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Tässä tutkielmassa selvitän millaisia vaikutuksia musikaalisuudella on vieraan kielen 
oppimisessa ja kuinka musikaalisuus vaikuttaa vieraan kielen taitoihin. Tarkoituksena ei ole 
pyrkiä tekemään yleistyksiä, vaan tarkastella aihetta laadullisesti tapaustutkimuksen 
näkökulmasta. Syvällisen ja kokonaisvaltaisen tarkastelun kohteena ovat kolme naislaulajaa. 
 
Tutkimuksessa ei mitata laulajien kieli- tai laulutaitoa, vaan keskitytään laulajien omiin 
käsityksiin, kokemuksiin ja tietoisuuteen musikaalisuuden vaikutuksista. 
Tutkimusongelmani liittyvät ensinnäkin laulamisen vaikutuksiin laulajien vieraan kielen 
taidoissa. Toiseksi tarkastelen laulajien mahdollisuuksia hyödyntää musikaalisia taitojaan 
kielenoppimisessa. Aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen on oletettavaa saada näyttöä 
musiikin vaikutuksista laulajien auditiiviseen sekä suulliseen kielitaitoon. 
 
Tutkimus edellyttää tietoa sekä laulajien kielellisistä, että musikaalisista taustoista. Lisäksi 
on tärkeää selvittää millaisia kielenoppijia laulajat ovat. Tietoa näihin sekä muihin 
tutkimukseen liittyviin kysymyksiin kerään kolmen erillisen teemahaastattelun avulla. 
Analysoin haastattelut ensin yksilöiden kannalta, jonka jälkeen tarkastelen laulajien 
eroavaisuuksia ja tulkitsen syy-seuraus-suhteita ristikkäisanalyysiä apuna käyttäen. 
 
Haastattelujen perusteella voin todeta, että laulajat olivat yksimielisiä musiikin ja laulun 
myönteisistä vaikutuksista vieraiden kielten oppimismotivaatioon. Huolimatta laulajien 
välisistä eroavaisuuksista, koskien varsinkin heidän oppimistyylejään, olivat haastateltavien 
näkemykset musikaalisuuden muista vaikutuksista myös yhteneväisiä. Laulajat olivat 
huomanneet laulamisen tarkentaneen heidän kuulokykyään, mikä oli myötävaikuttanut 
ääntämiskyvyn paranemiseen. Tutkimuksessa tuli esiin myös laulajien erityisen hyvä 
matkimiskyky, josta on laulajien mielestä ollut hyötyä sekä laulamisessa, että vieraan kielen 
oppimisessa.   
   
Vaikka tämä tutkimus antaa myönteistä näyttöä siitä, että musikaalisuudella on vaikutuksia 
vieraan kielen oppimiseen, tarvitaan tutkimusalueella edelleen monipuolista aiheen 
tarkastelua.  
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1 INLEDNING 

 

Musik och dess påverkan på människan har väckt intresse redan länge. Oberoende av 

människan tycks alla kunna njuta av och därmed dra nytta av musik. Medan strävan efter 

musikens mångsidiga användning i all inlärning har blivit vanligare, har musikens positiva 

påverkningar börjats ta i beaktande också vid andraspråksinlärning. Man är medveten om 

musikens möjligheter i andraspråksinlärning men det som trots forskarnas uppmärksamhet 

inte helt ha kunnat klargöras är människans musikalitet och dess påverkan på 

andraspråksinlärning och kunskaper i andraspråk.  

 

I denna pro gradu-avhandling kommer jag att studera människans musikaliska kunskaper och 

deras roll i andraspråksinlärning samt deras möjliga påverkningar på språkförmåga i 

främmande språk. Meningen är att betrakta noga både människans musikaliska egenskaper 

och språkliga förmågor samt försöka förklara om det råder något samband mellan dem. 

Eftersom både människans språkförmåga, i vilket språk som helst, och musikalitet med 

säkerhet är dels inlärda och dels medfödda förmågor, finns det flera faktorer som påverkar 

båda förmågornas uppkomst, utveckling och inlärning. För att kunna studera sambandet 

mellan musikalitet och språkförmåga, är jag tvungen att ta hänsyn till dessa faktorer och att 

studera människan på ett helhetsbetonat sätt.  

 

I tidigare undersökningar som man har gjort rörande människans musik- och språkförmåga 

samt deras samband har jämförts individens framgång i båda förmågorna genom att mäta 

både människans musikalitet och kunskaper i något främmande språk. Resultat från dessa 

slags tester har visat en viss korrelation mellan musikalitet och andraspråksförmåga i 

synnerhet vad det gäller människans auditiva och muntliga kunskaper. Till skillnad från 

tidigare undersökningarna närmar jag mig temat på ett annorlunda sätt och kommer inte att 

mäta vare sig musikalitet eller andraspråksförmåga. Jag kommer att koncentrera på hur 

musikaliska människor själv upplever musikalitet och dess påverkan.   

 

Eftersom musikalitet skiljer sig människorna emellan har jag bestämt mig att studera enbart 

sångare och nämligen tre sångerskor som åtminstone på något sätt har liknande 

utgångspunkter vad det gäller deras musikaliska förmågor. Genom att studera bara kvinnliga 

sångare utesluter jag jämförelse mellan kön. Av alla musikaliska människor är det dessutom i 

detta fall nyttigt att studera just sångare som direkt sysslar med både språk och musik när de 
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sjunger. Jag kommer att genomföra insamling av materialet med hjälp av temaintervjuerna. 

Eftersom jag inte kommer att mäta något och därmed inte kommer att kunna göra några 

allomfattande slutsatser på grund av mina intervjuer, har jag bestämt mig att studera 

materialet kvalitativt ur fallstudiesynvinkel. 

  

Min problemställning rörande ämnet baserar sig på tidigare undersökningar över musikalitet 

och dess påverkan och på den teoretiska bakgrunden som jag har samlat i synnerhet rörande 

andraspråksinlärning, musikalitet och sången. Dessutom är mina forskningsproblem nära 

fogade med mina informanter, dvs. tre sångerskor. Som utgångspunkt i hela undersökningen 

är en fråga på ett mer generellt plan; Inverkar människans musikalitet på 

andraspråksinlärning? Mer fokuserade frågor angående egentliga forskningsproblem i denna 

undersökning är, om sången på ett främmande språk inverkar på sångarens språkförmåga i 

främmande språk. Å andra sidan vill jag ta reda på om en sångare på något sätt drar nytta av 

sina musikaliska förmågor vid andraspråksinlärning.   

 

Valet av studieobjektet känns naturligt för mig eftersom jag ett eller annat sätt aktivt har 

sysslat med musik hela mitt liv. Å andra sidan är jag en blivande språklärare och ytterst 

intresserad av inlärningsprocessen gällande främmande språk. Jag tror att jag kan dra nytta av 

denna undersökning i mitt framtida arbete eftersom jag kommer att koncentrera mig på de 

faktorer som påverkar andraspråksinlärning och som klargör olika språkinlärare. Dessutom 

kan undersökningen ge nya synpunkter också för andra språklärare eftersom det finns med 

säkerhet många lärare vars elever sysslar med sången.  

 

Syftet med detta arbete är att få djupare information om fenomenet som jag håller på att 

studera. Jag kommer inte att betona resultaten i undersökningen utan jag kommer att 

koncentrera mig på själva forskningsprocessen. Viktigt ur denna undersöknings synvinkel är 

att förklara varför sångerskorna kan eller inte kan dra nytta av musiksysslandet och sången. 

Dessutom är syftet att redogöra för varför sångerskornas sångintresse eventuellt inverkat på 

deras språkförmåga. På grund av avhandlingens beskrivande och tolkande innehåll är dess 

viktigaste betydelse egentligen att fungera som en del av något mer omfattande 

forskningsarbete. Jag hoppas att denna undersökning för med sig nya synvinklar om 

musikalitetens påverkan gällande andraspråksinlärning och att den inspirerar forskare att 

fortsätta arbetet kring detta intressanta tema. 
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Jag börjar avhandlingen med att betrakta de särdrag som är karakteristiska för både 

människans språk och musik. Därefter behandlar jag det som ligger bakom människan språk- 

och musikförmåga och tar i närmare beaktande hjärnans funktioner och dess uppbyggnad. I 

kapitel 2.3 kommer jag att koncentrera mig på människans språkförmåga och 

andraspråksinlärning. I detta kapitel redogör jag kort för teorier om andraspråksinlärning och 

tyngdpunkten kommer att ligga på individuella skillnader som finns språkinlärare emellan. 

