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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks hur körsång kan användas som verktyg för språkutveckling. Syftet 
är att undersöka på vilka sätt en spåkkör kan vara en tillgång i deltagarnas språkutveckling i 
ett andraspråk (svenska). För att undersöka detta har en observation av en körlektion med en 
språkkör gjorts, samt intervjuer med både körledare och deltagare. Resultaten visar att kören 
hjälper deltagarna att utveckla svenskan, men att den också ger flera andra positiva aspekter. 
Exempelvis känner sig deltagarna glada när de sjunger, de känner styrka och trygghet från den 
övriga gruppen, och en av deltagarna berättar att kören och sången är viktig för hennes 
personliga utveckling. Det visar sig också att kören blir en plats där deltagarna får träffa andra 
personer som är på väg in i det svenska samhället, vilket kan bidra till att man hjälper 
varandra. Slutsatsen är att en språkkör kan vara ett bra verktyg för att lära sig svenska, då sång 
både är ett bra verktyg för att träna språk, och kören också ger tillfälle för deltagarna att lära 
känna nya personer som får mötas i både en fysisk, social, mental och musikalisk gemenskap.   
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1 Inledning 
 

Till exempel jag var i Iran, kanske jag mycket rädd för allt, för allt. Och munnen är 
stängd. Men dem [kören] mycket hjälpa oss att vi vågar, vi inte rädd. Vi är stark. Vi 
kan prata, vi inte gömmer, vi kan komma ut, vi kan många grejer, de hjälper oss och 
de mycket lär oss. (Laura) 

   
Att musik är något som finns i alla kulturer och överallt i världen är inget nytt. Människan 
tycks ha starkt behov av musik, både till vardags och till fest. Musik kan också användas som 
verktyg för att utveckla kvaliteter inom andra ämnesområden. Ett exempel på detta är när 
musik används som medel för språkutveckling.  
 
Jag har själv fått chansen att vid ett flertal tillfällen vikariera som körledare i en språkkör, där 
syftet är att deltagarna ska lära sig svenska med hjälp av sång. Genom sången kan deltagarna 
få arbeta med språkliga faktorer som exempelvis vokabulär, prosodi, grammatik och betoning, 
vilka alla är väsentliga för utveckling av ett nytt språk. Vid dessa körtillfällen upplevde jag att 
deltagarna tyckte det var roligt att sjunga i kör, och det var en härlig stämning i gruppen. 
Kören utvecklade inte bara språket, utan gav också en stund av glädje och gemenskap.  
 
En annan upplevelse jag har kring ämnet musik och språk, är från när jag gjorde en 
utbytestermin i Sydafrika. På den skolan hade studenterna blandade språkbakgrunder och då 
Sydafrika har elva officiella språk var det inte konstigt att klassrummet var språkrikt. 
Undervisningen bedrevs till största del på engelska, men en av lärarna arbetade mycket utifrån 
tanken om att ”visa istället för att prata”. Istället för att se de skilda språkbakgrunderna i 
klassen som en barriär, utgick han istället från musiken som ett gemensamt språk där rytmer 
och klanger snarare hör ihop med kroppen och sinnena, än till det talade språket.  
 
Min uppfattning är att båda dessa sätt att arbeta med sång och musik är viktiga vid 
utvecklingen av ett nytt språk. Sång kan både användas som verktyg för att utveckla språk och 
som sätt att skapa sammanhang där deltagare från olika bakgrunder kan umgås och känna 
gemenskap i det musikaliska språket. Idag finns flera språkkörer i Sverige, där målet är att 
deltagarna lär sig och utvecklar sin svenska. Körerna förekommer i såväl kyrkor som skolor 
och andra sammanhang. Exempelvis finns nätverket Körkraft som driver och sponsrar körer 
runt om i landet. I denna uppsats kommer jag undersöka på vilka sätt en språkkör kan vara en 
tillgång i deltagarnas språkutveckling.  

Utgångspunkten för den här uppsatsen är att se språkutveckling i ett vidare perspektiv än ett 
rent språkligt. Med detta menas att förutom faktorer så som vokabulär, prosodi, betoning samt 
grammatik diskuteras även motivation, social kontext, minnets roll, sångens påverkan på 
hälsan, samt sångens identitetsskapande funktion. För att lära sig ett nytt språk krävs 
motivation, vilket gör denna till en viktig del i språkutvecklingen. Motivation kan skapas av 
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social kontext, vilket innebär att även det sociala sammanhanget är väsentligt. Det är också 
värt att beakta minnets roll, då det kan upplevas vara lättare att komma ihåg en sång än en läst 
text. Det är även lättare att lära sig nya saker om man är pigg, vilket gör att sångens påverkan 
på kroppen är intressant. Tanken med att diskutera sångens identitetsskapande funktion, är att 
en individ som kommer till ett nytt land kan känna sig osäker och otrygg, och då kan körsång 
användas som verktyg för att lära sig våga höras och ta plats i nya sammanhang. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt som språkkör kan vara en tillgång i 
deltagarnas språkutveckling i ett andraspråk. Faktorer som uppmärksammas är språkliga 
förhållanden, sociala aspekter samt individuella faktorer, såsom motivation, minne och 
sångens påverkan på kroppen och självkänslan. Tanken är att undersöka både vad som händer 
under körrepetitionerna och även vad dessa kan utveckla i ett vidare perspektiv gällande 
integration i ett nytt samhälle. Uppsatsen utgår från följande frågeställning:  
 

• På vilka sätt kan språkkör vara en tillgång i deltagarnas språkutveckling i ett 
andraspråk?  

1.2 Metod 

För att undersöka detta har en observation samt intervjuer använts. En språkkör observerades 
vid ett tillfälle och därefter intervjuades körledaren om syftet med körlektionerna. Tanken 
med detta var att både få en bild av vad körledaren hade för intention med lektionen, och 
kunna jämföra det med min upplevelse av vad som kommunicerades ut till deltagarna. Vidare 
intervjuades också tre av deltagarna för att undersöka vad de upplevde att de lär sig och vad 
kören har för betydelse för dem. Under observationstillfället satt jag tillsammans med 
deltagarna med fokus riktat mot körledaren, eftersom syftet var att se hur hon arbetar för att 
hjälpa deltagarna att förstå och lära sig svenska. Detta innebar att det var svårt att se 
deltagarnas ansikten, men det gick ändå att skapa sig en uppfattning om stämningen i rummet, 
hur körledaren och deltagarna interagerade, samt vilka deltagare som medverkade i sången. 
Under observationen fördes anteckningar vid de olika repetitionsmomenten. Valet att använda 
sig av anteckningar istället för exempelvis en kamera grundar sig i tanken om att en kamera 
kan förändra stämningen i ett rum på ett negativt sätt. Min uppfattning är att det var lättare att 
”gömma sig” bland deltagarna när jag satt och skrev, istället för att filma. Detta innebar att 
observationen skedde i stunden, vilket kan ha både för- och nackdelar. En nackdel kan vara att 
det alltid finns information som försvinner när någon tolkar den, dock kan detta ske även vid 
tolkandet av en inspelning. Det som är positivt är främst att jag i observationen kunde 
förmedla den känsla som fanns i klassrummet, vilken kan vara svårare att uttolka i efterhand. 
Direkt efter körrepetitionen genomfördes intervjun med körledaren och under de 
nästkommande dagarna intervjuades de utvalda deltagarna.  
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Kören som valdes för observation består av ett 30-tal kvinnor som är asylsökande eller 
papperslösa i Sverige. De är 20–60 år gamla. Kvinnorna har varierande utbildning, en del har 
studerat på universitet, medan andra är analfabeter då de aldrig har fått gå i skolan. Kvinnorna 
har varit olika lång tid i Sverige, spannet är från ett par veckor upp till flera år. Kören hålls en 
gång i veckan och varje tillfälle är 2x50 minuter. Efter de första 50 minuterna är det ungefär 
15 minuters rast och deltagarna bjuds då på fika. På platsen där kören hålls bedrivs även en 
mer ”traditionell” svenskundervisning, där deltagarna arbetar med att läsa, skriva och prata 
svenska. Deltagarna är indelade i olika klasser utifrån deras språknivå i svenska, och har 
lektioner tre gånger i veckan. På körlektionerna har alla deltagare lektion tillsammans, oavsett 
språknivå. Det finns flera klassrum och körlektionerna sker i det största av dem. I rummet 
finns både en whiteboardtavla och kartor över världen och över Sverige. All undervisning 
som sker på platsen är gratis.  

Platsen där kören hålls drivs av en kristen organisation, dock är tanken att detta inte ska 
påverka varken körrepetitionerna eller den övriga undervisningen. Flera av de som arbetar på 
platsen är kristna, men deltagarna är välkomna oavsett religiös åskådning. Under 
observationen visades inga tecken på att ett kristet budskap stod i centrum, därför har jag valt 
att inte fördjupa mig i detta perspektiv. Platsen är vidare endast öppen för kvinnor. Detta är 
för att det visat sig att flera av de kvinnor som kommer till platsen inte skulle få gå dit för sina 
män om det fanns andra män på platsen. Organisationen har därför bestämt att verksamheten 
som bedrivs endast är öppen för kvinnor, för att kvinnor oavsett bakgrund och 
hemförhållanden ska kunna delta i undervisningen.  

De deltagare som valdes ut för intervjun har varierande kunskaper i svenska och har varit med 
olika lång tid i kören. Vid en av intervjuerna användes en tolk. Detta var för att språket inte 
skulle stå i vägen för informantens tankar, då denne endast varit ett par veckor i Sverige. Det 
kan dock nämnas att det i alla tre intervjuerna fanns vissa språkliga begränsningar, men 
uppfattningen är att deltagarna trots detta lyckades förmedla sin övergripande upplevelse av 
kören och vad de lär sig genom den. 
 
Intervjun var semistrukturerad, vilket innebär att frågorna är öppna då de syftar till att utröna 
informanternas upplevelse av situationen (Löfgren 2016). Några av frågeställningarna till 
deltagarna som lär sig svenska var: 
 

• Vad tycker du att du lär dig i kören? 
• Hur känns det i kroppen när du sjunger?  
• Hur känns det att sjunga tillsammans med andra? 
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Till körledaren var frågorna bland annat:  
 

• Hur tror du att deltagarna upplever kören? 
• Vad tror du det är som får deltagarna att komma hit? 
• Hur påverkar deltagarnas begränsade språkkunskaper i svenska ditt arbetssätt? Vad 

gör du om de inte förstår?  
 
Intervjufrågorna återfinns i sin helhet i bilaga 1.  
 
Vid intervjuerna med deltagarna visade sig dessa ha olika områden som de ville fokusera på 
när vi diskuterade deras upplevelser av kören. Jag försökte till viss del att hålla mig till de 
frågor som jag hade bestämt, men följde upp med olika följdfrågor utifrån vad deltagarna 
berättade, då jag ville att deras upplevelse skulle vara i centrum för intervjun. Därmed har 
intervjuerna samma grund, även om samtalen skiljde sig en del från varandra.  
 
