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Abstrakt

Syftet med studien är att ur ett musikterapeutiskt perspektiv undersöka vad 
körsång som aktivitet för nyanlända kan bidra med i deras integrationsprocess. 
För att konkretisera syftet har två forskningsfrågor utarbetats. 

Den första forskningsfrågan behandlar ämnet integration, betydelsen av begreppet 
på såväl teoretisk nivå som på praktisk nivå. Här tillämpades en kvantitativ metod 
i form av enkätstudier. Enkäten utfördes via sociala medier, där ett hundra 
informanter har svarat på frivillig och anonym basis. 

Den andra forskningsfrågan behandlar ämnet körsång i integrationsprocesser. 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Tre nyanlända 
informanter i en integrationskör har i varsin djupintervju fått svara på frågor om 
språkinlärning via körsång, samt om kören som forum för gemenskap och sången 
som självuttryck. 

Resultatet påvisar att integration till stor del handlar om delaktighet i samhället  
och att språket är nyckeln till det. Likaså visar den kvalitativa studien på att 
körsång främjar språkinlärning, gemenskap och självuttryck.

Nyckelord: Integration, körsång, språk, gemenskap, självuttryck, musikterapi

Abstract

The purpose of this study is to, from a music-therapeutical perspective, analyze 
how choir singing can be used as an activity for newly arrived refugees in their 
integration process. Two research questions have been formulated to narrow down 
the purpose of the study. 

The first question deals with the subject integration, the definition from a 
theoretical and practical view point. In this part a quantitative method by means 
of a survey was used. The survey was conducted on social media, where one 
hundred participants, voluntarily and anonymously, answered questions about 
integration.

The second question deals with the subject choir singing in integration processes. 
The study has been performed by means of qualitative interviews. Three newly 
arrived refugees in an integration choir have been interviewed about their view on 
language learning through choir singing and whether the choir can serve as a 
forum for community and the singing as self expression.

The results demonstrate that integration to a large extent is about participation in 
the society and that the language is a key factor. The qualitative study also shows 
that choir singing promotes language learning, community, and self expression. 

Keywords: Integration, choir singing, language, community, self expression, 
music therapy
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Bakgrund

Vi lever i en tid av världsomspännande migration, fler människor än 
någonsin har sitt ursprung i ett annat land än det land de lever i. Förbättrade 
kommunikationer och resvägar är en av anledningarna att människor lättare 
förflyttar sig mellan olika länder och världsdelar. Ett annat och mer 
väsentligt skäl som föranleder dessa förflyttningar är den omfattande nöden 
i världen. Nöd orsakad utav krig, fattigdom och förföljelse gör att människor 
inte ser någon annan utväg än att lämna sitt ursprungsland för att överleva 
eller för att söka sig en bättre tillvaro någon annanstans. (Beckman, 2011)

Statistiken visar att fler människor än någonsin är på flykt, ca 60 miljoner 
människor i världen är på flykt eller lever i en flyktingliknande situation. 
Siffran innefattar då även de som är internflyktingar i sitt hemland. En sådan 
situation har inte skådats sedan andra världskriget. 86 procent av alla 
flyktingar uppehåller sig i utvecklingsländer och 2014 uppehöll sig flest 
flyktingar i Turkiet. De länder varifrån flest tvingas fly är Syrien, 
Afghanistan och Somalia. Var femte flykting i världen 2014 var från Syrien 
(migrationsinfo.se, 20160403).

Antalet registrerade asylsökande i Sverige år 2015 var 181 890, varav 
35 369 var ensamkommande barn. Asylsökande är en sårbar grupp och utav 
alla som kommer beräknas 20-30 procent lida av psykisk ohälsa. De kan ha 
ett ackumulerat vårdbehov och det gäller framförallt de som har traumatiska 
erfarenheter bakom sig. Ofta har de höga stressnivåer och kan känna sig 
isolerade i det nya landet på grund av språksvårigheter, kulturskillnader 
samt asylprocessen (socialstyrelsen.se, 20160403).

Asylprocessen innebär ofta en otrygg situation då den medför ett leverne 
under ovisshet. Situationen betyder också att man har begränsade rättigheter 
vad beträffar sjukvård, boende, skola och arbete samt ekonomisk och social 
utveckling. Asyltiden kan ibland vara flerårig och den långa processen 
tenderar därför att försämra individens fysiska och psykiska hälsa, likaså 
påverkar den familjesituationen och barnens hälsa. Asylsökande befinner sig 
ofta i högst onormala, otrygga situationer utan ett socialt nätverk och med 
begränsade språkkunskaper, detta ger inte sällan upphov till missförstånd 
och missnöje. De kan också vara utsatta för kulturkrockar, diskriminering 
och andra påfrestningar (ibid.).

Samtidigt som denna nöd pågår förs i vårt land den samhälleliga debatten 
om hur de nyanlända ska integreras. Integration tycks vara ett ord som står 
för mycket men är desto svårare att definiera. Hur kan man hjälpa de 
nyanlända som målgrupp in i ett nytt samhälle och i någon mån bistå med 
grundläggande nödvändiga faktorer, som socialt sammanhang, hjälp med 
det nya språket och ett forum för självuttryck i en svår process? Att 
integration är en angelägen fråga i dagens samhälle kan det inte råda något 
tvivel om, då man ser den höga siffran av asylsökande. Att dessutom skapa 
ett välkomnande forum med gemenskap och plats för bearbetning av 
tillfogade sår borde stå högt upp på agendan för avsedd målgrupp.
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Ämnet och målgruppen ligger mig varmt om hjärtat. I september besökte 
jag ett flyktingläger i Zaateri i Jordanien, en by inte långt från Syriens gräns. 
Där genomförde jag ett sång- och musikprojekt med barnen i byn, likaså 
blev det ett tillfälle med babysång, vilket riktade sig till kvinnorna och deras 
minsta. Att få se människor som flytt från krig – och som fortfarande kan 
höra bomber från gränsen – släppa oron och mödan ett tag för att ta del i 
sången och känna glädje berörde mig djupt. 

Som utbildad musiklärare och sångpedagog tror jag på sången och musikens 
positiva verkan. För målgruppen i fråga kan den kanske komma att spela en 
avgörande roll i de processer de behöver genomgå vad gäller integration och 
upprättelse.

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studien är att ur ett musikterapeutiskt perspektiv undersöka hur 
körsång som gemensam aktivitet kan påverka integrationsprocesser på en 
individuell nivå. Vidare undersöks hur aktiviteten körsång kan främja språk-
inlärning, gemenskap och självuttryck, som delar i integrationsprocessen.

Två större forskningsfrågor utvärderas:

 Vad är integration och vad innebär den på praktisk nivå för en 
individ?

 Vad kan körsång bidra med i en integrationsprocess?

För att på en teoretiskt väg kunna få fram ett genomgripande resultat 
undersöks även följande frågor:

 Varför är språket viktigt?

 Hur kan sång främja språket?

 Vad är körsångens effekter?

 Hur ser människans behov av social gemenskap och tillhörighet ut?

Teori

Den teoretiska referensramen i studien innefattar de perspektiv som 
behandlas inom begreppet ”Community music”. Begreppet berör det sociala 
och utifrån det perspektivet sätts här fokus på den sociala representations-
teorin samt den narrativa teorin. Den sociala representationsteorin 
undersöker den delade och dynamiska naturen av den sociala kunskapen 
som utvecklas i de vardagliga sociala interaktionerna (MacDonald, Kreutz 
& Mitchell, 2012). 

”Community” står för en grupp, ett samhälle, ett kollektiv eller tillhörighet 
med gemensam social representation eller identitet. Det är ofta de 
gemensamma förutsättningarna som skapar den sammanhållning som 
urskiljer tillhörigheten som en samlad grupp. En gemenskap kan verka som 
en resurs för ett möjliggörande av förändring där det finns utmaningar. 
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Resursen står i det faktum att man kan gå till gemensam handling för de 
utmaningar och negativa sociala representationer som man kan uppleva från 
de utanför tillhörigheten, eller ifrån andra utmaningar i livet. Det är genom 
denna process av gemensamma utmaningar och kollektiva handlingar som 
en grupp får ett ökat medvetande om styrkan av att vara tillsammans 
(Murray, 2000 ref MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012).

Den narrativa teorin står för den berättande delen och kan definieras som en 
organiserad tolkning av olika händelser. Forskning fokuserar ofta på den 
enskildes berättelse, men analyser av det narrativa kan även användas 
utifrån olika sociala nivåer, från den enskildes till det sociala perspektivet 
(ibid.).

En tillhörighets narrativa skildring är den delade berättelsen av 
medlemmarna i samhörigheten. Den definierar och urskiljer en tillhörighet 
ifrån andra angränsande tillhörigheter och visar på gruppens tidsmässiga och 
historiska utsträckning inom den sociala representationen. Forskning om 
detta beskriver och omfattar inte bara en grupps förflutna utan också 
framtida möjligheter. En sådan redogörelse kan därför bli ett organiserat 
ramverk för att främja sociala förändringar (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 
2012).

Metod

Under ett och ett halvt år har jag arbetat med kör för nyanlända barn och 
ungdomar. Det är ett arbete och en målgrupp som ligger mig varmt om 
hjärtat, det är en förmån att få möta dem och göra vad jag kan för att om 
möjligt underlätta deras process som nyanlända. Avsikten med kören är att 
de genom sången ska få en möjlighet att utveckla svenska språket, likaså att 
kören får vara en plats för gemenskap och med sången som uttryck öppna 
för en terapeutisk aspekt i arbetet. Kören leds av mig samt en kollega, dock 
är studien, körens processbeskrivningar och analys utförd av mig utifrån 
mitt perspektiv.

Studien är utförd i två etapper och omfattar forskningsfrågornas två olika 
kärnområden. I den första etappen har en kvantitativ metod tillämpats och i 
den andra etappen har en kvalitativ metod tillämpats.

Kvantitativ metod

Den kvantitativa metoden tillämpas vanligen vid den typ av datainsamling 
som ska mätas i siffror. Enkätstudien är en av de vanligaste källorna till 
insamling av kvantitativa data. Fördelarna med denna metod är att den 
möjliggör för ett större användningsområde och urval av informanter. Den 
förmedlar sålunda också en känsla av anonymitet vilket underlättar för 
informanterna att ge än mer uppriktiga svar. Det innebär att det inte finns 
någon anledning för informanten att framställa sig själv i extra god dager 
(Gustavsson, 2011).
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Den tillämpade enkätstudien om integration utfördes via sociala medier för 
att nå ett brett urval av informanter. Undersökningen var helt anonym och 
riktade sig till boende i Sverige, frågorna ställdes därför på svenska för att 
avgränsa till den tänkta målgruppen. En länk delades via Facebook till 
Google forms (se bilaga 1), där de fick svara beskrivande med egna ord. 
Data sammanställdes därefter i åtta respektive nio olika kategorier efter 
gemensam nämnare. Kategorierna innefattar bland annat socialisation, 
arbete, språk, samhällskunskap etc.

Kvalitativ metod

I den kvalitativa studien om deltagarens upplevelse av integrationskören, 
har undersökningen utförts via semistrukturella kvalitativa intervjuer. För att 
understödja informanten i dess utveckling av svar har de fått skatta sin 
upplevelse med VAS-metoden (Visuell–Analog Skala). VAS-metoden består 
av en vågrät linje med en skala på ett till tio (Theorell, 2009). Metoden 
används här framförallt för att underlätta där språket annars skulle kunna bli 
en begränsning. Avsikten är framförallt att undersöka tre områden, hur 
körsången som aktivitet kan främja språkinlärning, gemenskap och 
självuttryck.

Intervjuerna behandlas utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där tolkning och 
förståelse är initialläget. Hermeneutik, som är läran om tolkning och 
förståelse, handlar om att översätta och förmedla en innebörd och intention. 
Förståelse är nödvändig i kommunikation människor emellan. För att 
kommunikationen ska uppnå sitt syfte behövs ett mått av empatiskt 
kunnande, det vill säga att man i viss grad behöver kunna leva sig in i den 
andres tankar och upplevelser (Sandell, 2013). 

Med förståelse avses att man med sin undersökning söker förståelse för 
innebörden och meningen i olika företeelser, betydelsen av upplevelser och 
handlingar (Langemar, 2008). Metoden har valts utifrån huvudtemat inom 
hermeneutiken, den hermeneutiska cirkeln, som Sandell beskriver ”där 
meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 
helheten. Omvänt består helheten av delar och kan därför endast förstås ur 
dessa.” (Sandell, 2013). 

Den kvalitativa intervjun som genomförs utgår ifrån ett dialogsamtal. 
Samtalet är grundläggande för mänskligt samspel. Det är bland annat genom 
samtalet och det kommunikativa förlopp det medför som vi får del av 
kunskap och andra människors erfarenheter och syn på världen. Det finns 
många olika kategorier av samtal beroende på syfte och situation. Det finns 
till exempel det vardagliga samtalet medmänniskor emellan, sedan finns det 
också det professionella samtalet. Till det professionella samtalet hör den 
journalistiska intervjun, den terapeutiska dialogen och den kvalitativa 
intervjun. En intervju är ett samtal med struktur och syfte. Den kvalitativa 
forskningsintervjun bygger på det vardagliga samtalet, men är ett 
professionellt samtal. 

Ändamålet med intervjun är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna företeelsernas innebörd. 

8



Forskningsintervjun skiljer sig från andra samtalsformer genom att det finns 
en dominant och en underlägsen part, eller om man kallar det för en ledande 
och följande part. Detta beror på att forskaren definierar och kontrollerar 
situationen (Kvale, Brinkman, 1991). 

Avgränsningar

Studien behandlar ämnet körsång som aktivitet i integrationsprocesser. I en 
integrationskör där individer från åtskilliga nationer och kulturer möts finns 
det obestridligen många frågor som skulle kunna belysas. Ett sådant möte 
skulle kunna medföra kollisioner av olika slag vad gäller genusperspektiv, 
religion eller kulturella skillnader. Likaså skulle det kunna bli spännande 
integrationsprocesser dem sinsemellan på grund av just ovanstående 
olikheter. Dock har jag i de studier jag utfört valt att belysa aktiviteten 
körsång som främjande faktor i en integrationsprocess. 

Integrationsprocessen som åsyftas är den som riktar sig till svenska 
samhället, med de nödvändigheter som behövs för att bli en naturlig del av 
samhället. Avgränsningen gjordes också utifrån utgångspunkten att vi alla är 
människor med samma grundläggande behov oavsett religion, nationalitet 
och kultur. I studiens första del tillämpas litteraturstudier som belyser 
tidigare forskning gällande syftesfrågorna, detta för att den egenutförda 
studien ska få en väl underbygd grund. Följande egenutförda studier har 
utförts med kvantitativ metod samt med kvalitativ metod.

Etik

Etiska aspekter har i denna studie iakttagits enligt Vetenskapsrådets  

föreskrifter om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, samt 
nyttjandekrav. Det innebär att samtliga informanter är införstådda med 
studiens syfte, samt att de själva har beslutat om de vill medverka i studien 
eller ej. Ett informerat samtyckesblad har bifogats till informanternas 
förmyndare för underskrift då samtliga informanter är under 18 år. 