Begreppet musikalitet och dess olika definitioner tas fram i följande kapitel där det vidare är 

meningen att sammanfatta de faktorer som påverkar musikinlärning. I slutet av kapitel 2.4 

beskriver jag vidare sångförmåga och förklarar dess utveckling samt inlärning. I det sista 

kapitlet i teoridelen kommer att behandlas musikens och musikalitetens inverkan i synnerhet 

på andraspråksinlärning och språkförmåga. Efter att jag har beskrivit mina 

forskningsproblem, begrundat val av metoder och representerat mina informanter i kapitel 3, 

följer analysering av materialet samt tolkning av de viktigaste resultaten i kapitlen 4 och 5.  
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Om språkets och musikens samband 

 

När man talar om musikens språk, finns det förmodligen ingen som inte genast känner igen 

begreppet. Språket används för kommunikation och samma sak förverkligas också med hjälp 

av musik, om än på en mer abstrakt nivå. Språk och musik är båda karakteristiska för 

människan och de associeras med varandra i många avseenden, och inte bara i den mening 

som jag nämnde ovan. Att det finns något slags samband mellan språk och musik tycks vara 

självklart för många men varför då? I första kapitlet ska jag koncentrera mig på det intressanta 

sambandet mellan språk och musik och syftet är att redogöra för de tydligaste 

anknytningspunkterna mellan dessa två. Först ska jag behandla de element som karakteriserar 

både språk och musik. Därefter kommer jag att ta hänsyn till de biologiska funktionerna 

(sånär som på hjärnan, som kommer att behandlas grundligt först i kapitel 2.2) som bildar 

grunden för både språk och musik. Till sist i kapitlet beskriver jag, hur barn redan i ett tidigt 

stadium blir utsatta för både språk- och musikljud samt förklarar hurdana egenskaper språk 

och musik som skolämnen egentligen har. 

 

 

2.1.1 Grundelement 
 

Det finns överraskande många gemensamma element inom språk och musik. Några av dem 

syns egentligen vara så dagsklara att man inte ens fäster stort avseende på dem. Enligt Linnala 

(1938, 5–6) består musik av element som rytm, melodi, harmoni och färgton. Samma element, 

dock med lite annorlunda funktioner, karakteriserar till stor del också språk. Dessutom när vi 

registrerar och tolkar antingen språk eller musik, använder vi samma sinnen vid båda. Talat 

språk samt musiklyssnandet tolkas med hjälp av vår hörsel medan vår syn registrerar både 

skriven text och notskrift. Både språk och musik kan vidare produceras med hjälp av vår röst, 

dvs. vi kan både tala och sjunga. Dessutom baserar sig båda, talandet och sjungandet, på 

ljudet och dess förändringar. Andra tydligt gemensamma faktorer är ljudets olika egenskaper, 

som styrka, varaktighet, klang och nivå. (Luchsinger & Arnold 1965, 416, Kaikko & Seppä 

1982, 12–13, Mora 2000, 147.)        
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Utan ljud och dess förändringar i tonläge skulle vi inte ha termen musik, åtminstone inte i den 

mening som vi blivit vana vid. På motsvarande sätt kunde språket utan förändringar i talröst 

knappast låta naturligt i våra öron. Tongången karakteriserar både språk och musik och såsom 

Kaikko och Seppä (1984, 2) konstaterar går båda ut på att man hör skiftningar i tonhöjden. 

När man lyssnar på musik hör man enligt Kaikko och Seppä (1984, 12) toner med olika 

höjder, av vilka bildas musikens melodi. Skillnaden i tonhöjden mellan två toner kallas 

däremot enligt musikläran intervall medan tonsteg beskriver två bredvidliggande toner 

(Linnala 1938, 90–91). Enligt Häkkinen (1994, 87) består talröst inte heller av toner som är 

lika höga utan talet innebär kontinuerlig övergång från det ena ljudet till det andra. Inom 

musik bestämmas en ton efter sin noggranna höjd och tillsammans med andra toner bildas 

fallande eller stigande melodier. I språket kan tongången, som oftast kallas intonation, 

däremot ha en betydelseskiljande roll. Kaikko och Seppä (1984, 12–13) påpekar att ibland 

intonation bestämmer om det är fråga om en påstående- eller  frågesats. I några språk kan 

enligt Häkkinen (1994, 105) även intonation inom ett ord ha en betydelseskiljande roll.  

 

Häkkinen (1994, 104) förklarar intonation som ett omfattande begrepp vilket innefattar 

språkligt alla prosodiska egenskaper, m.a.o. varaktighet, betoning och tonhöjd samt deras 

samverkan. Enligt henne kan intonation vidare betraktas ur de olika enheternas (t.ex. stavelse, 

ord, sats) synpunkt. Accent är däremot närmare bestämten benämning för både dynamisk 

(betoning) och musikalisk (tonhöjd) accent i språk. Kaikko och Seppä (1984, 13) kompletterar 

Häkkinen och konstaterar att varaktighet i språket förverkligas som långa och korta stavelser 

och t.ex. i finskan har denna egenskap en betydelseskiljande funktion. Samma egenskap finns 

också i musik, där toner kan vara antingen långa eller korta. Ljudets och stavelsens 

varaktighet beror alltid på taltempot. På samma sätt varierar tonernas och takternas 

varaktighet i musik efter noter av olika slag. Liksom frasering i musik för intonationen med 

sig klarhet och variation in till språket.  

 

En ytterst viktig faktor inom musik men också inom språk är rytm. Förutom att vår rytmiska 

förmåga är förknippad med vår förmåga att förstå och organisera hela tillvaron utgör enligt 

Fagius (2001, 86, 130) rytmen en av musikens grundläggande komponenter och den 

förstärker musikens emotionella kraft. Arnold (1965, 417) definierar rytm som en 

regelbunden följd av tonvikter (accenter) och pauser. Han nämner också att rytm inom musik 

är ett av de begreppen (rytm, meter, takt, tempo och tid) som utgör musikens temporala 

faktorer. Däremot har rytmen inom språk en lite annorlunda roll. Liksom Kaikko och Seppä 
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(1984, 13) konstaterar utgör rytmen skillnaden mellan ord och syns därmed som mellanrum. 

Dessutom förverkligas rytmen i språket som betoningar. Man brukar betona vissa ord mer än 

andra och en sats har huvudsakligen ett ord med huvudtryck. Som en del av intonation gör 

betoningar språket tydligare och lättare att förstå.  

 

 

2.1.2 Biologiska förutsättningar 

 

2.1.2.1 Hörseln och örat 

 

Örat och därmed hörselförmågan är en absolut grundförutsättning såväl för språk som för 

musik och således är det viktigt att betrakta denna förmåga lite närmare. Ljudets väg via det 

komplexa hörselorganet till hjärnan innebär nämligen många faser. Ljudvågorna uppnår först 

ytterörat, varifrån de fortplantar sig via mellanörat till innerörat, där mekanisk energi 

omvandlas till elektrokemiska impulser. Omvandlingen sker i det Cortiska organet, som är 

fyllt av tusentals små hårceller, d.v.s. flimmerhår. Hårcellernas funktion är att alstra elektriska 

nervsignaler, som överförs till hjärnans primära hörcentrum, där de bearbetas och igenkänns 

med hjälp av sekundära associationscentra. (Fagius 2001, 37–42.)  