När man utgår från människors tankar och upplevelser finns det alltid en risk att de formar 
sina svar utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra. Tillförlitligheten i en mätning brukas 
benämnas som reliabilitet (Harboe 2013, s.138). Då deltagarna är asylsökande som kan känna 
en osäkerhet i samhället, kan det finnas motiv för att inte vilja uttrycka starka negativa åsikter. 
Jag upplevde dock att kvinnorna kände sig trygga i kören och på platsen där den bedrivs, 
vilket förhoppningsvis bidrog till att de kunde vara ärliga med sina upplevelser. Vidare kan 
även informanternas begränsade svenskkunskaper ha påverkat deras svar, då de kanske inte 
hade möjlighet att uttrycka exakt vad de tänker. För att få en tydligare bild av hur 
informanterna tänkte och undvika missförstånd ställdes flera följdfrågor. Vidare undveks 
begrepp så som ”vokabulär” och ”prosodi”, vilka istället benämndes som ”ord” och ”melodi i 
språket” för att underlätta förståelsen.  

Språkkören valdes genom ett bekvämlighetsurval då jag tidigare har vikarierat i kören och 
träffat både körledare och deltagare vid flera tillfällen. Detta kan ha påverkat reliabiliteten i 
undersökningen, då deltagarna kan ha känt ett behov av att vara snälla i sina svar, men 
samtidigt kan relationen också ha varit positiv, då den troligtvis kan ha haft en gynnsam 
inverkan i informanternas känsla av trygghet. Inför intervjuerna valdes informanterna 
slumpmässigt, dock med kriteriet att de skulle ha varit med i kören under olika lång tid. Detta 
då min önskan var att få se hur deltagarna upplever kören både under ett tidigt stadie i sin 
språkutveckling samt när de lärt sig mer av det nya språket.   
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1.3 Begrepp  

För att undersökningen ska bli så tydlig som möjligt kommer här en kort beskrivning av några 
väsentliga begrepp.  
 
I denna uppsats görs en observation av en språkkör. Nätverket Körkraft beskriver en språkkör 
som ”att jobba med körsång i språkinlärningssyfte för asylsökande” (Körkraft 2019). 
Begreppet skiljer sig från en blandkör eller integrationskör, vilket är körer som blandar 
asylsökande och nysvenskar med etablerade svenskar (ibid., 2019). Vidare är målet, förutom 
språkutveckling, även att skapa gemenskap och bryta segregering och isolering för nyanlända 
(ibid., 2019). Enligt egen erfarenhet skiljer sig en språkkör från en ”vanlig” kör främst genom 
att språkkören syftar till att deltagarna ska utveckla ett nytt språk, i det här fallet svenska, 
snarare än att främja en musikalisk utveckling. De musikaliska elementen, som exempelvis 
rytm och melodi, används därmed främst som verktyg för språkutveckling, medan delar som 
till exempel klang, stämföring och liknande är sekundära. Under sångerna lyssnar körledaren 
till deltagarnas uttal och prosodi, och hjälper dessa att upptäcka skillnader mellan ord som 
exempelvis ”ljus” och ”juice”. Deltagarna får under repetitionerna både arbeta med förståelse 
av språket och aktivt använda sig av det. Vidare kan deltagarna även utveckla musikaliska 
egenskaper och träna sin sångförmåga samtidigt som de lär sig det nya språket. Begreppet 
språkkör är relativt nytt och ännu inte så etablerat. Detta kan visas genom att en Google-
sökning av ordet ”språkkör” gav 1060 träffar, medan ordet ”kör” gav 89 800 000 träffar 
(2019-11-23).  

Begreppet andraspråk är komplext. Ordet innebär att en individ lär sig ett nytt språk utöver 
sitt modersmål i ett land där det nya språket talas, men betydelsen problematiseras om 
individen exempelvis har fler än ett modersmål eller har lärt sig fler än ett andraspråk. Detta 
har lett till att begrepp såsom tredjespråk och infött respektive icke-infött språk uppstått 
(Hammarberg 2013, ss.66–67). Jag har dock valt att använda mig av ordet andraspråk då jag 
anser att detta är mest förekommande och vardagligt. Begreppet andraspråk har däremot en 
tydlig distinktion gentemot begreppet främmandespråk som innebär att en individ lär sig ett 
nytt språk, men utan att vara i ett land där det nya språket talas. Ett exempel på detta är 
svenska elever som läser franska på högstadiet (ibid., s.28). 
 
Lärande sker inte endast genom undervisning, utan förekommer också i vardagen. Därmed är 
det nödvändigt att skilja på formellt och informellt lärande. Formell inlärning innebär att 
individen lär sig något genom undervisning, exempelvis under en språklektion. Informell 
inlärning sker exempelvis då individen har kontakt med det nya språket i sin vardag 
(Hammarberg 2013, s.28).  
 
Deltagarna i den undersökta språkkören är antingen asylsökande eller papperslösa. Att vara 
asylsökande innebär att en individ av olika anledningar så som krig, våld eller liknande har 
flytt till ett annat land för att söka skydd, asyl (Migrationsverket 2019). Om Migrationsverket 
anser att skyddsbehovet är nödvändigt ska individen få uppehållstillstånd och får då arbeta 
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och studera i landet. En del asylsökande har också rätt att arbeta, men trots detta har många 
svårt att hitta arbete i Sverige. Asylsökande barn har rätt att gå i skolan, men asylsökande 
vuxna har inte rätt att läsa på SFI (svenska för invandrare). När en person söker asyl får denne 
ett LMA-kort, vilket fungerar som legitimation (ibid.).  

Papperslöshet innebär att en person har sökt asyl och fått avslag från Migrationsverket eller 
att en individ har åkt till ett land och ännu inte sökt asyl (Röda Korset 2019). Ibland görs 
distinktionen att de personer som ännu inte sökt asyl kallas papperslösa, medan de som fått 
avslag benämns som gömda flyktingar (Migrationsinfo 2018). Efter ett avslag ska personen 
åka tillbaka till sitt hemland och om de vill får de efter fyra år ansöka om asyl på nytt 
(Migrationsverket 2019). Flera människor väljer dock att stanna i landet under väntetiden.  

En problematik som finns idag är att handläggningstiden för Migrationsverkets beslut är 
väldigt lång, under 2018 var handläggningstiden för prövande av asyl ungefär 16,5 månader 
(Migrationsinfo 2019). Detta beror främst på att det fortfarande finns några ärenden kvar från 
perioden under 2015 när situationen i Syrien orsakade en enorm flyktingvåg (ibid.). På en del 
platser i landet är väntetiden ännu längre, i Göteborg är handläggningstiden på mellan 17 och 
21 månader (Sveriges Radio 2019). Med andra ord kan en individ få vänta närmare två år på 
att få sitt beslut om att stanna i Sverige.  

Eftersom det är svårt för många asylsökande att få arbete och det inte är tillåtet att studera 
svenska på SFI, har många svårt att lära sig svenska och att bli en del av det svenska 
samhället. Med anledning av detta arbetar olika organisationer för att ge andra alternativ för 
asylsökande att lära sig svenska, exempelvis genom språkcaféer och språkkörer. Idag 
anordnas språkcaféer på bibliotek runt om i landet och även via organisationer som Röda 
korset, och genom olika universitet (se exempelvis Stockholms stadsbibliotek och Stockholms 
universitet). På flera platser finns också språkkörer, där ett flertal finansieras av nätverket 
Körkraft som på olika sätt arbetar med att använda kör som ett verktyg för integrering 
(Körkraft 2019).  

2 Teori 
Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att språk ses som en social 
företeelse och att det utvecklas genom social interaktion. Perspektivet utgår främst från Lev 
Vygotskijs tankar, vilka i Sverige har utvecklats vidare av bland annat Säljö (Lindberg 2013, 
s.491). Säljö hävdar att grunden till kunskapsutveckling är det talade språket (Säljö 2017, 
s.94).  

En ståndpunkt i det sociokulturella perspektivet är att lärande kan ske när som helst. Säljö 
(2014) menar att lärande inte är begränsat till skolmiljöer eller liknande, utan att människan 
lär sig i många olika sammanhang. Han skriver att ”Det finns i varje trivialt samtal, handling 



 7 

eller händelse en möjlighet att individer eller grupper tar med sig någonting som man kommer 
använda i en framtida situation.” (Säljö 2014, s.13).  

Vidare diskuterar Säljö (2014) vad som anses vara nödvändig kunskap och vilka metoder som 
används för lärande. Han menar att synen på vad som är viktig kunskap har sett olika ut 
genom historien och att den också ser olika ut idag beroende på samhälle och sammanhang. 
Kunskap skapas och förs vidare genom interaktion, vilket innebär att kunskap är något som är 
socialt konstruerat. Det finns därmed i varje samhälle uppfattningar om vad människor bör 
lära sig. Detta innebär vidare att kunskap inte är neutralt, utan något som har skapats utifrån 
diskussioner och argumentationer, och det är också något som kan förändras (ibid., ss.21–26). 
Liknande tankegångar syns hos Dahlbäck (2011, ss.18–20) som menar att språket är 
kontextberoende, vilket innebär att omgivningen påverkar individens sätt att tänka och handla. 
Ett barn föds in i ett samhälle där det finns olika kunskaper som individen sedan får ta del av 
(ibid.). 

Synen på hur kunskap bör förmedlas har också skiftat mellan olika tidpunkter och platser, och 
den varierar än idag. Exempelvis har många länder idag en stark skriftspråklig tradition och 
förmågan att kunna läsa blir därmed en viktig förutsättning för att anamma kunskap. Säljö 
menar dock att läskunnigheten inte ger kunskaper i sig, utan när en individ läser en text måste 
denne använda sina erfarenheter och tidigare kunskaper för att förstå texten och sätta den i ett 
sammanhang (Säljö 2014, ss.12–15). Han benämner läskunnigheten som ett verktyg eller 
redskap som kan användas för att uppnå kunskap. Säljö menar att människans kropp och 
hjärna inte utvecklats nämnvärt de senaste årtiotusendena. Dessutom har vi begränsade 
fysiska möjligheter och varken vårt minne eller intellekt är speciellt beundransvärt. Vår 
förmåga att använda oss av verktyg, både intellektuella såsom språk och fysiska som en 
hammare, är därmed väsentliga för vår utveckling. Ytterligare en aspekt som är väsentlig för 
vår utveckling är vår samarbetsförmåga, vilket exempelvis syns i konstruktionen av skolor, 
sjukvård och liknande (ibid., ss.18–19).  