För att följa konfidentialitetskravet i mesta möjliga mån förtäljer inte 
studien vilken klass, skola eller ort körmedlemmarna befinner sig i. Likaså 
är deras namn i studien fiktiva. Dock är sådan fakta som bakgrund, 
nationalitet och ålder korrekta. Uppgifter som framkommer i intervjuerna 
används enbart i studien (vr.se).

Viss försiktighet har beaktats vid dialogintervjuerna så att inte 
informanterna ska uppleva sig utsatta när det gäller frågor som kan vara 
delikata i sammanhanget. 
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Tidigare forskning

Integration och bakgrund

Under nittonhundratalets första decennier skedde en extensiv migration som 
uppmärksammades av statsmakterna. Det var första gången de moderna 
staterna initierade en politik för att reglera, kontrollera och begränsa 
människors resande mellan olika länder och gränsområden. Innovationer 
som pass, visum och gränsbevakning är resultat av denna tids ansats att 
hantera migrationen (Beckman, 2011).

I dagens europeiska stater utgör migrationen en större utmaning än tidigare, 
den utmanar den demokratiska välfärdsstatens förmåga att förverkliga och 
upprätthålla föresatsen om ett samhälle med lika rättigheter och möjligheter 
för alla. Den ökande mångfalden medför en alltmer osäker grund på vilken 
en gemensam identitet och tillhörighet kan byggas. Villkoren för att hantera 
migrationen ser därför annorlunda ut än för hundra år sedan eftersom 
initialläget idag är att vi lever just i en demokratisk välfärdsstat (ibid.). 

Har man tidigare använt benämningar som inklusion, assimilation, tolerans,  

pluralism, så har dessa ersatts av en ny sammanfattande beteckning – 
integration. Den nya benämningen stod för en ny inriktning i politiken i 
såväl Europa som Sverige. Begreppets implementerades tydligt i samhället 
1998 då integration fick en egen post och politikområde i den svenska 
statsbudgeten (1998-2009). Det blev ett policybegrepp som fick en tydlig 
roll i politiken, men också i internationella organisationer som EU och FN 
m.fl. (ibid.).

Integrationsbegreppet och dess komplexa definition

Trots att begreppet integration idogt används tycks det sakna en klar och 
entydig innebörd inom politiken. Om integrationens resultat i samhället 
nämns som ett misslyckande så är det således också ett intellektuellt sådant. 
Enligt en tidigare rapport från Riksrevisionen menar man att 
myndigheternas möjligheter att genomdriva en integrationspolitik 
undermineras av den oklara innebörden av begreppet. Det har inte funnits 
några tydliga målsättningar för vad integration innebär i praktiken 
(Riksrevisionen 2005, s. 66). 

Att termen integration anses som ett svårdefinierat begrepp är en vanlig 
uppfattning. En utredare i Storbritannien fick i uppdrag av brittiska 
regeringen att formulera en agenda för integrationspolitiken och 
konstaterade att begreppet har en kaotisk och oklar innebörd (Home Office, 
2004, ref Beckman, 2011) Även den utredning som skulle ange 
utgångspunkterna för den svenska integrationspolitiken under 1990-talet 
visade på att begreppet inte kunde definieras helt och därför skulle användas 
med viss försiktighet. Man menade att termen integration har ”en lång rad 
innebörder” och det därför inte är möjligt att att åstadkomma en ”entydig 
definition” (SOU 1996:55, s. 97).
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Integration är dock ett ord som inom vissa områden måste förklaras. Det 
finns olika explicita analyser av det mångfacetterade begreppets innebörd 
som till viss del ger en allmängiltig förklaring av dess betydelse.

Norstedts svenska ordbok beskriver integration enligt följande: 
”sammansmältning av olikartade delar till en helhet ofta med tonvikt på 
utjämning av skillnader” (Norstedts, 2010). I samma riktning beskriver 
Nationalencyklopedin begreppet integration inom samhällsvetenskapen, 
som en process som leder till att skilda enheter förenas (ne.se).

Den norska sociologen och filosofen Dag Österberg menar att ordet 
integration bygger på tre latinska ord; ordet integer som betyder hel, oskadd, 
oförminskad, verbet integrare, att fullständiggöra, fullborda, och sist ordet 
integratio, förnyelse återupprättande av ett tidigare fulländat tillstånd 
(Österberg, 1991). 

Betydelsen i ovanstående förklaringar kan tyckas något diffusa, hur ger man 
dem substans och applicerar dem i praktisk mening? Essensen är dock att 
innebörden av ordet integration syftar till en helhet i positiv bemärkelse.

Att integration i viss mening är av relationell art kan de flesta enas om, att 
beakta relationerna mellan individer och grupper i samhället kan ge en 
indikation på integreringen i ett samhälle. Enligt Beckman (2011) har Henry 
Teune hävdat att graden av integration bestäms av antalet relationer mellan 
invånarna i en viss kontext. Andra anser att en invånares sociala kontakter 
inte ger något utslag på integrationsskalan, utan att det i så fall är av större 
betydelse hur invånarna bemöter varandra och hur villkoren för de 
relationerna ser ut (Beckman, 2011).

Den italienska integrationsforskaren Giovanna Zincone menar enligt 
Beckman (2011) att integration är liktydigt med att invånarna i ett land 
uppbär ”personlig integritet” och har ett ”gott liv” (Zincone, 2000, s. 959 ref 
Beckman). Därvid vänds begreppet till något subjektivt och visar mer på 
invånarens välmående än om det samhälle integrationen förmodas vara 
förbundet till. Om en individs välmående är något subjektivt så är det också 
influerat av fler element än det samhällsstrukturella område politiken har 
inflytande över. 

Enligt MIPEX (Migrant Integration Policy Index) är en grupp individer 
integrerade om de lever: ”lika värdiga, oberoende och aktiva liv som resten 
av befolkningen” (Niessen, 2007, s. 4). Återigen blir begreppet här en 
subjektiv upplevelse och uttrycker en komplexitet vad gäller dess betydelse. 
Begreppet kan i så fall innefatta fler grupper än de som invandrat till ett 
land, till exempel kan det innefatta grupper skapade av ekonomiska barriärer 
som klasskillnader i samhället, religiösa minoriteter och så vidare. 

Inom den klassiska sociologin diskuterades den samtida migrationen och 
mångfalden som medfördes (Österberg, 1991). Det centrala begreppet 
integration avsåg studiet av sociala relationer i samhället som förhållandet 
mellan samhällsstrukturer och enskilda aktörer. Man studerade invånarnas 
relationer till varandra i samband med samhällsordningens stabilitet. Enligt 
Österberg (1991) ansåg sociologerna Comte, Durkheim och Parson med 
flera, att ett samhälles integration kan mätas i invånarnas relationer med 
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varandra och den politiska ordningens stabilitet. Integration skulle således 
kunna beskrivas som den sociala ordningen i ett samhälle mellan invånarna 
och samhällets politiska struktur (Österberg, 1991).

En vanlig tankegång gällande integration är att ett samhälles invånare bör 
vara lika med syftning på normer, identitet och fundamentala värderingar. 
Det synsättet har sitt ursprung i nationalstatens framväxt under 1800-talet 
och förutsätter att invånarna delar den nationella identiteten för att få en 
fungerande demokrati (Taylor, 1998 ref Beckman 2011). 

Utifrån det synsättet blir det en enorm utmaning att integrera människor 
med annan etnisk bakgrund. Om utgångspunkten är en gemensam identitet 
är ett integrerat samhälle komplicerat att åstadkomma på annat sätt än att  
immigration och mångfald begränsas. Mötet med mångfalden i samhället 
har vid ett sådant scenario framtvingat ett ställningstagande att invånarna 
bör tala ett och samma språk, ha en gemensam identitet och dela 
grundläggande värderingar (ibid.). 

En föreställning är att man behöver hantera den sociala anpassningens 
dilemma så att den tillmötesgår alla parters intressen. Följaktligen bör man 
sträva efter att tanken om likhet begränsas i sitt anspråk. En andra 
uppfattning är att integration inte alls har med likhetsprincipen mellan 
invånarna att göra, utan handlar desto mer om lika villkor för invånarna 
både socialt och ekonomiskt. En tredje uppfattning är att ett pluralistiskt 
samhälle bör eftersträva en mångfaldsbaserad grundkonstruktion (ibid.).

Föreningspunkten hos dessa uppfattningar är att man frångår det koncept 
som innebär att minoriteten ska anpassa sig till majoriteten. Tanken om 
likhetsprincipen skulle av många idag istället benämnas med uttrycket 
assimilation – anpassning. Likväl är den alltmer allmänna uppfattningen att 
integrationen inte uppnått gott resultat, varvid det politiska klimatet öppnar 
upp för en renässans gällande assimilationstanken. Man menar att ett 
integrerat samhälle förutsätter att invandrare och minoriteter anpassar sig i 
högre grad än vad man tidigare gjort gällande (Beckham, 2011).

Om nu likhetsprincipen är en omdiskuterad komponent i integrationsfrågan, 
så är ett annat påstående att invånarna i ett samhälle lever integrerat om de 
lever som varandras jämlikar. Frågan måste därför ställas hur lika rättigheter 
kontra behov ska fördelas och regleras. Ett uttryck för detta är 
likabehandlingsplanen, en hörnsten i Europarådets integrationspolitik i 
Europa. Denna princip föranleder en politik vars syfte är att motverka 
sociala, ekonomiska och politiska skillnader mellan utrikesfödda personer 
och övriga befolkningen. Detta skulle kunna innebära, lika rättigheter, lika 
möjligheter, och lika utfall (Beckman, 2011).

Att äga lika rättigheter och möjligheter innebär också att ha samma tillgång 
till arbetsmarknaden som övriga befolkningen i landet. Det har länge varit 
ett faktum att en individs möjlighet till deltagande på arbetsmarknaden står i  
förhållande till vilken nationalitet den har. Statistiska centralbyråns 
undersökning visar att de invånare som är födda i ett annat nordiskt land har 
en lägre sysselsättningsnivå än inrikesfödda, dock långt högre än de som är 
födda i Asien eller Afrika (SCB, 2008, s. 67). 
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Differensen handlar inte bara om tillgång till arbete utan också om vilket  

arbete man får tillgång till och huruvida det motsvarar individens kompetens 
och kvalifikationer. Det har visat sig att innehavandet av ett arbete utan krav 
på utbildning är tre gånger så vanligt hos personer födda i Asien, Afrika 
eller Sydamerika än hos inrikesfödda i Sverige. Konsekvent är därför 
arbetsmarknadspolitik en essentiell del av integrationspolitiken i många 
länder. Tillgången till arbete är följaktligen en av de tio punkter i de 
gemensamma principerna för integration beslutade av Europarådet 2004 
som strax därefter blev en gemensam agenda för integration av 
Europakommissionen (Beckman, 2011).

En undersökning via Statistiska Centralbyrån visar att innehavandet av ett 
arbete är en av de mest grundläggande komponenterna när det gäller att 
främja integration (SCB, 2008, s. 63).

Både den socialdemokratiska regeringen och den borgerliga regeringen har 
under sin regeringstid betonat integration i förhållande till att ha ett arbete,  
både utifrån att det främjar den sociala tillhörigheten, samt att det ger 
personen en möjlighet att bidra till landets ekonomiska tillväxt. Den klara 
uppfattningen är således att vägen till integration är ett arbete (Beckman, 
2011).

Nuvarande regering uttrycker sig i mars 2016 enligt följande:

Arbete är den främsta nyckeln till etablering i Sverige. Arbete ger 
möjligheter att utveckla språket, få kunskap om det svenska samhället 
och få ett utökat nätverk. Nyanländas kunskaper och färdigheter 
måste tas tillvara på ett bättre sätt. Det är angeläget att både kvinnor 
och män får del av effektiva insatser för etablering på 
arbetsmarknaden. Regeringens mål är att uppnå en snabbare 
etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. (www.regeringen.se, 
20160308). 

Motivationen att öka de utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden bör 
omfatta åtgärder som syftar till att främja dess ”kulturella kompetens”. Den 
innefattar kännedom om landets sociala koder och av kanske ännu större 
betydelse, att ha språkkunskap (Beckman, 2011).

Moderaternas tidigare arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson 
uttrycker i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Det är främst genom att stärka utrikes födda personers 
språkkunskaper och jobbchanser som integrationen långsiktigt kan 
fungera bättre /…/ Nyckeln till en lyckad integration och minskat 
sysselsättningsglapp är i mångt och mycket språket. (www.svd.se, 
20130802) 

Språket och människan

Språket ur ett sociokulturellt perspektiv

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 
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ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 
möts (Lgr 11).

Det talade språket är centralt för människan och är av både nyttobetonad 
och social natur. Den främsta egenskapen ett språk har är överföring av 
information. Människor använder språket som ett verktyg för att ge 
information om sig själva och omvärlden runtomkring. Inom den 
sociokulturella teorin om lärandet accentueras språket som en avgörande 
beståndsdel för hur en människas tänkande formas. Språket blir således ett 
medierande verktyg som vi använder för att kommunicera med omvärlden, 
men också det vi formar våra tankar med (Säljö, 2000, s. 87).

Enligt Säljö (2000) menade den ryska psykologen och pedagogen Vygotskij 
(1896-1934) att människans utveckling föranleds av sociala aktiviteter och 
sker i två processer.

 intermental nivå – i samverkan med andra

 intramental nivå – den inre processen

När vi tillägnar oss de perspektiv att se på världen som finns kodifierat i 
språkliga praktiker blir följaktligen språket den viktigaste förbindelsen 
mellan kommunikationen och tänkandet (Säljö, 2000). Denna komplexa 
sammanvävning av dessa skilda processer kallade Vygotskij för 
internalisering. Processen handlar alltså inte enbart om att bemästra något 
utan också om att appropriera och göra något till sitt eget. Språket får 
därmed också en individstärkande funktion (Dysthe, 2003).

De kommunikativa processerna blir följaktligen helt centrala i det 
sociokulturella perspektivet när det gäller människans lärande och 
utveckling. Det är genom de processerna människan tillgodogör sig 
färdigheter, förståelse och kunskap. Det ständiga interaktiva och 
kommunikativa förlopp som pågår hjälper människan att utvecklas och 
presenterar nya perspektiv, i den processen får vi också del av en 
samhällelig gemenskap (Säljö, 2000).

Språk och identitet 

Globalisering, migration, utveckling och etablering av moderna 
kommunikationer har medfört att mångkulturalism och flerspråkighet är 
konstitutiva delar av det senmoderna samhället. Dessa förändringsprocesser 
har utmanat den allmänna tilltron till ideologier och gett större utrymme åt 
subjektiva och individuella sanningar. Till följd av denna utveckling kan 
symboliska former av kontroll och dominans ta utrymme som en 
motreaktion. 

I majoritetsgruppens återskapande av ledande samhällsideologier fyller 
språk en viktig funktion och kan skapa utanförskap för den som inte fullt 
behärskar majoritetsgruppens språk. Här tydliggörs det nära sambandet 
mellan språk och identitet (Hyltenstam, Lindberg, 2004).