 

Trots några undantag (t.ex. Beethoven, som var döv de sista 20 åren av sitt liv) behöver 

människan enligt Fagius (2001, 37) hörseln för att kunna först utveckla hjärnans musiktalang 

och vidare skapa musik. Även om människans hörselkapacitet inte är den mest utvecklade 

bland djurarter, omfattar det unga, friska örat ett stort frekvensomfång, dvs. en tonhöjd från 

ungefär 20 Hz i basen upp till 20 000 Hz i diskanten. Vårt talfrekvensområde, till vilket 

hörseln sägs vara mycket välanpassad, rör sig ungefär mellan 100–500 Hz. Däremot omfattar 

musiken i sin helhet ungefär 16–10 000 Hz. Vidare uppfattar örat olika ljudstyrkor, vilka 

fortplantar sig som vågrörelser och kan mätas i decibel. Vårt hörselsystem registrerar bara 

vågrörelser med vissa våglängder och dessa för människan hörbara vågrörelser är de som vi 

generellt kallar ljud. Inom musiken talar man däremot om ton.  
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2.1.2.2 Om minne och musikminne  

 

Även om jag först i nästa kapitel närmare ska behandla hjärnans funktioner, vill jag nu kasta 

en blick på en av de mest komplicerade funktionerna i hjärnan, nämligen minnet. Liksom 

Ellegård (1982, 84) nämner finns det inget avgränsat minnescentrum i hjärnan. Han 

konstaterar att minnet i allmänhet kan betraktas som den plats där alla våra minnen blir 

registrerade. Både musikens och språkets tolkande grundar sig på vår storartade 

minnesförmåga som jag nu kommer att belysa kortfattat. 

 

Enligt Viberg (1987, 22) syftar ordet ”minne” som en psykologisk fackterm på allt bevarande 

av information under en viss period. Inom språkpsykologi finns det olika modeller om 

minnets funktioner. Oftast brukar man använda den modell som presenterades av Atkinson & 

Schiffrin (1968). Denna modell innefattar tre olika typer av minneslager, som kallas 

sensoriskt -, arbets-, och långtidsminne. Vårt sensoriska minne är säte för olika 

sinnesmodaliteter, såsom syn och hörsel. Detta lager av minnet omfattar obearbetad 

information som kräver vidare tolkning. Den aktiva bearbetningen sker i arbetsminnet eller 

m.a.o. i korttidsminnet. Om någon form av upprepning inte utnyttjas, kan korttidsminnet inte 

heller bevara information längre än 30 sekunder. Däremot överförs bearbetad information till 

långtidsminnet, där den kan bevaras under lång tid. Man brukar ytterligare skilja mellan 

episodiskt och semantiskt minne som båda tillhör långtidsminnet. Det ena utnyttjas när vi t.ex. 

erinrar oss en händelse vi själva upplevt. Det andra innehåller generella faktakunskaper som 

inte är förknippade med någon specifik upplevelse och som vanligen är lagrade i språklig 

form.   

 

Enligt Fagius (2001, 54–56) arbetar det musikaliska minnet ungefär på samma sätt som när vi 

hör musiken i fråga. Han konstaterar alltså att minnet i princip använder samma 

associationsbanor som används när vi faktiskt hör sången uppspelad eller sjungen för oss. Om 

man inte tar hänsyn till absolut gehör, som innebär en speciell minnesförmåga, är den 

allmänna förmågan att bibehålla en tonhöjd i minnet på kort sikt ganska stor hos alla, om man 

inte blir störd av något ovidkommande.  

 

Utan vår mångfasetterade minnesförmåga skulle vi inte kunna uppskatta och känna igen 

musik som vi nu gör. Enligt Fagius (2001, 50) brukar människan favorisera musik som man 

redan känner till. Det är också enligt honom möjligt att gnola eller sjunga bekant musik med 
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eller utan text. Människan kan vidare erinra sig en intagande melodi som hon hört nyss, till 

och med efter första åhörandet. Dessa verksamheter vore inte möjliga utan vårt minne, vilket 

betyder att musikaliska upplevelser egentligen inte skulle kunna uppfattas om vi inte hade vår 

minnesförmåga.  

 

 

2.1.2.3 Talorganen 

 

Det finns ytterligare minst en biologisk faktor som förenar språk och musik. Människans 

högtstående talapparat möjliggör nämligen produktion av olika ljud. När man betraktar språk 

och musik förverkligas denna produktion genom tal och sjungande. Våra anatomiska 

förutsättningar tillåter skicklig användning av vår röst, vilket bl.a. Linell (1984, 104–106) 

beskriver på följande sätt. Stämläpparna i struphuvudet kan arbeta på ett mycket differentierat 

sätt och möjliggör därmed också variation i talets eller sjungandets styrka och tonhöjd. 

Däremot beror vår förmåga att bilda ord framför allt på att vi kan forma olika typer av vokaler 

och konsonanter. Enligt Linell (1984) spelar svalg och munhåla samt människans förmåga att 

kunna variera deras form och storlek en viktig roll, när det gäller vokalbildning. Vid 

konsonantbildning hjälper oss däremot vår gom, tunga och näsa, våra tänder och läppar samt 

ansikts- och läppmuskulaturen.  

 

Även om talet är basen för språket är vår talförmåga inte någon medfödd förmåga, utan den 

börjar, vid sidan av talorganen, utvecklas från och med födelsen. Barn ger sina första ljud 

redan i födelsen genom att skrika. När barnets talorgan är tillräckligt utvecklade börjar 

jollerperioden, vilken följs av de första orden runt ett års ålder. (Ellegård 1982, 71, Arnqvist 

1993, 40–41.) Enligt Ahonen (2004, 85) uppfattas joller också för barnets första musikaliska 

produktion. Ahonen konstaterar vidare att joller följs av spontant sjungande, då barnet själv 

börjar producera sånger. Utan avseende på barnets tidiga muntliga produktion lär människan 

sig i alla fall att förstå språk samt andra ljud innan hon lär sig att producera dem (Arnqvist 

1993, 18). Bl.a. kommer en förklaring till detta härnäst, när jag behandlar den utveckling som 

inleds redan långt före födelsen. 
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2.1.3 Barnets första kontakt med språk och musik 

 

Världen är full av olika ljud och musik och människan blir utsatt för dem synnerligen tidigt. 

Barnet anpassar sig både till de musiska grundelementen, d.v.s. rytm, rörelse och ljud, och till 

den språkliga prosodin runt sig redan från och till och med före födelsen. (Bjørkvold 1991, 

15, Kjellin 2002, 86.) Det är nästan obegripligt hur mycket fostret tillägnar sig i tidigt 

stadium. Biologiska, fysiska och psykiska egenskaper börjar utvecklas så småningom med 

hjälp av yttre stimuli. Även om man enligt Jederlund (2002, 32) inte exakt kan säga hur tidigt 

fostret kan uppleva yttre stimuli i de olika sinneskanalerna, är man säker på att vårt 

perceptionssystem och därigenom också från musikens och språkets synpunkt sett viktiga 

egenskaper, börjar utvecklas redan långt före födelsen. 

  

Ett av våra tidigaste sinnesintryck sägs vara det rytmiska ljudet av mammas hjärtslag, som 

följer fostret oavbrutet från och med de första månaderna i magen. Jederlund (2002, 39–40) 

konstaterar att barnet blir så van vid med pulsen att den har en lugnande effekt på barnet 

också senare i livet. Pulser och rytmer kännetecknar egentligen hela vårt liv och enligt 

Jederlund kan en puls i musiken inverka antingen lugnande eller aktiverande på vår 

sinnesstämning, vilket beror på musikens tempo. Å andra sidan associeras olika pulser och 

rytmer ofta med rörelseförmåga och närmare med dans, som tillhör våra naturligaste 

verksamheter. Moderns rörelser förmedlas till fostret som rytmiska upplevelser och de 

signalerar trygghet. Fostret skapar egna rörelsemönster, med vilka barnet börjar reagera på 

yttre rörelser. Detta slags rörelselek mellan modern och barnet kan kallas efter Jederlund 

(2002, 33–34) turtagning och verksamheten kan betraktas som tidig kommunikation, vilken 

fortsätter strax efter födelsen. Dessutom berättar den om den fasta förbindelse som råder 

speciellt mellan modern och barnet. 

 

Enligt Jederlund (2002, 36) finns det klara tecken på att barnet redan i fjärde fostermånaden 

hör åtminstone starkare ljud och att hörselsinnet är fullt utvecklat under femte månaden. När 

den auditiva hörselbarken är tillräckligt utvecklad börjar barnet reagera på ljud och på musik. 