Ser man till språkutveckling utifrån det sociokulturella perspektivet ses socialisationen som 
en avgörande drivkraft i individens språkutveckling (Lindberg 2013, s.491). Ju fler tillfällen 
och sammanhang som en person har chans att prata svenska, desto mer utvecklas hens 
språkliga repertoar (Hägerfelth 2016, s.33). Genom interaktion skapas även tillfällen för 
språklig stöttning, så kallad scaffolding. Detta då personen som lär sig det nya språket kan få 
stöttning från sin samtalspartner genom exempelvis rättelser, frågor, utfyllnader och 
omformuleringar. Denna stöttning sker oftast från den part som har mest kunskap om språket, 
men den kan också uppstå i samtal där båda parterna har låg kunskap (Hammarberg 2013, 
s.65). Ett annat välanvänt begrepp inom detta perspektiv är den närmaste utvecklingszonen, 
vilken beskriver det kunskapsområde som är strax utanför det som individen redan kan, och 
som med hjälp av andra kan utvecklas (ibid., s.64).  
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3 Bakgrund 

3.1 Språkutveckling 

Synen på vad som behövs för att utveckla ett språk har varierat. Ända in i slutet av 1900-talet 
var den allmänna synen bland språkvetare att språk var något medfött som man därmed inte 
kunde lära sig (Hägerfelth 2016, s.38). Språket sågs som något som händer som en del i 
individens mognadsutveckling, precis som puberteten. Det viktigaste för språkutvecklingen 
var att individen utsattes för språket, däremot var det inte nödvändigt med en explicit 
språkundervisning (ibid., s.39). I slutet av 1900-talet förändrades denna syn då bland andra 
forskare som Halliday och Dell Hymes menade att individen inte endast kan utsättas för 
språket utan även aktivt måste använda sig av det i olika sammanhang. De hävdade att det är 
språkets kommunikativa roll som individen behöver träna på och eftersom språk kan skilja sig 
i olika sammanhang behöver individen även träna språket i olika kontexter (ibid., s.40).  

Ett nyfött barn har möjligheten att lära sig alla språk (Dahlbäck 2011, s.38). Vilket eller vilka 
språk barnet lär sig bestäms av dess omgivning och redan innan barnet lär sig prata har det 
specialiserat sig på språkljuden som hör till dess modersmål. Vartefter barnet lär sig mer om 
modersmålet förlorar det mottagligheten för andra språkljud (ibid., s.43). Det första ett 
spädbarn lär sig i ett språk är prosodin, vilket är språkets melodi. Efter ungefär tolv veckor 
kan barnet härma vokaler, medan konsonanterna brukar ta ungefär ett år att lära sig. Flera 
forskare menar att ett spädbarn främst upplever de musikaliska parametrarna i språket, så som 
prosodin, och därmed är sång och musik viktiga verktyg för språkutvecklingen (ibid., ss.55–
56).  
 
Språkutveckling innefattar kunskap om flera delar i språket, exempelvis vokabulär, 
grammatik, betoning och prosodi. Det som i flera fall kan uppfattas som det svåraste att lära 
sig i ett andraspråk är det nya språkets prosodi, vilket handlar om språkets ton och rytm och är 
det som gör att exempelvis svenskan låter som svenska (Kjellin 2002, ss.14–15). Ett mer 
konkret exempel på hur prosodin kan vara avgörande i svenskan är ordet ”anden” som både 
kan vara en fågel eller den karaktär som kommer fram när Aladdin gnider på sin lampa. Ordet 
innehåller samma språkljud och betoning, men får en skild betydelse beroende på melodin, 
prosodin, vid uttalet. Kjellin (2002, s.15) beskriver prosodin som ”individens fasad mot 
omgivningen”. Han hävdar att prosodin är det viktigaste att lära sig i ett nytt språk, då andra 
människor tenderar att bedöma varandra efter uttal, men han menar också att fokus på prosodi 
ofta tenderar att försvinna i språkundervisning. Kjellin menar vidare att det är fullt möjligt för 
vuxna människor att lära sig svenska med perfekt uttal (ibid.). Denna fråga råder det dock 
delade meningar om, exempelvis menar Hammarberg (2013, s.30) att vuxna 
andraspråksinlärare inte kan uppnå samma språkliga nivå som infödda talare.  
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Prosodi kan också användas som ett vidare begrepp där det inkluderar uttal. Uttal innebär i sin 
tur betoning, rytm, artikulation och intonation (Kjellin 2002, s.23). Det finns flera faktorer 
som påverkar uttalet. Dels påverkas det av individens fysiska förutsättningar, såsom röstläge, 
kroppsform och liknande. Det kan också påverkas beroende på kontexten, vilket visar sig i 
olika dialekter och sociolekter (för beskrivning av sociolekt se bilaga 2). Vidare har också 
varje språk sitt uttal (ibid., s.23). I denna uppsats används begreppet prosodi i den vidare 
bemärkelsen att det även inkluderar uttal.  
 
Inlärningen av ett andraspråk skiljer sig en del från inlärningen av modersmålet. När en 
individ (både barn och vuxna) lär sig något skapas det bindningar mellan olika hjärnceller, 
vilket kallas för synapser. Dessa synapser är våra minnen och ju oftare de aktiveras desto mer 
lättaktiverade blir de (Melin 2004, s.32). Hos ett litet barn som lär sig ett nytt språk aktiveras 
nätverk av synapser i båda hemisfärerna, hjärnhalvorna, för att bearbeta informationen. Hos 
den vuxne individen är ett stort antal synapser redan fastslagna och därmed aktiveras främst 
de områden som brukar behandla språk; språkcentra i vänster hemisfär. Däremot har det visat 
sig att vuxna som får lyssna på tal med en tydlig prosodi, exempelvis så som vuxna kan prata 
med små barn, aktiverar fler områden i hjärnan, vilket liknar spädbarnets aktivering (Lacerda 
2009 i Jederlund 2011, s.164). Detta, menar Jederlund (2011, s.65), kan vara en indikation på 
att arbete med prosodi är väsentligt vid andraspråksinlärning.  
 
Vidare finns idag en pågående debatt kring anledningen till att även större barn ofta lär sig ett 
andraspråk fortare än vuxna. En aspekt presenteras av Lindström (2010), som menar att den 
sociala faktorn är väsentlig i och med att vuxna människor är mer rädda för att säga fel än vad 
barn är. Lindström menar att rädslan uppkommer utifrån en respekt för det nya språket, som 
barnet inte har, och hindrar den vuxne individen från att pröva sig fram och göra felsägningar 
(ibid.).   

Det har gjorts flera undersökningar kring frågan om vad som påverkar flerspråkiga elevers 
språkutveckling i skolan. Bland annat har faktorer som maktförhållanden och pedagogisk 
inriktning undersökts. Det har bland annat visat sig att skolans och lärarnas förhållande till 
elevens hemspråk är väsentliga och att elevens språk och kultur bör bekräftas för att eleven 
och läraren ska kunna utveckla kunskap tillsammans (Cummins & Early 2011 i Axelsson 
2013, s.549). Gällande pedagogisk inriktning kan denna delas upp i tre olika områden. Det 
första är den kunskapsöverförande inriktningen, vilken innebär att läraren förväntas ge 
eleverna information och det läggs begränsat fokus på att utveckla lärstrategier. Den andra är 
den socialkonstruktivistiska inriktningen, vilken fokuserar mer på att elever och lärare 
gemensamt utvecklar kunskap och förståelse. Här är också tanken att eleverna ska utveckla 
strategier för sitt eget lärande. Den tredje inriktningen är den transformerande pedagogiken, 
som förutom tidigare aspekter i de övriga pedagogiska riktningarna, syftar till att utveckla 
elevernas insikt om relationer mellan kunskap och makt. Även om alla tre inriktningarna har 
fördelar, menar Cummins och Early att man inom flera länder tenderar att prioritera den 
kunskapsöverförande inriktningen alltför högt, vilket påverkar lärandet negativt (ibid., s.550).  
 



 10 

En annan frågeställning som har diskuterats är hur individens tidigare språkkunskaper 
påverkar inlärningen av ett nytt språk. I det fallet har forskning visat att tidigare 
språkkunskaper är främjande vid inlärning av ett nytt språk som vuxen. De tidigare 
språkkunskaperna hindrar inte inlärningen av det nya språket utan är gynnande (Hammarberg 
2013, s.69). Studier har också visat att individer som har tränat sin musikaliska förmåga har 
lättare att ta till sig ett nytt språk (Jederlund 2011, s.163).  

3.2 Språk, musik och minne 

Språk och musik har flera gemensamma parametrar som exempelvis rytm, klang, betoning, 
tonhöjd, melodi, nyanser och tempo, och musikalisk träning har bland annat visat sig utveckla 
individens förmåga att uppfatta språkliga tonhöjdsmönster (Nivbrant Wedin 2013, s.10–11). 
Vidare har det även visat sig att barn som hittar pulsen i musik och sång, samtidigt utvecklar 
sin talspråkliga förmåga (Jederlund 2011, s.21) Det finns också forskning som visar att 
högläsning och sång aktiverar hjärnan på liknande sätt (Trollinger 2010 i Jederlund 2011, 
s.19). Det allmänt vedertagna när det kommer till musik och språk är att musiken sitter i den 
högra hjärnhalvan och språket i den vänstra. Dock har flera studier gjorts som bland annat 
visat att musikalitet, eller förmågan att uppskatta musik, inte är en förmåga, utan består av 
flera olika delfunktioner som är utspridda i hjärnan (Jederlund 2011, s.61).  
 
När det gäller sång blir närheten till det talade språket tydlig, sång kan ses som en 
kombination mellan musik och språk. Undersökningar har visat att när vi sjunger eller hör 
sång aktiveras både språkliga och musikaliska funktioner i hjärnan, dessutom har 
funktionerna visat sig kunna aktivera varandra. Det innebär att om du exempelvis hör en 
instrumental melodi som du tidigare lärt dig en text till kommer du också kunna ”höra” 
texten, och vice versa. Dessa nätverk som skapas mellan språk och musik i hjärnan gör att 
minneslagringen blir starkare, än om individen enbart lär sig melodi eller text (Jederlund 
2011, s.63).  
 
Det finns flera aspekter som gör att musik och sång påverkar minneslagringen i hjärnan. Vid 
kreativt arbete, som exempelvis sång, används många olika hjärnfunktioner vilket har positiv 
inverkan på lärandet. Jederlund (2011, s.34) menar att människans och hjärnans helhet är 
större än de enskilda delarna och att det är när flera olika delar i hjärnan aktiveras samtidigt 
som vi ”lär för livet”. Med andra ord, ju fler områden i hjärnan som aktiveras, desto bättre 
minns vi kunskapen. Vidare upplever många glädje och engagemang i förhållande till musik, 
vilket också påverkar inlärningen. Han beskriver detta som att ”Ju mer genomgripande och 
engagerande dessa upplevelser är, desto mer förtrogen och bestående blir kunskapen” (ibid.) 
Med andra ord, när något känns givande och roligt underlättas också lärandet.  
 
Ytterligare en aspekt som påverkar minneslagringen är struktur, ju tydligare och mer struktur 
något har desto lättare är det att minnas (Dahlberg 2011, s.59). Detta innebär att språk kan 
läras in via exempelvis berättelser och sånger där sammanhanget och melodin hjälper minnet. 
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Det är dessutom naturligt att sjunga sånger flera gånger för att lära sig text och melodi, vilket 
ytterligare förstärker minnet (ibid., s.59).     