Synen på identitet har förändrats med tiden. Tidigare hade man 
föreställningen om att individens identitet utvecklades utan större påverkan 
från omvärlden, förändringar ägde endast rum i samband med individen inre 
förmågor och insikter. Senare teorier speglar större komplexitet, då man vet 
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att individens inre och det sociala samspelet och dess kultur integrerar med 
varandra. Identiteten formas sålunda i dialog med andra individers 
uppfattning och förväntningar på individen (Hyltenstam, Lindberg 2004).

Den postmodernistiska teoribildningen betraktar inte identiteten som 
fixerad, enhetlig och självständig, utan betonar hur den är konstruerad 
utifrån en kontext. Detta får till påföljd att en individs identitet står öppen 
för påverkan i varje ny situation och nytt sammanhang. Identiteten får 
sålunda en oförutsägbar och öppen karaktär (Hyltenstam, Lindberg, 2004).

Språk kan betraktas som både en färdighet och identitet. När man urskiljer 
språkbrukarens dialekt eller accent kan det anknyta till individens identitet.  
En rådande uppfattning om sambandet mellan språk och identitet är att 
individens språkbruk är förhållandevis förutsägbart. Man anser sig kunna 
förvänta vissa språkanvändningsmönster utifrån en individs omständigheter 
som kön, ålder, geografisk hemvist och klasstillhörighet. Utifrån individens 
språkbruk tror man sig därför kunna göra förhållandevis tillförlitliga 
förutsägelser om till exempel individens sociala miljö och socioekonomiska 
position. Enligt denna teori uttrycker individen sin identitet explicit.

Då individen omges av social interaktion påverkar detta emellertid både 
identiteten och språkbruket. I det sociala och språkliga samspelet uttrycker 
och negocierar parterna sina självuppfattningar, tolkningar av sociala roller, 
relationer och statusförhållanden. Detta får till följd att varje språklig 
handling ses som en identitetshandling (Lepage,1985 ref Hyltenstam, 
Lindberg 2004).

Om identiteten kommuniceras och medieras via språkbruket, blir också 
identiteten en social konstruktion som produceras och reproduceras i olika 
språkliga samspel. Detta då individen speglar sig i den sociala verklighet 
som den lever i. Därmed samverkar det verbala språket till att upprätthålla 
och ifrågasätta sociala strukturer, maktrelationer och ideologier 
(Hyltenstam, Lindberg, 2004). 

Människan och socialisation

Havnesköld och Risholm Mothander (2009) hänvisar till Bowlbys 
objektrelationsteori som baseras på att människan söker kontakt med sin 
omgivning från att den föds, redan då tydliggörs människans behov av 
gemenskap för välmående och utveckling. I anknytningen till föräldern och 
omgivningen utvecklar barnet sin förmåga till samspel. I det känslomässiga 
klimat som skapas utifrån regleringen av positiva och negativa affekter 
behöver det också kunna samspela i det känslomässiga utrymme där 
intersubjektivitet och anknytning utvecklas. Barnets förmåga att dela 
känslospråk med sin förälder bidrar till anknytningens utveckling, likaså 
bidrar anknytningen till att intersubjektiviteten kan vidareutvecklas och 
fördjupas (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

Hwang och Nilsson (1995) pekar på Erik H Erikssons psykosociala teori om 
att människans utvecklingen löper i åtta utvecklingsfaser genom hela livet. 
Varje fas står i förhållande till relationerna gentemot omgivningen och varje 
fas kännetecknas av en speciell kris eller konflikt som måste lösas. Till 
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exempel i åldern 12-20 år består konflikten utav ”identitetsförvirring”. 
Beroende på hur individen bemöts kan utfallet bli olika. Vid ett gott 
relationellt stöd i denna åldern får individen en integrerad jagbild och 
framtidstro. Om stödet däremot är bristfälligt kan det resultera i en splittrad 
jagbild, negativ identitet, överdriven anpassning och depression (Hwang & 
Nilsson, 1995).

Enligt Stenberg och Isenberg (2013) är människan väsentligen en social 
skapelse, en del av en socialisation. En människa blir aldrig färdig eller 
fullkomnad utan rör sig dynamiskt i förhållande till socialisationen. Inom 
den klassiska sociologin menar man att människan och samhället 
korresponderar. Ett individualistiskt samhälle till trots kan inte människan 
reduceras till sig själv utan är alltid införlivad i ett sammanhang (Stenberg & 
Isenberg, 2013).

Antonovskys (2005) definierade begrepp KASAM – känsla av 

sammanhang – visar ytterligare på hur de sociala sammanhangen i livet kan 
ha en avgörande betydelse för hur en individ hanterar påfrestningar i livet. 
Begreppet KASAM innefattar tre områden; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 
stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Det innebär att man upplever att 
tillvaron har sammanhang och struktur, med ordnad information. En individ 
med hög känsla av begriplighet förväntar sig att den stimuli som kommer i 
ens väg är förutsägbar, kommer den ändå som en överraskning går den att 
ordna eller förklara. Det handlar således om den kognitiva förmågan att 
bedöma verkligheten. Den andra komponenten hanterbarhet handlar om de 
resurser en individ har till sitt förfogande för att möta motgångar. Till 
exempel familj, vänner eller ett sammanhang som är till hjälp för att själv 
orka. Den tredje komponenten meningsfullhet handlar om att en individ har 
en drivkraft i sitt liv, något som engagerar och är viktigt för den. Formellt 
sett syftar det till i vilken utsträckning man känner att livet har en 
känslomässig innebörd för en (Antonovsky, 2005). 

Stenberg och Isenberg (2013) beskriver ”känsla av sammanhang” som en 
känsla av att vara en del av en betydelsebärande social värld. Det innebär att 
människor behöver gemenskap av två fundamentala skäl. Det ena är att 
individen känner sig bekräftad som person och får vila ut från de 
opersonliga och krävande åtaganden som kan ta plats i andra sammanhang. 
Gemenskapen är enligt Stenberg och Isenberg (2013) en del av vad Markuu 
Hyppä tidigare benämnt som ”socialt kapital”, det handlar om att ha tillgång 
till ett socialt nätverk där relationer baseras på ömsesidig tillit. Det andra 
skälet för individens behov av gemenskap är att den erbjuder en plats där 
individen kan utvecklas och tillsammans med andra utbyta tankar och idéer 
som också inbegriper samhället i en vidare mening (Stenberg & Isenberg, 
2013).
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Community Music

Begreppet ”Community Music” har funnits i amerikansk litteratur sedan 
1960-talet och har utövats i flera årtionden. Definitionen kan dock skifta 
beroende på sammanhang och förutsättningar (MacDonald, Kreutz & 
Mitchell, 2012).

Begreppet ”Community” är en ifrågasatt term både teoretiskt, politiskt och 
praktiskt. Enligt en utredning i mitten av 1900-talet identifierades nittiofyra 
olika innebörder av begreppet. Genom åren har otaliga socialvetenskapliga 
metoder lagts fram för att ge en förståelse för begreppet som koncept (ibid.).

Med begreppet ”Community Music” avses en sammanförande verkan 
genom musik. Musiken ses som en medfödd social handling som förenar 
människor. Den manar för gemenskap och skapar en gemensam identitet. 
Musiken lockar också till deltagande och kan därför ha en integrerande 
verkan och är en positiv motkraft för social isolering bland människor i 
samhället (ibid.).

MacDonald och Kreutz (2012) hänvisar till Veblens beskrivning av 
Community Music som ett inkluderande av all sorts musik. Det centrala är 
aktivt musikskapande, vilket gärna kan inkludera framföranden, skapande 
och improvisation. Deltagarnas välmående är minst lika viktigt som den 
musikaliska lärandeprocessen. När deltagarna gör de gemensamma 
aktiviteter som musiken erbjuder, för det dem samman, det främjar den 
kollektiva såväl som den individuella identiteten (ibid.). 

Lärandeperspektivet inom Community Music medför ofta vid framgång en 
personlig tillfredställelse och ett positivt självuttryck. Detta stärker såväl 
gruppen som individen och får i sig en terapeutisk verkan. Grundvalen är att 
se Community Music som en musikterapeutisk handling. Denna handling är 
en utvecklingsresurs i ett samhällsperspektiv, som förenar samhälle och 
människans hälsa. ”Health musicking” är en sammanbindande term för 
individens erfarenheter och liv med musik och hälsa i ett samhälls-
perspektiv. Musikterapi och Community Music har sitt ursprung i en 
gemensam tro på ”musicking”, en positiv tillförsel och kraft i människors 
liv. Alla människor äger musiken, vilket också innebär att Community 
Music är för alla (ibid.). 

Körsångens effekter

Community Music förekommer mycket i vårt samhälle, något av den allra 
vanligaste förekomsten är körsång. Det terapeutiska med kör är kanske inte 
alltid uttalat eller ens medvetandegjort men det finns ändå där som en 
sekundär effekt. Det terapeutiska sker när man skapar en medvetenhet och 
formar ett hälsofrämjande syfte med Community Music (MacDonald, 
Kreutz & Mitchell, 2012).

Töres Theorell har utfört olika studier för att visa på körsångens hälso-
främjande effekter. Han menar att musiken i sig är en gruppsammanhållande 
kraft som kan ha en mycket väsentlig del i musikens hälsofrämjande effekt, 
det sociala stödet är således en hälsofaktor. Den kollektiva effekten av 

17



musik har också en förklaring i spegelneuronerna. När vi ser eller hör en 
människa utföra en handling så aktiveras de delar av vår hjärna som ger 
vidare direktiv att utföra samma handling, vilket skapar en känsla av 
samhörighet. 

När en människa sjunger får det konsekvenser rent fysiskt som medför en 
god effekt för hälsan. I studien Does singing promote well-being (Theorell, 
Sandegren, Grape mfl, 2003) gjordes en medicinsk undersökning för att se 
de biologiska effekterna vid sång. Studien utfördes på två grupper, den ena 
gruppen bestod av amatörsångare och den andra gruppen var professionella 
yrkessångare. I undersökningen mätte de EKG (hjärtverksamhet) och TNF-
alfa (ämne i immunsystemet som ökar vår trötthet) både innan och efter 
sångtillfället. Blodprover togs också för att visa halterna av prolaktin, 
kortisol (stresshormon) och oxytocin (lugn- och ro-hormon). Resultaten 
mellan de professionella sångarna och amatörsångarna skiljde sig i den mån 
att sången hade mest positiv effekt på amatörerna. De hade mer höjda halter 
av oxytocin och sänkta nivåer av kortisol och immunstressparametern TNF-
alfa. Man fann också en bra balans mellan det sympatiska (stressnerv-
systemet) och det parasympatiska (vilonervsystemet). Gruppen med de 
professionella sångarna hade större variationer i EKG-resultaten och sämre 
balans mellan ovannämnda nervsystem, de gick helt enkelt upp i varv mer. 
Trots det hade sången ändå goda effekter då de fick ökad energi samtidigt 
som de kunde slappna av. De hade också en ökad oxytocinhalt i blodet. Man 
utförde även intervjuer med sångarna från de båda grupperna före och efter 
sångtillfället, och fick även där olika resultat. Amatörerna talade mer om att  
de upplevde lycka och en känsla av självförverkligande efteråt. 
Yrkessångarna däremot var mer uppmärksamma på var i sången de hade 
sina brister, vad de kunde ha gjort bättre. Theorell menar att 
prestationskraven varierar mellan de olika grupperna och att det kan vara en 
avgörande faktor i de skilda resultaten (ibid.).

Oxytocin vars halter ökar vid aktiviteten sång, anses vara ett gåtfullt hormon 
då det har många olika effekter. Framförallt förknippas det vanligen med en 
förlossning, då det är det hormon som sätter igång värkarna, men det har 
också en lugn och ro effekt och kan till exempel få ökad halt i blodet vid 
massage. Det har även visat sig i studier på djur att det har en god effekt på 
inlärningsförmågan.

Ytterligare studier av Theorell visar på att effekten av att sjunga i kör också 
stimulerar de reparerande systemen i kroppen. Till exempel utsöndras 
hormonet testosteron som när det regleras naturligt hos kvinnor och män har 
en reparerande verkan på kroppens celler, vilket vidare kan motverka 
negativ stress och dess destruktiva följdeffekter. Den sammantagna 
medicinska effekten av körsång består alltså av ökad oxytocinhalt, ökad halt 
av kroppens eget morfin – betaendorfin. Likaså medför den långsamma 
djupandningen sänkt puls och blodtryck, samt att stora muskelgrupper 
stimuleras. Som redan nämnt ökar halten av kroppens eget testosteron vilket 
har en uppbyggande effekt på vävnaderna. Även immunglobulinet IgA 
påverkas, vilket kan medföra en ökad motståndskraft mot infektioner, likaså 
påverkas fibrinogen som också influerar immunförsvaret. Utöver 
ovanstående effekter så får lungorna träna i och med den djupandning som 
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krävs vid sång, andningen bidrar också till att kroppen syresätts (Theorell, 
2009).

Individens sång i ett sammanhang

Words make you think a thought.
Music makes you feel a feeling.
A song makes you feel a thought.
(E.Y Harburg, 1896-1981)

Varje individs röst är unik precis som varje människa är unik, rösten kan 
därför ses som ett ljudande DNA (Mohammar, 2009).

Leijonhufvud beskriver i sin avhandling hur den egna rösten är en klingande 
bekräftelse på ens existens här i världen. Att sjunga och uppleva hur den 
egna rösten får ljuda och ta plats återkopplar till självförtroendet. Sången får 
människan att känna och uppleva (Leijonhufvud, 2011).

Att med sin unika stämma sjunga ackompanjerad med en annans sång 
skapar en ytterligare dimension av närvaron av ”den andra”. Den andres röst 
är en förutsättning för att uppleva samklang, likaså är kontrasten mellan den 
egna rösten och den andres en förutsättning för att höra uniciteten hos sig 
själv men också uniciteten hos den andra. Detta skapar förutsättningar till en 
positiv nyfikenhet på den andre (ibid.). 

Vidare menar Leijonhufvud att sången i världen skapar en samvaro med 
mänskligheten som ett holistiskt fenomen. Att sjunga med sin egna röst och 
bekräfta sin existens som människa, att blanda sin röst med andra röster som 
kommer från andra människor, det innebär att bli en del av mänskligheten 
och att vara unik tillsammans med andra människor som är unika. Olika 
typer av musik och sångtexter kan fungera extensivt för mänsklighetens 
transcendens till att gälla över tid och rum. Genom att låna sin röst till en 
sång från en svunnen tid eller annan kultur kan sången också fungera som 
en historisk och kulturell länk (ibid.).

Sång och språk i samverkan

Få ting kan fånga en människas uppmärksamhet så som ljud. I både språk 
och musik är ljud ett gemensamt element och människans kapacitet att 
uppfatta olika ljud som just språk eller musik får ytterligare en dimension. 
Att uppmärksamma ljud och kunna lyssna är en viktig komponent för att 
sedan kunna härma och för att kunna urskilja fonem. Ett sådant lärande sker 
till exempel i Suzukimetoden, där ett uppmärksamt lyssnade är 
betydelsefullt för att en elev ska lära sig spela på samma sätt som det har lärt 
sig sitt modersmål det vill säga genom socialt samspel (Dahlbäck, 2011). 