Detta sägs enligt Hodges (2006, 56) ske under de tre sista gravidmånaderna. De viktigaste 

ljuden för ett foster syns emellertid vara de ljud som kommer från modern och hennes kropp. 

Fostret kan höra både moderns röst, hjärtslag, andning och promenad men också ljud som 

fostret själv producerar samt yttre ljud. Därtill påpekar Parncutt (2006, 1) att de ljud som 

barnet hör, antingen inifrån eller utifrån moderns kropp, är alltid mer eller mindre dämpade. 
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Utan avseende på detta preciserar Jederlund (2002, 37–39) att moderns röst spelar en speciell 

roll, för det är välkänt att det nyfödda barnet känner igen moderns röst. Det är dock inte bara 

moderns röst som påverkar barnets sinnesutveckling utan hela den känsliga modern. 

Emotioner av olika slag, dvs. både positiva och negativa, förmedlas från den helhetsbetonade 

modern till fostret. Det antas vidare att barnet lär sig förmodligen att känna igen moderns 

sinnestämningar via rörelse och röst samt kroppens varierande biokemi. Dessutom tycks 

barnet både före födelsen och därefter kunna urskilja och minnas t.o.m. en mängd ljud, som 

det har hört i magen upprepade gånger. Mot denna bakgrund är det egentligen inget under att 

vår auditiva förmåga sitter så att säga mer i ryggmärgen och fungerar snabbt även i en 

komplex miljö, för den börjar utvecklas mycket tidigare än t.ex. vår visuella förmåga.   

 

Enligt flera undersökningar som sammanfattats av Parncutt (2006) verkar det vara så att all 

prenatal sensomotorisk stimulering kan bidra inte bara till barnets musikaliska utveckling utan 

också till den språkliga, emotiva, sociala, och även den fysiska utvecklingen hos människan. 

Även om man inte ska ignorera alla undersökningsresultat, måste resultaten behandlas 

kritiskt. Såsom Parncutt konstaterar (2006, 13, 18) kan man inte fullständigt bevisa om den 

prenatala stimuleringen bidrar antingen till den musikaliska eller språkliga utvecklingen. Det 

är först och främst därför att hela forskningsområdet är väldigt känsligt och utsatt för osanna 

generaliseringar på grund av problematiska forskningsmetoder. När man talar om den 

prenatala musikaliska utvecklingen måste dessutom iakttas att begreppet musik i sig själv 

betecknar något helt annat för barnen som inte ännu har språkförmåga eller reflekterande 

medvetenhet, med vilka de skulle kunna tolka musik på samma sätt som vuxna. Barnet förstår 

varken musikens kulturella värde eller skillnaden mellan tal och musik, utan musik innebär 

för dem i första hand de musiska grundelementen som redan nämnts i början av kapitlet.  

 

Å andra sidan finns det enligt Trehub (2006, 40) ingen orsak till att sluta prata eller sjunga till 

sitt barn, för barn tycks speciellt favorisera såväl expressivt tal (babyspråk) som sjungande 

(babysång), som är riktade till dem. När man citerar Bjørkvold (1991, 22) skulle man 

sammanfattningsvis kunna konstatera att musikens och andra stimulis betydelse i det tidiga 

stadiet gäller i första hand kontakt mellan barnet och omvärlden. Med hjälp av musik kan 

barnet dessutom få sådana positiva upplevelser som skapar en grund för människans livslånga 

kognitiva utveckling. Från barnets synpunkt tycks det vara allra viktigast att modern mår bra. 

Så om modern t.ex. njuter av musik som spelas eller sjungs, lär sig barnet också kunna glädjas 

av det.  
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2.1.4 Språk och musik i skolvärlden 

 

När man funderar på språk och musik som skolämnen kan några anknytningspunkter nämnas. 

Enligt Ervin (1981 refererad i Pasanen 1992, 85) är dessa ämnen först och främst likadana på 

så sätt att de används som medel vid kulturell kommunikation. Båda ämnena har ytterligare 

sina egna teckensystem samt som sagt redan ovan baserar de sig på samma element. Å andra 

sidan finns det likheter i språkets och musikens inlärningsprocesser. Båda ämnena kräver 

flitig övning och inlärning och långsiktigt arbete. Dessutom är man i båda fall tvungen att 

använda den förvärvade förmågan för att inte förlora den. Överensstämmelser finns också i 

språkets och musikens undervisning. Läraren ska vara expert på sitt område och behärska sitt 

instrument, vilket i detta avseende betyder behärskandet av språk eller musik. Särskilt för 

båda ämnen är också att kreativitet och konstverk tjänar som undervisningsmaterial. Slutligen 

likställer Ervin (refererad i Pasanen 1983, 5 / 1992, 85) olikheter mellan instrumenten med 

svårighetsgraden samt popularitet mellan språken. Jag kommer att behandla både språk- och 

musikinlärning grundligare i kapitlen 2.3 och 2.4. 

 

 

2.2 Den underbara hjärnan 

 

För att kunna begripa människans språk- och musikförmåga måste man först studera den 

underbara hjärnan och dess funktioner. Hjärnan skapar grunden för människans tillvaro och 

organets mångsidighet förvånar fortfarande forskare inom olika vetenskapsområden. Förutom 

att hjärnan är det organ som vi tänker med tycks den också vara själens säte, vilket gör 

organets funktioner ännu mer komplexa (Ellegård 1982, 15). Härnäst belyser jag hjärnans 

komplexitet och tar hänsyn till dess funktioner och uppbyggnad ur språkets och musikens 

synvinkel. Dessutom kommer jag att behandla språkets och musikens lokalisering i hjärnan. 

 

 

2.2.1 Om hjärnan och nervsystemet  

 

Hjärnan styr vår uppmärksamhet, våra reaktioner och hela kroppen. Den är ett styrorgan 

vilkas funktioner grundar sig på ett komplicerat nervsystem som har utvecklats under tidernas 

lopp. Hos människan är det hjärnan, med alla sina delar, och ryggmärgen som utformar det 

centrala nervsystemet. Nervsignaler från hjärnan till alla kroppsdelar förmedlas däremot med 
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hjälp av det perifera nervsystemet. Som nervsystemet har hjärnan också en lång historia. 

Yngre delar av hjärnan har byggts på ett redan tidigare fungerande system. Även om de äldre 

systemen inte alltid fungerar aktivt, är de i alla fall en viktig del av helheten och fungerar 

oftast jämsides eller t.o.m. som ersättning för de yngre. (Ellegård 1982, 17–23.) 

 

Hjärnan består av cirka 100 miljarder nervceller som sänder, bearbetar och tar emot 

elektrokemiska impulser. Detta antal neuron har människan redan från och med födelsen och 

det bildas inga nya neuroner i hjärnan under människans liv. Trots det ökar hjärnans vikt i 

tidig barndom, varefter vikten långsamt börjar minska, vilket inleds ungefär vid 20 års ålder. 

