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Sammanfattning 

Syftet för denna studie är att undersöka hur elever på en vuxenskola i svenska för invandrare 
upplever körsång som metod för att förbättra sitt svenska uttal. De frågor jag ställer mig är:  

• Hur beskriver eleverna körsången som undervisningsmetod för att utveckla det svenska 
språket och det svenska uttalet? 

• Hur beskriver eleverna att körsången berör deras självkänsla? 
• Hur beskriver eleven vikten av ett brytningsfritt uttal? 

Studien har sin utgångspunkt i ett körprojekt där vi under sex tillfällen repeterade svenska 
sånger inför ett Luciatåg som skulle hållas på skolan. Eleverna har genom kvalitativa 
fokusgruppsintervjuer diskuterat hur de uppfattar sin egen språkinlärning, vikten av ett gott 
uttal samt hur körsång skulle kunna vara ett redskap för inlärning och stärkande av självkänslan. 
Det empiriska materialet har behandlats genom ett färgkodningsschema där nyckelorden uttal, 
språkinlärning och självkänsla är i fokus. Vidare beskrivs utbildningen svenska för invandrares 
arbete och mål, tidigare studier angående språk- och andraspråksinlärning och samhälleliga 
attityder kring andraspråksbrytning. Studien analyseras utifrån sociokulturell och hermeneutisk 
teori. Resultatet för studien visar att eleverna upplever körsång som en bra metod för att öva 
det svenska uttalet. De beskriver också metoden som ett bra sätt att knyta an till studiekamrater 
och skapa sociala kontakter. Eleverna betonar vikten av ett gott uttal som viktigt för förståelse 
och integrering.  

 

Nyckelord: Andraspråksinlärning, körsång, självkänsla, språkinlärning, prosodi, uttal



Abstract 

The aim of this study is to investigate how students at adult school in Swedish for immigrants 
experience choral singing as a tool to improve their Swedish pronunciation. The questions I ask 
are: 

• How does the students describe choral singing as a teaching method to develop their 
Swedish language and Swedish pronunciation? 

• How does the students describe choral singing effects on their self-esteem? 
• How does the students describe the importance of a non-second language 

accent/pronunciation? 

The study is based on a choir project where immigrant students, during six occasions, practiced 
Swedish songs for a Lucia performance to be held at the school. The students has through 
qualitative focus group interviews, discussed how they perceive their own learning, the 
importance of good pronunciation and how choir singing could be a tool for learning and 
strengthening for their self-esteem. The empirical material has been treated with a color coding 
scheme in which key words pronunciations, language learning and self-esteem are in focus. It 
also describes the education Swedish for immigrants' work and goals, previous studies on 
language and second language learning and societal attitudes towards second language accent. 
The study is analyzed based on socio-cultural and hermeneutical theory. The results of the study 
shows that students experience choral singing as a good method to practice the Swedish 
pronunciation. They also describe the method as positive when it comes to bond with peers and 
develop social contacts. The students emphasize the importance of good pronunciation for 
understanding and integration in society. 

 

Keywords: Second language acquisition, choral singing, self-esteem, language learning, 
prosody, pronunciation. 



 

Förord 

Mitt val av ämne grundar sig egentligen i ett möte. Ett möte med en person som i sin beskrivning 
av sitt arbete med svenska för invandrare fångade mitt intresse så till den grad att jag kort 
därefter kastade mig in i verksamheten själv, utan några direkta erfarenheter av den. Den här 
studien blev för mig en fördjupning i utbildningen svenska för invandrare, hur det kan vara att 
lära sig svenska som andraspråk och hur körsång kan ha betydelse för den inlärningen. Jag tar 
med mig mycket av det jag lärt mig i min framtida yrkesprofession som lärare. Tanken på att 
svenska för invandare skulle kunna bli en del av den framtiden känns inte helt främmande.  

Jag vill tacka skolan jag fick möjlighet att utföra studien på. Tack också till Christian, vänner 
och familj som har stöttat mig under arbetets gång. Det största och varmaste av tack vill jag 
tillägna min handledare, Gunilla Johansson. Jag har periodvis under arbetets gång känt ett 
enormt tvivel, trots det har jag gått från varje handledarmöte med ett stärkt självförtroende och 
ny energi. Tack för all uppmuntran och stöttning i mitt arbete! 

 

Emma Esberg 

Luleå, juni 2016 
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1 Inledning 
Denna studie beskriver och analyserar körsångens betydelse för uttalet i undervisningen av 
svenska för invandrare. Inledningsvis kommer jag att beskriva min relation till utbildningen 
svenska för invandrare samt min relation till körsång. Jag tar också upp hur jag kom att välja 
uttalet som fokus för arbetet.  

 

1.1 Min relation till SFI 
Jag läser till musiklärare med inriktning på sång. Under ett vikariat läsåret 2014-2015 på en 
svensk kulturskola hade jag ett nära samarbete med en teaterpedagog. Utöver undervisningen 
på kulturskolan arbetade pedagogen också med svenska för invandrare där hen använde teater 
som ett medel för språkinlärning. Det visade sig också finnas planer på att använda sig av 
körsång i undervisningen på skolan. Jag tyckte detta lät intressant och under sommaren 2015 
fick jag således genom teaterpedagogen möjligheten att arbeta med körsång på skolan som en 
del av deras sommarkurs. Jag såg detta som ett utmärkt tillfälle att lära mig mer om svenska för 
invandrare, dels om utbildningens undervisning och dels hur sång och musik kan användas som 
metod för att lära sig det nya språket. Sommarkursen genomfördes i samarbete med en lärare i 
svenska som andraspråk. Vi hamnade i många intressanta diskussioner i hur man kunde 
utveckla arbetet och samarbetet mellan körsång och svensk språkundervisning- och ett frö till 
mitt examensarbete var således sått.  

En av de första böckerna jag kom i kontakt med i det inledande skedet av bakgrundsarbetet var 
Olle Kjellins Uttalet, språket och hjärnan – Teori och metodik för språkundervisningen (2002). 
Under den läsningen stod det snart ganska klart för mig att det var just uttalet jag ville ta mig 
en närmare titt på. Läsningen väckte mitt intresse av både positiva och negativa slag. Jag kunde 
känna mig besvärad över hans, ibland något hårda ton över att sträva efter ett “perfekt uttal”. 
Kan det vara så viktigt? Jag reagerade främst på ett svar som Kjellin gav till ett av de 
motargument som han fått under sitt arbete, där motparten menar att brytningen ju är en del av 
identiteten. Kjellin (2002) svarar: “Är den? Är det verkligen en sådan “identitet” man vill visa 
upp?” (s.18). Men hur perfekt behöver talet vara? Under arbetets gång har jag börjat 
uppmärksamma brytningar jag hör i min omgivning och ställer mig då följande frågor - störs 
jag av brytningen? Störs talaren av sin brytning? Det kan visserligen ha betydelse om 
brytningen är så pass grov att språket blir svårbegripligt men mitt spontana svar på fråga ett är 
nej. Bosse Thorén, doktor i fonetik skriver i boken Svensk fonetik för andraspråksundervisning 
(2014) angående mina funderingar att: 

Det mest ambitiösa målet man kan sätta upp är perfekt eller brytningsfritt, förutsatt att man som 
brytningsfri förebild har en svensk med bra diktion. Jag har ibland, både i verkliga livet och i 
radio/TV, hört infödda svenskar som talar väldigt otydligt, ibland beroende på dialektala drag, 
men oftare av annan orsak. Därför bör man tänka efter vad man menar med “brytningsfritt” 
respektive “perfekt”. Ett perfekt uttal måste kunna ha drag av göteborgska, småländska, dalmål, 
skånska, finlandssvenska eller västerbottniska. Varför då inte även av polska, arabiska, tyska 
eller vietnamesiska? Ett bra ord i sammanhanget är lyssnarvänligt, dvs. lättbegripligt och med 
korrekt rytm samt språkljud som är entydiga för en infödd lyssnare; ett uttal som inte tar 
lyssnarens uppmärksamhet från innehållet (s. 87-88). 
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Jag fann dessa båda författare intressanta för studien och började fundera över 
sammankopplingen mellan uttalsundervisning och körsång.  

 

1.2 Min relation till körsång 
Körsång har alltid varit en viktig del av mitt musicerande. Oavsett om sammanhanget varit en 
liten sånggrupp eller en stor kör framkallar den gemensamma sången hos mig känslan av att 
vara behövd, utmaningar och välmående. Men framför allt skapar körsång gemenskap mellan 
människor. Under åren har det hunnit bli körsång i flera olika slags former, allt från kammarkör 
till sångensemble. Alla sorters sammanhang har sin charm där olika krav ligger på dig som 
deltagare. De perioder jag av någon anledning inte varit med i någon kör har jag saknat det 
mycket. Intresset för just körsång har gradvis vuxit fram under hela mitt musikliv men tog nog 
ordentlig fart under min gymnasieutbildning där jag läste musikestetisk linje i Luleå. Min 
inspiration och förebild som körledare är Monica Åslund och det var också hon som 
huvudsakligen höll i körundervisningen under gymnasiet. Med skratt och mycket användande 
av kroppsspråk och ibland också dans skapade hon en sångarglädje som enligt mig hade en stor 
betydelse för sinnesstämningen och gemenskapen i rummet. Mycket av hennes metoder har jag 
senare lånat till min egen undervisning. I rollen som körledare har jag mest erfarenhet av att 
undervisa ungdomar eftersom jag har arbetat på en kulturskola. Men jag finner inga större 
skillnader i mitt arbete, gentemot ungdomar eller vuxna. Jag försöker arbeta med att skapa 
energi i gruppen. Under sommarkursen i svenska för invandrare undervisade jag en grupp vuxna 
på cirka 40 personer. Jag arbetade med sång, text, uttal och dynamik. I samarbetet med läraren 
i svenska kunde hen i sin tur utifrån sångerna fortsätta arbetet med texterna och dess grammatik. 
Det var intressant att se hur sången lockade till skratt och engagemang.  
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2 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att utifrån sociokulturell samt hermeneutisk teori undersöka hur elever på en 
vuxenutbildning i svenska för invandrare uppfattar körsång som arbetsmetod i utvecklingen av 
deras svenska uttal. Studien belyser även elevernas uppfattningar av ett brytningsfritt uttal samt 
hur de beskriver att sången påverkar deras självkänsla. 

 

De frågor jag ställer mig är: 

• Hur beskriver eleverna körsången som undervisningsmetod för att utveckla det svenska 
språket och det svenska uttalet? 

• Hur beskriver eleverna att körsången berör deras självkänsla? 
• Hur beskriver eleven vikten av ett brytningsfritt uttal? 

 

2.1 Undersökningsgrupp och avgränsning 
Eleverna i studien är mellan 20 och 50 år gamla och utgörs av totalt 16 elever varav 6 stycken 
är kvinnor och 10 är män. Eleverna är indelade i fokusgrupper. Studien kommer helt att utgå 
från elevernas beskrivningar. Hänsyn kommer också att tas till observationer jag gjort under 
ordinarie undervisning på skolan och till de intressanta synpunkter jag fått i samtal med lärare. 
Projekt, intervjuer, observationer och dialog har genomförts på en skola med Svenska för 
invandrare på en större ort i södra Sverige.  