En studie som gjorts av Brown, Martinez och Parsons (2006 i Jederlund 2011) undersöker 
vilka områden i hjärnan som aktiveras när vi arbetar med musik och språk. I studien ombads 
flera icke-musiker att avsluta melodin i ett halvfärdigt musikstycke och skriva klart en 
halvfärdig berättelse. Deltagarnas hjärnaktivitet registrerades med en PET-kamera (Positron 
Emission Tomography). Resultaten visade att områdena som aktiverades i hjärnan var nästan 
identiska vid båda uppgifterna. Forskarna skapade en modell utifrån sina resultat där de 
delade in hjärnans nätverk i tre delar. Den första är delade neutrala nätverk, vilket innebär att 
samma områden i hjärnan gör samma sak i både en språklig och en musikalisk process. Ett 
exempel på detta är tal och sång. Den andra delen är parallella neutrala nätverk, vilket är när 
samma områden aktiveras, men beroende på om det är språk eller musik som processas sker 
olika saker i området. Exempelvis visade sig ett område som heter Brocas area hantera både 
språklig syntax och harmonik. Den tredje delen är åtskilda neutrala nätverk, vilket är 
områden som endast aktiveras vid språk eller musik. Dessa områden visade sig oftast ha 
motsvarande områden i motsatt hjärnhalva, så att det ena är aktiverat vid hantering av musik 
och det andra vid språk (Jederlund 2011, ss.71–73). Indelningen kan ge en antydan om hur 
komplext systemet är för att hantera musik och språk.  

 

3.3 Socialisation och motivation 

Den sociala faktorn är också en viktig del av lärandeprocessen. En kör kan ha både 
musikaliska och icke-musikaliska mål och i dessa ingår ofta tanken om att skapa en trygg 
stämning i gruppen. Dorotha Lindström (2006, s.25) beskriver detta som ”Att sjunga i kör 
betyder inte enbart själva den sjungande aktiviteten”. Med detta menar hon att körsång, 
förutom själva sjungandet, även inkluderar sociala aspekter så som gruppdynamik, delaktighet 
och samarbete. Körledaren har därmed ansvar för både den sociala och den musikaliska 
ledningen. Lindström undersökte en kör bestående av långtidssjukskrivna, och resultatet 
visade att deltagarna dels upplevde en gemenskap eftersom de alla hade en liknande bakgrund 
och dels en musikalisk gemenskap. Deltagarna upplevde även att det i samhörigheten fanns en 
känsla av prestigelöshet och avspändhet. Kören gav, utöver den musikaliska träningen, dels en 
plats att gå till för att komma hemifrån, dels en plats för möten med andra människor med 
liknande erfarenheter (ibid., ss.93–95).  

Musik har också historiskt haft en social funktion och använts för att skapa sammanhållning i 
olika grupper (Theorell 2009, s.27). Två exempel på detta är arbetssånger och marschmusik. 
Arbetssånger är sånger som sjungs under arbete för att hålla en jämn rytm eller för att 
kommunicera med andra arbetare. Arbetssånger har exempelvis varit vanligt förekommande 
bland slavar, vilka ofta fick utföra hårt och ihållande arbete (Encyclopaedia Britannica 1998). 
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Marschmusik har länge använts som verktyg vid olika krig och liknande för att mobilisera 
styrkorna. Musiken används både för att skapa sammanhållning, ge energi och framkalla olika 
fysiska reaktioner hos soldaternas kroppar så att de inte ska känna smärta (Theorell 2009, 
s.19).  

En del forskare menar att människans förhållande till musik har varit nödvändig för vår 
överlevnad (Theorell 2009, s.27). Utgångpunkten kan styrkas med att det idag är väldigt få 
människor som inte uppskattar musik. Även om det inte är ovanligt att människor beskriver 
sig själva som omusikaliska handlar detta snarast om att dessa inte fått så mycket musikalisk 
träning. Däremot är amusi, som innebär en oförmåga att uppfatta och uppskatta musik, väldigt 
ovanligt (ibid., ss.27–28).  

Något som också är väsentligt vid inlärning är motivation. Det finns olika typer av motivation 
och en uppdelning är inre motivation och yttre motivation. Inre motivation innebär att 
individen genomför en uppgift för att denne känner ett inre behov av att utveckla sin kunskap. 
Behov som styr detta kan exempelvis vara en vilja om att vara självständig, kompetent eller 
känna samhörighet (Boo, Forslund Frykedal och Thorsten 2019, s.63). För läraren innebär 
detta att ge eleverna verktyg till att arbeta självständigt, visa tilltro till deras förmåga och 
skapa ett rum där alla är accepterade (ibid., s.64). Yttre motivation är när motivationen styrs 
av externa belöningar, såsom betyg, guldstjärnor och liknande. Problematiken med yttre 
belöningar är att de ofta tenderar att flytta bort fokus från uppgiften och målet blir endast ett 
betyg eller liknande. Trots detta är externa belöningar vanligt förekommande i skolvärlden 
(ibid., ss.65–66).  

3.4 Sång och hälsa  

Det har gjorts ett antal undersökningar kring vad som händer i kroppen när vi sjunger. Töres 
Theorell, som är forskare i psykosocial miljömedicin, har undersökt vad som fysiskt händer i 
kroppen när vi sjunger genom att bland annat mäta puls och hjärtfrekvens samt genom 
blodprov och salivprov granska halten av olika hormoner och signalämnen hos sångare. 
Theorells resultat visar att sångarna i hans studie uppvisade mer energi och större avspändhet 
efter en individuell sånglektion. Sångarna var indelade i två grupper, professionella och 
amatörer, och amatörerna visade sig också vara gladare efter sin lektion. Blodproven visade 
att oxytocinhalten ökade hos alla deltagare efter sånglektionen. Oxytocin är ett ämne som gör 
att individen känner sig lugn, och i djurförsök har ämnet även visat sig ha betydelse för 
inlärningen (Theorell 2009, ss.73, 78).  
 
Theorell har vidare gjort undersökningar på hur individer påverkas när de sjunger i kör. I sin 
undersökning använde han sig av en grupp med personer som har IBS (Irritable Bowel 
Syndrome). Deltagarna delades in i två grupper varav den ena gruppen fick delta i en 
samtalsgrupp och den andra fick sjunga i kör. Deltagarna träffades i grupperna en gång i 
veckan. Resultaten visar bland annat att förutom de effekter som visat sig i de andra 
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undersökningarna om när individer hade enskilda sånglektioner, ökade testosteronhalten i 
sångarnas saliv, vilket är ett reparerande hormon som kroppen behöver för att kunna laga och 
byta ut slitna celler. Det visade sig också att halterna av ämnet fibrinogen, som har nära 
samband med stress och risker för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar, minskade hos 
körsångarna (Theorell 2009, ss.92–93). Theorells slutsats var bland annat att regelbundet 
sjungande en gång i veckan kan göra att individen blir lugnare och mer stresstålig i sin 
vardag. Resultaten visade dock också att de positiva effekterna avtar efter cirka ett år, och 
därmed återstår frågan om hur man skapar ett mer hållbart resultat (ibid., s.93).  

Theorell (2009, s.90) diskuterar också effekten av den koncentration som görs vid sång. Han 
menar att fokuserandet på musiken kan göra att individen släpper allt annat som händer i 
dennes vardag och därmed kan individen få en paus från eventuella bekymmer.  
 
Vidare har det gjorts flera undersökningar kring hur musik och stress kan relatera till 
varandra. Människan använder ofta musik för att förstärka eller försvaga känslor och därmed 
finns flera indikationer på att musik kan hjälpa oss att varva ner eller vakna till (Theorell 
2009, s.9). Stress är en funktion som gör att vi blir uppvarvade, vilket kan vara både positivt 
och negativt. Energin uppstår för att vi ska kunna klara av utmaningen som väntar oss, även 
om den inte alltid egentligen är nödvändig för uppgiften (ibid., s.17). Theorell beskriver hur 
kroppen påverkas på många olika sätt av stress, och sammanfattar hur detta kan påverkas av 
musik i tre olika mekanismer. Den första mekanismen är att musiken kan hjälpa oss att varva 
ner och släppa saker som bekymrar oss. Den andra är att musiken kan förstärka anabolismen, 
vilket är ett övergripande begrepp för olika sätt som kroppen tar hand om sig själv, 
exempelvis genom reparationer av celler och liknande. Den tredje är att musiken kan hjälpa 
individen att ta tag i sina problem och tänka i nya banor, vilket benämns som ändrad coping 
(ibid., ss.22–23). Coping är en utgångspunkt inom musikterapi där tanken är att individen får 
hjälp att strukturera om sitt liv genom att lära sig att tänka i nya banor. Flera experiment har 
även gjorts kring andra kulturella aktiviteter som kan leda till ändrad coping, exempelvis 
skrivande (ibid., s.23).  
 
Med utgångspunkten att musik kan hjälpa oss att ändra vår sinnesstämning för att må bättre, 
kan musik också användas för att påverka oss på negativa sätt. Exempelvis kan en snabb puls, 
hög ljudvolym och disharmoniska ackord få oss att bli irriterade eller känna oss olustiga 
(Theorell 2009, s.35). Det är också väl känt att musik kan användas som ett 
manipulationsverktyg, exempelvis genom reklam och liknande. Olika experiment har 
exempelvis visat att folk äter snabbare på caféer och dricker snabbare på barer när det spelas 
snabb musik (ibid.).  
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3.5 Sång och identitet  

Sång kan också ha en identitetsskapande funktion. Linn Hentschel undersöker i sin 
avhandling Sångsituationer (2017) högstadieelevers identitetsskapande i relation till sång 
utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. Hentchels utgångspunkt är att sång tycks vara ett 
känsligt ämne för många elever, och diskuterar i avhandlingen hur sång är en viktig del i 
elevers identitetsskapande. Som ett exempel berättar hon om en av sina tidigare elever som 
älskade att sjunga ljust och klart, men som inte ville berätta detta för någon annan än henne 
som sånglärare, då det skulle förstöra den framtoning som eleven annars hade (Hentchel 2017, 
s.1). Hon lyfter både problematiken kring vad sång har för ställning gentemot andra 
instrument, hur hierarkin ser ut mellan olika genrer samt vilken påverkan elevens kön har. 
Hon menar att sång ofta ses som ett kvinnligt instrument, då det utgår från kroppen. Detta kan 
ses ur ett historiskt perspektiv då kroppen länge setts som kvinnlig och intellektet som manligt 
(ibid., s.2). Hon ger också flera exempel på forskning där elever hävdat att sången är det 
instrument som starkast uttrycker identitet och personlighet (ibid., s.22).  

I sin avhandling hänvisar Hentchel till Leijonhufvuds (2011) uttalande att sång kan ses som 
”en musikalisk vokal bekräftelse på min existens i världen” (Hentschel 2017, s. 33). När en 
människa sjunger bekräftar hon sin existens och visar sin närvaro både för sig själv och för de 
som hör och då rösten tar plats utanför själva kroppen blir rösten också ett verktyg för att ta 
större plats i ett rum (ibid., s. 34).  

3.6 Musicking  
Ordet musik kan innebära flera olika företeelser, det kan både handla om att musicera, att 
lyssna på musik eller på olika sätt uppleva den. Christoffer Small (1998) har i sitt verk 
Musicking, the meanings of performing and listening myntat begreppet musicking vilket just 
innebär olika sätt att möta och uppleva musik. Small nämner som exempel att en 
musikupplevelse kan vara en konsert, där både orkestern spelar, dirigenten leder och publiken 
lyssnar, det kan vara när vi hör musik i gallerian, när en saxofonist spelar ett solo, när vi 
befinner oss på en arena, som vid en fotbollsmatch, eller när vi går runt med hörlurar och 
stänger ute världen omkring oss (Small 1998, s.1).  
 