(Korhonen 1993, 99–100.) Ett neuron (se bild 1) består enligt Fagius (2001, 23–24) i princip 

av en cellkropp med kärna samt ett antal utskott, varav axon (ett utskott) leder impulser ut och 

dendriterna (ett större antal utskott) däremot in till cellkroppen. Överföring av nervimpulser 

från det ena till det andra neuronet sker i kontaktställen som kallas synapser. Såsom neuron 

har synapser inte enligt Jederlund (2002, 25) avslutat sin utveckling vid födelsen utan nya 

upplevelser och erfarenheter under de första åren stimulerar synapserna i hjärnan. Därmed 

utvecklas alla våra intelligenser och bestående nervförbindelser skapas. Korpilahti (2003, 48) 

konstaterar att de synapsiska förbindelser och dendriter uppnår deras maximala antal vid 5-6 

års ålder, varefter nervförbindelserna minskas till hälften innan vuxen ålder. Enligt Ellegård 

(1982, 15–16) finns det en viktig punkt där nervcellerna skiljer sig från de övriga cellerna i 

kroppen. Denna är neuronens förmåga att förgrena sig, dvs. att upprätta förbindelser med en 

mängd andra celler både nära och långt borta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Några olika typer av nervceller enligt Fagius (2001, 23) 
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Förbindelsevägar eller nervbanor mellan hjärnans olika delar samt mellan hjärnan och 

kroppen kan delas upp i två olika slags banor. Det finns dels in mot hjärnan gående nervbanor 

m.a.o. afferenta, och dels ut från hjärnan gående, dvs. efferenta nervbanor. De här 

förbindelsevägarna är väldigt betydelsefulla, speciellt när man tänker på språket. Alla 

sinnesintryck bl.a. från hörsel- och synorganen går via thalamus till den sensoriska 

hjärnbarken genom afferenta (ingående) nervbanor. Däremot går signaler från den motoriska 

hjärnbarken till kroppens muskler genom efferenta (utgående) nervbanor. (Ellegård 1982, 28–

29.) Fagius (2001, 24) påpekar att nervimpulserna inte i sig själv har något specifikt 

betydelseinnehåll, utan de får innehållet först när de blir transporterade i en bestämd 

nervbana; t.ex. örat igenkänner tryckvågor i luften som nervimpulser vilka i hjärnan tolkas 

som olika ljud. Såsom också Fagius klargör, blir yttre, fysiska företeelser omvandlade till 

elektriska nervimpulser och denna omvandling sker i specialiserade mottagarceller, alltså i 

receptorer. Således sker omvandlingen t.ex. i örat i s.k. hårceller.   

 

 

2.2.2 Om hjärnans uppbyggnad 

 

2.2.2.1 Hjärnhalvornas specialisering 

 

Det är klart att hjärnans arbetssätt är komplicerat och inte bara på grund av den ofattbara 

mängden av celler och förbindelser. Värd att nämnas är att samma uppgifter kan tas om hand 

parallellt av flera olika enheter i hjärnan. Att hjärnan består av två symmetriska hjärnhalvor, 

hemisfärer, för båda kroppshalvorna och att det finns bearbetningsstationer för intryck och 

reaktioner på flera olika nivåer, beror på hjärnans långa utvecklingshistoria. (Ellegård 1982, 

32.) Enligt Fagius (2001, 17–18, 20) har människohjärnan nämligen till stora delar en historia 

på 500 miljoner år. Besynnerligt i vår hjärna är att dess organisation är korsad i förhållande 

till de kroppsfunktioner den styr. I praktiken betyder detta att höger hemisfär styr den vänstra 

kroppshalvan och tvärtom. Dessutom nämner Fagius att storhjärnhalvornas volym är unikt i 

människohjärnans uppbyggnad. Han uppfattar hjärnhalvornas ytstruktur, barken, som en 

viktig del i hjärnan. På hjärnbarken finns den del som kommit till senast under evolutionen 

och kallas neocortex. Däremot är det storhjärnan med sina båda hemisfärer som främst har 

med vårt medvetande att göra. Ellegård (1982, 33) fokuserar att det är just storhjärnsbarken 

som är säte för våra viktiga intellektuella funktioner, såsom språkfunktionerna. 
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Människohjärnan tycks ha en funktionsspecialisering som inte finns t.ex. hos aporna. Att ena 

sidan av storhjärnan specialiserar sig på vissa funktioner kallas enligt Linell (1984, 109) för 

hjärnans lateralisering. Fagius (2001, 21–22) fortsätter att på grund av lateraliseringen är flera 

av människans mentala, s.k. kognitiva funktioner unika för den vänstra eller den högra 

hjärnhalvan. Språket verkar vara den mest kartlagda av alla hjärnans funktioner och hos de 

flesta människor är det lokaliserat till vänster hemisfär. I vänstra hjärnhalvan ligger också i 

huvudsak förmåga till både matematisk analys och ett slags strategisk tänkande. Den senare 

förmågan använder man för utnyttjande av vår rörlighet till praktiskt nyttiga handlingar. 

Däremot har högerhemisfären ansvaret för formuppfattning, kroppsuppfattning och förmåga 

att uppfatta vår tillvaro i världen. Utöver detta hjälper den högra hjärnhalvan oss att förstå 

helheten i det vi ser eller tar del i. Ellegård (1982, 45) sammanfattar att högerhalvan verkar 

vara den del som bäst uppfattar helheten och arbetar holistiskt. Däremot ser det ut som att 

vänsterhalvan, i motsats till den högra halvan, arbetar analytiskt genom att jämföra och sätta 

ihop delar.  

 

 

2.2.2.2 Språket i hjärnan 

 

Alla nivåer i språket d.v.s. att tala och skriva, liksom att lyssna och läsa är i hög grad 

intellektuella sysselsättningar och dessa väldigt komplexa funktioner vore inte möjliga utan 

hjärnans arbete (Ellegård 1982, 15). Såsom jag nämnde redan ovan, hör språket till de mest 

kartlagda områdena i hjärnan och man vet speciellt mycket om dess lokalisering i hjärnan. 

Språket är hos de flesta människor till största delen beroende av den vänstra hemisfären, 

vilken just på grund av sitt ansvar för språket kallas enligt Fagius (2001, 31) den dominanta. 

Ellegård (1982, 42) ger ett beskrivande exempel på dominansen som vänstra hjärnhalvan har 

och nämligen att mer än 90 % av alla människor är högerhänta. Fagius (2001, 31) preciserar 

vidare, att vänsterhänthet däremot inte direkt leder till högra hemisfärernas dominans och att 

högra hjärnhalvan är språkansvarig dvs. dominant endast hos en liten minoritet av alla 

människor. Därför kan vår höger- och vänsterhänthet betraktas mer eller mindre som en 

medfödd egenskap och vänsterhänthet tycks dessutom gå i arv (Ellegård 1982, 43).    

 

Man fick bevis om vänstra hjärnhalvans dominans redan på 1800-talet, när patienter med 

olika skador på den ena eller andra hjärnhalvan började kartläggas. Det visade sig att de 

personer som hade skador på vänstra hjärnhalvan mycket oftare drabbades av tal- och 
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språkrubbningar, afasi, än personerna vars skador fanns på högra hjärnhalvan. (Ellegård 1982, 

43.) Som banbrytande kan läkaren och antropologen Paul Broca betraktas som redan 1861 

upptäckte ett språkcentrum i hjärnan. Sedan dess kallas detta signifikanta fynd Brocas område 

och det sägs ha huvudansvaret för vår utåtriktade språkliga aktivitet. En skada i detta område 

kan sålunda orsaka expressiv afasi, vilken betyder svårigheter att uttrycka sig (Fagius 2001, 

32, Sigurd 1991, 125). Några år senare konstaterade en tysk patolog att det fanns ett annat 

viktigt språkcentrum nära det primära hörselcentrumet. Detta språkcentrum kallas efter dess 

upptäckare Wernickes område och en skada i området kan leda till impressiv afasi, dvs. 

nedsatt språkförståelse (Fagius 2001, 32, Korhonen 1993, 112, Sigurd 1991, 125). 

 

Dessa slags iakttagelser ledde till att allt fler forskare blev intresserade av hjärnan och man 

skapade t.o.m. en teori (lokaliseringsteori) över hjärnans funktioner och uppbyggelse 

(Korhonen 1993, 112). Såsom Sigurd (1991, 124) vidare konstaterar, är det endast inte de 

ovannämnda språkcentrumen som fungerar vid språkliga aktiviteter. Utöver dessa aktiveras 

också andra delar av hjärnan beroende på de språkliga delområden som vid vart och ett 

tillfälle behövs eller används. För att t.ex. kunna förstå tal behöver vi hörseln och den 

medverkar för övrigt i själva talproduktionen. Vid talet använder vi naturligtvis också våra 

talorgan (läpparna, tungan, mjuka gommen och struphuvudet) och dessutom är 

talproduktionen beroende av vår andningsmuskulatur. De viktigaste språkcentren och deras 

viktiga förbindelsesystem fasciculus arcuatus samt andra delar av hjärnan rörande språket 

visas i bild 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Vänsterhemisfären är säte för språket. Viktiga områden rörande språket enligt Fagius 

(2001, 32) 
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Som tidigare sagts har det konstaterats att det finns en huvuduppdelning mellan uppgifterna i 

de två hjärnhalvorna. Vänsterhalvan tycks ha hand om de mera logiska och intellektuella 

funktionerna, medan högerhalvan står till styr för de mera emotionella och fantasibetonande 

funktionerna. När man betraktar språket och de olika språkliga beteendena, är det likväl inte 

så lätt att t.ex. skilja mellan moment som är emotionella och moment som är mera logiska. 