 

2.2 Centrala begrepp 
2.2.1 Sfi 
Sfi står för svenska för invandrare och är en vuxenutbildning som styrs av Skolverkets kurs- 
och läroplaner. Jag kommer hädanefter att använda mig av förkortningen sfi när jag beskriver 
eller redogör för denna utbildning.  

 

2.2.2 Prosodi  
Inom fonetiken (vetenskap om det mänskliga talet) finner man grenen prosodi som studerar det 
talade språkets rytm och melodi (Gårding, u.å. prosodi). 
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3 Bakgrund 
Jag kommer under denna rubrik att presentera arbetets teoretiska grund och hur dessa teorier 
relaterar till min studie. Därefter presenteras utbildningen sfi med en tillbakablick på 
verksamheten samt hur sfi är upplagt efter dagens i gällande skollagar och kursplaner. Sedan 
följer en kort beskrivning om hur skolan som studien genomfördes på arbetade med uttal.  

 

3.1 Teoretisk grund 
Studien kommer använda sig av sociokulturell och hermeneutisk teori. Genom observationer 
och upplevelser under körprojektet samt genom de intervjuer som gjorts kan jag få redskap och 
tankeverktyg för analys av verksamheten. Sociokulturell teori beskriver elevernas 
språkinlärning utifrån körsång. Eftersom Sverige har en stark körtradition ser jag körsången 
som en väg in i det svenska social- och kulturlivet. Körsång kan fungera som en social 
mötespunkt för lärande av det svenska språket. Hermeneutisk teori ger redskap att försöka förstå 
hur eleverna beskriver sitt eget lärande och vilka samhällsmässiga förutsättningar som finns 
eller krävs i arbetet för att lära sig det svenska språket. Körsången kan då ses som ett medel för 
lärandet och hur eleverna utifrån en social kontext sjunger i ett gemensamt lärande mot ett 
gemensamt mål. Intervjuerna i studien blir ett medel för att nå fördjupad kunskap om hur 
eleverna uppfattar sitt lärande. 

 

3.1.1 Sociokulturell teori 
Säljö (2008) beskriver inlärning utifrån ett sociokulturellt perspektiv där interaktion eller dialog 
mellan människor utvecklar kunskap. Utifrån tidigare forskning refererar Säljö (2008) också 
kunskap till något kulturpsykologiskt, “eftersom det handlar om hur människor tillägnar sig och 
formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av redskap som kulturen 
tillhandahåller” (s. 17-18). Säljö (2008) menar vidare att dessa kulturella redskap oftast är av 
både intellektuellt och av praktiskt slag. I denna studie kan användandet av det svenska språket 
ses som det intellektuella redskapet medan körsången ses som det praktiska redskapet för att 
lära sig svenska. Vidare kommer jag belysa hur interaktion och kommunikation mellan eleverna 
i körsångssammanhang kan vara ett hjälpmedel i lärandet.  

 

3.1.2 Hermeneutisk teori 
Studien har elever inom sfi som utgångspunkt. Genom intervjuer med dessa elever ger studien 
en bild av deras uppfattning om sin skolgång och lärande samt vilka förutsättningar eleverna 
tycker sig ha och vad som krävs för att nå målen i svenska som andraspråk. Hartman (2004) 
karaktäriserar hermeneutiken som ett sätt att beskriva en grupp av människors livsvärld. Det är 
också jag som undersökare som tolkar denna livsvärld utifrån de kunskaper jag innehar. Ödman 
(2001[1979]) belyser också tolkning och förståelse för tolkningarna och uppmanar till 
försiktighet under tolkningsprocessen: “I värsta fall kan detta innebära att vi godtyckligt 
etiketterar verkligheten allt efter tycke och smak, vilket t ex [sic] utmärker fördomsfullt 
tänkande. Det bör därför grundas på kunskap och tidigare erfarenheter av det vi tolkar” (s. 55). 
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För mig som utför studien betyder det att jag utifrån samtal med eleverna har som uppgift att 
förstå och tolka det som sägs för att sedan återspegla och förklara elevernas tankar och 
funderingar med en tydlig koppling till tidigare men också senare kunskaper, erfarenheter och 
observationer. 

 

3.2 Svenska för invandare, en tillbakablick 
Det var under 1960-talet som språkfrågan och undervisning i svenska för invandrare blev en 
viktig del av invandringspolitiken. Lundh och Ohlsson (1999) Från arbetskraftimport till 
flyktinginvandring beskriver hur Sverige mellan åren 1951 och 1960 hade 
arbetskraftsinvandring som till 60 procent bestod i invandring från de nordiska länderna, främst 
Norge och Danmark. Språkundervisning hade funnits att tillgå redan under 1950-talet, men det 
var i och med 1960-talets ökning av invandrare från Sydeuropa och Jugoslavien samt 
invandring från Finland som en efterfrågan på svenskundervisning blev en politisk fråga 
eftersom fler invandrare hade problem att förstå eller göra sig förstådda. Gustavsson (2007) 
menar att sfi, eller grunden till det, har funnits sedan 1965 där den första läroplanen för 
utbildningen stod klar 1971 (s. 41). Gustavsson beskriver också hur sfi, förutom att erbjuda 
undervisning i det svenska språket, en skola för samhällsinformation. Detta var också länge 
deras paroll och i 2003-års sfi-utredning beskrivs samhällsorienteringen som “sfi:s hjärta eller 
själ” (s.41). Om man ser till kommande rubriker rörande gällande skollag och skolplan kan man 
se hur denna paroll har betydelse för utbildningen även idag.  

 

3.2.1 Svenska för invandrare idag 
På hemsidan för Skolverket (2015a) beskrivs vuxenutbildningen svenska för invandare. För att 
ha rätt till utbildningen ska personen vara folkbokförd i Sverige (med undantag för finska 
medborgare som jobbar i svensk kommun) och minst 16 år gammal. Utbildningen består av tre 
studievägar (1-3) som grundar sig i studietakten eleven behöver för att nå sina studiemål. Detta 
kommer elev och lärare överens om individuellt, kursplanen belyser det individuella upplägget: 
“Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens 
intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål” (Skolverket 2015b s. 7). 
Studievägarna innehåller i sin tur fyra kurser, nivå A-D. Där studieväg 1 innefattar kurserna A-
B, studieväg 2, B-C och studieväg 3, C-D. 

 

3.2.2 Vad säger skollagen? 
Skollagen kapitel 22, 2 § redovisar de övergripande målen för sfi:  

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

I denna studie ges eleverna möjligheten att utöva körsång som en metod att utveckla sitt svenska 
uttal. Körsången ses som en metod för själv- och grupputveckling.  
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3.2.3 Vad säger skolplanen?                     
Under utbildningens syfte i kursplanen svenska för invandrare står det att ”[u]tbildningen ska 
ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och 
arbetsliv” (Skolverket 2015b s. 7). Om man vidare går till rubriken Utbildningens mål och 
karaktär (Skolverket 2015b s. 8) finner man följande punkter:   

Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla 

• sin förmåga att läsa och skriva svenska, 

• sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 

• ett gott uttal, 

• sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, 

• sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, 

• insikter i hur man lär sig språk, och 

• inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. 

 

Både utbildningens syfte och mål visar att den språkliga kvalitén berör talet. I utförandet av 
körprojektet kan jag koppla samtliga ovanstående punkter till körsång (Skolverket 2015b).  

 

3.2.4 Hur arbetar sfi med prosodi/uttal? 
Skolan som studien genomfördes, hade prosodiundervisning vid åtta tillfällen och detta var en 
del av en introduktionskurs. Introduktionskursen har som syfte att hjälpa eleverna uppfatta och 
planera för upplägget av sin studietid utifrån kunskaps- och studietakt.  I de senare kurserna 
ingick inte prosodi som ämne i den ordinarie undervisningen. I det häfte som eleverna arbetade 
efter var en del övnings- och meningsexempel tagna eller inspirerade från Svensk prosodi i 
praktiken av Kjellin (1992). 

Vikten av ett gott uttal och metoder att nå ett sådant tycks ha varit på agendan ett längre tag om 
man ser till de rapporter och metoder som lagts fram på området de senaste 40 åren. Thorén 
(2008) beskriver att i och med 1970-talets stora flyktingströmmar blev undervisningen i svenska 
som andraspråk uppmärksammat och nya läroplaner, metoder och mål togs fram för att utveckla 
undervisningen. Då också med särskild vikt på prosodin. Trots detta beskriver Gustavsson 
(2007) hur Kjellin under 90-talet språkade med en nyexaminerad lärare i svenska, engelska och 
svenska som andraspråk som under sin utbildning aldrig hade stött på ordet prosodi. Kjellin ska 
dessutom enligt Gustavsson i en insändare uttryckt hur det finns ett glapp i 
språklärarutbildingen (s. 40-41). Jag har stött på en del kritik gentemot sfi beträffande avsaknad 
av undervisning i just prosodi. Kjellin (2002) uttrycker till exempel ett missnöje över att 
uttalsundervisningen förbises i traditionell undervisning och menar vidare att språkläraren i 
första hand ska ägna sig åt prosodi för att fylla den kunskapslucka som saknas. Kjellin skriver: 
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Rapport efter rapport från t.ex. Riksrevisionsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och Skolverket 
har visat att de språkliga resultaten av sfi - svenska för invandrare - är förvånansvärt nedslående 
och ingen tycks ha analyserat orsakerna till det. Orsaker brukar alltid vara mångfacetterade, 
men min övertygelse är att en viktig komponent i problematiken är bristerna i 
uttalsundervisningen (s. 26). 

 

Gustavsson (2007) redovisar i sin avhandling även åsikter från tidigare sfi-elever angående 
detta. Åsikterna är baserade på insändare i tidskrifter och dagstidningar.  Eleverna upplever 
bland annat ett missnöje över mycket av undervisningstiden läggs på grammatik. I vissa fall 
hade eleverna knappt hört talas om prosodi förrän de slutfört sina kurser på sfi. En av eleverna 
uttrycker i en insändare en önskan om att få göra om sin sfi-utbildning och ha möjlighet att 
kombinera grammatiken med prosodi (s. 40).  

 

3.3 Tidigare forskning 
Vidare kommer jag att presentera tidigare forskning, studier och projekt som kan knytas till 
arbetets frågeställningar och syfte.  