Small (1998, s.2) menar att ordet musik ofta ses som något konkret, ett ting, när det 
egentligen handlar om en aktivitet. Han jämför detta med ordet kärlek, vilket många gånger 
ses som en sak, men som snarast handlar om känslor och kärleksfulla handlingar. Därmed 
menar Small (ibid., s.9) bör verbet musicking (på svenska ungefär musika) användas för att 
betona handlingen. Small beskriver att “The fundamental nature and meaning of music lie not 
in objects, not in musical works at all, but in action, in what people do” (Small 1998, s.8). Det 
är med andra ord människans handlingar som är viktiga i förhållande till musik och dessa är 
också grunden till musikens mening. En fråga som har diskuterats frekvent är varför musik är 
meningsfullt. Small menar att denna fråga inte kan besvaras just eftersom musik inte är ett 
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fristående ting, utan frågan bör snarast omformuleras som ”Vad är meningen med det här 
musikstycket eller de här musikstyckena?”. Då poängteras själva handlingen och att det är en 
eller flera personer som gjort att stycket har uppstått (ibid., s.3).  

Small diskuterar också att alla som deltar i en musikalisk aktivitet medverkar till musiken 
(Small 1998, s.10). I ett evenemang finns det både musiker, kompositörer, publik, roddare, 
biljettsäljare, städare och så vidare, och alla dessa, menar Small, bidrar med sin närvaro och 
sitt arbete till den musikaliska händelsen. Även om de uppenbart har olika uppgifter skapar de 
tillsammans det sociala sammanhang där musiken sker (ibid.).  

4 Resultat 

4.1 Studiens genomförande  

Genomförandet av studien innebar att jag under ett tillfälle satt med på körrepetitionen och 
observerade vad som hände under lektionen. Under detta tillfälle tittade jag dels på vilka 
aktiviteter som utfördes, men också på interaktionen mellan körledaren och deltagarna. Efter 
lektionen genomförde jag den första intervjun, med körledaren. Under de nästkommande 
dagarna intervjuade jag tre av deltagarna.  

4.2 Observation  

Körlektionen börjar med en uppvärmning av kropp och röst. Körledaren visar tydligt med 
kroppen vad deltagarna ska göra och de flesta följer med i hennes rörelser och ljud. Några av 
deltagarna står upp och tittar på, men ser lite tveksamma ut och tycks inte riktigt förstå eller 
våga vara med på övningarna. Körledaren ritar upp vokalerna på tavlan, hon har delat in dem i 
tre grupper: 
 

• o – å –a    - munnen är rund  
• u – y – ö    - munnen är fyrkantig 
• i – e – ä    - munnen ler  

 
Hon visar för deltagarna hur munnen ser ut beroende på grupp och därefter får deltagarna öva 
på att först säga de olika vokalerna och sedan sjunga dessa som en sånguppvärmning. En 
deltagare som har stått längst bak och tittat på sin telefon flyttar nu fram och deltar i sången. 
Körledaren stannar då och då upp för att rätta deltagarnas uttal, framförallt gäller detta vid 
vokalen ”u” som många av deltagarna har svårt med. Uppvärmningen avslutas med att alla 
sjunger frasen ”Vad bra att du kom” och de uppmanas att vända sig och sjunga frasen till 
varandra. 
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Efter uppvärmningen sjunger kören en sång där texten lyder:  
 
Det är bra att jag är här, 
det är bra att du är här, 
det är bra att alla sjunger vi är här! 
 
Körledaren fokuserar först på ordet ”sjunger” och dess ”sje-ljud”. Därefter betonar hon att vi 
skriver ”det är bra”, men vi säger ”de e bra”. För att förstärka ”jag”, ”du” och ”vi” pekar 
körledaren på sig själv, sedan på någon av deltagarna och gör därefter en cirkelliknande 
rörelse med händerna som inkluderar alla i rummet. Nästa sång handlar om veckodagarna och 
körledaren berättar lite kort om varför dagarna heter som de gör. Hon poängterar också 
skillnaden mellan ”idag är det onsdag” och ”igår var det tisdag”. I sina förklaringar använder 
hon sig av kroppsspråk, hon ritar och översätter ibland till engelska. Hon frågar sedan 
deltagarna om de vet varför dagarna heter som de gör på sina modersmål. En deltagare 
berättar då att på arabiska heter dagarna vad som på svenska kanske kan motsvaras av ett-dag, 
två-dag, tre-dag och så vidare. Lektionen fortsätter sedan med en sång som handlar om 
känslor. Sången är ny för deltagarna och körledaren gestaltar känslor som ilska, glädje och 
sorg med både kropp, mimik och röst. Vid något tillfälle översätter hon också till engelska 
och några av deltagarna tar upp sina mobiler och översätter till sina språk. När de övar sången 
slår körledaren med handen i luften för att markera stavelserna. När sången är slut är det dags 
för en kort paus.  
 
Under pausen får deltagarna gå till ett rum bredvid körlokalen. Där står det kaffe, te och bullar 
framdukat. Allting är gratis. Deltagarna tar för sig och sätter sig runt olika småbord. Jag 
lägger märke till att många sätter sig med personer som pratar samma språk som de själva. 
Det är en trevlig och avslappnad stämning och många olika språk hörs i rummet.  
 
Efter pausen sjunger de en sång som heter ”I Sverige” och som handlar om att personer i 
Sverige har olika religioner, traditioner och nationaliteter. Körledaren berättar både om vad en 
nationalitet är och också om ”sje-ljudet” som finns i orden ”tradition” och ”nation”. Därefter 
är det dags för en ny sång som handlar om att man även som vuxen kan känna sig som ett 
barn. Texten skapar förvirring i gruppen vid frasen ”Jag är ett barn”. Körledaren försöker 
förklara att man kan känna sig som ett barn, men flera av deltagarna ser tveksamma ut. 
Tillslut säger körledaren något om att ”Vi är ju vuxna men...” och flera av deltagarna säger 
genast ”Jaa, inte barn, vi är vuxen!”. Körledaren fortsätter att försöka förklara och tillslut 
tycks några av deltagarna förstå vad hon menar.  
 
Därefter fortsätter lektionen med en sång som heter ”Slå rot” vilken handlar om att börja ett 
nytt liv på en ny plats. För att illustrera ”slå rot” har körledaren (på en tidigare lektion) satt en 
stickling i ett glas med vatten. Nu visar hon hur det har kommit ut en liten rot från plantan. 
Sången har ett ganska svårt språk, så körledaren sjunger versen och deltagarna är med på 
refrängen. Lektionen avslutas med två sånger där deltagarna uppmanas att komma fram och 
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ställa sig i en ring tillsammans med körledaren. Några av deltagarna är väldigt tveksamma och 
någon säger ”Inte dans”. Tillslut står de flesta i en stor ring och några tittar på. Den första 
låten innehåller några steg åt vardera sida och efter att ha förstått att det inte blir mer dans än 
så, är alla deltagare utom två med i ringen. Vid den sista sången, som handlar om gemenskap 
och att finnas till för varandra, uppmanas deltagarna att hålla om varandras ryggar och gunga 
lätt från sida till sida medan de sjunger. Sången skapar en mysig stämning och deltagarna ler 
mot varandra när de sjunger.  

4.3 Intervju med körledare 

Direkt efter observationen genomförs intervjun med körledaren. Min första fråga till henne är 
hur hon tror att deltagarna upplever kören. Hon svarar då att hon tror att deltagarna tycker att 
det är roligt att sjunga och att sång är ett roligt sätt att lära sig språket på. Hon berättar att 
deltagarna under lektionerna både skriver mycket, tar kort på tavlan, översätter med sina 
mobiltelefoner och spelar in sångerna. Hon berättar att målet med körlektionerna är att det ska 
vara ett annat sätt att lära sig svenska på och ett komplement till den ordinarie 
svenskundervisningen som kördeltagarna har. Hon säger också att ”målet är att det ska vara 
skönt att sjunga och befriande att sjunga” och att ”de ska få med sig sånger som berör dem 
och känns angelägna för dem”. Körledaren menar vidare att sånger ofta kan vara poetiska och 
därmed får deltagarna lära sig att använda ord på flera sätt och även synonymer.  

På frågan om hur låtarna väljs ut svarar körledaren att hon har ett samarbete med den övriga 
svenskundervisningen som bedrivs på platsen där kören hålls och försöker välja sånger med 
liknande teman. Sångerna väljs också med tanken om att deltagarna ska få lära sig enkla 
begrepp så som veckodagar och kroppsdelar. Flera av sångerna som används är skriva för 
språkinlärning och dessa har exempelvis tonsatts utifrån svenskans prosodi.  

Språkmelodi är det ju väldigt mycket, när vi, vi märker med sångerna att de får med sig 
språkmelodi av bara farten. Vissa sånger är ju skrivna för språkinlärning och då har de ju tonsatts 
med språkmelodin i tanken. Men vi kommer absolut in på både vokabulär och grammatik, men vi 
känner inte ett behov av att vi måste undervisa i grammatik eller ta det i den ordningen, utan 
ibland så tar vi upp ’en’ eller ’ett’ och olika böjelser [böjningar] på ord. 

Körledaren berättar också att hon arbetar mycket med vokaler. Hon menar att nyckeln 
till att göra sig förstådd i svenskan är just vokalerna, och dessa tränas mycket genom 
sången. Hon tycker att deltagarna kontinuerligt utvecklar och förbättrar sitt uttal av 
vokalerna. Som exempel nämner hon att de arbetar mycket med vokalen ”u” vilken hon 
beskriver ”den är inte självklar, den är ganska svår”.  

Jag frågar också hur körledaren gör när deltagarna inte förstår. Körledaren berättar då 
att hon dels använder sig av kroppsspråk, ibland översätter hon till engelska eller så 
uppmanar hon deltagarna att översätta till varandra. Hon säger också att hon ofta 
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stannar upp i sjungandet för att se till att alla förstår vad orden betyder och vad sången 
handlar om.  

Körledaren betonar också att hon tror att gruppens funktion är viktig och att deltagarna 
hjälper varandra mycket. Samtidigt menar hon att många inte tycks känna varandra så 
bra, vilket kan märkas när de sjunger sånger där deltagarna uppmanas att interagera med 
varandra. Hon menar att ”De kanske sitter med någon de känner, men det är inte 
naturligt att vända sig om och prata med grannen […] det händer inte automatiskt att de 
vänder sig om till någon som de inte känner.”. Hon tycker därför det är ganska 
spännande att se hur deltagarna interagerar med varandra i sångerna.   

4.4 Intervjuer med deltagare  

Deltagarna visade sig alla vara mycket positiva till kören. De menade alla tre att det 
framförallt var väldigt roligt, men att kören också hjälpte dem att utveckla sina kunskaper i 
svenska. Deltagarna heter egentligen något annat.  