(Sigurd 1991, 125.) Att uttrycka sig själv språkligt innebär enligt Ellegård (1982) att man 

delar ens tankar med andra samt ger en liten bit av ens själ. Även om man talar om den 

dominerande vänsterhalvan baserar språket sig inte endast på intellektuella funktioner. I 

stället brukar man nuförtiden betona att hjärnhalvorna samarbetar och har sina respektive 

specialområden. Ellegård påpekar att hos allra de flesta människorna har även 

högerhemisfären utöver vänsterhemisfären en viss språkförmåga. Denna förmåga verkar 

snarare vara passiv än aktiv men den kan också bli aktiverad. Detta har kommit fram i fall där 

barns vänsterhemisfär drabbats av en skada och barn trots det kunnat bygga upp en nästan 

fullständig språkförmåga i högerhalvan. Även om barn tycks ha bättre utsikter i detta 

avseende, finns det även fullvuxna som kunnat utveckla en ganska bra språkförmåga med 

hjälp av den högra hjärnhalvan. (Ellegård 1982, 44–45, 125–126.)    

 

 

2.2.2.3 Musikhantering i hjärnan 

 

Fagius (2001) är övertygen om att alla människor har någon slags förmåga att använda eller 

njuta av musik. Det betyder att hjärnan har en medfödd musikalisk förmåga och man är 

åtminstone övertygad om att musik alltid väcker emotioner av olika slag. Till skillnad från 

den virtuosa språkförmågan som tycks vara universell för alla människor, skiljer sig 

musiktalanger däremot mycket kraftigt åt människor emellan. Människor får nämligen olika 

mängder och olikartad musikalisk träning. Dessutom används musiken inte som språket, 

dagligen och ofta. Å andra sidan är det värt att nämnas att många olika begåvningar förenas i 

musiken. Det finns krav på flera förmågor när man t.ex. sjunger en låt eller spelar efter noter. 

Det finns vidare musicerande på väldigt varierande nivå. Fagius belyser detta med sjungandet 

och lyssnandet, vilka ter sig annorlunda i olika situationer beroende på människans ambitions-

, begåvnings- och träningsnivå. På grund av detta avviker skeendena i hjärnorna hos de 

människor som använder eller förstår musik på så olika nivå. (Fagius 2001, 31, 34–36.)  
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Enligt Jederlund (2002, 104) finns en tydlig förklaring till att många experter inom ett brett 

område har börjat dra nytta av musik i sitt arbete. Att musik fungerar framgångsrikt i arbete 

både med hjärnskadepatienter, barn med sen språkutveckling och dyslektiker, beror på 

musikens förmåga att aktivera stora delar av hjärnan samtidigt. Faktum är att väldigt många 

delar av hjärnan aktiveras i anslutning till musik och särskilt vid aktivt musicerande, vilket för 

det mesta omfattar notläsning, sång, motorisk aktivitet med instrument och samspel med 

omgivningen eller andra människor. Även om det inte finns ett bestämt musikcentrum i 

hjärnan, är enligt Fagius (2001, 61–62) vissa delar av hjärnan mer musikaliska och därför av 

större betydelse än andra. Letandet efter musikens lokalisering i hjärnan har varit aktivt och 

olika slutsatser har framkommit vilka har stått mer eller mindre i strid med varandra.  

 

På samma sätt som man har studerat språkrubbningar i hjärnan, har man även observerat de 

skador som haft en störande effekt på människans musiktalang. Denna kartläggning av 

hjärnskada med amusi, m.a.o. en nedsättning eller förlust av personens tidigare musikaliska 

kapacitet, ledde till att man vid sekelskiftet 1900 ansåg musikförmågan ligga i vänster 

hemisfär. Det var först en professor i medicin, Johan Edgren, som började studera amusi och 

konstaterade den vara nära besläktad med afasi. Han noterade vidare att störningar i 

musiktalang kan uppträda både utan eller i samband med språkstörningar. Forskningsarbete 

fortsattes bl.a. av professorn Henschen, som lokaliserade musikförmågan i första hand i 

vänster hemisfär utan att utesluta höger hemisfärens bidrag. Han ansåg ytterligare att om 

musikalisk förmåga kvarstod efter vänsterhemisfär skada, berodde det på att höger hemisfär 

hade en s.k. reservkapacitet, vilken kunde ta över skadade funktioner. I början av 1900-talet 

var det då den norska läkaren Hans Jacob Utsvedt som drog sitt strå till stacken. Han pekade 

ut samma saker som hans föregångare och betonade dessutom, att musikalisk 

funktionsnedsättning nästan undantagslöst uppträder i samband med afasi. Trots sina egna 

iakttagelser uttryckte Utsvadt således tveksamhet till vänster hemisfärens huvudansvar för 

musikförmåga. (Fagius 2001, 63–65.) 

 

Senare kom ett viktigt faktum fram, vilket man inte i tidigare undersökningar hade tagit i 

beaktande. I motsats till afasi som blir ett problem hos alla människor som drabbas av störd 

språkförmåga, kan endast den minoritet som musicerat aktivt förlora sin musikaliska förmåga 

och därigenom lida av amusi. Sedan 1960-talet har man även observerat ”omusikaliska” 

människor och det finns många resultat om försämrad musikförmåga på grund av en skada på 

högerhjärnhalva. Efter många undersökningar om hjärnskadornas påverkan samt om 
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förhållandet mellan höger och vänster hemisfär vid musikbearbetning har man kunnat, 

åtminstone på något sätt, förklara musikhantering i hjärnan. (Fagius 2001, 65–68.) När man 

betraktar musik i hjärnan betraktar musik i hjärnan förefaller betraktar musik i hjärnan sättet 

och nivån på vilka musiken används och bearbetas spela en viktig roll (Ellegård 1982, 45). 

Höger hemisfär visar sig vara grunden för musikaliskt och konstnärligt tänkande och brukar 

fungera speciellt aktivt hos människor som inte är vana vid eller har sysslat med musik. 

Vänster hemisfär däremot har större betydelse för den mera utvecklade och komplicerade 

musikaliska processen och fungerar bäst hos de musikaliskt kompetenta och tränade 

personerna. Enligt Fagius är det slutligen allra viktigast att man också i detta avseende 

betonar samarbete mellan de två hemisfärerna. (Fagius 2001, 72–85.)  

 

Fagius (2001, 87–88) redogör för en mängd undersökningar om rytmens uppfattning i 

hjärnan. Enligt undersökningarna verkar båda hemisfärerna ha någorlunda förmåga att hålla 

reda på åtminstone enkla rytmer. Dessutom talar flertalet observationer för att rytmanalysen 

har sitt huvudsakliga säte i vänster hemisfär. Enligt Jederlund (2002, 130–131) är rytm vidare 

nära förbunden med kroppens motorik. När man förenar rytm med kroppens rörelse, t.ex. 

genom att arbeta med rytmisk rörelse och rytmiskt instrumentspel, utvecklar man ytterligare 

hjärnhalvornas samspel samt samarbete som kallas vår bilaterala förmåga.  

 

Eftersom musikhantering i hjärnan beror helt och hållet på människan och eftersom musiken 

aktiverar fler av hjärnans kognitiva funktioner än språket, är skadorna i människans 

musikförmåga svårare att lokalisera än t.ex. språksvårigheter. Man vet i alla fall med säkerhet 

att den musikaliska förmågan kan skadas på olika sätt. Antingen kan man ha en förlorad 

förmåga att ta del och ha behållning av musik eller så kan rätt aktiva musikanter förlora sin 

förmåga att utöva musik. (Fagius 2001, 137, 139.) Det lätt att gå med på Fagius (2001, 14), 

när han konstaterar att: ”Av alla hjärnans förmågor är det få som är så mångfacetterade och 

svårfångade som musiken.”  