 

3.3.1 Hur lär vi oss ett språk? 
När man talar om andraspråksinlärning är diskussionen om hur vi lär oss vårt modersmål och 
språkets uppkomst en naturlig utgångspunkt. Kjellin (2002) diskuterar språkets uppkomst och 
menar att språk inte bara består av tal utan också använder sig av redskap så som gester och 
skrift. “Kanske var en gång kroppsliga gester, rytmiska rörelser (dans, trummor) och flockens 
gemensamma sång minst lika viktig för språkets uppkomst som talförmågan var (s. 54)”. Kjellin 
(2002) menar att talet är grunden i språkets historia och att man därför bör lägga störst vikt på 
just tal och uttal i språkundervisningen. Författaren jämför språkinlärningen för en vuxen 
nybörjare med ett barn som lär sig modersmålet från födseln. Vid första året lyssnar barnet för 
att sedan härma, först i stavelser för att sedan gå över till ord. Denna inlärningsprocedur menar 
Kjellin även ska gälla i språkundervisningen och uttrycker sig kritiskt till dagens undervisning 
i svenska för invandrare och dess metoder där tiden oftast läggs på att läsa och skriva. “Inget 
barn behöver lära sig skriva innan det kan tala” (s. 101). Även Gärdenfors (2000), professor i 
kognitionsvetenskap tar upp barnets sätt att lära sig språk och betonar lyssnandet som en viktig 
betydelse för lärandet. Gärdenfors refererar till Darwins teorier om att ”sången kommer 
evolutionärt före språket” (s. 158) och ger som exempel hur en mammas språkmelodi med sitt 
barn för olika situationer är likartade i alla kulturer. Exempel på en sådan situation är en varning 
då melodin ofta är i korta stötar. Detta kan även likställas med djurvärldens varningsrop. ”Det 
viktiga är det känslomässiga innehållet, snarare än vilka ord som används. Detta ger ytterligare 
belägg för att den grundläggande funktionen hos språket är att uttrycka känslor, som ju är nära 
knutna till sociala relationer” (s.173). Jag ser i detta citat en klar koppling till studien då sång 
och musik är ett sätt att utrycka känslor. För att återkoppla till kulturella redskap enligt Säljö 
(2008) där redskapet i denna studie representeras av körsång menar Säljö att man i teorin 
undersöker hur den kollektiva kunskapen kommer att påverka den enskilda individen (s. 18).  
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Studien kommer därmed belysa hur eleven upplever sin utveckling av språk, uttal och 
gemenskap i den kollektiva kunskapsgruppen. Språkinlärning har genom forskning kunnat 
kopplas ända ner till spädbarnsstadium. I en artikel skriven av Yukiko S. Jolly i The Modern 
Language Journal (1975) beskriver författaren en studie gjord av läkare i Boston. Man har där 
kunnat visa på barnet påverkan, inte bara av språkets melodi, men också av dess rytm då barnets 
rörelser synkroniseras med den vuxne talarens röst. Jolly (1975) menar att det i teorin finns 
rytmiska mönster naturligt i människans vardag och kultur. Därför borde också sång och musik 
vara ett perfekt redskap till språkinlärning. Jag kommer senare i detta avsnitt visa på hur Jolly 
(1975) använde sig av detta i sin egen undervisning för andraspråkstalare i form av körsång. 
Sammanfattningsvis tycks lyssna, härma, rytm och melodi alltså vara viktiga faktorer för 
utvecklandet av språket. Dessa faktorer kan således utifrån sociokulturell teori ses som 
kulturella redskap användbara för denna studie.       

 

3.3.2 Andraspråksinlärning 
Som vi kunnat utläsa i det föregående stycket tycks andraspråksinlärning ha en stark 
sammankoppling till imitation. Kjellin (2002) beskriver ett sexpunktsprogram i språkinlärning 
där imitation är en av dessa punkter. Han förklarar för eleven hur det kan underlätta att spela 
teater och överdriva då man härmar ord och fraser (s. 155). Dunkan Markham (1997) beskriver 
hur imitation har en betydande roll i andraspråksinlärning, liksom den är av stor betydelse när 
vi lär oss vårt modersmål. Åke Viberg (1996), professor i allmän språkvetenskap vid 
Institutionen för lingvistik, Lunds universitet menar att: 
 

Språkbehärskningen utvecklas genom att inläraren konfronteras med nya språkliga element i 
situationer som är engagerande. Detta gäller såväl vid inlärningen av förstaspråket som vid 
inlärningen av ett andraspråk. Både barn och vuxna har en naturlig förmåga att plocka upp nya 
element i naturlig kommunikation. Språkundervisning bör därför utformas så att den ger rikliga 
och varierade tillfällen att delta i meningsfylld kommunikation (s.116). 

 
 
Gustavsson (2007) har i sin avhandling undersökt andraspråksundervisning med fokus på 
sociokulturella referensramar i ett lärarperspektiv. Han har själv varit lärare på sfi under många 
år och presenterar i avhandlingen bland annat exempel på hur undervisningen i andraspråk kan 
utformas, gärna genom att introducera eleverna för språket och dess användningsområden i 
olika sammanhang. “För att illustrera språkets uppbyggnad och användning är det av vikt att i 
undervisningen ge de studerande möjligheter att observera hur infödda talare använder språket 
i kommunikation i olika situationer” (s. 27). Vi har här kunnat se på flera exempel som föreslår 
fördelarna med att integrera andraspråkselever i olika språkliga sammanhang. Som ett 
motargument refererar Gustavsson (2007) vidare till en elevundersökning gjord av Skolverket 
där eleverna fick redogöra för deras uppfattningar om hur de lärde sig svenska bäst. 
”Huvuddelen av de tillfrågade ansåg att de aktiviteter som var bäst och som de tyckte att de 
lärde sig mest på var aktiviteter inriktade på formella aspekter som grammatikövningar, 
diktamen, genomgång av nya ord, uttalsövningar och arbete med läroboken” (s.32). Utredarna 
för undersökningen tolkar elevernas svar utifrån två aspekter. Det ena skulle vara att en 
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traditionell lärarledd undervisning är normen för hur undervisning ska se ut. Det är sådan 
undervisning eleverna är vana vid från hemlandet. Det andra skulle kunna vara att traditionell 
lärarledd undervisning är mest förekommande på skolan, alltså det eleverna är vana vid och 
upplevt mest även i Sverige (s. 32). Jag finner ovanstående intressant och återkommer till det i 
den avslutande diskussionen för denna studie. 
 
 

3.3.3 Uppfattningar om andraspråksbrytning  
Det är inte bara uttalsundervisningen eller bristen på densamme som väcker frågor. Både 
infödda och invandrares förhållande till brytning är ett ämne i sig. Kjellin (2002) menar att ett 
brytningsfritt uttal är möjligt att uppnå – så varför inte göra det? Författaren utvecklar därefter 
sitt resonemang där han menar att tala ett nytt språk som vuxen är som att spela en roll och att 
imitera, men att identiteten inte störs av detta då man redan som person är färdigutvecklad (till 
skillnad från att lära sig ett språk från födseln). Att hävda att ett perfekt tal är onödigt menar 
Kjellin (2002) bara är en försvarsmekanism för att man inte tror att man kan klara av det (s.18-
19). Markam (1997) menar, som en motargument till Kjellin att ”[t]he decision of whether 
nativeness is the goal or not is a matter for the learner, and not for the researcher or teacher (or 
ideologue) to decide” (s. 15). Thorén (2008), däremot, bryter upp tankarna angående 
andraspråksbrytning i följande frågor: Hur stark, begriplig eller behaglig är brytningen? Hur 
placerar vi individen i sociala fack såsom utbildning, intelligens, klasstillhörighet eller kulturell 
bakgrund utifrån dennes brytning (s. 18)? Andraspråksbrytning resulterar alltså inte bara i 
problem att ta sig förbi språkliga barriärer utan även sociala. Gustavsson (2007) beskriver även 
han hur synen på andraspråksbrytning kan se ut: “I andraspråkssammanhang framkommer att 
majoritetsspråkstalare ofta tar sig rätten att fastställa vad som är godtagbara språkfärdigheter, 
utan att närmare precisera vad det är i deras ögon så avgörande skillnaderna eller bristerna 
består av” (s. 25). Detta skulle även kunna överföras till dialektala skillnader i språket då Thorén 
(2008) beskriver hur han bland infödda svenskar upplevt negativa attityder i såväl 
andraspråksbrytning som till dialektala skillnader i radio och TV. Författaren sammanfattar sina 
observationer med att begripligheten i språket inte alltid behöver vara av betydelse då 
människors känslomässiga värderingar är svåra att styra (s. 21). Boyd och Bredänge (2013) har 
i en forskningsundersökning undersökt vad elever och skolledning har för attityd till lärare med 
utländsk brytning, hur dessa lärare själva ser på sin yrkesroll och vilka problem de upplever att 
deras brytning för med sig. I slutsatser av studien upplever författarna att lärare med utländsk 
brytning främst bedöms utifrån graden av brytning och inte i deras yrkesutövning. De menar 
också att deras resultat för studien tyder på att man bör lägga mer tid på uttalet i sfi-
undervisningen. En intressant synpunkt för studien var dock att elever ofta upplever att man 
fort blir van vid en brytning medan attityderna bland skolledning och föräldrar var att 
brytningen sågs som ett problem. Författarna föreslår att orsaken till detta kan ligga i en 
generationsfråga samt hur mycket man upplever eller har upplevt språkbrytningar i vardagen.  
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3.3.4 Språkinlärning med sång och musik 
Uttalsundervisning i grupp är inget nytt. Jag tror att de flesta kan känna igen sig då jag nämner 
engelskalektionerna i grundskolan där man i helklass fick upprepa de ord och fraser läraren 
förebildade. Att dessutom sjunga sånger var också en återkommande del av undervisningen. 
Jolly (1975) beskriver hur hon använde sång som redskap för språkundervisning i japanska. 
Under läsåret användes japanska sånger som var anpassade efter säsong eller högtider. I en 
senare utvärdering som gjordes bland eleverna fick de ranka hur värdefulla sångerna hade varit 
för undervisningen och vad sångstunden hade betytt för den enskilda individen. Många elever 
menade på att stämningen i klassrummet blev bättre och att sången skapade en avslappnande 
känsla. Att repetera sånger visade sig också vara bättre än repetitionerna under en vanlig lektion 
då eleverna lättare blev uttråkade av alla upprepningar. Fagius (2001) beskriver ett 
musikexperiment utfört på skolelever i Schweiz. De slumpvis utvalda klasserna hade utökad 
musikundervisning medan mindre tid lades på språk (bland annat) utan att förändra dess 
kursplaner. I jämförelse med ordinarie klasser fann man inga förbättringar i respektive ämne 
som fått mindre undervisningstid. Rapportförfattarna upptäckte istället andra förmågor hos 
eleverna. Fagius (2001) beskriver:  

Däremot utvecklades elevernas sociala förmåga markant bättre i musikklasserna: stämningen 
var bättre, samarbetsförmågan större och konflikterna färre, motivationen för inlärning och 
skolarbete starkare. Man uppnådde således effekter som rimligen är av godo för elevernas 
sociala förmåga som vuxna. Som “bieffekt” fick alla eleverna kunskaper och insikter i musik, 
som ytterligare kom att berika deras tillvaro (s. 171).  