4.4.1 Deltagare 1 – Isabella 

Isabella har varit i Sverige i åtta månader och har varit med i kören i en månad. Hon beskriver 
att hon känner sig glad när hon sjunger i kören och att hon ”vill dansa”. Hon berättar att hon 
känner kraft när hon sjunger i kören och att kraften kommer från de övriga deltagarna när de 
sjunger tillsammans. När jag frågar om hon skulle kunna tänka sig att ha enskilda 
sånglektioner svarar hon ”nej jag vill sjunga i kör” och säger att det är roligt att sjunga 
tillsammans med andra. På frågan om vad hon lär sig svarar Isabella att hon lär sig verb, ord, 
som exempelvis kroppsdelar och känslor, och att hon också lär sig saker om Sverige. 
Exempelvis har de pratat om antalet invånare i Sverige och om att man får välja vilken 
religion man vill. Isabella säger också att de tränar mycket på uttal av vokaler. 

Isabella berättar att hon brukar sjunga på sångerna på vägen till och hem från kören. När jag 
frågar om hon då har spelat in låtarna svarar hon nej, men menar att ”jag kommer ihåg alltid”. 
Hon säger att melodin hjälper henne att komma ihåg orden.  

Till sist berättar också Isabella att hon känner en stor kärlek i gruppen och att de har väldigt 
roligt tillsammans. Hon uttrycker att gruppen känns som en familj.  

4.4.2 Deltagare 2 – Rebecca  

Rebecca har varit i Sverige i en månad och varit med på kören i två veckor. Hon berättar att 
hon tycker mycket om att sjunga i kören då den får henne att må bra och att hela dagen känns 
bättre när hon varit där. Hon berättar att hon känner sig avslappnad och glad när hon sjunger 
och att hon brukar spela in sångerna och lyssna på dem hemma.  
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På frågan om vad Rebecca lär sig svarar hon att hon lär sig att förstå stavelser och att 
alfabetisera. Hon säger också att hon tycker hon lär sig mer av kören än vad hon gör i sin 
övriga svenskundervisning och att om fick välja skulle hon vilja ha mer kör än två timmar i 
veckan.  

Till sist berättar Rebecca också att hon känner ett starkt stöd ifrån resten av gruppen och att 
hon därmed inte behöver vara ensam. När någon av de andra inte kommer saknar hon dem 
och undrar varför de inte är där. Hon tycker att det är väldigt roligt att sjunga tillsammans 
med de andra.  

4.4.3 Deltagare 3 – Laura  

Laura har varit i Sverige i ett år och fem månader och hon har varit med i kören i ett år. Hon 
är mycket positiv till att sjunga i kören. Hon berättar att ”den hjälper oss mycket […] vi måste 
vågar att öppna munnen”. Laura är från Iran och berättar att hon där kände sig mycket rädd 
för allt och att ”munnen är stängd”. Hon känner också en rädsla för att hon nu är i ett nytt land 
där hon inte vet så mycket och hon beskriver att hon ofta inte vågar prata och känner sig rädd. 
Kören, menar Laura, hjälper henne att våga. ”Men först de (körledarna) mycket hjälpa oss att 
vi vågar, vi inte rädd. Vi är stark. Vi kan prata, vi inte gömmer, vi kan komma ut, vi kan 
många grejer, de hjälper oss […]”. Laura menar att kören gör deltagarna starka och hon visar 
några övningar (röstuppvärmningar med mycket stöd) som kördeltagarna får göra för att öva 
på att öppna munnen och låta.  

På frågan om vad Laura lär sig ur ett mer språkligt perspektiv svarar hon att hon lär sig 
årstider, och ord som hör ihop med dessa. Exempelvis sjunger de nu en sång om hösten där de 
då får lära sig ord som löv, faller, plockar och blåser. I våras sjöng de en sång om tussilago 
och lärde sig ord som exempelvis blommor, vinter, växer och frasen ”åh vad fin du är”. Hon 
tycker också att kören övar mycket på uttal och berättar ”jag säger ibland ”ehsnälla” eller 
”ehstockholm” men jag förstår att jag måste säga ”Stockholm”, inte ”Eh-Stockholm””. Laura 
berättar också att hon brukar spela in sångerna på lektionen och att hon både lyssnar och 
sjunger med i låtarna när hon är hemma eller på väg till kören.  

Laura berättar vidare att hon känner styrka i att de andra deltagarna i kören befinner sig i en 
liknande situation som hon själv. Hon menar att detta gör att alla stöttar varandra, och när hon 
ser att de andra klarar av saker känner hon att hon också kan klara av dem. Hon berättar att 
första gången hon var med på kören träffade hon en kvinna som visade sig ha många tunga 
problem, men samtidigt visade mycket styrka i sin sång. Detta gjorde att Laura kände att hon 
också kunde klara av sina problem. Laura avslutar intervjun med att återigen säga hur mycket 
kören hjälper henne och att den känns som en familj.  
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4.5 Sammanfattning  
Både körledaren och deltagarna är överens om att det är roligt att sjunga och att sång är ett bra 
verktyg för att lära sig svenska. Deltagarna ger olika exempel på vad de lär sig, som ord, 
vokalljud och verb, men alla är eniga om att kören ger dem styrka och en känsla av att inte 
vara ensamma. Alla deltagarna beskriver också att de mår bra i kroppen av att sjunga. 
Deltagarna uttrycker vidare olika aspekter på vad kören ger just dem. Exempelvis berättar 
Laura att kören är viktig för hennes personliga utveckling om att våga ”öppna munnen”, och 
Rebecca uttrycker en önskan om att få ha mer kör, då hon anser att hon lär sig mer av kören 
än av den övriga språkundervisningen. För Isabella tycks gemenskapen i kören vara det 
viktigaste, då hon inte är intresserad av att ha enskilda sånglektioner.  

Körledaren uttrycker att hon främst fokuserar på uttal och prosodi i sin undervisning, samt att 
ge deltagarna en positiv känsla av sången. Hon berättar att hon vill att deltagarna ska känna att 
det är skönt och befriande att sjunga, och att de ska få med sig sånger som känns angelägna 
och som berör dem. I observationen märks dock att körledaren även lär deltagarna grammatik, 
som när hon pratar om skillnaden mellan ”är” och ”var” i sången om veckodagarna.  

5 Diskussion 
Observationen och intervjuerna visade att den utvalda kören hade flera funktioner för dess 
deltagare. Dessa upplevde att de dels lärde sig mer svenska, dels att de mådde bra i kroppen 
när de sjöng och dels att de kände styrka och gemenskap med de övriga deltagarna. Jag 
kommer nu diskutera observationen och intervjuerna utifrån tidigare nämnda aspekter på 
språkutveckling: de språkliga förhållandena, sociala faktorer, samt individuella aspekter som 
motivation, minnet och sångens påverkan på kroppen och självkänslan.  

5.1 Språk 
I kören arbetar de mycket med svenskan, detta beskrev både körledaren och deltagarna och 
det syntes även under observationen. Körledaren pratar genomgående svenska under lektionen 
och väljer endast vid några få tillfällen att översätta till engelska. Tanken med detta kan tolkas 
vara att alla deltagare inte kan engelska, men det kan också finnas en idé om att istället 
använda andra uttryckssätt än det verbala språket för att skapa förståelse. Körledaren 
använder sig exempelvis av kroppsspråk, mimik, hon ritar och hon använder olika röstlägen 
för att förklara vad hon menar. Dessutom har hon satt en stickling i ett glas med vatten för att 
visa hur något slår rot. Observationen visar att körledaren arbetar mycket med nya ord 
allteftersom kören lär sig nya sånger. Utifrån sångtexterna arbetar hon också en del med 
grammatik, men utan att göra några större generaliseringar. Med detta menar jag att 
körledaren håller sig till texten och exempelvis förklarar att man på svenska säger ”idag är det 
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tisdag” och ”igår var det måndag”, när kören sjunger om veckodagarna, men däremot nämner 
hon inte att ordet ”är” är ett verb som böjs efter tempus.  

I kören arbetar de även mycket med prosodin, exempelvis genom uttal av de olika vokalerna. 
För flera av deltagarna är det svårt med vissa vokalljud, exempelvis vokalen ”u”. I det 
svenska språket har vi många vokalljud som inte existerar i andra språk och därmed kan vara 
svåra att lära sig. Körledaren visar också för deltagarna att skriftspråket i svenskan kan skilja 
sig från det talade språket, exempelvis skriver vi ”det är bra”, men säger (i alla fall i 
Stockholm) ”de e bra”. Ytterligare ett exempel där uttal är i fokus är när körledaren går 
igenom ”sje-ljudet” i orden ”tradition” och ”nationalitet”.  

Genom sångerna får deltagarna också arbeta med betoningar i svenskan. Detta övar de 
exempelvis med sången ”I Sverige”. Sången börjar med meningen ”I Sverige finns det många 
personer” och notbilden (se figur 1) visar att ”I” kommer på upptakten så att den första 
stavelsen i ordet ”Sverige”, ”Sve”, betonas. I nästa takt kommer ordet ”många” på första 
slaget i takten och den första stavelsen, ”mång” betonas. Efter ”många” kommer ordet 
”personer” som har betoningen på andra stavelsen i ordet. Detta visas musikaliskt genom att 
den andra stavelsen har ett längre notvärde än den första, vilket gör det naturligt att betona 
den andra. Den första stavelsen ”per” är en åttondelsnot, och den andra stavelsen ”son” är en 
fjärdedelsnot. Den tredje stavelsen ”ner” är en åttondelsnot. Figur 2 visar hur ordet 
”traditioner” ska betonas. Detta genom att den tredje stavelsen i ordet, ”tio”, har ett längre 
notvärde än de andra stavelserna. I figur 3 visar noterna att det i ordet ”nationaliteter” är den 
femte stavelsen, ”te” som ska betonas, då denna ton har ett längre notvärde än de föregående 
stavelserna. På detta sätt kan sångens melodi hjälpa deltagarna att öva svenskans prosodi. 

 

Sammanfattningsvis får kördeltagarna arbeta med många olika delar i svenskan. Nivån skiljer 
sig en del mellan de olika sångerna, och också mellan deltagarnas kunskaper, men generellt 
innehåller sångerna enkla uttryck som deltagarna troligtvis möter och kan använda i sin 

Figur 1 

 

Figur 2 Figur 3 
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vardag. På så sätt kan det formella lärandet som sker på lektionen vara en hjälp för det 
informella lärandet som sker utanför undervisningen.  

5.2 Sociala faktorer 
Det märks tydligt i intervjuerna med deltagarna att gruppen är viktig. Alla tre beskriver att de 
känner styrka från de övriga deltagarna i kören och trygghet i att de lär sig tillsammans. Laura 
menar att tryggheten kommer från att deltagarna känner gemenskap eftersom de alla har 
liknande bakgrund. Även om de inte har varit med om samma saker har de ändå av olika 
anledningar valt att flytta till Sverige. Det är också intressant att Rebecca, som endast varit 
med i kören i två veckor, redan känner trygghet och stöd från gruppen.  

Körledaren har en annan upplevelse av gruppdynamiken. Hon säger att gruppen visserligen 
tycks vara viktig, men hon beskriver också att många deltagare inte tycks känna varandra. 
Hon menar att detta märks i moment där deltagarna uppmanas att interagera med varandra, då 
det verkar onaturligt för många att vända sig till någon som de inte känner. Vad skillnaden 
mellan deltagarnas och körledarens upplevelser beror på är svårt att säga. Kanske har 
deltagarna en lägre tröskel för vad som upplevs som gemenskap då de är i ett nytt samhälle 
där de inte känner så många människor. Då kanske den fysiska och musikaliska gemenskapen 
är tillräcklig. Deltagarna kanske också känner en samhörighet på grund av sina liknande 
livssituationer, även om de inte pratar om det med alla i gruppen.   

