Då kan eleverna spela många sånger. Om man som lärare inte vill eller 

kan skriva egna låtar eller egna texter till redan befintliga sånger, upplyser Monica om att man 

kan använda sånger med berättande texter så som till exempel: ”Teddybjörnen Fredriksson”, 

”Sommaren är kort”, ”Januari börjar året…”, ”Tvätta händerna”. Hon tipsar om ”Vispop”-

böckerna som innehåller bra låtar. Men en del sånger i den svenska visskatten är svåra, t.ex. 

avråder hon att använda texter av Evert Taube. 

Hon rekommenderar även att göra filmer, t.ex. reklamfilmer och delta i tävlingar med 

desamma. För tävlingar är något som ofta uppskattas av eleverna. Det finns tävlingar där man 

kan vinna priser för till exempel bästa manus. Två av hennes klasser har deltagit i 

reklamfilmstävlingar och vunnit första pris, bland annat en språkresa till Storbritannien.  

 

5.3 Johan: ”Att hitta något som bryter av, underlättar det andra lärandet 

också” 

5.3.1 Musik och inlärning av teoretiska kunskaper 

Johan menar att en viktig del med att sjunga sånger är att de hjälper till att uttrycka vad man 

känner, vad man tycker och vad man är van vid. Man kan jämföra likheter mellan den kultur 

som man själv kommer ifrån med den andra kulturen. Johan ger härmed ett exempel: 
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En låt med Cornelis, som funkar men som jag tyvärr har tröttnat lite på men… som jag har fått 

jobba väldigt mycket med är ”Balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind”. Där är… det blir en 

väldigt god stämning. Vi började diskutera texten och det är intressant att höra synpunkter och 

åsikter för… ”Hur gammal bör man vara när man gifter sig?”, ”Hur gammal är Cecilia? – Hur 

gammal är han?” – Jaha, han är jättegammal. Hur gammal är man när man gifter sig i ditt land? 

Vad tycker du är för gammalt? Hur gammal ska din man vara? Jaha, så ni tycker att jag är en 

gammal gubbe nu då? Det blir så många bitar – och det kan medföra att man får ta del av många 

personliga historier.  

Att hitta någonting som bryter av, menar han, underlättar även det teoretiska lärandet, vilket 

också är syftet med musiken. 

5.3.2 Musik och inlärning av uttal och prosodi  

Effekter av att använda sig av sång, menar Johan, är till exempel ordkunskap. Genom att 

lyssna lär sig eleven även uttal. Man kan träna grammatik/ordklasser om man har en fyll-i-

övning där man har vält att plocka bort ord som är kopplat till temat. När man sjunger, hävdar 

han, tränas automatiskt prosodi- hur man talar, betoningar och stavelser. Musik hjälper till att 

träna dessa moment på ett naturligt sätt.  

Det spelar ingen roll hur du har lärt dig, exakt betydelse av orden – säger du dem med fel 

betoning då är det ändå ingen som förstår det. Man får mycket när man arbetar med ramsor… 

det kommer naturligt, speciellt om det är någon låt man fastnar särskilt för. (citat Johan) 

5.3.3 Musik och skapandet av en trygg elevgrupp 

Det finns fler än språkutvecklande effekter med att använda sig av musik. Ett minne som 

informanten har från en lektion, var en äldre muslimsk kvinna från Irak.  

Hon hade en jättejobbig bakgrund… Hon hade flytt och hade en sjuk man. Ser man henne sätta 

sig bakom trumsetet – börjar hon slå och banka… Hela kvinnogruppen var så där… de peppade 

varandra… Hon hade varit rektor i Irak… det är ganska längesedan men jag minns. Att ÅH vad 

hon behövde detta. Min tanke med lektionen var att alla skulle få prova lite olika instrument och 

då blev det bara att när hon satte sig där ville hon slå, spela… Hon hade ju bara väldigt basic, 

kunna hålla samma puls i stort sätt. Men också det här behovet att kunna få skratta ihop.  