 

3.3.5 Musik och hälsa 
En forskningsrapport av Weinstein, Launay, Pearce, Dunbar och Stewart (2016) menar att sång 
tillsammans i grupp höjer människors smärttröskel och skapar sociala band. Undersökningen 
är gjord på flera olika körer där man efter 90 minuter av körrepetition kunnat mäta på förhöjd 
nivå av medlemmarnas smärttröskel. I mätningen ingår också de samlade självutvärderingar 
som deltagarna gjort efter varje repetition. Förhöjningen av smärttröskeln beskrivs som ett 
resultat av att kroppen utsöndrar extra mycket endorfiner vid musikutövning. Resultaten från 
den undersökning man gjorde i de respektive körerna jämfördes sedan med mätningar då man 
slagit ihop alla körer till en stor kör. Nivåerna för smärttröskeln höjdes i och med 
sammanslagningen ännu mer. Författarna till rapporten hävdar att musicerande tillsammans 
skulle kunna vara ett sätt att hålla många människor friska på samma gång och att musik är ett 
verktyg för att skapa sociala förbindelser. I en intervju gjord av Rundt (2013) menar 
vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren att man genom forskning kommit 
fram till att musik aktiverar hela hjärnan till skillnad från exempelvis språk och känslor, som 
bara aktiverar en viss del av hjärnan. Musik har visat sig hjälpa mot smärta, depression och 
sömnproblem. Dessa forskningsresultat ser jag som utmärkta exempel på hur musik och 
körsång positivt påverkar människans självkänsla genom endorfintillskott och sociala möten 
mot gemensamma mål.     
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3.3.6 Talkör - ett sätt att stärka självkänslan? 
Om vi återkommer till språkundervisning i klass är talkör något som förespråkas av 
prosodilärare idag, bland annat Kjellin (2002) och Thorén (2014). Talkör är en metod som går 
ut på att man i kör läser ett ord eller en fras tillsammans. Jag finner metoden för min studie 
intressant då jag kan återkoppla mycket av det som nämns till körundervisning. Kjellin (2002) 
menar att talkör är ett av de enklaste sätten att lära sig ett nytt språk och beskriver metodens 
fördelar:  

Det är nämligen just genom körövningarna som vi kan kombinera de tre strategierna och öva 
dem i ett och samma naturliga moment. I kören utnyttjas hörselsinnets neurofysiologiska effekt 
på talorganen, och prosodin övas särskilt effektivt. Att sjunga en sång i kör är betydligt enklare 
än att sjunga solo. Speciellt om man är osäker på texten eller melodin (s. 139). 

 

Kjellin (2002) beskriver också hur gemenskapen i talkören öppnar möjligheter för blyga eller 
svaga elever: 

Övning i kör medför också att de blyga och hämmade eleverna vågar klämma i ordentlig. Ingen 
framträder ju så ensam just då, ingen har tid att lyssna på någon annan än sig själv. Den blyges 
hemliga dröm att inte vara blyg kan få fritt utlopp, och ibland är det den allra blygaste som 
överröstar kören. Förvånansvärt snart infinner sig självförtroendet även hos dessa blyga, som 
nu äntligen får känslan av att i verkligheten klara av det de annars bara klarar av i fantasin, och 
sedan klarar de galant de enskilda övningarna inför hela klassen (s. 139-140). 

 

Thorén beskriver i Svensk fonetik för andraspråksundervisning (2014) vikten av just temporal 
prosodi för att få ett begripligt uttal. Alltså hur rytmen och betoningen i språket används. 
Författaren förespråkar också talkör som metod i prosodiundervisning där författaren refererar 
till just Kjellins (2002) metoder. Thorén (2014) menar vidare att det gemensamma talet i en 
talkör kan vara att föredra framför individuell övning. Vid talkör hör eleverna varandras uttal 
vilket oftast blir mer “rätt” än om en enskild elev talar (s. 92-93).                                 

 

3.3.7 Tidigare projekt och metoder med fokus på uttal 
Söker man efter prosodiprojekt på internet dyker det upp en mängd projekt och metoder vars 
syfte är att förbättra uttalet. Som exempel kan PROSODIA och Lingus nämnas 
(http://www.prosodia.se; http://www.ecommedia.se). Utan att närmare gå in på dessa kan man 
sammanfatta dem som ett sätt att hjälpa andraspråkselever förbättra sitt uttal, där fokus bland 
annat läggs på uttalets rytm och melodi. Som redskap kan bilder, symboler, rörelser och sånger 
användas. Ett mål med att utveckla uttalet det kan vara att lättare få en plats på arbetsmarknaden. 
Projekten eller programmen man arbetar efter har också samhällsorientering i fokus. I 
specialarbetet Uttal och språklig kompetens skrivet av Adams och Sköld Nylund (2005) 
genomfördes ett uttalsprojekt där de jämförde två nybörjargrupper av sfi-elever i deras 
utveckling av det svenska uttalet. I jämförelsen fick ena gruppen traditionell muntlig 
uttalsundervisning, medan den andra gruppen utöver den traditionella undervisningen arbetade 
med datorstödd uttalsundervisning samt inspelade uttalsövningar. Eleverna från de båda 

http://www.prosodia.se/
http://www.ecommedia.se/
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grupperna spelades in efter fem veckor för att jämföras av bedömningsgrupper som bestod av 
både språklärare och ”utomstående”. Deras slutsats vid projektets slut var att nybörjargruppen 
som arbetat med den datorstödda undervisningen utvecklat ett bättre uttal än gruppen med 
traditionell, muntlig undervisning. Olle Kjellin, som är ett av de stora namnen inom svensk 
prosodiundervisning, har bidragit med tre metodiska böcker i uttalsundervisning. Svensk 
prosodi i praktiken (1992) kommer att nämnas i studien men den jag tittat närmare på är Uttalet, 
språket och hjärnan (2002). Kjellin (2002) presenterar i boken ett sexpunktsprogram för 
språkinlärning där man i första hand ska arbeta med uttalet. Punkterna består i att lyssna, höra, 
imitera, kontrollera, producera och filtrera. Kjellin (2002) redovisar också en metod hur man 
på ett redan inövat uttal kan arbeta med att “renovera” detta för att arbeta fram ett brytningsfritt 
uttal. Thorén (2008) undersöker i sin avhandling lämpligheten av metoden att arbeta med 
basprosodi. Detta har sin grund i att fokusera på begripligheten i det talade språket och modellen 
för metoden har till stor del inspirerats av Kjellins metoder (1992, 2002). Thorén (2008) 
beskriver basprosodin utifrån följande tre uppmaningar till inläraren:  

• Betona rätt ord i satsen 
• Betona rätt stavelse i det betonade ordet (…i de betonade orden) genom att göra den 

längre än omgivande, obetonade stavelser 
• Förläng rätt ljud i betonade stavelser: vokalen eller närmast följande konsonant  

(citat s. 134). 

Utifrån mina erfarenheter av sång och körsång finner jag ovanstående punkter intressanta då de 
kan kopplas till text och melodi.  

  



13 
 

4 Metod 
Studien är kvalitativ varav den praktiska delen äger rum under en tvåveckorsperiod på en 
vuxenskola med sfi i södra Sverige. Inledningsvis genomfördes ett körprojekt för att väcka 
tankar hos eleverna angående undervisningsmetoden och skapa ett diskussionsunderlag. Under 
kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer i fokusgrupper diskuterades sedan språkinlärning, 
självkänsla och uttal kopplat till körsång. Samtliga intervjuer spelades in i audioformat. Jag 
hade också under tiden för studien möjlighet att som deltagande observatör vara med under en 
ordinarie prosodilektion på skolan. Redovisning av intervjuer och observationer på skolan 
kommer att analyseras utifrån sociokulturella samt hermeneutiska teorier. Beträffande denna 
studiens trovärdighet och generaliserbarhet diskuteras i först hand dess trovärdighet utifrån 
transparens och triangulering vilket Svensson och Ahrne (2011) beskriver i Handbok i 
kvalitativa metoder. Transparensen diskuterar studiens trovärdighet genom valet av metoder 
och triangulering sammanställer studiens olika metoder för ett styrkande av resultatet (s. 27). 
Vidare redogör Svensson och Ahrne (2011) för generaliserbarheten, som ”handlar om huruvida 
resultaten av studien går att överföra på andra personer eller sociala miljöer som i något 
avseende liknar dem man har studerat i sitt projekt” (s. 29).   

  

4.1 Urval och avgränsning 
Inledningsvis riktade sig studien till en sfi-grupp utvald av skolans rektor. Eleverna arbetade 
efter studieväg 2, nivå B och deras kunskaper i svenska var således mycket begränsade. 
Gruppen skulle efter körprojektets genomförande ha möjlighet att i mindre grupper delta i 
intervjuer. Projektet skulle utföras i form av ett Luciatåg och då ryktet om detta spred sig på 
skolan kom det sig att kören inledningsvis blev mycket större än planerat. Allt eftersom dagarna 
gick blev gruppen mindre och när vi närmade oss Luciaframträdandet var det 12 elever kvar, 
med bara några få elever kvar från den ursprungliga projektgruppen. Intervjugrupperna blev 
därför slumpvist utvalda, dels från deltagare i Luciatåget men också från en klass på C-nivå 
som jag fick tillfälle att ha körsång med efter körprojektet egentligen hade avslutats. Viktigt att 
nämna är att de kommande två rubrikerna, Enkät och Etiska överväganden uteslutande har riktat 
sig till den inledande projektgruppen, alltså den grupp som jag först blev tilldelad. Studien är 
gjort utifrån ett elevperspektiv med hänsyn till de observationer jag gjort under de två veckorna 
jag vistades där. Totalt genomfördes tre intervjuer.  

 

4.1.1 Enkät 
En enkät (Bilaga 1) delades ut vid det första mötet med projektgruppen. Eleverna fick svara på 
några frågor om deras tankar kring körsång respektive uttal. Syftet med enkäterna var att inför 
kommande intervjuer skapa mig en bild av elevernas bakgrund och deras första tankar kring 
projektet. Grupperna skulle således kunna delas upp efter exempelvis kön, grad av tidigare 
utbildning eller ålder. Detta för att i analysen ha möjligheten att jämföra fokusgrupperna.  
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4.1.2 Etiska överväganden 
Med det brev jag inledningsvis lämnade ut till eleverna visar jag på att jag följer kriterierna 
utifrån Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer angående de fyra huvudkraven vad gäller 
forskningsetiska principer: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, och 
Nyttjandekravet. Jag har både i inledande informationsbrev (Bilaga 2) och vid start av intervjun 
varit tydlig med informanternas anonymitet. Informationsbrevet var utformat med plats för 
underskrift, ort och datum för medgivande av informationshämtning till studien. Angående 
konfidentialitetskravet informerade jag intervjupersonerna inför varje intervju om att 
ljudinspelningarna endast är för mig som författare att ta del av och att materialet kommer att 
raderas när arbetet är inlämnat och godkänt. Ljudinspelningarna är sparade på en dator med 
personinloggning. Transkriptionerna utelämnar namn och platser för att minimera möjligheten 
att kunna spåra uppgiftslämnare eller skola. Informationen som nämnts ovan fick lämnas 
muntligen till två av fokusgrupperna då projektgruppen hade gått igenom stora förändringar när 
tiden för intervjuerna var kommen. 