Enligt Uddén (2004) visar studier på att elever med en god läsförmåga 
också hade en god förmåga att urskilja tonhöjd. Detta kan tyda på att att det 
är viktigt för språkutvecklingen att stimulera individens auditiva 
urskiljningsförmåga. Därför är det av yttersta vikt att det finns någon som 
förebildar korrekt (Uddén, 2004). 
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Både det språkliga och musikaliska lärandet bygger på förebildande och 
imitation. Den imitativa metoden utgörs av två skeenden, först observation 
och därefter reproduktion, varav den senare kan ske direkt eller vara 
fördröjd. Rytmen och tonen har stor betydelse för att kunna imitera andra 
och förstå det talade språket (Dahlbäck, 2011).

Såväl språk som musik är traditionsmedlare och kan förmedla handlingar, 
upplevelser, känslor m.m. De gemensamma komponenterna är att de båda är 
rytmiska, syntaktiska, affektiva och melodiska. Däremot kan musik ha en 
ytterligare direkt verkan och uppskattas över kulturella gränser utan att man 
måste förstå texten. Det kan finnas många ord för en känsla, men musiken 
kan vara bättre på att uttrycka den (Patel, 2008).

Även om tal och sång har många gemensamma nämnare som vokaler, 
konsonanter och tonhöjdsskillnader så står musiken i högre grad för en mer 
explicit tonhöjd. På samma sätt är den musikaliska melodin distinkt skild 
från talets genom tonalitet, puls och intervall. En ytterligare skillnad är att  
periodiciteten i det rytmiska mönstret är mer fastställt och strikt i musik, 
även pauser står i förhållande till den fasta pulsen. Det talade språket 
däremot kan präglas av långt mer oregelbundna flöden (Patel, 2008).

Varje språk har en rytm som är en del av ljudstrukturen i språket och att 
kunna behärska den är en del av kompetensen i ett språk. Betoningar är ett 
avseende av prosodi, och språk kan därför delas in baserat efter hur de 
betonas. När man hör ett främmande språk går det sällan att urskilja ordens 
gränser, dock kan rytm signalera frasgränser och därmed segmentera talet. 
Rytm och puls har som funktion att samordna musik och rörelse, dessutom 
skapar det en gemensam tidsram för samspel (Patel, 2008). 

Prosodi är språkets melodi och involverar intonation, rytm, betoningar, 
klang och dynamik. Melodin i musik utgörs av fasta tonhöjder kombinerat 
med puls och rytm som sen smyckas med varierande dynamik. Det har visat 
sig lättare att lära nya ord med rytm i sång med tydlig puls. Ju mer stereotyp 
struktur ett material har desto bättre förutsättningar har individen att minnas 
det. Detta för att det är lättare att sedan placera det man hört i en struktur 
vilket får som följd att man förstår och minns det bättre. 

En strukturerad form kan även innebära en repetitiv form, det hjälper 
individen att minnas och gradvis behärska rytm och uppbyggnad. Därför är 
användandet av sånger i språkundervisningen ett gynnsamt verktyg. Med 
sånger faller det sig naturligt att repetera och fler sinnen involveras i 
inlärningsprocessen som medvetandegör och hjälper minnet (Dahlbäck 
2011). 

I en studie av utförd av Dahlbäck om barns språklärande tillsammans med 
musik framkommer hur enkla sånger hjälper barn med språket. Sångerna 
står för en enkel struktur där även melodi, rytm och rim hjälper minnet. Hon 
menar att när barnen börjar sjunga kommer oftast orden även om de inte 
trodde att de kunde dem (ibid.). 

Sammanfattningsvis menar Dahlbäck att inlärningsmöjligheterna blir större 
med sånger och musik då man kan variera och repetera språkliga 
färdigheter. Till exempel kan man stärka inlärningsprocessen genom det 
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visuella, auditiva och kroppsliga lärandet. I sångerna är stavelserna påtagligt 
markerade och texterna är ofta lätta att lära med tydliga fraseringar och rim. 
Sånger har dessutom ofta en tydlig struktur med rytm, melodi, vers och 
refräng vilket gör formen tydlig. Att därför använda sång i språkinlärningen 
kan var ett sätt att placera ord och texter i strukturerad form med tydlig 
början och slut som gör det lättare för eleverna att lära sig både nya sånger, 
melodier och ord (ibid.).

Dahlbäck sammanfattar musikens medierande funktioner för det språkliga 
lärandet enligt följande:

 Tydliggöra musiken i språket genom att ge mönster för betoningar, 
rytm, klang och nyanser.

 Uppmärksamma förmågan att lyssna.

 Ge gruppen möjlighet att delta samtidigt med röst och det 
kroppsliga.

 Ge språket en tydlig form genom sånger.

 Repetera och befästa språklig förmåga gemensamt med sång och 
musik (Dahlbäck, 2011).

Genomförande – 

kvantitativ studie om integration

En studie utfördes för att ytterligare belysa definitionen av integration, vad 
begreppet kan stå för och vad en integration kan innebära på praktisk nivå 
för den som är ny i ett land. 

Då begreppet integration är av sådan komplex art och innebörden inte är 
tydligt fastställd fanns en önskan att undersöka vad den allmänna opinionen 
anser om begreppet, vilka förväntningar som finns i frågan. 

Studien utfördes via sociala media för att få ett mångsidigt omdöme i ämnet. 
Den riktade sig till boende i Sverige där etthundra personer fick svara på en 
enkät med två frågor om integration. Informanterna är mellan ca 20-80 år 
och är utspridda på skalan av politisk tillhörighet. Svaren var anonyma och 
de fick respondera på frågorna med egna ord och utveckla i den mån de 
ville. 

När alla svaren var expedierade delades de in i ett antal olika kategorier 
baserat på svarens gemensamma nämnare, detta för att kunna fastställa 
studiens utfall.

Vad betyder integration?

Fråga 1, Vad betyder Integration? (Enligt din uppfattning).

Följande stapeldiagram visar en sammanställning av svaren på frågan.
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Beskrivning av svar fråga ett

De flesta kategorier av svar tenderar att tangera vid varandra, dock finns det 
differenser som avgör indelningen. 

Delaktighet i samhället på 49 procent var det vanligast återkommande svaret 
på fråga 1. Det framgick i svaren att det handlade om en egen drivkraft från 
den nyanlända att engagera sig och ”bidra” – ett ord som också återkom i 
många svar. Detta var också den formuleringen som skilde kategorierna 
”delaktighet i samhället” och ”inklusion” åt. Inklusion signalerar om en 
aktivitet från samhällets sida, medan ”delaktighet i samhället” involverar en 
aktivitet från både samhället och den nyanlände. 

”Social gemenskap” på 20 procent var det svar som fick näst högst andel. 
Det står tydligt att integrering inte kan främjas vid social isolering. Följande 
på skalan (18 procent) finner vi förmågan att kunna behärska landets 
officiella språk. Informanterna beskrev olika utförligt hur språket är nyckeln 
för att kunna bli integrerad, då det är genom den kunskapen som övrig 
kunskap kan vidarebefordras. Det kan tillexempel handla om kunskap om 
lagar, rättigheter, skyldigheter, det nya landet och en öppning för att kunna 
att ta kontakt med ortsbefolkningen. 

17 procent ansåg att integration handlar om assimilation och anpassning för 
den som kommer ny till ett land. Uttryck som ”ta seden dit man kommer” 
och ”stå på samma värdegrund” var några av de beskrivningar som återkom.

Någon beskrev hur anpassning och acceptans hör ihop och kan appliceras på 
båda parter. 

”Att anpassa sig till ett samhälles lagar och normer, vara en egen individ 
med sin kultur och historia, men att acceptera till exempel normer och 
värderingar i det nya samhället.” 
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15 procent tog upp inklusion som en beskrivning av integration. Som redan 
nämnts stod det tydligt att det till största del handlar om samhällets insats 
och intention att öppna upp och skapa rätt förutsättningar för den som 
kommer ny till landet. Aktionen ligger således här helt på samhället och 
innefattar i den meningen inte den nyanlände. 

Att snabbt komma i arbete ansåg 14 procent vara en grundläggande del i 
integration. Många menade att det får flera önskvärda följdeffekter som 
social gemenskap, samt att man bidrar till landets välfärd och att det 
tillsammans skapar förutsättningar för delaktighet i samhället på flera plan.

14 procent menade att integration måste handla om en ”sammansmältning” 
av den befintliga och nya kulturen. Någon skrev ”det är att sammanföra 
olika delar till en ny helhet, skapandet av en helhet från olika delar”. För att 
tydliggöra ytterligare skrev någon ”att samhället också anpassar sig till de 
förändringar som blir till följd av en större mångfald”. Detta innebär ett 
dynamiskt samhälle i ständig förnyelse.

Rättigheter och skyldigheter är två centrala begrepp i samband med 
integration. Att inneha lika rättigheter och skyldigheter som övrig 
befolkning, men också att nyckeln till integration kan innebära att ha 
kunskap om dessa viktiga element i en samhällsstruktur.

Vad skulle du behöva för att känna dig integrerad i ett nytt 

samhälle?

Andra frågan ställs som en kontrast till första frågan, vilka förväntningar har 
vi på dem som kommer till vårt land och vilka förväntningar skulle vi ha 
som nyanlända till ett främmande land. Frågan ställs även här så att 
informanten svarar utifrån sitt eget subjektiva perspektiv. Avsikten är att 
studien kan ge en indikation på vad som är viktigt att för den nyanlände.

Fråga 2, Om du flyttat till ett annat land, vad skulle du behöva för att känna  

dig integrerad i samhället?

Följande stapeldiagram visar en sammanställning av svaren på frågan.
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Beskrivning av svar fråga två

Fråga två i studien visade på vikten av att lära sig språket. 58 procent 
menade att det är det första man behöver bemästra för att ens kunna ha en 
möjlighet att integreras. När man behärskar språket medför det positiva 
följdeffekter som förståelse för landet och dess befolkning, samt en långt 
större möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Många var mycket resoluta i sitt fastställande att språket är en avgörande 
faktor för en lyckad integration:

”Det enda jag hade behövt är stöd med språket. Så länge en person lär sig 
språket och klarar av att kommunicera med övriga medborgare så löser det 
mesta sig.”

”Språket är ett måste, det skulle vara det viktigaste att lära sig så kvickt som 
möjligt.”

”Språket först av allt”, ”Språket är en nyckel”, var återkommande meningar.

Studien visade även på vikten för individen att ha en social gemenskap. 54 
procent uttryckte det som en relevant del för att känna sig integrerad i det 
nya landet. Av de 54 procent betonade nära hälften vikten av att ha 
inhemska vänner från det nya landet. Detta för att få större förståelse för 
landet, men också för att känna sig emottagen och accepterad.

Uttryckssätten varierade mellan en offensiv och en defensiv hållning i det 
sociala. En del uttryckte ”att lära känna människor från landet”, vilket kan 
tyda på en offensiv aktivitet, att själv agera för önskat mål. Lika många 
uttryckte dock en mer tillbakadragen position i det sociala samspelet. Det 
kan förvisso interpreteras på flera sätt, som till exempel olika personligheter, 
tidigare erfarenheter med mera.

Det framgick dock i svaren hur utsatt det kan upplevas att komma till ett 
nytt land och inte tillhöra en gemenskap. Känslan av utsatthet kan även 
resultera i en osäkerhet som frambringar en önskan av att den andra parten 
är mer offensiv. Följande citat från studien är enbart några av de många 
uttryck som indikerar på ovanstående påstående:

”Inhemska som engagerar sig och vill lära känna mig.”

”Bli hembjuden och medtagen på saker som middagar och fester.”

”Bli hembjuden och få vänner.”

”Att människor som bodde där bjöd in mig till sin gemenskap.”

Likaså fanns det en explicit önskan att bli sedd som en individ med ett 
egenvärde och inte bara få en epitet av att vara nyanländ. Några uttryckte 
följande;

”Omtyckt och att de är nyfikna på mig” /..../ ”människor som bodde där 
bjöd in mig i sin gemenskap” /…/ ”Skulle bli väldigt glad om de tyckte att 
jag var en intressant person och brydde sig om mig.” 

Ovanstående citat visar på människans essentiella behov och önskan att bli 
sedd och bekräftad för sin egen skull. Många gav i samma mening också 
uttryck åt en önskan att bli bemötta med vänlighet och värme.
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”Respekt att få vara den jag är, att jag kommer från ett annat land och att 
människor värdesätter de kunskaper och egenskaper som jag tar med mig in 
i landet. En varm famn som gör att jag kan komma in i samhället.”

Människans behov av respekt innefattar också självrespekt, 43 procent 
menade att ett arbete skulle förenkla en integrering i ett nytt land. Ett arbete 
öppnar enligt informanterna i studien för sociala möjligheter och ger en 
upplevelse av delaktighet på en praktisk nivå. Svaren visade på en tydlig 
vilja att ”göra rätt för sig”, för samhällets skull men också för sin egen skull.

”Ett arbete – att kunna försörja mig själv och inte vara en börda för någon.”

”Arbete för att behålla min värdighet”, ”göra något vettigt och meningsfullt 
för både mig och andra.”

Ett arbete ger också en frihetskänsla, att kunna försörja sig själv skapar 
också en trygghet. 

”Tillgång till arbete, d.v.s. egen försörjning för att kunna leva med i 
vardags- och fritidsliv.”

26 procent åsyftade att trygghet hör ihop med kunskap om rättigheter och 
skyldigheter. Om man har kunskap om sina rättigheter/skyldigheter i det nya 
landet skapar det förutsättningar för ett mer okomplicerat förhållningssätt 
både socialt och kulturellt. Kunskap genererar ofta förståelse.

”Lära mig nycklar in i grannskap och samhällsliv” /.../ ”Förståelse för hur 
samhället fungerar” /.../ ”Integration är en process som ofta tar tid där 
många bidragande faktorer bygger på känslan av tillhörighet.”

26 procent av informanterna uttryckte också att man behöver åtnjuta samma 
villkor, skyldigheter och rättigheter som övrig befolkning för att känna sig 
integrerad i samhället.

En basal rättighet kan vara att ha en bostad. 15 procent uttryckte koncist att 
en bostad är en viktig komponent för att uppleva sig integrerad. Inga 
beskrivningar gjordes vilket kan vittna om det självklara i frågan.

17 procent av informanterna uttryckte en önskan om ett sammanhang i en 
integrationsprocess och det framgår i nedanstående citat att det handlar om 
ett sammanhang där en individ blir sedd och bekräftad på en närmre nivå än 
en neutral plats- där upplevelsen är känslan av sammanhang .

”Förståelse, diskussion, sammanhang, information, vänliga människor som 
vill förstå mig och hjälpa mig att förstå dem, ett sammanhang där jag får 
vara jag, men där jag även kan få lära mig mer om hur det är att vara som 
dem.”

Endast 5 procent av informanterna responderade i något som närmast kan 
placeras i kategorin ”sammansmältning”. I de svaren framgick en önskan 
om att äga samma möjligheter i det nya landet som man haft i sitt 
ursprungsland.

”Frihet att tänka, prata och värdera som jag vill = som jag gjort tidigare i 
hemlandet”. 