En annan effekt av att använda sig av musik i undervisningen är att den enligt Johan skapar 

och underlättar kontakt mellan eleverna. Johan berättar härmed om ett konkret exempel. Det 

handlar om två av hans kvinnliga elever som inte talade samma språk och som var relativt 

nyanlända till Sverige. De kände varandra lite grand men kunde inte uttrycka sig. En dag hade 

de träffats på spårvagnen och börjat sjunga en namnsång till varandra: ”Vad heter du? Vad 

heter du?...”. Johan säger härmed: ”Jag tror att, de får en kontakt och börjar prata med 

varandra. Det är ju…”.  
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5.3.4 Musik och kravet på mod och tydlighet 

Johan påvisar utmaningen med att kunna läsa av klassen, det vill säga hur klassen mår, från 

gång till gång. Enligt Johan behöver man ha stor flexibilitet att hantera situationer som man 

inte har planerat för och man måste ha ett tillåtande klimat utan att det för den skull blir som 

Johan kallar det: ”flummigt”. Han säger:”Det måste finnas ramar, men det måste också vara 

tillåtande”.  

Han poängterar att man behöver vara så flexibel att man hittar ett sätt att komma vidare. Det 

handlar här om att kunna förklara, ibland visa och förklara och ibland måste man repetera 

samma utsagor flera gånger.  

5.3.5 Musik och skapandet av en trygg elevgrupp 

För att lyckas anser Johan det vara viktigt att skapa en trygg miljö och en trygg grupp. Han 

menar att det kan man till exempel göra genom att se varje elev och möta honom eller henne 

genom att fråga: ”Hej, hur mår du?”, ”Går det bra för dina barn?”, ”Hur var det hos 

tandläkaren?”. Sedan menar Johan att det är viktigt med mycket humor. Humor tar ned 

prestationen som annars kan göra att eleverna inte vågar sjunga. Om det finns elever i klassen 

som absolut inte vill sjunga, bör det respekteras.  

Antingen kan den personen sitta med i klassrummet och lyssna, då får de i alla fall tillfört sig 

någonting. Ofta är det så att man upptäcker sedan att… Eller så kan eleven gå ut och jobba med 

någonting annat, med texten eller... (citat Johan) 

 Om man arbetar med olika grupper kan det enligt Johan vara en utmaning i sig. Han anser att 

det är viktigt att hitta vad varje grupp triggas igång av. Som lärare i en tyst grupp, 

rekommenderar han att öva på leksånger för att få till en miljö där eleverna vågar släppa loss 

och vågar uttrycka sig. 

5.3.6 Musik och hur man hittar rätt svårighetsnivå 

Johan upplevde att det till en början var svårt att hitta rätt nivå, så den första tiden testade han 

sig fram. Han försökte koppla musiken till de teman som eleverna arbetade med i den övriga 

undervisningen. Teman började med det som låg närmast eleven, till exempel kroppen. Sedan 

arbetade de sig utåt – familjen, hemmet, lägenheten, området, staden. Ibland gick det bra, 

ibland gjorde han misstag.  

Jag delar ut en text då, jag hade skrivit fel text, jag hade fått tag i någon tokig version… Så 

märker jag att de här eleverna höll på att tissla och tassla och man undrade vad som var fel och 

jag förstod ingenting. De tyckte det var kul att jag hade gjort fel som lärare då. Men då blir ju det 

en övning. Då hade man åstadkommit någonting. (citat Johan) 
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5.3.7 Musik och seriositet 

Till en början fanns det för Johan även utmaningar med hur eleverna såg på honom som 

lärare. Han berättar:  

Vid något tillfälle hade jag en klass med bara kvinnor som bar slöja – så fanns det en respekt för 

mig, dels som man och som lärare som jag inte var van vid att hantera. Det kändes onaturligt 

som ibland handlade om att de var rädda för att göra fel saker för mig… och det var en 

utmaning, dels att känna sig bekväm med den rollen men samtidigt försöka få bort den rollen. 