Något som är värt att beakta utifrån observationen är den paus som sker i mitten av 
körlektionen. Den ger deltagarna en chans att prata med varandra, och kanske också en chans 
att få prata med personer som talar samma språk som en själv. Pausen får därmed en viktig 
social funktion, då den skapar tillfällen för deltagarna att lära känna varandra.   

Vidare är det värt att beakta är körledarens roll, då hon kan påverka både gruppdynamiken 
och stämningen i rummet. Körledaren tycks vara trygg i sig själv och det märks att hon har 
arbetat med körer och språkkörer i flera år. Hon är lugn och glad, och känns engagerad hela 
lektionen. Detta kan troligtvis ha en positiv påverkan på stämningen i rummet och skapa en 
avslappnad atmosfär för deltagarna. I artikeln We feel therefore we learn (Immordino-Yang 
och Damasio 2007) diskuteras våra känslors roll i förhållande till rationellt tänkande och 
inlärning. Författarna menar att förmågor som att ta beslut, vara uppmärksam, vår 
minnesförmåga och våra sociala relationer, vilka är viktiga komponenter i förhållande till 
inlärning, styrs av våra känslor (ibid., s.3). De menar också att dessa känslor hjälper oss att 
använda oss av information på rätt sätt i varierande situationer, och att det är viktigt att lärare 
uppmärksammar sina elevers känslor (ibid., s.7, 9). Därmed är körledarens roll väsentlig som 
skapare av ett tryggt klimat i klassrummet, då det både får deltagarna att känna sig trygga, 
men också har en positiv inverkan på lärandet.  
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Gruppen kan vidare vara viktig för att ge deltagarna en väg in i det svenska samhället. Den 
gemenskap deltagarna beskriver kan dels vara vid det faktiska mötet på körlektionerna, men 
den kan också vara en utgångspunkt för kontakt med människor som lever i det svenska 
samhället. Exempelvis kan de nya deltagarna i gruppen få stöttning av de deltagare som varit i 
Sverige under en längre period. Att vara asylsökande i ett land innebär på flera sätt 
begränsningar då det är svårt att få arbete, det inte är tillåtet att studera, och det kan vara svårt 
att gå med i olika grupper eller sociala sammanhang då det är vanligt att dessa kräver 
personnummer och/eller kostar mycket pengar. Språkkören är gratis och ger därmed möjlighet 
för deltagarna att vara i ett socialt sammanhang. Dessutom får de lära sig svenska, vilket kan 
ge dem större möjligheter till vidare kontakt med det svenska samhället.  

Sammanfattningsvis kan kören skapa gemenskap på flera nivåer. Dels finns den fysiska 
gemenskapen att deltagarna träffas och gör saker tillsammans. Sedan finns en social 
gemenskap när deltagarna interagerar med varandra och med körledaren. Vidare tycks det 
finnas en slags mental eller psykologisk gemenskap, vilken innebär att deltagarna upplever att 
de känner varandra för att de har liknande erfarenheter, även om de inte pratar om det. Till sist 
finns även den musikaliska gemenskapen, som sker när deltagarna sjunger och skapar musik 
tillsammans. Gemenskapen tycks delvis skapas av deltagarna själva, men framförallt tycks 
körledaren ha en viktig roll då hennes engagemang och glädje har en stor påverkan på 
stämningen i rummet.   

5.3 Motivation 
Alla deltagare beskriver att de tycker att det är väldigt roligt att sjunga i kören. De beskriver 
också hur de andra deltagarna känns som en familj och att detta skapar trygghet. Vidare 
berättar de också att de lär sig mycket svenska. Det tycks därmed finnas flera olika delar som 
motiverar deltagarna till att komma på körlektionerna. Dessa aspekter kan definieras som inre 
motivation, då deltagarna kommer till lektionerna för sin egen skull. De vill lära sig svenska 
för att bli en del av det svenska samhället och de tycker att det är roligt och givande att sjunga 
och träffa andra likasinnade. Ytterligare en aspekt kan vara att deltagarna får en anledning till 
att komma hemifrån då det i övrigt kan vara svårt att hitta sociala sammanhang att delta i. 
Deltagarna bedöms inte efter sina prestationer och det finns heller inga krav om att de måste 
komma på alla lektioner. Detta bidrar också till att motivationen för att komma på lektionerna 
kommer från deltagarna själva.  

En yttre motivation för deltagarna kan vara att de får ett visst bidrag för SL-kort om de är med 
i kören och på den övriga undervisningen som bedrivs på platsen. Detta är något jag får veta 
utanför själva intervjun, men det kan vara relevant att beakta i förhållande till frågan om yttre 
motivation. Deltagarna skulle därmed kunna se möjligheten till ett SL-kort som en belöning 
för att vara med på undervisningen. Vidare bjuds det på kaffe, te och fikabröd under pausen, 
vilket också kan ses som en yttre belöning.  
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5.4 Minnets roll  
Under intervjuerna berättade deltagarna om hur de gör för att minnas sångerna. Både Rebecca 
och Laura spelar in dem och lyssnar hemma, och Laura säger också att hon sjunger med till 
inspelningarna. Isabella spelar inte in sångerna, men menar att hon minns dem ändå och att 
melodin hjälper henne att komma ihåg texten. När sångerna repeteras genom att deltagarna 
lyssnar eller sjunger med blir minneslagringen starkare och mer hållbar. 

En annan aspekt som påverkar minneslagringen är om kunskapen upplevs rolig och 
meningsfull. Då alla deltagare beskriver kören som rolig och givande påverkar detta troligtvis 
också lärandet positivt.  
 
Vidare blir minneslagringen starkare när fler områden aktiveras i hjärnan, vilket är fallet vid 
sångutövning. Deltagarna utsätts för språket samtidigt de aktivt utövar det och de får en både 
en visuell input från sångtexter och körledarens läpprörelser, samtidigt som de får en auditiv 
input från körledarens och de övriga deltagarnas röster. Vidare får deltagarna också utföra 
några danssteg i två av sångerna, vilket involverar resten av kroppen i sången. Ytterligare en 
aspekt som påverkar minneslagringen positivt är att sångerna har en tydlig struktur. Flera av 
sångerna är också ganska korta och många har en återkommande refräng som gör den enklare 
att minnas.   

5.5 Den kroppsliga och själsliga upplevelsen  
Deltagarnas beskrivningar om att sången gör de glada är också intressant ur ett fysiologiskt 
perspektiv. Som tidigare nämnts frigörs olika ämnen i kroppen när vi sjunger vilket gör att 
många känner sig glada och avslappnade, och dessutom kan sjungandet ge en positiv effekt på 
stresshantering. Vidare förekommer det även dans under lektionen. I två av sångerna används 
några danssteg och en av deltagarna beskriver också i sin intervju att hon på körlektionerna 
känner att hon vill dansa. Stegen som utförs i sångerna är enkla och deltagarna lär sig dem 
snabbt. Dansen skapar tillfälle för deltagarna att röra på sig under sången, men blir också ett 
sätt för dem att komma närmare varandra, då deltagarna uppmanas att lägga armarna om 
varandras ryggar i den sista sången.  
 
Utöver den fysiska upplevelsen visar sig kören också ha en psykisk påverkan på deltagarna, 
vilket syns i deras beskrivningar av att känna styrka från varandra. En av deltagarna beskriver 
även att sången är viktig för hennes personliga utveckling då den hjälper henne att våga 
”öppna munnen” och ta plats. Sången kan för henne vara ett verktyg för att ta större plats i ett 
rum. Vidare kan sången ha en psykologisk påverkan i och med att den skapar tillfällen för 
deltagarna att visa sin närvaro i ett rum, både för sig och för andra. Detta kan låta banalt, men 
om en individ inte träffar så många människor i sin vardag kanske den gemensamma sången 
kan skapa en känsla av att ”jag är här och andra människor tar del av min närvaro, samtidigt 
som jag tar del av deras”. Sången kan på så sätt skapa en mental gemenskap. Den mentala 
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gemenskapen syns även i Lauras uttalande om att hon känner stöd från gruppen då hon vet att 
de har liknande bakgrunder, även om de inte pratar om det, och den kan också visa sig i 
deltagarnas uttalanden om att gruppen känns som en familj.  

En annan aspekt är att kören kan ge deltagarna en stund där de får tänka på något annat än sin 
livssituation. Som tidigare nämnts kan koncentrationen som sker vid sångutövande kräva stor 
uppmärksamhet och därmed kan individen få tillfälle att vila från eventuella bekymmer. 
Under intervjuerna pratade vi inte om deltagarnas livssituation, men med utgångspunkten att 
de har lämnat sina hemländer och nu söker asyl i Sverige, är det rimligt att anta att de har flera 
saker att oroa sig för. Kören kan därmed vara en plats för psykisk återhämtning.   

Vidare handlar också flera av sångerna om gemenskap och om att börja sitt liv på en ny plats. 
Sången ”Slå rot” handlar exempelvis om hur det kan vara att lämna sitt land och att man 
ibland längtar tillbaka hem och ibland vill stanna kvar på sin nya plats. Genom att arbeta med 
dessa sånger kan deltagarna få bearbeta sina upplevelser både utifrån igenkänning av egna 
upplevelser, men också genom att se på liknande upplevelser utifrån.  

Till sist finns också den musikaliska gemenskapen, som uppstår när deltagarna får sjunga och 
uppleva musik tillsammans. Även om sångerna syftar till att deltagarna ska få lära sig och öva 
svenska, finns också en annan dimension i och med att musiken är ett språk i sig. Med andra 
ord, även om en deltagare har svårt att lära sig texten i en sång kan hon ändå delta i melodin 
och nynna med, eller följa med i dansen. Sången blir på det sättet både ett verktyg för att lära 
sig svenskan, men också ett sätt att underlätta deltagandet, även om sångtexten är svår. Den 
musikaliska gemenskapen kan också ses utifrån Smalls (1998) begrepp musicking, eller 
musika. När musiken ses som en handling är alla i kören deltagare, oavsett om de sjunger med 
eller inte. De är deltagare även om de mest lyssnar, eftersom de med sin närvaro bidrar till att 
skapa just den musikaliska situation som då sker. Alla som närvarar bidrar till att skapa den 
musikaliska händelsen.  

Sammanfattningsvis kan kören ge deltagarna både tillfällen att vila från sina tankar, men 
också fysiskt ge bättre förutsättningar för att hantera stress. Dessutom visade sig upplevelsen 
av att ha andra personer omkring sig med liknande livssituationer vara stärkande. Kören 
visade sig också ha en identitetsskapande effekt, vilket visades genom Lauras beskrivning av 
att få lära sig att våga ta plats. Vidare kan kanske även sångtexterna påverka deltagarnas 
upplevelser och musiken kan också ge dem tillfälle att delta i kören även om de tycker att 
språket är svårt.  