25



Citatet och de som svarat liknande, syftar i högre grad på mänskliga 
rättigheter än om integration. Dock är ett demokratiskt land av yttersta vikt 
och eftersom världens alla länder inte praktiserar demokrati, blir således 
svaret på frågan en form av ”sammansmältning”.

Analys

Studien belyser återigen att begreppet integration är av komplex art, vilket 
framförallt visades i fråga ett. En del informanters respons på fråga ett var 
av beskrivande karaktär vilket riktades mer till fråga två och blev därtill 
något svårare att uttyda. Dock stod det tydligt att de flesta anser att 
integration handlar om ”delaktighet i samhället”. Delaktigheten kan sedan 
förgrena sig i flera riktningar som arbete, kunskap om samhället, social 
gemenskap, behärskande av språket, m.m. Integrering handlar tillika om att 
de nyanlända blir lika självklara i samhället som övriga medborgare, med 
lika rättigheter och skyldigheter. 

Det som skapade komplexitet var hur olika syn på begreppet tenderar att 
skapa motsättningar. 17 procent anser att integration handlar om 
assimilation och anpassning, vilket innebär att den eventuella omställningen 
handlar om den nyanlände. 14 procent anser att integration handlar om 
”sammansmältning”. Beskrivningarna talar om en ny helhet, vilket kan 
medföra ett helt nytt samhälle på flera nivåer. De två helt olika tolkningarna 
av integration och dess betydelse är i princip motsättningar till varandra och 
kan därtill bli komplicerade för både samhället och för de som ska 
integreras. 

Svaren på fråga två – behoven i en integreringsprocess – var jämförelsevis 
självklara. Språket anses som den viktigaste nyckeln för att kunna bli 
integrerad och få en självklar del i samhället. Informanterna anser att 
språket är det som öppnar upp för övriga viktiga komponenter i en 
samhällelig delaktighet, som till exempel arbete, kunskap om 
rättigheter/skyldigheter och framförallt social gemenskap. Att ha ett socialt 
sammanhang och en social gemenskap anser informanterna vara det näst 
viktigaste, då även det bereder tillträde in i ett samhälle och dessutom 
skapar goda förutsättningar för psykiskt välmående. 

Differenserna i svaren på fråga två var av annan art än väntat, det var 
påfallande hur människors olikheter lyste igenom i svaren gällande egna 
incitament. De flesta beskrev vad de behövde för att själva kunna vara 
offensiva och ta steg, men påfallande många beskrev sig själva som 
mottagare och hur de behövde att den andra parten, i det här fallet det nya 
samhället, bereder plats för dem. 

Denna skillnad är en viktig aspekt för en lyckad integration – hur får man 
med alla? Om människor har flytt från krig och oroligheter finns det 
förmodligen en brutenhet som behöver upprättas och i det fallet är det 
troligen extra viktigt att känna att man är väl mottagen och beredd en plats i  
samhället.
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Genomförande – 

kvalitativ studie om kör för nyanlända

Om Integrationskören

Integrationskören sker i samarbete med ortens musikskola, SENSUS och 
skolan för nyanlända som fungerar som en förberedelseenhet innan de 
slussas ut i den svenska grundskolan och dess förberedelseklasser. 

Kören äger rum på skolan strax efter avslutad skoldag en gång i veckan. De 
flesta i kören har varit i Sverige maximalt några månader, endast några få 
har varit här ett år. Deltagarna kan variera i antalet från gång till gång 
mellan ca 8-25 stycken. Då skolan är en förberedelseenhet som motsvarar 
grundskolan är de flesta deltagarna i kören mellan ca 10-15 år, dock har vi 
öppnat upp för ungdomar på ett närliggande asylboende att delta, vilket 
innebär att åldrarna ibland kan stiga upp till ca 20 år. 

De allra flesta deltagarna har flytt till Sverige på grund av krig och 
oroligheter i sina hemländer, några enskilda har kommit på grund av andra 
familjeskäl. Majoriteten av de äldre deltagarna är helt ensamkommande och 
de deltagare som har familj med sig har i de flesta fall en eller flera 
familjemedlemmar kvar i hemlandet. Många bär med sig oro över framtiden 
på grund av de osäkra omständigheterna och förutsättningarna i den nya 
situationen. Detta påverkar ibland närvaron i kören, en del kommer för att 
de verkar behöva en fast punkt, samvaron och aktiviteten i kören. En del 
andra drar sig undan och kommer tillbaka vid senare tillfälle.

Det är åtskilliga syften med kören, ett centralt syfte är att få ytterligare en 
möjlighet att lära sig det svenska språket, det är också ett forum för 
deltagarna att ta del i en social aktivitet. Den sociala aktiviteten med sången 
som sociokulturellt verktyg öppnar förhoppningsvis upp för en samhörighet 
deltagarna emellan, de regelbundna träffarna står också för att de ska ha en 
fast hållpunkt i veckan där de vet att de har en given plats och är sedda. 
Vidare kan kören ha en terapeutisk sekundär effekt, delvis på grund av den 
sociala gemenskapen, men också ur den aspekten att vi genom sången 
arbetar med uttryck av känslor.

Körträffarnas upplägg

Varje körträff är en och en halv timme i veckan och innehåller olika 
delmoment. Kören tilldrar sig i ett vanligt klassrum där vi möblerar om och 
bär in de instrument som ska användas. Många deltagare kommer lite 
tidigare än utsatt klockslag och brukar då vara med och ställa i ordning 
stolar och instrument. Då eleverna på skolan inte har någon 
musikundervisning tar de tillfället i akt att även spela på de instrument som 
finns att tillgå, piano gitarr och diverse percussion-instrument. Körträffarna 
innehar alltid samma delmoment, uppvärmning, uppsjungning, 
sångstund/låtinlärning och oftast fika, vilket har berott på om de vill ha fika 
eller ej.
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I kontraktet med körprojektets sponsorer finns en överenskommelse att ha 
en konsert med en ”svensk kör” en gång per termin. Mötet och samarbetet 
med andra barn och ungdomar avser gynna integrationen. Det ska då 
innefatta ett antal gemensamma repetitioner inför konserten tillsammans, 
samt att själva konsertdagen öppnar upp för en dag av gemenskap.

Uppvärmning

När det är dags att börja brukar vi inledningsvis välkomna de som är nya, de 
får berätta vad de heter, varifrån de kommer och hur länge de har varit i 
Sverige. Efter presentationen har vi uppvärmning, där ingår framförallt tre 
delmoment. Först värmer vi upp kroppen, bland annat gör vi en övning där 
man klappar lätt på hela kroppen för att få igång blodcirkulationen. Att vara 
varm i kroppen när man sjunger gör kroppen mjuk och förhindrar 
spänningar som kan uppstå, speciellt om man är ovan sångare. Vidare gör vi 
övningar där vi förankrar kroppen och får med de muskelpartier som ska 
aktiveras. Det momentet har betydelse av flera anledningar, delvis för att 
man behöver vara grundad när man sjunger – då klarar rösten att framställa 
mer – men också för att ge deltagarna en möjlighet att få tillgång till hela sitt  
jag. Vi har erfarit att en del som går igenom stress och oro ”stänger av sin 
kropp”, de har inte tillgång till sin kropp på ett naturligt sätt, det kan handla 
om att de är väldigt stela eller går runt och håller andan. Vilket också kan 
underlättas av följande moment. 

Avspänning/stretchning gör vi bland annat för att tänja ut spända muskler, 
återigen för att avspända muskler är av yttersta vikt för att kroppen och 
stämbanden ska kunna arbeta fritt och motivera ett fritt flöde för rösten. 
Lika viktigt är det faktum att det hjälper deltagarna att slappna av och få 
tillgång till sin kropp, speciellt för de deltagare som lever med mycket oro 
och har spänningar i kroppen som de inte är medvetna om, det kan till 
exempel handla om att de konstant har axlarna högt uppdragna. 

Det sista delmoment inom uppvärmningssektionen är andningsövningar. 
Övningarna går ut på att kunna disponera luften så att den inte tar slut så 
snabbt, de handlar också om att få ned djupandningen vilket står i 
förhållande till att ha tillgång till hela sin kropp. Att ha kontroll över sin 
andning är grundläggande inom sångteknik eftersom vi sjunger på 
utandningen, har man för grund andning så orkar man till exempel inte 
sjunga långa fraser, rösten orkar inte upp på höga toner och man kan överlag 
inte hantera så mycket dynamiska variationer i sången. Att ha en fungerande 
andning är därför sångtekniskt primärt, dock är andningsövningarna också 
särskilt bra för den som kommer stressad och orolig. Som redan nämnt har 
vi sett att flera deltagare kommer spända och avstängda i förhållande till sin 
egen kropp, en del sitter och håller andan omedvetet. Att göra flertalet 
andningsövningar kan därför hjälpa till att få andningen och kroppen i 
balans igen.

Alla delmoment i uppvärmningen är gynnsamma för sångtekniken, men är 
också essentiella för att deltagarna ska uppleva ett ”här och nu” såväl 
kroppsligt som mentalt.
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Uppsjungning

Nästa moment, uppsjungningen, är central av flera betydande skäl. 
Uppsjungningen ger deltagarna ett utrymme att släppa loss rösten på ett sätt 
som möjligen kan upplevas än mer prestationslöst än när vi sedan sjunger 
sånger. Den får vara en blandning av lek och övning. Vi arbetar mycket med 
att våga ta plats med sin röst, att våga ljuda och ha med sig hela kroppen när 
så sker. Det brukar vara uppskattat och ha en förlösande effekt på gruppen. 
Under uppsjungningen arbetar vi också mycket med att sjunga på olika 
känslor, hur låter man när man är arg, ledsen, glad, etc., och sedan sjunga en 
övning på en känsla i taget. Vanligtvis öppnar det upp för samtal om man 
frågar om de kan känna igen känslan, vidare vad kan få dem att känna så? 
Det sker spontant och kravlöst, den som vill svarar och de andra kanske 
instämmer. Just den dialogen av mer lättsam art sker lättare med de yngre 
deltagarna, men kan också ske med de äldre tonåringarna, ofta beror det på 
vilka som är där.

Under uppsjungningen gör vi också övningar som tränar artikulationen, 
framförallt konsonantövningar. Konsonanterna kan beskrivas som det som 
leder sången och kan fungera som en språngbräda för sången och 
luftströmmen, det håller liv i energin och riktningen i flödet. Likaså finns 
intentionen att det ska underlätta för dem i talspråket, om de på ett nästan 
övertydligt sätt får lära sig var konsonanten ”vvv” placeras i 
artikulationsapparaten kommer det troligen att komma mer naturligt när de 
sen talar. Här är det viktigt att vara synnerligen tydlig när man förebildar, 
både i mimik och volym. Är man för försiktig blir det ljudande resultatet 
inte detsamma hos deltagarna. 

Hela uppvärmningsmomentet syftar till att få tillgång till sin kropp och 
därmed sin röst, vidare i uppsjungningen arbetar vi med varierad dynamik 
och att få tillgång till så mycket som möjligt av röstens register. Det 
momentet har betydelse för att sen kunna vara fri när vi ska sjunga olika 
sånger tillsammans, men förhoppningen är också att det ska få en 
terapeutisk verkan att få tillgång till sin röst. Det är ett sätt att få ta plats med 
något som är högst personligt.

Sången

Valet av sånger som sjungs i kören kan variera. Vi börjar relativt tidigt på 
terminen att introducera sånger som ska vara med på den konsert som 
inträffar i slutet av terminen.

Inför konserten bestämmer vi ofta ett tema, till exempel har vi sjungit sånger 
på temat gemenskap/tillsammans/vänskap. Inför jul/lucia konsert blev det 
sånger på temat jul/lucia och fred. Eftersom ett av körens grundläggande 
syften är att främja elevernas förmåga i svenska språket, blir det principiellt 
mest sånger på svenska. Vi har dock ibland även vävt in sånger på några 
andra språk, i så fall har sången en vers på till exempel swahili och sedan en 
svensk text med samma innebörd. Oftast har detta handlat om när vi vill åt 
en speciell genre som till exempel sånger med ett ”afrikanskt beat”. Vid 
sådana tillfällen har vi haft andra primära syften, det kan handla om att vi 
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vill få deltagarna i kören att sjunga ut mer, vilket kan främjas av viss musik 
och sånger. 

När vi bestämt tema för konserten har det varit väsentligt att det är ett 
uppbyggande tema. Det innebär inte att sorgliga känslor och uttryck inte får 
utrymme, alla känslouttryck måste få plats. Det handlar enbart om att skapa 
en riktning där det får födas något positivt. 

När vi går igenom en ny sång går vi igenom texten, vad den betyder och 
eventuellt hur det kan appliceras i våra liv. Det sistnämnda momentet får 
olika utrymme beroende på hur mycket svenska deltagarna kan. För en del 
kan språkbarriärerna överbryggas med hjälp av engelska, dock är det långt 
ifrån självklart att alla har läst engelska i sina hemländer, om de ens fått gå i 
skola alls.

För att textinlärningen ska vara så tydlig som möjligt har vi när tekniken 
tillåter haft Powerpoint med illustrationer av nyckelorden vid sidan av 
texten. Om man kan ha rörelser till sången förstärker det ytterligare. Vi 
illustrerar texten mycket med gester eller ritar bilder på whiteboard-tavlan. 
Oftast finns det flera i gruppen som är från samma land. Då de har varit i 
Sverige olika länge kan de som kan ordet översätta för de som inte förstår. 
Så i någon mån hjälper alla varandra.

Målet är att välja sånger som inte har alltför mycket text och som har en 
konkret innebörd, vi undviker abstrakt text med för mycket metaforer. Det 
skapar bara förvirring och hindrar det språkliga syftet.

Vid några tillfällen har deltagarna i kören fått vara med och skapa. Det har 
handlat om textskrivning på ett tema där de har fått komma med förslag 
eller svarat på givna frågor där jag sedan skrivit ihop texten som de har 
medverkat till. Vid ett ytterligare tillfälle skrev jag en refräng på givet tema 
på svenska, därefter fick de tillsammans med de i kören som har samma 
modersmål skriva en rap på temat. 

Det genomgående motivet att hitta och få tillgång till sin röst fortlöper 
genom alla delmoment och mynnar sedan ut i sången. I sångerna arbetar vi 
med att få tillgång till hela kroppen och hela röstens spektra, tillika få ge 
uttryck för olika känslor samt att arbeta med artikulationen. 

När kören har pågått en stund, har vi en bensträckare med fika. Det har 
varierat om vi har haft fika eller ej, då deltagarna vid flertalet tillfällen inte  
velat ha, dock har vi börjat med det nu igen ändå och det har visat sig ha en 
positiv effekt för energin hos deltagarna, likaså öppnar det upp för en social 
stund, med tillfälle att lära känna varandra bättre.

När fikastunden är slut fortsätter vi att sjunga och repetera sånger tills det är 
dags att avsluta för dagen. När vi tackat för dagen och påmint om nästa 
vecka hjälper de flesta till att iordningställa stolar och bänkar igen. En del 
stannar kvar och spelar på pianot och övriga instrument. De som dröjer sig 
kvar längst är ofta de som bor på HVB hem för ensamkommande, det står 
tydligt att de då uppskattar att en vuxen ser dem och ställer lite frågor om 
deras vardag och mående. 
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Intervju, avgränsning och utförande

En semistrukturell kvalitativ intervju har utförts med tre olika deltagare ur 
kören. Urvalet av deltagare baserades på regelbunden närvaro och kunskap i 
svenska eller engelska språket, då det inte har funnits tolkar att tillgå.