(citat Johan) 

5.3.8 Musik och undervisningsmaterial  

Valet av sånger, menar Johan, beror mycket på vem man är som lärare. Själv använder han sig 

av befintliga låtar med texter som har ett innehåll man kan diskutera, till exempel Cornelis 

Vreeswijk och Evert Taube. De har texter med bra miljöbeskrivningar. Han rekommenderar 

att använda låtar som har en ”hook” eller melodier som sätter sig. På så sätt kan eleverna 

relatera orden till musiken.  

Jag har haft situationer… elever som har suttit och jobbat med grammatik och… Elev: ”Ja, det 

känner jag igen, det sjöng vi!”. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Då samspelar de 

situationerna med varandra. (citat Johan) 

Johan tipsar om att man kan arbeta med översättningar och då inte enbart från svenska till 

modersmålet. Han rekommenderar att vända på det i stället. Vid ett tillfälle lät han eleverna 

lära klassen varsin barnsång från sitt hemland på modersmålet. Inlärningssituationen bestod 

av att eleverna måste kunna berätta om sången på svenska, vilket krävde översättning från 

deras språk till svenska - som Johan anser är minst lika viktigt. Klassen fick sedan sjunga 

sånger på flera olika språk och då blev det diskussioner om vad olika saker i texten betydde 

eller hur man sa olika saker på till exempel somaliska. När man jobbar med översättningar, 

menar Johan, behöver man alltså inte vara låst till svenska texter.  ”Låt eleverna ta med sig en 

favoritsång som de får översätta (hela/delar av) och berätta om”. (citat Johan) 

När Johan presenterar musik som eleverna ska jobba textmässigt med, använder han CD-

skivor och DVD-filmer, han sjunger och spelar gitarr eller ibland använder han ingenting alls. 

Det har även hänt att eleverna själva har fått spela på musikinstrument.  Ofta när informanten 

ska gestalta texten, använder Johan sig av kroppen och ritar streckgubbar på tavlan.  

Flickan i Havanna – den är jättebra. Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar… Det är 

jätteroligt när en av deras fröknar sätter sig i fönstret och säger: ”Hallå!”. Om man sitter i en 

klass som inte är jättevana vid att prata med sin lärare på det sättet. Läraren sitter i fönstret och 

säger: ”Kom, kom, kom…”. Det är väldigt lätt att beskriva den texten. Och att måla till. Där 

finns det stoff att arbeta med i flera veckor. (citat Johan) 
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En annan, enligt Johan, uppskattad sång är ”Balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind”, skriven 

av C. Vreeswijk. Han tror att eleverna fastnar för den låten eftersom den går i moll och är 

uttrycksfull.  

Börja med en kuggfråga: Hur gammal är hon? 17 år. Nej, hon är 16 år. Jag har aldrig fastnat där, 

sedan är det igång. Hur gammal bör man vara när man gifter sig? Vad tycker du är för gammalt? 

Hur gammal ska din man vara? Jaha, så ni tycker att jag är en gammal gubbe nu då? Det blir så 

många bitar – och det kan medföra att man får ta del av många personliga historier. (citat Johan)  

Johan rekommenderar att låta eleverna måla och skriva med text till sin teckning, utifrån en 

sångtext som de har förstått innehållet av. På så vis konkretiseras de nya orden och eleverna 

lär sig att använda dem. Han tipsar även om att använda musik som har med känslor att göra.  

Låter musiken glad eller arg… Prata om musiken, om känslor. Låter det kärleksfullt? Låter det 

glatt? Det får man olika aspekter och synpunkter på. (citat Johan) 

Om man vill arbeta med ramsor bör de vara enkelt konstruerade med olika rytmiska figurer. 

Man kan enligt Johan till exempel använda sig av ”Pelle Plutt, Plutt Plutt…” som består av 

”kort, kort, lång, lång, lång”. Eleverna får klappa ramsan samtidigt som de får se texten på 

tavlan. Sedan suddar läraren bort texten och skriver en egen text tillsammans med eleverna. 