5.6 Lärande genom körsång 
Då körsång skiljer sig en del från en mer traditionell språkundervisning är det intressant att se 
till vad som händer på lektionerna utifrån ett perspektiv om lärande. Lektionerna består till 
viss del av kunskapsöverföring, då körledaren instruerar och berättar om sångerna, men den 
största delen av den observerade lektionen består av ett gemensamt lärande när körledaren och 
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deltagarna sjunger tillsammans. Även om körledaren har störst kunskap om det svenska 
språket krävs deltagarnas närvaro för att musiken ska ske, som sedan kan leda till lärande. 
Under lektionen översätter deltagarna ibland till varandra när någon inte förstår, och hjälps åt 
för att alla i gruppen ska förstå. Körledaren öppnar också upp för deltagarna att jämföra 
svenskan med sina hemspråk när hon frågar deltagarna om de vet varför deras veckodagar 
heter som de gör. Då det är positivt för individen att ens språk och kultur bekräftas i lärandet 
av ett nytt språk och en ny kultur, kan detta vara något som körledaren bör utveckla 
ytterligare.     

Deltagarna har som tidigare nämnts varierande utbildning, en del har gått på universitet 
medan andra aldrig har fått gå i skolan och är analfabeter. Då förmågan att läsa är ett viktigt 
verktyg för att lära sig ett nytt språk, kan det vara svårt som analfabet att komma in i ett nytt 
samhälle. Därmed kan körsången vara ett bra verktyg för att lära sig svenska, då den till stor 
del fokuserar på att lyssna på språket. Även om deltagarna får papper med sångtexterna går 
det att delta i sången även om man inte kan läsa. Detta skapar ett sammanhang där alla får 
vara med och lära sig svenska, oavsett läsförmåga. Vidare använder körledaren flera olika sätt 
för att skapa förståelse i gruppen, som att rita och gestikulera, vilket också bidrar till att skapa 
en inkluderande lärandesituation.   

Lärandesituationen kan ses utifrån att språk är multimodalt. Med detta menas att språk inte 
endast fungerar genom tal och skrift utan information och tankar kan även förmedlas genom 
exempelvis bilder, symboler, gester och liknande. I avhandlingen Multimodal Teaching and 
Learning: The Retorics of the Science Classroom (Kress m.fl. 2001) diskuteras multimodalitet 
i förhållande till lärande. Författarna menar att språket ofta hamnar i fokus när man pratar om 
kommunikation, men det finns flera andra parametrar som också kan skapa förståelse. 
Exempelvis nämner de att elever kan få göra experiment eller att läraren förevisar hur något 
fungerar (ibid., s.xiii). Författarna benämner detta som olika ”modes” eller sätt att ta till sig 
information (exempelvis tal, bilder, gester etc.) och menar att eleverna i studien både skapar 
mening inom de olika sätten men med hjälp av alla sätten tillsammans också skapar en 
övergripande förståelse (ibid., s.1). För kördeltagarna innebär detta att de kan skapa förståelse 
både genom att lyssna på körledaren och på de andra deltagarnas språk, lyssna på melodin i 
sångerna, utöva sångerna, följa med i rörelser, titta på sångtexter och bilder samt körledarens 
kroppsspråk och gester. De kan först skapa förståelse inom de olika områdena, och senare få 
en större förståelse när dessa läggs ihop.  

Under lektionen lyssnar körledaren genomgående uppmärksamt till deltagarnas uttal och hon 
stannar då och då upp sången för att rätta felsägningar och förstärka det korrekta uttalet. Hon 
använder sig därmed av scaffolding, stöttning, för att hjälpa eleverna att utveckla det nya 
språket. Då sångerna har varierande nivå kan detta förhoppningsvis göra att alla deltagare 
utmanas. Med hjälp av körledaren och varandra kan de vidga sin närmaste utvecklingszon.  
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5.7 Sammanfattning diskussion 
Språkkören visar sig kunna påverka deltagarnas språkutveckling positivt på många olika sätt. 
Deltagarna upplever dels en språklig utveckling och ett kroppsligt välbefinnande. Detta är 
också de aspekter som körledaren nämner är målet med körrepetitionerna. Vidare visar sig 
deltagarna poängtera att tryggheten och stöttningen i gruppen är viktig och körrepetitionerna 
kan också vara en distraktion från deltagarnas osäkra vardag. Ytterligare en aspekt är att 
deltagarna får en plats att gå till och ett sammanhang där de är välkomna oavsett om de har 
pengar, och oavsett om de är asylsökande eller papperslösa. Körrepetitionerna visar sig också 
ha en inkluderande pedagogik där målet är att alla ska förstå, oavsett tidigare kunskaper.  
 
Språkkören visar sig även påverka deltagarnas språkutveckling i ett vidare perspektiv gällande 
integrationen i ett nytt samhälle. Detta genom att kören är ett forum för att lära känna nya 
människor som delar liknande erfarenheter och som kan hjälpa varandra med de svårigheter 
som uppstår i det nya samhället. De delade erfarenheterna kan ge deltagarna styrka att känna 
att de kan klara av sin situation. Vidare kan de deltagare som har varit med i kören under en 
längre period hjälpa de nya deltagarna med sina kunskaper och erfarenheter om det svenska 
samhället.  

Då detta endast är en mindre undersökning är det svårt att säga vad resultaten visar i ett vidare 
perspektiv och hur representativ den här kören är. Den faktor som tycks vara viktigast för att 
nå ovannämnda resultat är den trygghet som finns i rummet. Den gör att deltagarna både 
vågar sjunga ut och sjunga fel samt säga till när de inte förstår, vilket ger körledaren chans att 
hjälpa dem med både uttal och förståelse. Stämningen kan skapas av deltagarna själva, men 
min åsikt är att det framförallt är körledaren som styr hur stämningen blir i rummet. 
Körledarens lugna och glada utstrålning påverkar troligtvis gruppen positivt, samtidigt som 
sången som verktyg hjälper till genom att kräva deltagarnas koncentration så att de får tänka 
på annat än sin livssituation. Det tycks även vara väsentligt att deltagarna känner sig trygga på 
platsen där kören utövas.  

5.8 Förslag på vidare forskning 
Något som undersökningen inte tar upp, och som kan vara ett intressant ämne för kommande 
undersökningar, är vilka tidigare musikaliska erfarenheter som deltagarna har och vilka 
normer som finns kring musik och sång i deras hemländer. Friheten att utöva musik är inte 
alltid självklar, detta kan särskilt gälla kvinnor. Vidare kan deltagarna också komma från 
samhällen där män och kvinnor överlag har väldigt olika förutsättningar. Den styrka som 
deltagarna beskriver kan kanske därmed både handla om en musikalisk frihet att få sjunga, att 
få sjunga med andra kvinnor, och att det endast är kvinnor i kören.  
 
Det kan också vara intressant att diskutera hur musiken skiljer sig mellan olika länder i 
förhållande till skalor och liknande, då musik från exempelvis mellanöstern kan skilja sig en 
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del från den typiskt västerländska. Ytterligare en aspekt som kan vara intressant är deltagarnas 
förhållande till körsång och körklang. Det finns med andra ord flera musikaliska aspekter som 
kan skilja sig mellan olika länder.  
 
En annan tanke som kan beaktas är hur mycket en språkkör kan hjälpa deltagarna i deras 
språkutveckling. Ovanstående undersökning visar att en språkkör kan påverka deltagarnas 
språkutveckling i ett andraspråk positivt på flera sätt, men betyder detta att man kan lära sig 
svenska endast genom att sjunga i en språkkör? Eller fungerar den bäst som ett komplement 
till ”vanlig” undervisning? Finns det några aspekter som fungerar sämre att lära sig i en 
språkkör än i en mer traditionell undervisning? Eller borde andraspråksundervisning till 
största del bestå av körsång och endast en mindre del vara traditionell undervisning? Många 
frågor kvarstår och det finns ett stort utrymme för vidare forskning.   

5.9 Slutsats  
En språkkör kan ha positiv inverkan på deltagarnas språkutveckling i ett andraspråk utifrån 
flera aspekter. Dels är den språkutvecklande och kan på flera sätt vara mer effektiv än en 
traditionell språkundervisning i förhållande till prosodi och minne. Sång förstärker de 
prosodiska dragen i språket och eftersom sångerna repeteras blir det lättare för deltagarna att 
minnas dem. Dessutom kan melodin underlätta minneslagringen av texten.  

Utöver de språkliga faktorerna ger språkkören deltagarna ett socialt sammanhang där de kan 
träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter och som kan stötta dem i sin livssituation. 
Flera av deltagarna har dessutom gemensamma språk. I undersökningen visade sig kören 
skapa både en fysisk, social, mental och musikalisk gemenskap.  

Sången är också positiv genom sin påverkan på kroppen och hälsan. Att sjunga skapar en 
mängd reaktioner i kroppen och gör att individen blir lugn och samtidigt får energi. Dessutom 
tycker många det är roligt att sjunga, vilket ger motivation till att fortsätta med 
sångutövningen. Vidare visar sig sången också kunna ha en identitetsskapande funktion, 
vilket främst syns i intervjun med Laura som beskriver att sången hjälper henne att våga ta för 
sig. Språkkören är därmed viktig för både kroppen, sinnet och självkänslan.  

Till sist visar sig språkkören också ge deltagarna en väg in i det svenska samhället genom att 
de både får träffa andra personer som är i liknande situationer och även få kunskap om 
Sverige. Kontakterna som knyts kan bli en väsentlig del i deltagarnas integrationsprocess och 
hjälpa dem att känna att de inte är ensamma.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Intervjufrågor till deltagare. 

• Hur tycker du det är att sjunga i kören? 
• Hur känns det i kroppen när du sjunger?  
• Vad lär du dig av språkkören?  
• Övar du på sångerna hemma? 
• Hur känns det att sjunga tillsammans med andra?  

 
Intervjufrågor till körledare. 

• Vilka språkliga faktorer arbetar ni med?  
• Hur väljer du ut låtar?  
• Tycker du att någon språklig variabel är mer viktig?  
• Hur tror du att deltagarna upplever kören? 
• Vad tror du det är som får deltagarna att komma hit? 
• Vad vill du att deltagarna ska få med sig från kören? 
• Hur påverkar deltagarnas begränsade språkkunskaper i svenska ditt arbetssätt? Vad 

gör du om de inte förstår?  
 
 
Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Ordlista över några centrala 
begrepp  
Amusi – En oförmåga att uppskatta musik. Företeelsen är mycket ovanlig. För vidare läsning 

se exempelvis Theorell (2009).  

Scaffolding – Ett begrepp inom pedagogiken som innebär att en lärare ger verktyg till eleven 

för att denne själv ska kunna utvecklas, istället för att berätta svaret.  

Sociolekt – Detta är individens sätt att anpassa sitt tal beroende på sammanhang, exempelvis 

pratar en person kanske på olika sätt med sin partner och med sin chef.  

Språkkör – En kör som främst fokuserar på att deltagarna ska utveckla ett nytt språk, snarare 

än att se till den musikaliska utvecklingen i gruppen. Begreppet är ännu inte så etablerat och 

finns varken i SAOL (Svenska Akademiens Ordlista) eller på NE.se. För vidare information 

och arbete med språkkörer, besök korkraft.se.  

 