 

4.1.3 Genomförande 
Studien genomfördes under en två-veckorsperiod på en sfi-skola i södra Sverige. Vid tiden för 
studien började det närma sig jul och i samtal med skolans rektor hade hen efterfrågat ett 
Luciatåg. Själva kördelen bestod i sex repetitionstillfällen och ett uppträdande inför skolan. 
Antalet elever på varje repetition varierade, men där några få elever var ständigt återkommande. 
Under framträdandet deltog 12 elever. Påföljande dagar genomfördes tre intervjuer i 
fokusgrupper. Grupp ett bestod av fyra elever, grupp två av tre elever och den tredje 
fokusgruppen av nio elever. Samtalen genomfördes med ljudupptagning.   

 

4.1.4 Fokusgrupper 
Undersökningen är gjord i form av tre kvalitativa intervjuer där jag använt mig av fokusgrupper. 
Antalet deltagare i en sådan ligger vanligtvis mellan sex och tio informanter. Kvale och 
Brinkmann (2009) karaktäriserar metoden som en ”intervjustil där det viktigaste är att få fram 
en rik samling synpunkter på det som är i fokus för gruppen” (s. 166). Informanterna var i 
undersökningen fria att, utifrån mina bestämda frågor, diskutera fritt. Författarna beskriver detta 
som typiskt för intervjumetoden. En kvalitativ undersökning kan enligt Hartman (2004) 
karaktäriseras och definieras som “att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ 
eller en grupp individer” (s. 273). Utifrån den hermeneutiska teoretiska grund studien vilar i 
fann jag metoden att intervjua flera elever på samma gång som ett bra tillvägagångsätt att samla 
synpunkter och åsikter. Patel och Davidson (2003) beskriver att “[k]valitativa intervjuer har så 
gott som alltid en låg grad av standardisering, dvs. frågorna som intervjuaren ställer ger 
utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord” (s. 78). Det kändes viktigt att försöka 
skapa en så öppen diskussionsmiljö som möjligt för att kunna få en inblick i och skapa förståelse 
för elevernas språkinlärning.       
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4.1.5 Färgkodningsschema 
Sammanställningen av intervjuer och observationer gjordes utifrån ett färgkodningsschema 
(Figur 2, s. 23) där följande fem fokusområden kopplades till körsång: Självkänsla, uttal, 
språkinlärning, religion och integrering. Dessa områden är tilldelade varsin färg vilket fungerar 
som verktyg i arbetet att analysera intervjuutskrifterna. De två sistnämnda områdena, religion 
och integrering, kom på tal under intervju två och kom att ha en betydande roll för samtalet. 
Dessa områden kommer att redovisas, men inte diskuteras närmare i denna studie.  

 

4.2 Analys 
Materialet från intervjuer och observationer kommer att analyseras utifrån sociokulturell och 
hermeneutisk teori. I studien används körsång som ett praktiskt kulturellt redskap för uttals- 
och språkinlärning. Det förfaringssättet betonades också av Säljö (2008). Jag kommer att tolka 
elevernas svar och redovisa min uppfattning om hur de ser på sitt eget lärande i svenska för 
invandrare. För studien är det följande områden som står i fokus för analysen: Uttal, 
språkinlärning, självkänsla. Dessa områden ingår i det färgkodningsschema (Figur 2) vars 
grund ligger i studiens syfte och frågeställningar. Färgkodningsschemat fungerar också som ett 
verktyg för att styrka studiens trovärdighet. Genom schemat sammanställs och analyseras 
intervjuer, observationer och samtal, vilket jag tidigare nämnt som triangulering. Körsången 
ligger som en central punkt i den sociokulturella teorin för analyseringen som kommer att 
sammankopplas med mina forskningsteorier.   
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5 Resultat 
Nedan följer de intervjufrågor (Figur 1) som låg till grund för undersökningen. Därefter 
redovisas intervjuerna var för sig med några av de svar som kom upp. I utdragen från 
intervjuerna är EME betäckningen för mig som moderator. Vidare kommer jag redogöra för de 
observationer jag själv gjorde under en ordinarie prosodilektion på skolan samt ett intressant 
samtal jag hade med en av lärarna på skolan. Avslutningsvis presenteras en tankekarta som 
belyser de fokusområden intervjuerna tar upp samt en sammanfattning av varje sådant område. 
Utifrån studiens frågeställningar valde eleverna själva under samtalen att lyfta fram religion 
och integrering. Dessa tankar kommer att redovisas men inte att behandlas vidare i denna studie 
för diskussion.  

 

5.1 Intervjufrågor 

 

Figur1 En överblick av frågorna för intervjuerna samt kopplingar till dess fokusområden. 
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5.1.1 Intervju ett 
Gruppen bestod av fyra elever, alla kvinnor. Samtliga hade deltagit på de flesta repetitioner 
inför Luciatåget och samtalet ägde rum i anslutning till det framträdande vi just haft inför resten 
av skolan. Elev1 i denna intervju hade kommit något längre i sin svenska än övriga deltagare. 
Hon kunde därför mer grundligt utveckla sina resonemang under samtalet. En av eleverna kom 
aldrig till tals individuellt men deltog i medhåll som gavs gemensamt i gruppen. Sambandet 
mellan körsång, sociala kontakter i möten med andra människor var ett återkommande tema 
under samtalet. Min inledande fråga var hur det hade känts att få sjunga i kör under de 
föregående två veckorna.  

Elev1: För mig det var jätteroligt. Man slappnar av lite. Man får ta lite paus av lektioner och 
man tar kontakt med nya kompisar som man sjunger i en kör, du vet... det är ganska så sociala 
förhållanden. Man får sociala förhållanden på att sjunga. Och jag tycker det var jätteroligt. Jag 
tyckte mycket... [SKRATT] 

 

Samma elev beskriver också att hon tidigt under sin svenskinlärning börjat sjunga i kör och hur 
det hade hjälpt henne… 

Elev1: Ja, jag kan säga själv att jag också började att sjunga i en kör. Och när jag började jag 
kunde inte prata så mycket. Jag var också med en sfi-lärare. Men jag lärde mig mycket av kören. 
Orden. Mina kompisar översatte orden för mig, vad de betyder. Vad är svensk tradition? Vad 
tänker Lucia? Jag visste inte Lucia. Men jag lärde mig där. Uttalen absolut. Det hjälper mycket 
- uttalet. Och social... [LETAR ORD] De sociala förhållande… 

 

Elev1 betonade också vikten av att få lära sig om svenska traditioner, svenska sånger och vad 
dessa berättar. Elev2 berättar att hon lär sig sånger med sina barnbarn och hur hon tränade 
hemma på låtarna vi sjöng inför Lucia. Hon tyckte också att det var roligt att få sjunga 
tillsammans med sina studiekamrater. Vi pratade vidare angående hur det är att sjunga 
tillsammans i en grupp och eleverna upplevde att det varit positivt. Elev1 förklarar: 

...om man gör småfel och så – det försvinner emellanåt. Och man sjunger en gång till och hjälpa 
varandra. [SKRATT OCH MEDHÅLL FRÅN GRUPPEN] Vi är inte experter i alla fall. Men 
det behövs. Och man är inte rädd när man sjunger. Eftersom när man gör något fel så stannar 
man lite sen...och sen hakar man på. 

 

Eleverna kunde se ett samband mellan körlektionerna och lektionerna de har i prosodi där 
läraren bland annat jobbar med språkmelodin med eleverna. De såg körsång som en fördel i ett 
sådant arbete eftersom man får repetera många gånger. Jag frågar om uttalet är något eleverna 
tänker mycket på när de lyssnar på svenska. Tänker man på språkmelodin?                 

Elev1: Jag själv tänker så mycket faktiskt. Alltid, jag tränar med uttal från början. Nu också, ja 
inte helt och hållet, men...vad heter det? Jag rättade mig, korrigerade mig med musik och kör. 
Det hjälpte mig så mycket!                  
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Elev1: […] Det är skönt att man uttalar rätt sätt. Och vi ska försöka alltid göra såhär. Det är inte 
invandraruttal utan vi måste försöka prata som svensk. Om vi skulle leva här i alla fall.            

 

EME: Är det viktigt att låta svensk? 

 

Elev1: Ja, jag pratade med några kompisar. De sa att det är jätteskönt att man hör att ni pratar 
ren svenska nu. De tyckte mycket om mitt uttal som jag utvecklade. Det var inte så... Jag menar 
inte att det är perfekt. Absolut. Inte perfekt! [SKRATT] Men de säger att det är utvecklat. Det 
är ganska bra. Det är jätteskönt att man hör så. Man förstår bättre. Det är jätteviktigt uttal.    

 

5.1.2 Intervju två 
Deltagarna är från ursprungliga projektgruppen och består av tre elever. Två män och en kvinna. 
Kvinnan (Elev2) har jag i denna utskrivning valt att kalla Eva då hennes namn nämndes under 
flera tillfällen. Elevernas kunskaper i svenska var begränsade och intervjun genomfördes därför 
på engelska. Studiens syfte belyser inte religion eller integrering men då eleverna lyfte frågorna 
har jag ändå valt att redovisa det då jag fann det intressant. Min inledande fråga var hur det 
hade känts att få sjunga i kör under de föregående två veckorna. Det var redan här som religion 
kom på tal. De manliga eleverna är av kristen tro och uppskattade de sånger som vi hade sjungit 
under övningarna inför Luciatåget. En bit in i samtalet berättar Eva att hon är buddist. När en 
av männen frågar om låtvalen gjorde henne kränkt på något sätt svarar hon: 

Elev2: Some people. For me, I don't mind. 

 

Jag frågar om det kanske vore lättare för elever av annan religiös tro än kristendom att vara med 
och sjunga om låtarna inte har ett kristet budskap. Det trodde hon.  

Eva är inte någon van sångare och berättar att hon aldrig sjunger vanligtvis, med undantag för 
hennes lands nationalsång vid tillfälle. Hon tror att körsång kunde vara ett bra sätt att öva uttal 
på men att tiden för projektet varit för kort för hennes del. Eva menar att hon egentligen vill 
lära sig engelska i första hand. Hon övar språket främst genom film och musik.                    

Elev2: I'm looking to movie first and then listening to music. 

 

Jag undrar om hon brukar härma när hon lyssnar, för att prova uttala orden i sin egen mun. 
Skulle det kunna vara ett bra redskap för att lära sig svenska? 

Elev2: Eeh... I have no idea about this question. Because my boyfriend's pushing me to learn. I 
don't want to.   