Johan berättar om ett tillfälle: 

Precis då var deras ordinarie lärare ute, Pia. ”-Ja, vi skriver om Pia. Javisst…”. Och då visste de 

att hon tycker om skor. Hur ska vi skriva --- ”Pia Andersson…” eller en annan gång ”Äter 

mycket mat. (citat Johan) 

Den principen, menar han, kan man använda till nästan vilken musik som helst, men låten 

måste gå likadant varje vers.   
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Musik och inlärning av teoretiska kunskaper 
Informanterna erfor att eleverna genom sång lättare kunde ta till sig de teoretiska kunskaperna 

i skolan. Samtidigt utvecklade de sin konstnärliga sida. Genom att använda sig av musik med 

texter kopplade till de teman som de i övriga ämnen studerade, hjälpte musiken till att komma 

ihåg det de hade lärt sig. De fick ytterligare en dimension att hänga upp kunskaperna på. 

Sångerna handlade om allt ifrån kommunikativ svenska om vardagsuttryck, vädret, uttryck av 

känslor till teman om kroppen, familjen och bostad. Dessa erfarenheter stöds av Hannaford 

(1997) som i sin forskning visar att kreativa metoder främjar aktiviteter både i höger och 

vänster hjärnhalva, vilket är en förutsättning för maximal prestation. Härmed tror jag att det är 

viktigt att låta de kreativa metoderna få en ökad status i undervisningen och att lärare som 

”vågar” använda sig av alternativa metoder får utökat stöd både av rektorer och av kollegor.    

6.2 Musik och inlärning av uttal och prosodi 
Alla tre informanterna upplevde effekter i språkinlärningen hos andraspråkseleverna när de 

använde sig av musik, både på individnivå och på gruppnivå. En effekt är att 

uttalsproblematiken försvinner. När man sjunger i grupp, hörs det inte om den enskilda eleven 

sjunger fel och då försvinner rädslan för att uttala fel. Musik hjälper enligt informanterna till 

att träna prosodi – hur man talar, betoningar och stavelser. Detta får stöd av forskare som 

Sacks (2008) och Ingvar (2010) som menar att sång tränar puls, rytm, och lyssnande. Genom 

att upprepa olika rytmer och melodiska mönster, tränar man även mönsterförståelse. Att 

känna igen mönster av bokstäver är nödvändigt för att läsa och skriva. Kanske detta är särskilt 

viktigt att tänka på när andraspråkslärare arbetar med elever som kommer till Sverige som 

analfabeter? Ingvar (2010) menar att det finns en risk att man tror deras svårigheter med att 

lära sig ett nytt språk hänger samman med dyslexi snarare än att vi söker svaren i 

pedagogiken. Ingvar (2010) anser och informanterna har erfarit, att lässvaga behöver laborera 

med både betoning och klang. Det kan tränas genom sång och ramsor. Utmaningen för 

andraspråkslärarna, menar informanterna, är härmed att hitta rätt svårighetsnivå på det 

material och de övningar som görs i språkundervisningen med musik som metod. Men genom 

att lära känna sin elevgrupp och genom att våga experimentera och repetera, upplever 

informanterna att metoden kan användas även till dessa elevgrupper. Även Partanen (2013) 

stödjer genom sin forskning, att musik bidrar till språkutveckling eftersom sång och tal tros 

behandlas på liknande sätt i hjärnan.  
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6.3 Musik och dess sociala inverkan 
På gruppnivå uppstod flera effekter. En effekt visade sig vara, att elever som när de kom till 

lektionen mådde dåligt, glömde bort dessa tråkigheter och fylldes i stället med skratt. Särskilt 

när de fick sjunga och göra rörelserna till ”Huvud, axlar, knä och tå…” och när läraren gjorde 

bort sig, vilket man som lärare, enligt informanterna, ofta gör när man använder musik som 

metod.  