 

 
2.3 Språkinlärning i fokus 

 

Språket karakteriserar människan och är en fin produkt, vars värde har blivit viktigare och 

viktigare under evolutionen. Människan har utvecklats i den riktning, i vilken hon inte längre 

klarar sig utan sin språkförmåga. Innan jag går över till att betrakta språkinlärning och 
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speciellt inlärning av främmande språk närmare, vilket kommer att få tyngdpunkten i detta 

kapitel, behandlar jag kortfattat begreppet språk. Härtill kommer jag att belysa språket ur 

människans synvinkel och att förklara vad det mänskliga språket egentligen betyder. Därefter 

behandlar jag språkinlärning och dess olika former. Dessutom redogör jag kortfattat för några 

teorier om andraspråksinlärning. Slutligen ska jag belysa faktorer som påverkar 

andraspråksinlärning och koncentrera mig på individuella skillnader mellan 

andraspråksinlärare. 

 

 

2.3.1 Det mänskliga språket 

 

Enligt Korhonen (1993, 19) tror människan ofta att hon avviker från andra naturvarelser 

framför allt på grund av sina mentala kunskaper samt sin kreativitet och kultur. Det som 

skiljer människor från djur är emellertid det unika mänskliga språket, och speciellt vårt 

talspråk. Även om djur kommunicerar med olika typer av signalsystem, t.ex. med deras 

medfödda kroppsspråk, är människan den enda djurart vilken har möjlighet att genom tecken 

överföra meddelanden som är obundna av stimulus (Ellegård 1982, 12, Arai 2002, 17). Till 

skillnad från t.ex. schimpanser, som tycks vara våra närmaste släktingar bland djuren, kan 

människor enligt Ellegård (1982, 9) använda ord obundna till en viss situation och skapa ett 

obegränsat antal nya ordkombinationer.  

 

Språket är karateristiskt för människan och det används dagligen men begreppet i sig själv 

kan ha flera betydelser. Såsom jag har beskrivit i det föregående kapitlet används termen 

språk för att symbolisera vårt egenartade teckensystem som ingen annan djurart har (Linell 

1982, 13). Dessutom betecknar ordet språk i allmänhet de olika slags medlen eller de speciella 

kanalerna (m.a.o. tal-, skrift-, tecken- och kroppsspråk) som människan använder, när hon 

kommunicerar. Vid sidan om de olika kommunikationskanalerna är språk också ett appellativ 

för varje enskilt språk i världen (t.ex. svenska, tyska finska) med eget kodsystem. (Jederlund 

2002, 16–17.) Utöver dessa tillägger Linell (1982, 13) att människan kan använda samma 

språk (t.ex. svenska) på olika sätt, beroende på situation. 

 

När man betraktar språk som kommunikationsmedel och tänker närmare på de olika kanaler, 

genom vilka kommunikation sker, kan människan konstateras ha två parallella 

kommunikationssystem, nämligen det icke-verbala och det verbala. Det ena 
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kommunikationssystemet utvecklas redan tidigt och det används i allmänhet omedvetet, 

medan det andra är ett system som lärs in och används medvetet. Med den verbala 

kommunikationen menar man språklig kommunikation som sker med hjälp av ord och 

ordkombinationer. Det verbala språket förverkligas genom tal, skrift eller genom något 

teckenspråk. Däremot innebär den icke-verbala kommunikationen antingen ljud, 

ansiktsuttryck och gester som kompletterar den verbala kommunikationen eller någon annan 

kommunikation som är oberoende av det verbala språket. Vidare måste det påpekas att det 

verbala systemet aldrig ersätter det icke-verbala systemet, utan kompletterar samt 

understödjer det. Något om den icke-verbala kommunikationens viktighet berättar också 

faktumet att vi brukar föredra den icke-verbala kommunikationen framför det verbala språket 

när det gäller trovärdighet. (Arai 2002, 17, Jederlund 2001, 17–18, Linell 1982, 19–21.)  

 

Ur biologisk synpunkt är språket också i första hand ett kommunikationsmedel. Människor 

har alltid haft för vana att leva i grupper, höra till en gemenskap och att kommunicera med 

varandra, vilket också har lett till att det finns många olika språk i världen. Eftersom 

människor inom en viss grupp börjar anpassa sitt språk efter varandra, bildas det nya 

dialekter. Om dialekter isoleras från varandra utvecklas de så småningom till olika språk. 

Denna utveckling pågår ständigt, vilket betyder att språk förändras hela tiden. (Ellegård 1982, 

13.) Korhonen (1993, 19) tillägger att utöver språkets kommunikativa betydelse möjliggör 

språket människans allt tänkande samt skapandet av nya begrepp. Språket har inflytande över 

hur människan iakttar hela världen och med hjälp av det kan man dessutom påverka, dela ut 

ny information och lära sig något nytt.  

 

Begreppet språkförmåga kan uppfattas olikt och man behöver iaktta särskild försiktighet ifall 

man talar om allmän språk- eller talförmåga. Ellegård (1982) påpekar, att man inte får blanda 

ihop dessa begrepp, för t.ex. döva barn kan lika väl som hörande utveckla kroppsspråk och 

har därmed språkförmåga av något slag, fast utan tal. Sammanfattningsvis beskriver Monica 

Centerheim-Jogeroth för sin del skillnaden mellan språk och tal så här:   

 
SPRÅKET är en abstrakt företeelse, det symbolsystem vi använder för att forma vårt 
tankeinnehåll. 
TALET är en konkret funktion. Användandet av språkljud som produceras av talorganen och 
sammanställs efter att visst system beroende på vilket språk vi talar. (Centerheim-Jogeroth 1988, 
11.) 
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2.3.2 Språkinlärning   

 

Språket är en naturlig del av livet och barnet lär sig det första språket, som kallas modersmål, 

i samspel med sina medmänniskor samt sin omgivning och omgivande kultur. Denna s.k. 

förstaspråksinlärning är vidare alltid förknippad med barnets allmänna utveckling. (Sajavaara 

1999, 73–74.) Eftersom det är självklart att alla barn lär sig ett språk, skulle man kunna tro att 

det inte är så svårt att lära sig ytterligare ett eller flera språk (Linnarud 1993, 24). 

Språkforskare är ju överens om att små barn med lätthet lär sig flera språk samtidigt. Detta 

förutsätter emellertid att språken är väsentliga för barnen att lära sig, dvs. att barnet 

kommunicerar med andra människor med dessa språk. (Jederlund 2002, 26, Crain & Lillo-

Martin 1999, 7.) Enligt Sajavaara (1999, 74) tycks det inte finnas några gränser för hur många 

språk människan kan lära sig på det sättet, för två- och flerspråkighet verkar nämligen vara 

mer generellt än enspråkigheten.  

 

Språkinlärning och särskilt inlärning av främmande språk är ett komplicerat fenomen, som 

länkar samman många vetenskapsgrenar (Sajavaara 1999, 76). För att kunna förstå 

andraspråksinlärning innebär enligt Larsen-Freeman och Long (1991, 2) att man har 

kunskaper i bl.a. lingvistik, psykologi, sociologi, psykolingvistik, sociolingvistik och 

neurolingvistik Även om människor i alla tider har varit fascinerade av fenomenet 

språkinlärning konstaterar Linnarud (1993, 31) att forskningen om andraspråksinlärning 

egentligen är ganska ung. När man före 1970-talet hade koncentrerat sig på att studera 

förstaspråksinlärning och barnspråk påbörjades diskussionen kring andraspråksinlärning 

enligt Sajavaara (1999, 76) först i slutet av 1960-talet. Sedan dess har man ifrågasatt om ett 

främmande språk inlärs på samma sätt som det första språket eller om det finns tydliga 

skillnader i inlärningsprocessen mellan förstaspråket och de språk som lärs in senare i livet.  