 

Då det går upp för de andra två eleverna att Eva har en svensk pojkvän väcker det mycket frågor 
och uppmaningar hos dem. De menar att hon har stor chans med att lyckas nå bra svenska med 
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ett gott uttal då hon har möjlighet att öva varje dag hemma med sin pojkvän. Eva och hennes 
förutsättningar att lära sig svenska blev därefter en viktig utgångspunkt för samtalet. Ett 
exempel på detta visas i utdraget nedan där Elev1 jämför sina förutsättningar för språkinlärning 
med Evas. Eleven ger i det här fallet inte ett tydligt svar på min fråga om varför ett perfekt uttal 
är att föredra. Följande svar kan därför även tolkas utifrån ett språkinlärnings- och 
integreringsperspektiv. 

Elev1: It's a better thing, you know why? You go to school it's better. It will help you. You sing, 
it will help you. Like Eva, you have one Swedish friend, or two, or three Swedish friends. And 
you got to look at television or listening to radio always! You got to practice day to day you got 
to speak well Swedish. But we have problem, Eritrean people. Like me, like [student3], like all 
of Eritrean people. If you look at it, we have a problem! We come to school. Just as we finish 
the school we go outside. We speak Tigrinya. We don't speak Swedish, we don't practice 
Swedish and we don't practice English. Nothing! We only speak Tigrinya. I look at one 
Ethiopian boy and go to speak to him: Amharic. That is not good. 

 

Elev1 ser sina möjligheter att lära sig svenska som sämre, i jämförelse med Eva som har en 
svensk pojkvän och svenska vänner. Hans förutsättningar menar han på blir sämre i och med 
att han inte har några svenska vänner. I hyreshuset där han bor har han en granne som är svensk. 
Alla andra är invandrare eller nyanlända. Elev1 menar att ett gott uttal har betydelse för att 
integreras i det Svenska samhället.   

 

5.1.3 Intervju tre 
Vid den sista intervjun kom gruppen att bli något större än standard för en fokusgrupp. Jag hade 
dagen innan vikarierat i denna klass och passat på att få in lite sång i undervisningen. Under 
den lektionen fanns det möjlighet att distribuera tiden utifrån olika inlärningsmoment. Till 
exempel att först noggrant gå igenom texten till sången vi skulle sjunga och skapa förståelse 
för innehållet för att sedan gå till en annan lokal för att sjunga tillsammans. I samtal med deras 
lärare kom vi överens om att eleverna (frivilligt) kunde delta i intervjun i slutet på skoldagen. 
Det kom nio elever varav 1 kvinna och 8 män. Kvinnan nämns som Elev1 i intervjun. Nära 
hälften av eleverna var inte aktiva i diskussionen men var uppmärksamma och observanta under 
intervjuns gång. Några av eleverna hade också deltagit i Luciatåget. Just den här gruppen var 
väldigt intresserade och engagerade i sång och körsång. De beskrev under prat och skratt om 
hur de brukar sjunga hemma vid utförande av vardagssysslor som till exempel laga mat, städa 
och duscha.              

Elev1: Jag städar också. I Sverige jag gillar att lära svenska orden. Hur man kan prata. Så jag 
tar radio. Jag städar, sjunger, dansar ibland. 

 

Eleverna ser sången som en bra metod för att lära sig svenska. En av dem beskriver hur kören 
har känts som ett bra “avbrott” till den ordinarie undervisningen då det blir ett nytt sätt att tänka 
på svenska. Med miljöombyte, sång, skratt och kanske dans menar han att elever lär på olika 
sätt. Att “koncentrera bara i kursen kanske inte är bra för mig”.  Sången gav också njutning. En 
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annan elev håller med i beskrivandet om människors inlärningssätt och metoder för det. Hon 
menar att lärande i grupp ibland kan vara en bra metod för att komma ihåg bättre. En elev 
jämförde hur vi hade lärt oss Luciasångerna mot gårdagens lektion då vi grundligt gick igenom 
texten innan vi sjöng. För honom var det viktigt att förstå vad man sjöng och få repetera det. En 
annan höll med och beskrev hur hon själv brukade översätta texter till hennes eget språk för att 
kunna förstå det snabbare och få en mening i innehållet.  

När vi kommer in på vikten av ett gott uttal tycks reaktionerna vara baserade på en slags 
självklarhet. Man kan lära sig med träning. Möjligheten finns och därför bör man anpassa sig 
till språket man har omkring sig. Frågan om att göra sig förstådd och för vem kom också på 
tal…                     

EME: [...] Det är det som är min fråga: Vill man ha ett perfekt uttal? Är det viktigt?          

 

Elev4: Ja, det är jätteviktigt. 

 

EME: Jätteviktigt säger du. 

 

Elev4: Ja. 

 

EME: Varför är det viktigt? 

 

Elev4: Man kan förstå inte... 

 

EME: Men om man gör sig förstådd fastän du bryter på ditt språk – spelar det någon roll? 

 

Elev4: Till exempel du förstår inte meningen i mig och jag förstår inte meningen i dig. 

 

EME: Men jag förstår ju dig. Men jag hör att du bryter på ett språk. 

 

Elev2: [UTBRISTER] Du är lärare! 

 

Elev1: [SKRATT] Det är ditt jobb!   
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Elevernas uppfattningar om att det är lättare att göra sig förstådda hos en lärare återkommer jag 
till då jag beskriver ett samtal med en lärare. Under metoddiskussion visar jag också på hur jag 
upplevde det som ett problem även från lärarperspektiv.  

I det nivåsystem sfi är uppbyggt på följs eleverna sällan åt i sina respektive kurser. Några elever 
kan till exempel gå vidare från en nivå till en annan efter ett godkänt prov. Grupperna är därför 
i ständig förändring och eleverna upplever att det ibland kan skapa problem. Främst om de vill 
påverka sin undervisning. Detta kommer att visa sig två gånger under samtalet. Första gången 
i samtalet om uttal, där eleverna beskriver hur gruppsammanhållning har en betydande roll för 
språkinlärningen. Då kursen i prosodi endast är en del av introduktionskursen frågar jag om det 
hade varit viktigt att få fortsätta med prosodiundervisningen trots att man går vidare till högre 
nivåer. Som ett förtydligande av detta urplock ska sägas att bokstäverna som nämns står för 
studievägarnas kurser på sfi.            

Elev1: Vi inte gå till samma. Till exempel. Vi inte gå till E tillsammans. Vi flytta. Kanske nu 
vi skriver prov till D. Tre eller två elever kan. Vi andra - vi stanna. Så sen du flytta till nästa 
nivå, du träffar ny lärare. Kanske B kanske du har samma lärare. [...] Kanske vi måste ha speciell 
klass. I don't know. If you want us to learn maybe we have to learn together again...? 

 

Eleven tror alltså att det är svårt att organisera en fortsatt undervisning i prosodi när alla elever 
studerar efter ett individuellt tempo. Andra gången frågan om gruppernas förändringar kom upp 
berättar samma elev hur hon tidigt haft en önskan om att få sjunga i kör på skolan. Det hade 
diskuterats med lärare med positiv respons, men utan resultat. Under samtalets gång blir fler 
elever engagerade i planerna på en kör men återigen uppstår problemet i hur man skulle kunna 
genomföra något sådant med det system kurserna är uppbyggda på.  

 

5.1.4 Deltagande observation vid prosodilektion 
Jag fick möjligheten att observera under en ordinarie prosodilektion på skolan. Detta var 
elevgruppens andra prosoditillfälle av totalt åtta lektioner. I det häfte som eleverna jobbade 
efter var många exempel på övningar och meningar tagna eller inspirerade av exempel från 
Svensk prosodi i praktiken av Olle Kjellin (1992). Läraren använde sig av armrörelser i sin 
undervisning för att visa på bokstäver och siffrors längd. Eleverna härmade. Läraren var noga 
med att visa på rytmen i talet där han också tog eleverna som exempel och förebildade rytmen 
i olika ord på deras respektive språk. Jag observerade att hen var noga med att exemplifiera alla 
språk som fanns representerade i klassrummet. Armrörelserna till talet var återkommande under 
hela lektionen. Vissa elever valde att använda sig av det när det själva testade ord och meningar. 
Talkör var också en viktig del av undervisningen. Läraren var dock noga med att eleverna skulle 
lyssna först. “Lyssna sju gånger”. Jag reagerade också på lärarens uppmuntran av eleverna när 
det blev rätt. High five kunde vara en sådan uppmuntran och man såg att eleverna blev glada. 
Jag kunde efter undervisningens slut dra vissa tydliga kopplingar till körsång, så som kroppsligt 
arbete, upprepningar och talkör vilket jag anser skapar gemenskap och sammanhållning. 
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5.1.5 Samtal med lärare 
Vid ett tillfälle satt jag tillsammans med en ordinarie lärare i personalrummet. Som jag förstod 
det brukade lärarna lämna över prov gjorda av den egna gruppen till en kollega för rättning med 
syfte att se elevernas språkkunskaper med ”nya ögon”. Vid tidpunkten satt läraren och rättade 
prov från en annan grupp. Hen visade mig på exempel hur proven kan se ut och resultaten var 
i det här fallet inte goda. Läraren underkände alla utom en och berättade sedan att detta ibland 
kunde orsaka vissa problem i samtal med ordinarie lärare. Motargumentet till att underkänna 
eleven kunde vara att “Jag förstår vad hen menar, jag skulle ge godkänt”. Läraren verkade känna 
en viss frustration över detta och menade att om endast elevens ordinarie lärare förstår henne, 
så är inte elevens språk till någon nytta alls.   
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5.2 Sammanfattning av resultat 
Nedan följer en kort sammanfattning av elevernas svar utifrån tankekartans (Figur 2) 
fokusområden kopplat till körsång. Det vill säga Uttal, Språkinlärning, Integrering, Religion 
och Självkänsla.  

 

 

Figur2 Färgkodningsschemat sammanfattar intervjusvarsvar och elevobservationer.  

 

5.2.1 Uttal 
Eleverna i denna undersökning tycks vara överens om att ett “perfekt” eller näst intill perfekt 
uttal är viktigt att uppnå främst för att göra sig förstådd och kunna bli en del av samhället men 
också för stärkandet av sin egen självkänsla. Det är viktigt att få höra från omgivningen att man 
utvecklas. Eleverna såg likheter mellan undervisningen i prosodi och körsång. I intervju ett och 
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tre beskriver eleverna hur det svenska språket låter som sång och vid flera tillfällen under 
samtalen sjunger eleverna “språkmelodier” när de härmar svenskan. En kvinnlig elev i intervju1 
uttrycker det såhär: 

Elev3: Svenska språket är som musik. Du måste sjunga först innan du kan prata. 