Många saker händer hos människor när musik spelas. Anledningen till att det är på det sättet, 

menar Theorell (2009), är att musik sätter igång skeenden i hjärnan som i sin tur sätter igång 

förändringar i hela kroppen. Jag tror, liksom informanterna och Theorell (2009), att musiken 

kan ha en avslappnande effekt hos eleverna. I sin tur möjliggör den att eleverna kan fokusera 

på teststoffet i låtarna, både med lust och med glädje. Ibland kanske inte språkträning i sig 

behöver vara den stora saken, utan som en av informanterna sa: ”glädjen, sammanhållningen 

och stoltheten. Att eleverna känner att de kan lära sig saker”.  

Övriga effekter som informanterna nämner, är att sång kan hjälpa eleverna att uttrycka vad de 

känner, vilket informanterna, påvisar skapar trygghet i gruppen. Grupptryggheten i sig är 

möjliggörare för språkinlärning. Som tidigare har nämnts, vågar eleverna göra bort sig. Och 

det gör man ofta vid till exempel uttalsövningar. Även Weber (Matell & Theorell 2001) 

påvisade i sin studie att i klasser där musik mer frekvent användes i undervisningen, 

utvecklade elevgruppens sociala förmågor. Stämningen blev bättre, samarbetsförmågan större 

och konflikterna färre, motivationen för inlärning och skolarbete starkare. Jag kan bara 

instämma, och säga att det är mina erfarenheter av att arbeta med musik vid 

andraspråksinlärning också. Men en utmaning är att få eleverna att våga ta ton och att göra 

bort sig i rörelsesånger.  

6.4 Musik och främjande av kultur- och gererationsöverbryggande möten 
Johan poängterar att genom att få uttrycka sig genom sånger med olika teman ges eleverna 

tillfälle att jämföra likheter och olikheter mellan den kultur man själv kommer ifrån och den 

andra kulturen. Ytterligare en vinst med musik i andraspråksundervisningen är som en 

Monica ger uttryck för, att musik skapar generationsöverbryggande möten. Hon menar att om 

man undervisar vuxna elever, kan man sjunga visor som deras barn och barnbarn lär sig i 

förskolan. På så sätt kan föräldrar och far- och morföräldrar visa att de också kan sjunga. 

Detta kan vara ett bra tillfälle att inom familjen mötas på det nya språket. Ett par av 

informanterna varnar dock för att alltför frekvent använda sig av barnsånger, med risk för att 
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förbarnsliga eleverna. Men om man är tydlig gentemot eleverna med syftet i det man gör, får 

man enligt informanterna med sig elevgruppen.  

6.5 Musik och skapandet av en trygg elevgrupp 

För att lyckas med musik i språkundervisningen krävs det enligt informanterna, mod hos 

läraren. Som lärare behöver man vara beredd att bjuda mycket på sig själv, våga vara ”fånig” 

och ha modet att misslyckas. Samtidigt kräver kreativa metoder, enligt informanterna, att 

läraren är tydlig och klargör målsättningen med de moment man gör. Annars finns det en risk 

att det blir otydligt och då förlorar läraren eleverna. Att kunna balansera mellan att bjuda 

mycket på sig själv och att våga göra bort sig, menar informanterna, kräver mod. Som lärare 

behöver man våga släppa kontrollen när oplanerade situationer uppstår, menar informanterna. 

Men så länge som läraren och klassen håller sig inom satta ramar, ger informanterna uttryck 

för att musik främjar ett dynamiskt språkutvecklande klassrum. Dessutom, menar ett par av 

informanterna, att om läraren ibland vågar släppa lite på sin egen prestationsnivå, blir klassen 

lugnare och tryggare. Men att hitta balansgång mellan spontanitet och tydlighet, är en av 

utmaningarna med musik som språkutvecklande metod.  

För att lyckas krävs även en trygg elevgrupp. Hur skapas en sådan? Informanterna menar att 

det här är viktigt att se varje elev och känna in dagsstämningen i gruppen. Hälsa på varje elev 

när de kommer och ta reda på vilken elevgrupp du som lärare har, är tips från informanterna. 