Informanterna har fått svara på ett antal färdigställda frågor, där de bland 
annat fick beskriva sitt svar ytterligare med VAS-metoden (Visuell–Analog 
Skala). Utifrån deras svar ställde jag sedan följdfrågor utifall responsen 
kunde utvecklas eller förtydligas, men också i den mening att få dem att 
berätta fritt utifrån ämnet. 

Frågorna i intervjun är indelade under fyra rubriker. Första delen handlar om 
hur det har varit att komma till Sverige och att finna sig tillrätta i det nya 
landet. Nästa sektion behandlar ämnet svenska språket, vad som hjälper 
inlärningsprocessen och hur det går till. Här går vi in på arbetssättet i kören. 
Vad som kan vara till extra stor hjälp och vad som kan tyckas svårt. Nästa 
frågekategori behandlar deras sociala tillvaro, om de har något sammanhang 
i övrigt och hur de utifrån den aspekten upplever kören. Det fjärde och sista 
momentet i intervjun hanterar frågor om själva sjungandet hur de som 
individer upplever det att sjunga och ta plats, samt hur det känns att uttrycka 
olika känslor i sången.

En intervju genomfördes på engelska, den andra på svenska och den tredje 
blev en kombination av de båda språken. Svaren och frågorna har i viss mån 
påverkats av att ingen av dem har svarat på sitt modersmål, detta kan i sin 
tur haft inverkan på hur utförliga svaren blev i slutändan. 

Informanterna har i intervjubeskrivningen fiktiva namn, men övrig fakta om 
dem är enligt deras egen uppgift tillförlitlig.

Intervju med informant 1

Informant 1 är en flicka från Filippinerna. Hon är 13 år och kommer här att 
kallas för Paulina. 

Paulina tillhör en av de få i kören som inte kommit till Sverige på grund av 
krig och oroligheter i hemlandet. Familjen hon kommer ifrån verkar ha haft 
ett gott liv i hemlandet med ett stort socialt nätverk. Men när en 
familjemedlem blev svårt sjuk var de tvungna att söka vård för denne 
utomlands, de sökte sig till olika länder för att få den specialistvård som 
behövdes, men inget gick att göra. När detta inträffar så befinner de sig i 
Sverige och har sedan blivit kvar för att börja på nytt här.

När Paulina börjar i kören har hon varit i Sverige i fyra månader och går i en 
förberedelseklass i en skola på orten. Det är via den skolan som hon har 
kommit till kören. Vid den tidpunkten beskriver hon sin svenskakunskap 
som en tvåa på skalan ett till tio (där 10 står för mycket god förmåga i 
svenska). Hon upplever ändå att det går relativt bra att förstå svenskan i 
kören, hon upplever det som en sjua av tio, där tio står för mycket enkelt.

Några anledningar är att hon upplever att svenskan i kören är tydligare och 
sätts mer i ett sammanhang, till exempel talar man i hänvisningar till 
sångtexterna som sjungs, där innebörden och handlingen följaktligen blir 
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mer tydlig. Vidare nämner hon att man använder sig av stödjande medel för 
att illustrera texten, att göra gester till orden är ett av verktygen hon nämner.

Hon upplever dock att det blir lättare och lättare att lära sig svenska, ju mer 
hon omges av människor som talar språket. När hon vidare lär sig och 
uppfattar kontexten i olika sammanhang där svenskan är medierande blir 
den efterhand lättare att förstå.

Trots att Paulinas familj är nyanländ har de redan nära vänner i Sverige som 
de känner från hemlandet, dock bor inte de i samma stad, vilket kan kännas 
ensamt. Paulina är en social person som har lätt att knyta nya kontakter och 
hon upplever sig ändå känna många redan innan hon börjar i kören. Men 
hon understryker ändå att kören är en bra plats att lära känna nya människor. 
De som går i hennes klass lär hon känna ytterligare genom kören som en 
gemensam aktivitet och erfarenhet, samt att hon lär känna nya vänner i 
kören från andra förberedelseklasser i stan. Barnen och ungdomarna i kören 
representerar över tio olika länder vid den tidpunkten Paulina börjar. 

Vid frågan hur hon upplever att vara i en gemenskap där alla barn/ungdomar 
kommer ifrån så många olika länder, svarar hon övertygat att det är roligt 
och känns bra. Hon menar att de delar erfarenheten av att vara ny i Sverige 
och kanske många mer erfarenheter än så. Därför känns det enbart bra och 
kan även kännas trösterikt att inte vara ensam i den situationen.

Förutom att gå till kören en gång i veckan så tränar hon också en gång i 
veckan. Utöver det så umgås hon mycket med sina tjejkompisar i klassen, 
samt har mycket läxor att göra i veckorna. Det är tydligt att Paulina är 
ambitiös och social, hon tycker det är lätt att ta sig fram i tillvaron, men 
säger att hon inte vill missa kören eftersom hon älskar att sjunga och tycker 
det är en viktig hållpunkt i veckan.

Tidigare i intervjun pratade vi om hur det var att förstå svenskan i kören, 
vidare tog vi upp hur det är att lära sig svenska i kören. Enligt skattningen 
med VAS så upplevde Paulina att det var något enklare i kören än i skolan. 
Skalan var från ett till tio där ett stod för ”mycket svårt” och tio ”mycket 
enkelt”. (Vanligtvis hade man möjligen haft omvänd skattning där ett var 
mycket lätt, dock fick det vara så här då tidigare frågor haft de ”positiva” 
resultaten högt på skalan och jag märkte att det därför blev konfyst för 
eleven att ändra). 

Att lära sig svenska i kören fick alltså nio av tio, hur man lär sig i skolan 
fick åtta av tio. Hon tycker således att det går relativt lätt att lära sig 
överhuvudtaget, dock är upplevelsen att det är något lättare i kören. Hon 
beskriver att skillnaden beror på att sånger, och språket i sångerna fastnar 
bättre för henne. Likaså att sångerna i kören ofta är ackompanjerade av 
rörelser för att förstärka texten. Vidare menar hon att det som underlättar 
inlärningen av svenska språket i kören beror på tydligheten i artikulationen. 
Hon syftar på de sångövningar vi gör som fokuserar på konsonanterna och 
placering av text. Det vill säga de övningar som tydliggör var man placerar 
texten, ord, vokaler och konsonanter i artikulationsapparaten. Paulina 
åsyftar även att det är lättare att ta in en text som sjungs i en fras så länge 
den artikuleras tydligt. Varför det är så kan hon inte riktigt svara på utan 

32



tycker uteslutande att det är ett självklart faktum. Hon syftar återigen på 
rörelserna till sången som ett stödmoment till texten.

I dagsläget när intervjun utförs har Paulina varit med i kören i ett år och 
känner att hon nu kan tala flytande svenska. Hon menar att det innebär att 
hon förstår det mesta och kan säga det mesta på svenska språket.

När vi pratar om själva sången som aktivitet i kören är det uppenbart att 
sången är ett stort intresse för henne. Hon beskriver att hon tycker det är 
mycket roligt att sjunga och att hon mår bra av det. Jag frågar om hon 
upplever något speciellt när hon sjunger och hon svarar att hon erfar en 
frihetskänsla där hon glömmer allt annat och bara får vara. Hon tycker 
således att sångdelen i kören är roligare än de andra delmomenten, detta 
beror delvis på att det är roligt att lära sig nya sånger och att det är är mer 
meningsfullt att sjunga sånger med en riktig melodi som inte tar slut lika 
fort som en uppsjungningsövning gör. Hon menar också att det är extra 
roligt när det låter bra tillsammans. Det genererar framförallt en positiv 
känsla att alla är med och gör något tillsammans och att det låter fint.

Paulina upplever att det är lätt att uttrycka känslor i sången, hon menar att 
det känns bra och att det genom sången blir extra utrymme att låta känslorna 
ta plats. Likaså känns det befriande att ta plats med både känslor och röst, 
det skapar ett utrymme att må bra i, det möjliggör också att vara här och nu.

Intervju med Informant 2

Informant två är en sextonårig pojke från Somalia som här kommer att 
kallas för Hakim. 

När Hakim börjar i kören har han varit i Sverige i sex månader tillsammans 
med sin mamma och stora syskonskara. De flydde ifrån den svåra 
situationen i hemlandet och bodde först i ett grannland till Somalia i fem år. 
När de flydde var situationen akut vilket gjorde att de tappade bort hans 
pappa som de nu inte har hört av på flera år. Tack vare att ena storasystern 
tog sig till Sverige först kunde övriga syskonskaran med mamman komma 
två år efter, då via den säkra flyktvägen med flygplan. 

Hakim berättar att han innerst inne känner sig orolig för sin pappa, men inte 
vill tänka på det för mycket. Som äldste pojken i familjen får han axla 
pappans roll och hjälper till mycket hemma. Framförallt hjälper han sina 
småsyskon med deras läxor. En av anledningarna är också att han och två av 
de äldre syskonen är de som kan svenska bäst, dock hjälps de åt mycket i 
familjen med det nya språket. Hakim berättar att ena småsyskonet som är i 
förskoleåldern hjälper deras mamma med svenskan. 

När Hakim börjar i kören har han alltså varit i Sverige i sex månader och 
han upplever att han förstår och kan göra sig förstådd någorlunda i den mån 
att han tar sig fram. Han skattar sin kunskap i svenska som fem av tio, där 
siffran tio kan klassas som flytande svenska. Han upplever dock att det är 
förhållandevis lätt att förstå svenskan som används i kören och ger siffran 
åtta av tio, där siffran tio står för mycket enkelt. Han menar också att det blir 
lättare att förstå efterhand när man förstår bakgrund och kontext. Det kan till 
exempel handla om att vi sjunger sånger på ett specifikt tema under en 
period, vilket gör det lättare att förstå och lära sig. 
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Hakim upplever det i princip lika enkelt att lära sig svenska i kören som i 
den vanliga svenskaundervisningen i skolan. Han ger sammanhangen 
likvärdig skattning på skalan, sju av tio, där tio återigen står för mycket 
enkelt. Dock tillägger han att det finns några saker som skiljer de båda 
undervisningstillfällena åt. 

I kören är det något lättare att förstå och lära sig nya ord. Vid vidare frågor 
framkommer det att det troligen beror på tydliga fraseringar på melodi som 
gör att de är lättare att memorera. Han menar också att det blir lätt att förstå 
ett sammanhang i texten på så vis. Det är tydligt att Hakim är fokuserad på 
att lära sig språket och tar tillfället i akt på kören, han berättar stolt om en ny 
mening som han lärde sig där vid ett tillfälle, ”Räck mig din hand”. 
Vanligtvis skulle han innan ha sagt ”ge mig din hand”, men berättar nu att 
han är så glad att han kan nyansera sådana meningar bättre när han får hjälp 
att hitta nya ord. Det framkommer att konserten i slutet av terminen blir 
ytterligare en sporre att utveckla språket. Han tycker att den känns 
spännande.

I dagsläget tycker han att han har förbättrat sin svenska från en femma till 
en sjua. Det är många komponenter som har påverkat den positiva 
utvecklingen. Han lovordar sina snälla lärare på skolan som han tycker är 
jättebra, han berättar att lärarna i hemlandet slog barnen om de inte svarade 
rätt, här känner han sig trygg i läroprocessen. Vidare berättar han att 
storasystern som kom till Sverige först också har varit en stor hjälp i att lära 
sig svenska språket. Han nämner också kören som en faktor, där han har 
tycker sig ha fått lära många nya ord och uttryck med ett bra och tydligt 
uttal.

Hakim uppskattar den sociala gemenskapen kören har bidragit med och 
tycker att kören har gett honom många nya vänner. Han berättar att han inte 
kände så många när han började kören, men att han nu har fått många nya 
vänner som dessutom är från många olika länder vilket han tycker är 
spännande och berikande. Vid frågan om det är något som kan upplevas 
svårt i en så mångkulturell gemenskap, svarar han att det uteslutande känns 
bra. Han talar med stolthet om att ha vänner från så många olika länder och 
menar att de har stort utbyte och en grundläggande gemenskapsfaktor – de 
förstår varandra. Även om de alla inte förstår varandra så bra rent språkligt 
så finns det en djupare gemenskap av att förstå varandras situation i att ha 
lämnat sitt hemland, de flesta under svåra omständigheter, för att sedan 
börja om på nytt med allt vad det för med sig och innebär. Utöver kören så 
tränar Hakim fotboll, två gånger i veckan, vilket han också tycker känns 
roligt och det är ett stort intresse för honom.

Vi talar vidare om hur sångupplevelsen är, hur det är att höra sin röst och 
vad som händer då?

Hakim tycker det är roligt att sjunga, men det är helt nytt för honom. Han 
har inte sjungit alls tidigare, utan menar att det är något helt nytt sedan han 
kom till Sverige. Dock tycker han att det är roligt att sjunga och tycker det 
är stimulerande att genom sången få lära sig nya ord och uttryck, samt att 
kunna memorera meningar på ett lätt sätt. Vidare uppskattar han att få 
sjunga på olika känslor, han tycker att det är något lättare än annars, när 
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uttrycket av känslor går genom sången. Hakim berättar att han egentligen är 
lite blyg och inte har så lätt att ta plats i en gemenskap och att det därför kan 
kännas lite svårt att sjunga och ta plats på det viset också. Dock menar han 
att när alla sjunger tillsammans så är det lättare att våga och när man vågar 
och känner stödet i kören så känns det bra och roligt.

Intervju med Informant 3

Informant tre är en tolvårig pojke från Syrien som här kommer att kallas för 
Ali.

När Ali börjar i kören har han varit i Sverige i en och en halv månad. När 
kriget i Syrien pågått i drygt två år flyr familjen till ett grannland. Som 
flyktingar i det nya landet lever de i en situation utan rättigheter. Efter ca tre 
år i landet ordnar föräldrarna så att Ali och ett äldre syskon kan fly till 
Europa och sedermera Sverige. Som så många andra i liknande situation är 
de tvungna att ta den farofyllda båtfärden över Medelhavet. 

När de kommer till Sverige får de komma till ett familjehem. Familjen har 
också ursprung i ett arabisktalande land, vilket blir en trygghetsfaktor för de 
två syskonen. 

Trots att Ali längtar tillbaka till Syrien (som ett land i fred), så har det varit  
relativt lätt för honom att anpassa sig till Sverige. På frågan om anpassning 
skattar han via VAS en sjua av tio, där tio står för mycket enkelt. 
Anledningarna är flera, men en väsentlig del är att det fungerar så bra med 
familjen han bor hos, han berättar också att han har haft turen att mötas av 
människor som har bemött honom vänligt. Han känner till andra som inte 
bemötts med samma vänlighet och öppna mottagande, de har därmed haft 
en svårare process.

Vid den tidpunkt han börjar i kören en och en halv månad efter sin ankomst 
har han börjat förstå svenska språket någorlunda, dock är han något mer 
försiktig med att tala det själv. Men ju mer det talas i hans vardag och 
sammanhang desto lättare blir det att både förstå och tala.