 

5.2.2 Språkinlärning 
Sociala förhållanden och språkinlärning tycks vara viktigt oavsett om eleverna sjunger eller har 
ordinarie undervisning. I körsammanhang nämns mötet mellan kompisar och studiekamrater 
som en viktig aspekt både för inlärning och självkänsla. Man blir stärkt i gruppen, vilket också 
har betydelse i klassrummet. Det finns vidare en positiv inställning till att körsång kan användas 
både som metod för prosodi och språkinlärning. Eleverna beskriver körsången som ett ”nytt” 
sätt att tänka på svenska. De tror också att en paus från ordinarie undervisning, i form av 
körsång, kan vara ett bra alternativ vidareutveckla det svenska språket. Många av eleverna 
använder sig av musik, film, youtube, tv och radio som ett hjälpmedel för att lära sig språket.  

5.2.3 Självkänsla 
Många elever upplevde körsång som “bra” eller “jättebra” Jag fick under intervjuerna inga 
tecken på att projektet hade känts ointressant eller obekvämt på något sätt förutom någon elev 
som beskrev hur hon hade skakat av nervositet under framförandet av Luciatåget. Däremot blir 
frågan om självkänsla tydlig vid samtal om sammanhållning i gruppen. Gruppkänslan beskrivs 
som viktig i både körsång och vanlig undervisning. Det verkar dock uppstå problem då 
kurskamraterna ständigt är i förflyttning. Dels för möjligheten att påverka sin skolgång men 
också den trygghet man förlorar och därefter får återuppbygga vid gruppernas 
omorganiseringar.    

5.2.4 Integrering  
I intervju 1 ges exempel på hur körsång fungerar som en mötesplats för att lära sig det svenska 
språket. Kören blir där ett utrymme för personlig utveckling, språkligt och socialt. I intervju 2 
beskriver en elev utförligt hur förutsättningarna för att lära sig svenska ser olika ut beroende på 
umgängeskrets och boendesituation.  

5.2.5 Religion 
Utförandet av projektet låg i tiden för Luciafirande och detta resulterade i anknytningar till den 
kristna tron. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att Luciatåget, utifrån en religiös 
synvinkel, både gav positiva och negativa reaktioner från eleverna.  
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6 Diskussion 
Jag kommer här att diskutera arbetet utifrån syftets frågeställningar. Studiens metoder och 
resultat kommer vidare att kopplas till tidigare studier och valda teorier.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Elevernas uppfattningar om körsång som metod för språkinlärning grundar sig i sex 
körtillfällen, i sämsta fall bara i ett tillfälle. Detta påverkar både trovärdigheten och 
generaliserbarheten för studien. Transparensen, i det här fallet körprojektet, tappar en del av sin 
tillförlitlighet då eleverna huvudsakligen valde att delta i studien. Man bör också diskutera 
huruvida målet för projektet låg i ett förbättrat uttal eller i ett Luciatåg. Ett mål mot ett bättre 
uttal gentemot ett mål mot ett Luciaframträdande kan till exempel haft betydelse för elevers 
målprioriteringar och med det i åtanke kan även där projektet lidit ett visst elevbortfall. Jag vill 
vidare diskutera Luciatågets genomförande utifrån två andra aspekter. Dels ur en språklig 
synvinkel men också frågan huruvida det är en god idé att använda sig av ett körprojekt där 
många av sångerna har sin grund i den kristna traditionen. Jag hade i samråd med lärarna på 
skolan valt ut en repertoar av luciasånger som inte belyste det kristna budskapet. Jag tror likväl 
att jag tappade många deltagare på grund körprojektets tema. Ett Luciatåg vilar trots allt på en 
kristen grund. Anledningen till frånvaro från repetitionerna kunde således antingen bero på 
nervositet inför att uppträda inför skolkamraterna, ointresse eller vara av religiöst slag. Jag vill 
slutligen diskutera Luciatåget utifrån det slutgiltiga valen av låtar som användes till projektet. 
Jolly (1975) tydliggör vad man bör tänka på vid valet av sånger för andraspråksundervisning: 

The songs adopted for use in the language classroom should not contain unfamiliar grammatical 
structures, nor grammar or vocabulary items not within easy association of the material already 
presented. Also they should not contain unusual pitch jumps or subjects not appearing in the 
mail textbook which confuse comprehension (s.14).  

 

Många av luciasångerna presenterar inte modern svenska. Vissa ord i sångerna hade jag själv 
ingen aning om vad de betydde och det tog mycket tid från repetitionerna att förklara enskilda 
ord som var helt obekanta för eleverna. Återigen kom fokus på studiens egentliga syfte i 
skymundan, även om tid såklart bör läggas på att skapa förståelse för texten. Man bör ta hänsyn 
till att tiden för projektet av denna studie var väldigt kort. Det är därför svårt att ge en rättvis 
tolkning över hur eleverna ska ha hunnit skapa sig en klar uppfattning om huruvida körsång 
kan vara till hjälp i deras uttal och svenskundervisning. Det hade varit en fördel att kunna 
genomföra körprojekt och intervjuer i en och samma grupp för att öka studiens trovärdighet. 
Dock är jag av den uppfattningen att studien fick en bra blandning av informanter, med ungefär 
lika många kvinnor och män i varierade åldrar. Det styrker studiens generaliserbarhet. Ur ett 
hermeneutiskt perspektiv, som i denna studie kopplas till elevernas uppfattningar om sin 
språkinlärning, kan den starkt förankras till intervju 3 där de såg det som en lärares jobb att 
språkligt förstå eleven: “Du är lärare, det är ditt jobb att förstå”. Teorin skulle jag även vilja 
koppla till lärares uppfattningar om elevernas lärande, men då möjligtvis på en omedveten nivå. 
Inför intervju 3 hade jag i samtal med klassens lärare som önskemål att få tillgång till tolk för 
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att kunna få ut så mycket som möjligt av elevernas svar. Läraren såg då oförstående ut och 
menade på att eleverna i denna grupp hade kommit så pass långt i sin svenska att en tolk inte 
var nödvändigt. Återigen kommer ärendet angående hur lärare förstår eleverna bättre än 
“utomstående” till känna. Detta verkar vara ett problem för både elever och lärare, utan att de 
själva ser det som ett problem om man ser till det samtal jag hade med läraren som satt och 
rättade prov, se Samtal med lärare (s. 22). Eleverna själva verkar däremot vara ytterst medvetna 
om problemet om att göra sig förstådd i samhället respektive att göra sig förstådd i skolan. Boyd 
och Bredänge (2013) menar att: 

Den som ska göra en bedömning eller betygsättning av en elev som har svenska som andraspråk 
kan efter en tid bli van vid elevens brytning. Detta är både bra och dåligt. Det är bra därför att 
uttalet i så fall kan spela en mindre roll i omdömet om elevens språkfärdighet. Samtidigt är det 
dåligt om brytningen betraktas som något oproblematiskt, eftersom uttalet kan behöva förfinas 
för obekanta lyssnare (s. 455).  

 

Även Thorén (2014) skriver angående lärares kommunikation med eleven att: ”Läraren har 
troligen också vant sig vid sina elevers uttal och förstår det bättre än en ”ny” lyssnare, vilket 
kan riskera att leda till lägre krav i bedömningen” (s.5). Språkproblemet blev tydligt under 
transkriberingen av intervjuerna då nya situationer och betydelser i samtalet blev tydligare. Ofta 
tyder missförstånden å ena sidan på bristerna i elevernas språkkunskaper å andra sidan i en brist 
på uppföljningsfrågor från mig som undersökare för att försöka förstå. Användandet av 
fokusgrupper för insamlande av åsikter och tankar hade därför sina för- och nackdelar. 
Elevernas diskussioner skapade utrymme för andra områden vid sidan om studiens, vilket jag 
valde att anamma. Dock blev det svårt under tiden för transkribering och analysering av 
intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) skriver: ”Gruppinteraktionen minskar dock 
moderatorns kontroll av intervjuns förlopp, och ett pris att betala för den livliga interaktionen 
kan bli intervjuutskrifter som är något kaotiska (s. 166). En fara i detta kan bli att jag som 
frågeställare lämnas lite väl stort utrymme för tolkning av det som sagts. Studien är genomförd 
på en skola med intervjuer av tre grupper där prosodi fanns på schemat under 
introduktionskursen för sfi. Resultaten för en liknande studie borde rimligtvis se annorlunda ut 
på en skola med mer prosodi på schemat eller återkommande användning av estetiska uttryck 
som en del av den ordinarie undervisningen. 

 

6.1.1 Enkät och informationsbrev 
Då ursprungsgruppen hade begränsade kunskaper i det svenska språket blev både 
informationsbrevet och enkäten svår att behandla. Enkäten som metod kunde därför inte räknas 
med i trianguleringen för studien. Klassens lärare och jag kämpade med att förklara enkäten 
och informationsbrevets innehåll. Både på engelska och med gester men med mindre bra 
resultat. För att kunna ge bästa möjliga information och förberedelse till eleverna är det av stor 
vikt att forskaren i förväg har vetskap om elevernas språkkunskaper. Planeringen i utformning 
av enkäter och information skulle med fördel göras tillsammans med klassens ordinarie lärare 
för att kunna ge ut en tydlig information utifrån eleverna språkliga nivå.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Studiens fokusområden Uttal, Språkinlärning och Självkänsla kommer här att diskuteras var 
för sig utifrån min valda teoretiska grund kopplat till tankekartan (Figur 2). Jag kommer att 
argumentera för de vinster jag ser med körsång som metod för uttalsundervisning på sfi.   

 

6.2.1 Uttal 
Under den första tiden för läsning och fördjupning för denna studie ställde jag mig själv frågan 
om det goda uttalets betydelse när man lär sig ett nytt språk. Min enda personliga jämförelse 
kunde kopplas till mitt år som utbytesstudent i USA och till det engelska språket. Jag upplevde 
det som positivt då studiekamrater uppmärksammande mitt goda uttal, vilket var något jag såg 
som viktigt och också strävade efter. Då mitt uttal fick beröm stärktes också min självkänsla i 
att tala. Nu är denna jämförelse något orättvis eftersom vi i Sverige blir ”matade” med engelska 
varje dag och det ligger nog en viss förväntan på oss att tala engelska med gott uttal. Jag 
funderade ett steg till och hamnade i en jämförelse av min norrländska gentemot andra 
dialekter- kanske för att studien utfördes i södra Sverige (norrländskan känns då extra viktig på 
något vis). Jag kan inte tänka mig att anpassa min dialekt efter en annan (åtminstone inte 
medvetet). I min dialekt sitter också min identitet. Skulle det i likhet med att lära sig ett nytt 
språk kunna vara en anledning till att inte försöka låta inhemsk? Som av en slump såg jag en 
bit ur Fredrik Lindströms tv-serie Svenska dialektmysterier. Vid ett tillfälle diskuterar 
Lindström värmländskan. Dialekten tycks vara fast förankrad i värmlänningarna, oavsett 
klasstillhörighet, medan man på andra ställen i Sverige har tränat bort sin dialekt eller övergått 
till någon slags rikssvenska. Lindström kommenterar: “Den som tränar bort sin dialekt den 
tränar också bort en bit av sig själv. Av sin äkthet och av sitt ursprung”. Jag tänkte mycket på 
detta citat. Går det att likställa dialekt med språk? Att ha kvar sin exempelvis ryska brytning i 
Sverige skulle alltså kunna vara en del i att behålla sin ryska identitet? Under intervjuerna tog 
jag min egen norrländska dialekt som jämförelse när jag frågade om elevernas syn på ett 
”perfekt” uttal och beskrev det just så som jag redogjort ovan. Min tolkning av elevernas svar 
är att dialekt och brytning inte kunde likställas. Jag har många gånger under arbetets gång 
ifrågasatt min jämförelse mellan dialekt och språk och huruvida det skulle vara ”rätt” att 
jämföra de båda och att ens dialekt är en del av den personliga identiteten.  