Om läraren till exempel vet vilken bakgrund eleverna har och hur könsfördelningen i 

elevgruppen ser ut, blir det enklare hitta material och arbetsuppgifter på en lämplig 

svårighetsnivå. Ett par av informanterna uppmanar härmed lärare som vill prova musik som 

metod för andraspråksinlärning, att försöka hitta vad varje grupp triggas igång på. Som lärare 

i en tyst grupp, rekommenderas leksånger för att få till en miljö där eleverna vågar släppa loss 

och vågar uttrycka sig. Eller om en lärare har ett stort gäng fotbollskillar i sin elevgrupp, kan 

läraren använda sig av hejaklacksramsor. Koelsch (2012) menar att det speciellt för ungdomar 

är viktigt att hitta en gemensam bas och musik är en stark samhörighetsfaktor där socialt 

samspel och kommunikation engageras.  

6.6 Musik och seriositet 
En utmaning med att arbeta med musik inom andraspråksundervisningen, är andras syn 

metoden. Ett par av informanterna har mött på skepticism från sina lärarkollegor, som har 

ifrågasatt metoden utifrån att de inte har upplevt metoden som seriös. Utmaningen har så 

bestått i att våga fortsätta trots visst motarbete. En lösning är att försöka hitta 
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samarbetspartners. Det handlar också om elevers syn på metoden. Många elever kommer från 

en skoltradition baserad på enbart katederundervisning där läraren har en auktoritär ledarstil. 

När elever ser sin lärare göra bort sig kan de till en början ha svårt att förhålla sig till den 

”nya” lärarrollen. Det finns även situationer där metoden kan krocka med elevers religiösa 

uppfattning, det vill säga att musik som metod i undervisningssituationen är syndigt 

(”haram”). Men bekymren brukar enligt informanterna försvinna ganska omgående. 

6.7 Musik och undervisningsmaterial  
Informanterna rekommenderar att använda sånger från den svenska vistraditionen eller 

svenska kända poplåtar. Man kan använda egenskrivna sånger eller låta lärare och elever 

skriva sånger tillsammans.  De tipsar även om att låta eleverna välja låtar som översätts från 

elevernas modersmål till svenska, vilka de sedan berättar om och lär ut till resten av klassen. 

Listan kan göras lång. Sjung texterna och diskutera innehållet. Gör lucktestövningar på 

grammatiska moment eller teman som elevgruppen arbetar med.  

Informanterna rekommenderar att använda sig av bilder på ett eller annat sätt för att gestalta 

sången och musiken. Medina (2011) stöder språkundervisning med musik kombinerat med 

illustrationer. Hennes studie visar att klasser där andraspråksundervisning sker med hjälp av 

musik och illustrationer, var medelvärdet av det eleverna presterade än i klasser som inte hade 

musikaliskt och illustrativt stöd. Det kan vara så, att ju fler sinnen eleverna får använda sig av, 

desto mer främjas inlärningen. Kunskapen sätter sig inte enbart i huvudet utan i hela kroppen. 

Dessutom kan bilder väcka associationer hos eleverna som inte enbart är kopplade till sången 

som sjungs eller musiken som spelar. Då kan gruppen gemensamt diskutera kring det också. 

Låt eleverna själva göra bilder med bildtexter till den musik som spelas eller sånger som 

sjungs, som de sedan får berätta om i helklass. Härmed tränas språket både på individnivå och 

på gruppnivå. De nya orden konkretiseras och eleverna lär sig använda dem.  

Informanterna föreslår att använda sig av musik- och rytminstrument. Piano och gitarr kan 

enligt informanterna fungera som både och. Instrumenten hjälper enligt informanterna till 

med att träna talrytmiken och prosodin. Lärare som särskilt vill arbeta med rytmik, kan 

använda sig av redan befintliga ramsor för vid ett senare tillfälle, skriva ny text till samma 

ramsor.  

Ett tips från ett par av informanterna är att låta eleverna välja en favoritlåt från sitt hemland 

som hon eller han översätter till svenska vilken eleven sedan lär ut på båda språken till 

klassen. Då får elevgruppen både språkkunskaper och kunskaper om varandras olika kulturer. 
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Det blir även mycket skratt samtidigt som motivationen ökar hos eleverna om de får arbeta 

med något som de själva tycker om, menar de.  