Ali upplever att det är mycket lätt att lära sig svenska i kören, han menar att 
en mening på melodi är lättare att memorera än en mening i tal. Likaså 
framkommer under intervjun att det är lättare att höra en menings början 
och slut i sång på grund av fraseringarna. Dock tycker han att det är något 
lättare att lära sig språket på svenska-lektionen i skolan då de utgår ifrån 
mer basala ord. I sången kan det ibland finnas svårare ord, till exempel 
synonymer till de ord han nyligen lärt sig, vilket kan bli något konfyst. Att 
lära sig språket via körsång fick nio av tio, där tio är mycket enkelt och 
svenska lektionen fick tio av tio.

Idag, nio månader senare, känner han att han behärskar svenska språket 
mycket bättre, han känner att han förstår det mesta och kan säga det mesta 
han vill, om inte situationen är pressad. Ali anser att språkutvecklingen har 
flera bidragande faktorer, familjen han bor hos har haft en stor del i 
utvecklingen, men också skolan, vänner och kören.

När Ali började i kören har han utöver familjen lärt känna några i sin klass. 
Han anser dock att kören som en gemensam aktivitet har gjort att de lärt 
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känna varandra mycket bättre, samt att det är roligt att träffa fler utöver dem 
han redan känner. Han tycker enbart att det är positivt att deltagarna i kören 
kommer från så många olika länder. På skalan ett till tio där tio står för 
mycket roligt/bra, ger han upplevelsen av mångfalden en tia. En av 
anledningarna är att de har mycket gemensamt, men han är också glad att de 
inte talar samma språk för då måste de använda svenskan att kommunicera 
på, vilket gör att han och de andra får öva sig i det nya språket.

Körträffarna äger rum en gång i veckan och utöver det har Ali inga 
regelbundna aktiviteter. Ali tycker om att ha den fasta rutinen, han menar att  
han hade blivit uttråkad annars.

Något han tycker har varit viktiga lärdomar i kören var att sångerna har givit 
honom en djupare insikt i den svenska kulturen. Speciellt vid jul och lucia 
blev det tydligt, han menar att han fick en vidare förståelse för dessa 
högtider via sångerna, varför man firar dessa högtider och hur det vanligtvis 
går till, vad som är speciellt just då och så vidare.

Ali tycker också att det är roligt att sjunga, han känner glädje när han 
sjunger och tycker att det känns spännande med det uttrycket. Vidare tycker 
han att det är spännande med konserten, delvis med själva framförandet, 
men likaså är det spännande att ha något att öva inför. En drivande kraft är 
också att det ger honom en anledning att öva språket ytterligare för att 
framförandet ska bli så bra som möjligt.

Även om Ali tycker att det är roligt att sjunga och upplever glädje känner 
han en viss oro att han röst inte ska duga, han blir därför blyg om han skulle 
sjunga själv. Detta påverkar honom så att han aldrig sjunger annars, ens 
hemma. I kören vågar han dock sjunga ut, och upplevelsen av den 
gemensamma sången och att alla låter helt olika stärker honom och ger 
honom mod att våga ljuda och ge uttryck för sin röst med olika dynamik. 
Sången bidrar också med en fermitet vad gäller uttryck av olika känslor. En 
övning han uppskattar på kören är när vi sjunger samma stycke om och om 
igen med olika känslouttryck. Även om Ali har lätt att säga hur han mår, blir 
det ytterligare utrymme för känslouttryck via sången, han menar att det är 
roligt och känns befriande – att han får ge utlopp för något. 

Vidare menar Ali att när man är ny i ett land kan det faktiskt vara lättare att  
sjunga tillsammans. Man övar språket i en gemenskap, men det är helt 
kravlöst i förhållande till att ha en samtalsdialog.

Analys

Intervjuerna är ställda till tre helt olika individer, den gemensamma faktorn 
de alla har är att de genomgår en integrationsprocess då de är nyanlända. De 
har alla börjat i kören vid olika tidpunkter och när de börjar har de tillika 
varit i Sverige olika länge. Således har de också varit här olika länge vid 
genomförandet av intervjun. 

Olikhet till person och sinnesstämning vid intervjun kan ha varit variabler 
som påverkar deras svar, till exempel kan de ha påverkat hur generösa-
återhållsamma de har varit när de har skattat på skalan. Dock har 

36



följdfrågorna ställts för att få en mer utförlig beskrivning utifrån deras 
respons med VAS.

I resultaten av intervjuerna framkommer åtskilliga likartade upplevelser av 
kören som aktivitet. 

Alla upplever sig ha förbättrat sin kunskap i svenska språket ju mer tiden 
gått, faktorer som omgivning, skola, familj och kören menar de har haft 
inverkan på utvecklingen. 

Skillnaden på att lära sig svenska i kören gentemot svenska lektionen i 
skolan skiljde sig inte nämnvärt enligt informanternas svar på VAS, dock 
har de vidareutvecklat svaren gällande körsången. Alla anser att det ger en 
ytterligare dimension i lärandet när man lär sig på melodi, att det är lättare 
att memorera. Likaså gör fraseringar och artikulationsövningar i sången det 
lättare med språkinlärningen. Informant ett ansåg att att det var något lättare 
på kören, just beroende på tydliga artikulationsövningar i sången, tydliga 
fraseringar i sången, samt att när det var rörelser till en sång så var det 
lättare att memorera texten. Informant två ansåg att det var lika lätt att lära 
sig svenska på kören som i skolan, dock hade han några tillägg angående 
vad i sången som gav en ytterligare dimension för lärandet. Han menade att 
han lärde sig mer nya ord på kören, till exempel synonymer till ett ”enklare” 
uttryck han redan kunde. Han menade att det är lättare att memorera nya ord 
och meningar på melodi och frasindelningar som är tydliga i sången. 

Att involvera fler sinnen tycks var något som har hjälpt informanterna i 
kören. De har alla svarat att melodin med dess tydliga fraseringar hjälper 
dem att memorera texten bättre, likaså omnämndes rörelser till sången som 
en hjälp att memorera texten och sången.

Informant tre tyckte också att det är lättare att memorera ord och meningar 
på melodi med tydliga frasindelningar. Dock ansåg han att det var något 
lättare att lära sig svenska på lektionen i skolan, han menade att de ord han 
fick lära sig där var mer basala. 

Hans svar står i kontrast till det som informant två svarade, att det var 
variationen av ord som gjorde att man lärde sig mer. Troligen kan en 
variabel som skiljer deras upplevelse åt vara att de har varit här olika länge. 
Informant tre har endast varit i Sverige i en och en halv månad när han 
börjar i kören, vid det tillfället har han troligen mest behov av de basala 
orden till att börja med. Informant två har vid körstarten varit i Sverige ett 
halvår, vilket blir en avsevärd skillnad för två pojkar som båda är väldigt 
målmedvetna vad gäller att lära sig det nya språket. 

Alla informanter är överens om att kören är en bra plats för gemenskap. Den 
som inte hade vänner innan lärde känna vänner där, övriga tyckte att de fick 
fler nya vänner samt fördjupade vänskapen med de vänner de redan hade 
som också deltog i kören. Alla var överens om att det enbart var roligt och 
positivt att alla deltagare kom från så många olika länder. De menar att 
förståelsen och gemenskapen var lätt att känna på grund av den liknande 
situation som nyanländ i Sverige, med allt vad det innebär. 

I intervjuerna framkom också att den mångfald som blir på grund av de 
olika nationaliteterna i gruppen ses som en rikedom för informanterna. 
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Upplevelsen är att det är spännande att få mötas från så många platser i 
världen. En ytterligare aspekt var också att det var en positiv faktor att de 
inte hade samma modersmål, för då var de uteslutande hänvisade att 
kommunicera på det nya gemensamma språket: svenska. 

En av informanterna ansåg att om man är ny i ett land kan det dessutom vara 
lättare att sjunga tillsammans. Man övar språket i en gemenskap, men det är 
helt kravlöst i förhållande till att ha en samtalsdialog. Möjligheten ges att 
vara i en gemenskap och göra något tillsammans, utrymmet finns för 
känslans uttryck samt att öva språket men man blir inte utlämnad om man 
inte förstår allt.

För den informant som inte hade övriga aktiviteter i veckan blev kören och 
den rutin de träffarna innebär en viktig del i vardagslivet för att känna att sig 
som en del av ett sammanhang och känna stimulans i tillvaron. Övriga två 
informanter hade andra aktiviteter men tycker ändå att det är viktigt och 
roligt att komma till kören.

Trots att aktiviteten sång är helt ny för två av informanterna uttrycker alla 
tre att de mår bra av att sjunga, de tycker om det och känner glädje när de 
sjunger. Ingen av dem var för sången är helt ny har sjungit alls i hemlandet, 
inte ens för sig själva. De säger båda två att de är blyga, likaså är en så 
orolig för att hans sång inte ska duga att han inte ens sjunger själv hemma. 
Dock vågar de ljuda tack vare att alla är med och att de sjunger tillsammans. 
Således tycker alla att det är lätt att sjunga i kören samt att det är roligt att få  
ta plats med sin röst. Samma informant som inte vågar sjunga själv hemma 
menar, att då alla låter olika så är det lättare att sjunga- alla får plats med det  
de är och har. 

På frågan om de upplever något särskilt när de sjunger svarar de likartat, 
någon känner frihet och glömmer allt annat, de två andra tycker att det 
känns spännande. En aspekt av spänningen innefattade möjligheten att ta 
lärdom. En nämnde att det känns extra spännande att sjunga när man har en 
konsert att öva till. Konserten blir således en sporre att träna språket i 
sångerna för att framförandet ska bli så bra som möjligt. En annan lärdom 
består av det faktum att sångerna berättar något, speciellt de sånger vi 
sjunger vid högtider. En informant tyckte sig ha förstått lucia och julens 
innebörd och hur de högtiderna vanligtvis firas i Sverige, tack var de sånger 
vi sjöng i samband med dem. Känslan av spänning handlade också om att få 
ta plats med sin röst och uttrycka känslor. Alla informanter var överens om 
att det var roligt att ge uttryck för känslor i olika sångövningar. Även de som 
ansåg att de var lite blyga tyckte att det var roligt och kändes lätt. Att 
utrycka känslor via sången skapade ett forum att vara mer extensiv i sitt 
uttryck. Återigen talades om känslan befriande, roligt och att kunna vara här 
och nu. 

Diskussion

Under 2015 var det 181 890 registrerade asylsökande på Migrationsverket i 
Sverige, varav 35 369 var ensamkommande barn och ungdomar. 
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(migrationsinfo.se, 20160403). Detta är inte bara en hög siffra utan 
framförallt människoliv som varken kan eller får ignoreras. De flesta 
asylsökande kommer från Syrien, Afghanistan och Somalia. Många som 
kommer bär troligtvis på svåra minnen, förluster och trauman. Ca 20-30 
procent av de som kommer beräknas lida av psykisk ohälsa vilket gör deras 
integrationsprocess än mer angelägen, då många annars får gå i tärande 
ovisshet – ibland i åratal. Det är mycket ödesdigert om en sårbar målgrupp 
får gå i utanförskap, därför är det så viktigt med en snabb integration. 

Både litteraturstudier och den utförda kvantitativa studien om integration 
visar på begreppets komplexitet. Det finns många föreställningar om dess 
definition, liksom många förväntningar på dess innebörd. Vem avgör om en 
integration är lyckad? Är det en subjektiv upplevelse eller är den 
samhällelig?

Integrationsforskaren Giovanna Zincone menar att integration är synonymt 
med att invånarna i ett land uppbär personlig integritet och har ett gott liv 
(Zincone, 2000, ref Beckman, 2011). Denna formulering syftar till den 
subjektiva upplevelsen. Men vad är ett gott liv och personlig integritet? Om 
en definition på ett så vitt begrepp ska baseras på en subjektiv upplevelse 
kan det i förlängningen orsaka svårigheter. Subjektiviteten kan skadas av 
olika faktorer och brist på goda förutsättningar i livet. Vi ser till exempel i 
tidigare studier hur Erik H Erikssons teori om en persons anknytning och 
relationella stöd i olika stadier i livet avgör självbild och relationer på lång 
sikt (Hwang, 1995).

Likaså kan en person som i nuläget uppbär ett gott liv bära på svåra minnen 
som försämrar förmågan att ta det goda till sig. Därav har vi många aspekter 
att ta hänsyn till och som inverkar på huruvida en person ”upplever sig” ha 
ett gott liv. Likaså är en individs känsla och upplevelse grundläggande för 
ett gott liv. Antonovskys begrepp KASAM – känslan av sammanhang – 
visar på vikten av en individs upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet för att klara påfrestningar i livet (Antonovsky, 2005). 
Integration är således ett begrepp som i allra högsta grad handlar om 
människor, samtidigt är det ett begrepp som rör sig på samhällelig nivå.

De klassiska sociologerna Comte, Durkheim och Parson menade enligt 
Österberg (1991) att integration skulle kunna beskrivas som den sociala 

ordningen i ett samhälle mellan invånarna och samhällets politiska struktur. 
(Österberg, 1991) För att kunna uppbringa en struktur i samhället behövs 
därför tydliga målsättningar för integration på politiskt nivå. Enligt 
Riksrevisionens rapport (2005) saknade begreppet en entydig definition och 
tydliga målsättningar, vilket då utgjorde svårigheter att genomföra en lyckad 
politik i ämnet. 

Idag är det fortfarande något oklart vad integration de facto innebär, både på 
teoretiskt och praktisk nivå. Efter noggrann research på regeringens hemsida 
och deras budgetproposition finns fortfarande inget som tyder på en explicit 
definition av begreppets betydelse. Dock är det nu tydligare målsättningar 
inom politiken som visar på vad det kan innefatta. 

Regeringen talar om integration som de nyanländas etablering i samhället. 
Utgångspunkten är att arbete är främsta nyckeln för etablering. De menar att 
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arbete ger möjligheter att utveckla språket, samt erbjuder kunskap om 
svenska samhället samtidigt som det genererar i ett utökat nätverk för 
individen. Regeringens mål är att uppnå en snabbare etablering av 
nyanlända på arbetsmarknaden (http://www.regeringen.se, 20160308). Det 
är en god målsättning som visar på inklusion samtidigt som det erbjuder 
delaktighet, vilket måste kunna ses som en aktiv handling för att säga ”jag 
värdesätter dig”. Tidigare forskning visar dock på att de invånare som är 
födda i ett annat land än Sverige har en lägre sysselsättningsnivå än 
inrikesfödda (SCB, 2008, s. 67). Det kan finnas många faktorer som 
påverkar studiens utfall, i värsta fall diskriminering. En implicit men 
troligen allmän uppfattning gällande rådande situation är att individens 
språkkunskap spelar en avgörande roll gällande dess förutsättningar på 
arbetsmarknaden. 

I den kvantitativa studien om integration ställdes bland annat frågan ”vad 

skulle du behöva för att känna dig integrerad i ett nytt land?”. I resultatet 
framkom vikten av att lära sig språket. 58 procent menade att det är det 
första man behöver bemästra för att ens kunna ha en möjlighet att integreras. 
Uppfattningen var att om en individ behärskar språket medför det positiva 
följdeffekter som förståelse för landet och dess befolkning, samt en långt 
större möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. 