Åke Viberg, professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, Lunds 
universitet skriver att: ”Den funktionella färdigheten växlar också kraftigt hos infödda talare. 
Alla är inte bra på att skriva fackuppsatser eller att hålla åhörarna vakna under ett föredrag. 
Personer med brytning kan mycket väl överträffa infödda talare rent funktionellt” (s. 126). 
Viberg (1996) diskuterar vidare över rimliga mål i uttal för en vuxen invandrare och menar att 
”det är orealistiskt att sikta på att de i allmänhet ska kunna passera som infödda talare. En god 
funktionell färdighet är en rimlig målsättning” (s. 125).  Eleverna i denna studie är eniga i sin 
uppfattning om att ett perfekt uttal är att eftersträva. I samtliga intervjuer handlar det givetvis 
om att göra sig förstådd, men även som ett sätt att kunna integreras i det svenska samhället. De 
ser att förutsättningar för att nå ett brytningsfritt uttal finns, därför bör man lägga ner tid och 
träning för att nå dit. En fråga att ställa sig är vad ett perfekt uttal är för något. Vem avgör om 
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det är perfekt och framförallt vad som är perfekt? En grund till förbättrad kommunikation borde 
ha sin grund i acceptans av andraspråksbrytning. Boyd och Bredänge (2013) menar att 
”Ansvaret för att förbättra kommunikation mellan personer med svenska som andraspråk och 
svenska som förstaspråk bör inte enbart ligga på andraspråksanvändarna, utan även på 
förstaspråksanvändarna (s. 455). I undersökningen Boyd och Bredänge (2013) genomförde 
kunde man urskilja en högre tolerans hos unga än hos äldre. Kanske det skulle kunna bero på 
vilken grad av andraspråksbrytning unga respektive vuxna upplever i vardagen. Jag föreslår att 
vi i och med dagens flyktingströmmar snart står inför ett toleransskifte gentemot 
andraspråksbrytning.  

 

6.2.2 Språkinlärning 
Körsång som metod för språkinlärning tycks utifrån elevernas svar vara en bra metod. En elev 
nämner hur hon i början av sin tid på sfi gick med i en kör och hur det hjälpte henne i det 
svenska språket.  Jag är också fullt medveten om att kör inte är för alla och det ska belysas att 
de avhopp jag drabbades av under körprojektet inte tas med i analysen av denna studie. Fagius 
(2001) beskriver hur “ - de forskare som genomför studier av detta slag måste förutsättas vara 
starkt musikintresserade och kan därför i sina resultattolkningar vara färgade av en önskan att 
musiken skall ha en god effekt på individen” (s. 170). I denna studie har jag dock kunnat se hur 
körsången inte bara är ett musikutövande, det är också en metod för att skapa sociala kontakter 
och utvecklas som person. Jag ser därför ett starkt samband mellan språkinlärning och 
självkänsla. Jag uppmuntrade eleverna att gå med i en svensk kör. Inte bara för språkinlärningen 
utan också för det sociala aspekterna som körsång medför. I diskussion med elever under en 
intervju föreslog jag införandet av en skolkör, men tror också på idén om en ”språkkör” där 
även svenskar deltar. Viberg (1996) belyser vikten av integrering med modersmåltalare för att 
förbättra andraspråkets uttal (s. 112). Viberg (1996) skriver huvudsakligen utifrån 
grundskolenivå, men jag ser ingen anledning till varför det inte skulle vara av stor vikt även för 
vuxna invandare.  

 

6.2.3 Självkänsla  
Trots de mindre utförliga svar eleverna gav angående deras utveckling av självkänsla tolkar jag 
det ändå som att körsången får eleverna att må bra. Sång i grupp gör att eleverna vågar testa 
utan att känna sig utlämnad. Som Kjellin (2002) beskriver fördelarna med användandet av 
talkör stämmer detta även in på körsång. I både tal- och sångkör kan en del av strävan vara att 
låta som en stor röst, vilket stärker gruppen. Det kan vara allt från genomgång av rytmen i en 
fras till att testa körens olika volymer. I och med stärkande av gruppen stärks också den enskilda 
individen. Jag upplevde en viss uppgivenhet bland eleverna i hur de uppfattade sina möjligheter 
att kunna påverka sin utbildning. I och med förflyttningar till högre nivåer på sfi är grupperna 
sällan bestående. Grupperna hinner inte skapa den sammanhållning som krävs för att eleverna 
ska känna sig trygga, vilket kan påverka elevers självkänsla. Eleverna själva uttrycker en 
önskan att kunna ha schemalagd körsång. Vi såg i tidigare forskning beskriven av Fagius 
(2011), hur musikklasser utvecklade bättre samarbetsförmåga och motivation till studierna.  
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6.3 Framtida forskning 
I den undersökande delen av arbetet kunde jag ana ett visst glapp i forskningen på just körsång 
och språk i allmänhet, men körsång och uttal i synnerhet. Sång borde ju vara ett utmärkt 
hjälpmedel för att öva in rätt betoning på ord och längd på stavelser och vokaler. Elevernas 
möjligheter att kunna sjunga hemma med hjälp av utbudet på internet är oändliga. Min studie 
ser jag som ett bidrag till den fortsatta forskningen på området.  

För mig som nybörjare på området prosodi har jag i utvärderingen av körprojektet sett tillbaka 
och kritiskt granskat mina metoder angående vad man bör fokusera på i det språkliga uttalet. 
Omedvetet lades mycket tid på uttalet av vokalerna, trots att det var språkmelodin som 
egentligen var målet. I framtida projekt skulle man enligt Thorén (2008, 2014) och Kjellin 
(2002) först och främst fokusera på just språkmelodin. Det skulle vara intressant att se hur ett 
sådant projekt skulle planeras och utformas. Att rekommendera skulle vara att utforma 
exempelvis en lektionsserie tillsammans med en lärare i prosodi. Jag tror att man skulle 
upptäcka likheter med varandras undervisning och genom samarbete få ett gott resultat. 
Körsången skulle kunna anamma mer rörelser till sången så som man arbetade under 
prosodilektionerna på vår skola. Det tycks vara ett bra redskap för att hitta rätt vokal och 
stavelselängd vilket Thorén (2008) uppmanar språkinläraren att använda sig av. Ett projekt eller 
studie för en längre period skulle kunna vara att jämföra grupper som kommit olika långt i sin 
svenska. Hur påverkas till exempel nybörjareleverna på lång sikt av att få jobba med prosodin 
kontinuerligt under sin studietid på sfi? Vilken uppfattning om uttalet har till exempel elever 
som tagit sig till nivå E?  

Avslutningsvis funderar jag över sfi i framtiden och vill återkoppla till Gustavsson (2007) 
angående hur eleverna ser på undervisning och att de föredrar traditionell lärarledd 
undervisning. En fråga är - Skulle sfi kunna utveckla sin undervisning där mer tid för lärande 
läggs utanför klassrummet och traditionell undervisning? Efter en tid skulle en sådan typ av 
undervisning klassas som norm och inte ses som något avvikande från elevernas synvinkel. Om 
exempelvis estetiska eller praktiska ämnen är anknutna till ordinarie svenskundervisning redan 
från dag ett- skulle det göra någon skillnad?
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Bilaga 1. 
 Hej! 
 

Jag läser till musiklärare och skriver nu mitt examensarbete som är avslutningen på 
min utbildning. Arbetet är en undersökning där ni kommer att delta. Ni kommer att få 
svara på en enkät (med lite frågor) som start på den lektionsserie jag kommer att 
hålla i. Delar av mina lektioner kommer att dokumenteras men kommer inte att ligga 
till grund för arbetet utan är till för att Ni ska kunna ta del av Er utveckling. När 
lektionsserien är slut kommer jag att hålla intervjuer med er i grupper och detta 
kommer att spelas in.  
 

Allt material kommer endast att behandlas av mig.  
 

Materialet sparas på min dator där lösenord för inloggning krävs. Allt material 
kommer att raderas när arbetet är godkänt och klart.   
 
 
 

Jag godkänner 
 

____________________________        _____________________________ 
Ort och datum                         Namn 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
 

Med vänliga hälsningar  
Emma Esberg, studerande vid Luleå Tekniska Universitet 
email: emma@email.ee 
Tel: xxx- xxx xx xx 

 
  

mailto:emma@student.ltu.se


 

 
 

Bilaga 2.  
 En enkät om  

svenska och körsång 
 

Namn (frivilligt) 
_____________________________________________________________ 
 
Kön 
    ⃞        ⃞    
Kvinna  Man            
 
Ålder 
    ⃞        ⃞        ⃞               ⃞    
15-20 år        20-35 år        35-50 år               50 år och uppåt 
 
Har du någon tidigare utbildning från ditt hemland? 
    ⃞        ⃞    
Nej                Ja 
 
Om ja, vilken/vilka? 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_______ 
 
Har du sjungit i kör tidigare? 
    ⃞        ⃞    
Nej                Ja 
 
Om ja, vad brukar du få för känslor när du sjunger i kör? 
_____________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 
 
Vad har du för känslor inför att sjunga i kör? 
 
         ⃞            ⃞                    ⃞                         ⃞           ⃞    
Läskigt          Lite läskigt          Varken eller   Lite spännande     Spännande 
 
         ⃞                       ⃞                          ⃞                         ⃞                             ⃞ 
Tråkigt          Ganska tråkigt   Inga speciella    Ganska roligt          Roligt! 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Vi kommer att jobba mycket med uttal/språkmelodi på mina lektioner…  
 
Är uttalet/språkmelodin något du tänker på när du talar? 
 
               ⃞                       ⃞                      ⃞                      ⃞       ⃞          
Inte något särskilt                       Lite grann            Jag tänker mycket på det. 
 
Är uttalet/språkmelodin något du tänker på när någon annan talar? 
 

⃞                   ⃞                       ⃞                       ⃞             ⃞          
Inte något särskilt                      Lite grann             Jag tänker mycket på det. 
 

 
Ge några exempel på hur ni vanligtvis jobbar med uttal/språkmelodi på lektionerna 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________ 
 
Har du något eget sätt att öva uttalet på? Vilket/vilka? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________ 
 
 

Tack för att Du deltog i enkäten! 
 

Hälsningar,  
Emma Esberg, student vid Luleå Tekniska Universitet 
Email: emma@email.ee       
Telefon: xxx-xxx xx xx 
 