Det finns en mängd olika sätt att arbeta med musik som andraspråksutvecklande metod. 

Vilket eller vilka sätt som läraren väljer att använda, anser informanterna, att man måste hitta 

sitt eget sätt som man känner sig bekväm med.  

6.8 Fortsatt forskning  
Utifrån den metod som jag i denna undersökning har använt och utifrån de resultat som jag 

har kommit fram till, har jag tänkt ut möjliga fortsatta projekt vilka jag tror är fruktbara för 

ämnet: musik som metod vid andraspråksinlärning: 

 Att forska kring skillnader och likheter i hur musik kan användas som metod inom 

olika åldersgrupper. 

 Att forska kring hur musik kan användas som metod för att skapa kommunikativa 

möten mellan generationer och olika kulturer. 

 Undersöka hur andraspråkslever upplever musik som andraspråksutvecklande metod. 

 Användning av en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att nå 

en bredare kunskap och nå en större mängd informanter.  

 Forska kring hur pedagoger som har mindre goda erfarenheter av musik som 

andraspråksutvecklande metod, för att få mer kunskaper kring eventuella ytterligare 

utmaningar.  

 Forska kring tidsaspekten för planering av musik i andraspråksundervisningen. Skriva 

musikaler och komponera egna låtar tar mycket tid och var finns det tidsutrymmet? 

Men kanske beror det mest på ”hur” man arbetar med musiken och med erfarenheter 

kommer strategier.   
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Bilaga 1  

INTERVJUFRÅGOR 

1. Berätta om dig själv: Vem du är? Vad du gör? 

 

2. Vad fick dig att börja använda musik som språkutvecklande metod för andraspråkvecklande metod för 

andraspråksutveckling? 

 

3. Vilka positiva effekter finns det med att använda musik som språkutvecklande metod för 

andraspråksutveckling: 

 

a. På individnivå? (grammatik, prosodi, betoning, ordinlärning…) 

b. På gruppnivå i klassrummet? (d.v.s. finns det några positiva effekter angående samspelet sinsemellan i 

smågrupp/storgrupp samt mellan elever/lärare?) 

 

4. Vilka utmaningar har du mött när du har använt musik som språkutvecklande metod? 

a. På individnivå? (grammatik, prosodi, betoning, ordinlärning…) 

b. På gruppnivå i klassrummet? (d.v.s. finns det några positiva effekter angående samspelet 

sinsemellan i smågrupp/storgrupp samt mellan elever/lärare?) 

 

5. Vilka material använder du i andraspråksundervisningen vid musik som språkutvecklande metod? 

 

a. Lärare: t.ex. använder du gitarr och sjunger, eller har du färdiginspelat material och använder en 

cd-spelare? Används något visuellt redskap? 

b. Elever: på vilket sätt deltar eleverna i undervisningen? Lyssnar/sjunger/delaktiga med egna 

instrument/dans? 

 

6. Berätta om ett tillfälle som du lyckades särskilt bra med andraspråksundervisningen i en klass med 

musik som metod. Vad gjorde du då? 

 

7. Berätta om ett tillfälle som du upplevde inte gick lika bra som du hade tänkt dig, när du arbetade med 

andraspråksutveckling i en klass med musik som redskap. Vad gjorde du då? 

 



 
 

8. Om jag som svenska som andraspråkslärare/SFI-lärare vill använda mig av musik i undervisningen för 

att träna språkets olika delar, hur gör jag då? 

 

a. Höra? 

b. Tala? 

c. Lyssna? 

d. Skriva? 

 

9. Vad är bra för mig att tänka på om jag som lärare aldrig har sysslat med musik men ändå skulle vilja 

prova på att använda mig av musik som språkutvecklande metod inom andraspråksundervisningen? 

Tips! 

 

10. Övriga kommentarer.



 
 

 