I den kvalitativa intervjustudien om integrationskören framkommer genom 
informanterna liknande uppgifter hur viktigt det är att få lära sig språket. 
När körens kommande konsertframträdande blir en drivkraft att öva språket 
är deltagarens målsättning tydlig.

Före detta arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson understryker att 
språket är nyckeln till en en lyckad integration och minskar 
sysselsättningsglappet i samhället (http://www.svd.se/spraket-nyckeln-till-
integration).

Språkkunskap i det nya landet är viktigt av åtskilliga anledningar. Enligt det 
sociokulturella perspektivet är de kommunikativa processerna det centrala 
för människans utveckling. Språket ses som vårt främsta verktyg att 
kommunicera med omvärlden, men också det vi formar våra tankar med. 
Det är genom de processerna människan tillgodogör sig färdigheter, 
förståelse och kunskap. Och genom de kommunikativa förloppen förvärvar 
individen nya kunskaper och perspektiv och blir en del av en samhällelig 
gemenskap (Säljö, 2000). 

Om vi nu också tror att integrering är av relationell natur är således 
kommunikation och språkkunskap centralt för att en individ ska bli en del 
av samhället. Detta för att utvecklas som individ i sitt tänkande men också 
för att få gemenskap och delaktighet i samhället i ett större perspektiv. Det 
är således viktigt ur ett ”identitetsstärkande” samt relationellt perspektiv.

Den postmodernistiska teoribildningen menar dock att identiteten inte är fast 
utan omförhandlas i varje ny situation och socialt sammanhang 
(Hyltenstam, Lindberg, 2004). Även om vi vet genom både Erik H 
Erikssons (Hwang, Nilsson, 2011) och Bowlbys (Havnesköld, Mothander, 
2009) anknytningsteorier samt Antonovskys (2005) begrepp KASAM att det 
relationella är väsentligt för en människas utveckling och välmående är det 
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en sorglig tanke att en individs identitet ska vara så fragil. Om individer i 
allt för stor utsträckning låter sig identifieras och likaså värderas utifrån 
andra har vi ett skört samhälle. Dock råder det inget tvivel om att vi behöver 
vara en del av samhället för att må väl.

I den kvantitativa enkätstudien på frågan ”vad innebär integration (enligt din 
uppfattning)”, svarade 49 procent delaktighet i samhället. Delaktighet i 
samhället kan innefatta många aspekter, men oavsett om det berör arbete 
eller lika rättigheter är det av relationell och social natur – det innefattar  
kontakt med människor. På andra frågan ”vad skulle du behöva för att känna 
dig integrerad?” svarade 54 procent social gemenskap, detta efter ”lära mig 
språket” som fick 59 procent. Vi ser återigen hur grundläggande språket och 
gemenskapen är för människan.

Valet av kvantitativ metod i enkätstudien om integration föll sig naturligt.  
Studien behandlar frågor om begreppets betydelse och innebörd, därför 
behövdes många mätbara svar för att kunna få hög empiri och klarhet i ett 
redan så komplext begrepp. Då frågorna om innebörden i teori och praktik 
är så aktuella på samhällelig nivå var det angeläget att få allmänhetens 
uppfattning om ämnet, i det här fallet i ett mätbart resultat. Få kvalitativa 
intervjuer hade inte givit samma underlag i den frågeställningen.

Däremot frågor om körsång som aktivitet i integrationsprocesser, utkräver 
mer utvecklade svar där det erbjuds utrymme för följdfrågor. Valet blev 
därför kvalitativ metod utifrån ett hermeneutiskt perspektiv då studien 
handlar om tolkning och förståelse av körsångarens upplevelse. I den 
kvalitativa metoden är den narrativa teorin utgångspunkten, då den 
behandlar den enskildes berättelse om det större sammanhanget som sedan 
bidrar till en större helhet om sammanhanget i fråga (MacDonald, Kreutz & 
Mitchell, 2012). I efterhand kan jag önska att den kvalitativa intervjun i 
större utsträckning hade behandlat informanternas upplevelse av integration.

Att utgå ifrån den sociala representationsteorin i studien lämpade sig väl då 
den behandlar den sociala kunskapen som utvecklas i de vardagliga sociala 
interaktionerna (ibid.) Teoribildningen rör precis det som studien handlar 
om, integrationsprocesser via körsång som aktivitet. Integration innefattar 
den sociala kunskapen, samt den sociala gemenskapen med språket som 
nyckel. 

Det skulle kunna bli en prekär situation då jag som frågeställare också är 
körledare för kören. Utifrån det har jag i den mån det gått ställt öppna frågor 
samt försökt inta en neutral hållning till resultatet, det vill säga jag har varit  
tydlig med att alla svar är värdefulla oavsett negativt eller positivt.

Valet att i tidigare forskning studera och lyfta fram begreppet ”community 
music” är högst aktuellt, då ”community” står för en grupp, ett samhälle, 
kollektiv, eller tillhörighet med gemensam social representation eller 
identitet. Den gemensamma identiteten i integrationskören står för att de alla 
är nyanlända. Musiken/körsången i sammanhanget är den sociala handling 
som förenar deltagarna och även här skapar en gemensam identitet. Musiken 
lockar också till deltagande och kan därför ha en integrerande verkan och är 
en positiv motkraft för social isolering bland människor i samhället 
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(MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012). Detta är ett av körens syften som 
enligt den kvalitativa studien har visat sig uppfyllas. 

Att förespråka körsång som aktivitet för nyanlända i en integrationsprocess 
går att motivera. Syftet med studien gällande integrationskören var att 
utforska tre huvudfaktorer: körsång som hjälp med svenska språket, kören 
som gemenskap, körsång som självuttryck. Tre viktiga faktorer i en 
integrationsprocess, varav de två första komponenterna visat sig tydligt i 
den kvantitativa enkätstudien.

Alla tre informanter i de kvalitativa intervjuerna om körsång ansåg att deras 
språkkunskap i svenska hade förbättrats under tiden. Självfallet är det flera 
faktorer som har påverkat, bara det att vara i en omgivning där språket talas 
gör sitt till. Dock menade alla tre att det var flera faktorer som hade haft en 
god inverkan i läroprocessen. De ansåg att det var lättare att memorera en 
text på melodi, likaså att det hjälpte med de tydliga fraseringar som finns i 
sången. Vidare menade de att den tydliga artikulation som tillämpades i 
kören också var en viktig komponent. Här ligger ett stort ansvar på 
körledaren, att se till att förebilda med tydlig artikulation så att det blir  
önskat resultat. God artikulation är inget som kommer av sången i sig, dock 
ett verktyg som underlättar sången och enligt svaren i studien – 
språkinlärningen. Gester till sången har också stärkt språkinlärningen. Att 
stärka vissa nyckelord med målande rörelser till har givit språkinlärningen 
ytterligare en dimension enligt informant 1.

Sambandet med språkinlärning via sång ser vi tidigare i Dahlbäcks studie. 
Hon menar att sånger ofta har en tydlig struktur med rytm, melodi, vers och 
refräng. Att använda sång i språkinlärningen kan därför var ett sätt att 
placera ord och texter i strukturerad form med tydlig början och slut som 
gör det lättare för eleverna att lära sig både nya sånger, melodier och ord. 
Med sånger faller det sig naturligt att repetera och fler sinnen involveras i 
inlärningsprocessen som medvetandegör och hjälper minnet (Dahlbäck 
2011).

Alla var överens om att kören var ett positivt forum för gemenskap. Den 
som inte hade vänner innan fick vänner där och de som hade vänner innan 
fick fler nya samt att de fick möjlighet att fördjupa kontakten med de 
deltagare som de redan kände. Alla var överens om att det enbart var roligt 
och spännande att alla deltagare var från så många olika länder. Eftersom de 
alla kommer från mer eller mindre svåra omständigheter samt representerar 
så många olika länder och kulturer, skulle det kunna bli en del kollisioner på 
olika plan. Det skulle kunna bli svårigheter gällande differenser inom 
religionstillhörighet, genusperspektiv, för att inte bara tala om olika 
personligheter. Men alla var överens om att det fungerar mycket bra. De 
menade att de fanns en gemenskap och förståelse genom att de har liknande 
erfarenheter. Här återkopplas skeendet till den sociala representationsteorin i 
”community music” hur gemenskapen stärks av den gemensamma 
identiteten, här i att de alla är nyanlända. 

Kören erbjuder ett regelbundet sammanhang för deltagarna då den äger rum 
en gång i veckan. Alla tre tyckte det var viktigt att komma, den ena 
informanten som inte hade någon annan aktivitet underströk vikten av att ha 
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en regelbunden aktivitet så att man får stimulans i tillvaron och är en del av 
ett sammanhang. Antonovskys begrepp KASAM – känsla av sammanhang – 
är kanske extra viktigt för den här målgruppen som genomgått så mycket 
försakelse. Att genom en regelbunden aktivitet erbjudas ett sammanhang för 
att bibehålla sin psykiska och fysiska hälsa, eller för att kunna återfå den 
(Antonovsky, 2005). 

Den gemensamma sången gav också kraft och mod att våga ljuda. Två av 
informanterna upplevde sig mycket blyga, varav den ena inte ens sjöng själv 
hemma. Dock vågade de när alla sjöng tillsammans och tyckte till och med 
att det var roligt då, de gav varandra mod till en gemensam handling, men 
också till ett självuttryck.

Detta återkopplar till Leijonhufvuds avhandling där hon beskriver hur den 
andres röst är en förutsättning för att uppleva samklang, likaså är kontrasten 
mellan den egna rösten och den andres en förutsättning för att höra 
uniciteten hos sig själv men också uniciteten hos den andra (Leijonhufvud, 
2011). 

Samma skeende kan kopplas till effekten i community music, gemenskapen 
ger mod att tillsammans övervinna hinder, vilket återkopplar och stärker 
såväl gruppens som individens självuttryck och får på så vis en terapeutisk 
verkan. (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012) Det är positivt att inse att vi 
behöver varandra, jag skulle vilja påstå att människan blir ödmjuk när den 
inser sitt behov av andra människor.

Både litteraturstudier och intervjustudier visar på körsångens effekter. Det är 
tydligt att det finns en ”må bra” känsla hos informanterna när de sjunger. 
Faktorerna är många, men oavsett det gäller möjligheten att ta lärdom eller 
det positiva självuttrycket eller gemenskapen så är effekten av körsången 
dock positiv. I ”Music, health and wellbeing” menar man att det terapeutiska 
med kör kanske inte alltid är uttalat eller ens medvetandegjort men det finns 
ändå där som en sekundär effekt. Det terapeutiska sker när man skapar en 
medvetenhet och formar ett hälsofrämjande syfte med community music 
(MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012).

Utöver de kunskapsförmedlande och psykosociala terapeutiska effekter 
körsången kan ha så har de även hälsosamma medicinska effekter som kan 
öka ”må bra” effekten enligt Theorell (2009). Till exempel ökas halten av 
lugn och ro hormonet oxytocin, likaså kroppens egna testosteronhalt som 
har en reparerande effekt på kroppen. Immunglobulinet IgA påverkas också 
och kan ha en effekt av att öka immunförsvaret, likaså fibrinogen som har 
liknande effekt påverkas vid sång. Kroppens eget morfin, betaendorfin ökar 
också samt en ytterligare effekt av körsång är att den långsamma 
djupandningen sänker pulsen och blodtrycket (Theorell, 2009). Dessa 
medicinska effekter kan mycket väl stå för en åtskillig del av ”må bra” 
effekten. Tillsammans med övriga resultat i studien verkar körsång för en 
holistisk och salutogen effekt för målgruppen. 
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Slutsatser

Enligt både litteraturstudier samt enkätstudien framkommer komplexiteten 
gällande begreppet ”integration”. Dock visar alla studier på att det är av 
relationell art och innefattar både individen och samhället.

I den kvantitativa enkätstudien framkommer att integration i stort handlar 
om att vara delaktig i samhället, likaså att språket är främsta nyckeln till en 
lyckad integration, därefter social gemenskap.

Resultaten i de kvalitativa intervjuerna visar att körsång som aktivitet är en 
gynnsam metod för att utveckla språket hos nyanlända. Dock är det av 
betydelse att vara lyhörd för deras aktuella nivå gällande ordförråd. 
Resultaten visar att det underlättar att memorera nya texter och ord på 
melodi. Språkinlärningen främjas också av tydliga fraseringar, god 
artikulation samt gester. 

Körsång som aktivitet för nyanlända är en uppenbar del av community 
music där målgruppens gemensamma identitet som nyanlända genererar i en 
tydlig samhörighet och upplevd gemenskap. Vidare erbjuder de regelbundna 
träffarna dem en hållpunkt i veckan som ger dem den känsla av 
sammanhang som är så viktig för människan. Kören innebär också ett forum 
för kunskapsförmedling vad gäller språk och sång/musik. Sången har 
dessutom med sina texter gett kulturella insikter och kunskap om landets 
traditioner. Likaså erbjuder kören också ett forum för känslouttryck vilket 
medför en terapeutisk effekt, gemenskapen stärker individerna att våga ta 
plats för självuttryck och därmed göra personliga framsteg. Sången är 
sålunda ett stärkande uttryck såväl för individen som för gruppen.

I genomförd studie har målgruppen varit nyanlända som en homogen grupp. 
Nästa nivå för körsång i integrationsprocesser skulle således kunna vara att 
integrera svenskfödda och nyanlända för att få vidare perspektiv och resultat 
i frågan. 
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About the integration choir

What country are you from?

….........................

How long have you lived in Sweden?

…...........................

How hard/easy has it been to settle/feel like home in Sweden?

        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

very hard                                 very easy

How long had you been in Sweden when you began in the choir?

…..................

How much swedish did you know then?

   1  2 3  4  5  6  7  8 9  10

none                                   fluently

How hard/easy was it to understand the Swedish used in the choir?

         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
very hard                                               very easy

Was it easier/harder to understand Swedish after a while?

…...............

Why?...................

Community and Friends

Did you know some people in Sweden when you began in the choir?

…...............................................

Did you get any new friends through the choir?

….............................................

How was it to be among children/youths from so many different countries?

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 hard                                               fun 

Can you elaborate why?................

We meet in the choir once a week, did you have any other activities that often?

…....................................

How was that?.................

Ulrika o Johannes Kron
Bilaga 2



About learning Swedish in the choir

Was it anything that made it easier to learn the Swedish language in the choir?

…..........................................

Was it anything who made it harder?

…...........................

What was the difference from the Swedish learnt in school?

….......................................

How hard/easy was it to learn Swedish in school?

        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

very hard                                   very easy

How much Swedish do you know today?

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
None                                              Fluently

About the singing

How was it to sing in the choir?

….....................................

Did you experience anything particular while singing?

…........................................................

Were there anything in the choir that felt extra good/fun ? (Fore example, the warming up, the 

singing part, the songs etc.)

............................................................

Can you elaborate why?

.......................................................

How was it to hear your own voice while singing?

…...............................................................

Was it possible to express your feelings through singing?

….........................................................

How did it feel?

…...........................................



What things in life have helped you to learn Swedish better?

(For example school, friends, choir, or else)

…......................................................................................................
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