 

 

2.3.2.1 Olika typer av språkinlärning 

 

Innan jag börjar klargöra olika synsätt och teorier (kapitel 2.3.3) som skapats genom tiderna 

för att förklara andraspråksinlärning är det nyttigt att först beskriva några grundtermer. Jag 

har redan talat om olika typer av språkinlärning och härnäst kommer jag att redogöra vad 

termerna egentligen betyder. I bakgrunden ligger Vibergs (1987, 9) figur där han klargör olika 
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typer av språkinlärning och deras resultat då exempelvis svenska lärs in. Detta framgår i figur 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Olika typer av språkinlärning och deras resultat enligt Viberg (1987, 9) 

 

Såsom det redan kommit fram innebär förstaspråksinlärning att ett barn tillägnar sig ett språk 

innan något annat språk etablerats. Jag nämnde redan tidigare att barnet under vissa 

omständigheter kan lära sig fler än ett språk på en gång. Enligt Viberg (1987, 9) kallas detta 

för parallell förstaspråksinlärning. Termen grundar sig på antagandet att inlärning av två 

språk parallellt snarast påminner om inlärning av ett enda språk.  

 

Man talar däremot om andraspråksinlärning när ett språk lärs in först sedan ett (eller flera) 

språk redan blivit ordentligt etablerade. Det kan alltså gälla inlärningen av ett andra, tredje 

eller senare språk. När det är fråga om andraspråksinlärning brukar man göra en distinktion 

mellan informell och formell inlärning. Den ena betyder att inlärningen sker helt på egen hand 

utan undervisning medan den andra innebär språkinlärning med hjälp av undervisning. Enligt 

Viberg (1987) kallas den informella inlärningen alternativt för naturlig eller ostyrd inlärning. 

Båda benämningarna syftar på att inlärningen sker alltid i en naturlig miljö, dvs. i den miljö 

där målspråket talas. (Viberg 1987, 10–11.) 

 

När man närmare betraktar den formella språkinlärningen kan ytterligare åtminstone en 

avgörande faktor nämnas. En viktig roll spelar nämligen miljön i vilken undervisning äger 

rum. Om undervisningen sker i målspråksmiljön, talar man ibland om semiformell inlärning. I 

denna slags språkinlärning förenas formell undervisning och informell inlärning utanför 

klassrummet. Väldigt vanligt är emellertid också att undervisningen äger rum utanför 

målspråksmiljön, som då svenska lärs in vid utländska universitet. (Viberg 1987, 11.)    
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Liksom Viberg (1987, 119) konstaterar även Sajavaara (1999, 75) att benämningarna 

andraspråk och främmande språk kan vara förvirrande. En del kallar för alla de språk som 

lärts in efter att ett förstaspråk etablerats andraspråk, oberoende av inlärningsmiljön. Andra 

tycker att ”andra språk” är de språk som talas i inlärarens hemomgivning och enligt dem är 

”främmande språk” alla de språk som inte talas i inlärarens språkomgivning. Eftersom min 

mening inte är att behandla tvåspråkighet, använder jag termerna andraspråksinlärning och 

främmandespråksinlärning som synonymer till varandra.  

 

Bakom Vibergs beskrivning om olika typer av språkinlärning (se figur 1) ligger många 

grundläggande faktorer som kommer att behandlas närmare senare i kapitlet. Härvid vill jag 

emellertid framlägga två termer, inlärningsordning och inlärningskontext. Med 

inlärningsordning menas den ordning i vilken språken lärs in. Liksom Viberg (1987, 11–12) 

konstaterar kan tidigare inlärda språk ha påverkan på språken som inlärs senare. Denna slags 

överföring av element från ett tidigare inlärt språk kallas för transfer. Begreppet 

inlärningskontext tyder däremot på det sammanhang i vilket språk lärs in och gör därigenom 

skillnaden mellan formell och informell inlärning.  

 

 

2.3.3 Om andraspråksinlärning 

 

2.3.3.1 Olika synsätt på andraspråksinlärning 

 

Uppfattningar om andraspråksinlärning grundar sig i hög grad på iakttagelser som gjorts först 

om förstaspråksinlärning. Den tidiga forskningen inom fältet andraspråksinlärning var enligt 

Sajavaara (1999, 84) starkt sammankopplad med behavioristiska tankar. Behavioristerna med 

Skinner i spetsen lade fram teorin att språkinlärning var en betingad reflex. De ansåg att all 

inlärning baserar sig på vanebildning. Enligt behavioristerna skedde barnets språkinlärning 

genom att man hör språket och därigenom imiterar och bygger upp ett språk. (Linnarud 1993, 

25, 35, Tornberg 2005, 58.) 

 

Innan forskningen rörande andraspråksinlärning startade i slutet av 1960-talet tänkte man 

generellt att tidigare inlärda språk skulle påverka de språk som ska läras in senare i livet. 

Denna föreställning var grundtanken i kontrastiv analys som uppstod under behaviorismen. 

(Sajavaara 1999, 76–77, Linnarud 1993, 35.) Inom konstrastiv analys koncentrerade man sig 
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på att studera skillnader och likheter mellan språk. Det var i första hand Lado (1957) som 

påstod att det som är lika mellan två språk är enkelt för inläraren medan det som är 

annorlunda däremot är svårt. Denna hypotes kallas för ”kontrastiv” och med hjälp av denna 

ville man underlätta inlärningsprocessen. Genom att göra jämförelser av två språk försökte 

man förutspå svårigheter för inläraren och därmed undvika dem. Mot denna bakgrund 

skapades också passande inlärningsmaterial. (Linnarud 1993, 33, Larsen-Freeman & Long 

1991, 53, Sajavaara 1999, 77.) När man ganska snabbt märkte att hypotesen inte helt 

fungerade som språkforskarna hade tänkt sig, började man koncentrera sig helt och hållet på 

att analysera inlärarnas fel. Eftersom man med hjälp av felanalys slutligen inte kunde förklara 

anledningarna till felen, började man observera den språkliga helheten. (Sajavaara 1999, 77, 

Linnarud 1993, 40.) Så kallade interimspråkstudier betonade det som inläraren gjorde rätt och 

inte fel. Med begreppet ”interimspråk” syftar man på s.k. inlärarspråk, dvs. inlärarens språk 

på vägen mellan källspråket (inlärarens modersmål) och målspråket (det språk som ska läras 

in). Detta synsätt, om att inlärning är ett kontinuum där inläraren flyttar sig framåt mot målet, 

introducerades av forskare som Corder (1967), Nemser (1871) och Selinker (1972). (Linnarud 

1993, 40-41, Viberg 1987, 6.)  

 

Det behavioristiska synsättet betonade att barnets modersmål utvecklades på grund av det som 

barnet hör, dvs. föräldrarnas språk hade en avgörande roll, när det gällde 

förstaspråksinlärning. Eftersom den behavioristiska teorin inte kunde förklara det faktum att 

barn i regel lär sig sitt modersmål perfekt trots en mängd språkliga brister i omgivningens tal 

lyfte Chomsky (1959) fram en teori om en inbyggd inlärningsmekanism. Denna mekanism 

kallades för LAD (Language Acquisition Device) och den innebar en speciell 

inlärningsmekanism i hjärnan där språkliga erfarenheter bearbetas. Enligt teorin tycks barnet 

ta in information från omgivningen och med hjälp av den verkar det skapa egna hypoteser och 

bygga upp sin grammatik. Chomsky konstaterade sammanfattningsvis att barnet utöver det 

inbyggda inlärningssystemet behöver också lämplig input, dvs. lämpligt språkligt inflöde, för 

att kunna lära sig språk. (Tornberg 2005, 58, Linnarud 1993, 25–26.) 

 

Forskningsarbetet kring andraspråksinlärning blev livligare under 1970-talet och i bakgrunden 

låg Chomkys uppfattning om en inlärningsapparat av något slag. Det blev allt vanligare ett 

neglera möjlig påverkan från modersmålet och i stället började man studera morfem och deras 

inlärningsordning. I början använde man Browns (1973) tanke om de 14 morfemen som 

skulle läras in i samma ordning vid förstaspråksinlärning. De flesta undersökningarna, 
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rörande morfemens inlärningsordning vid andraspråksinlärning har gällt naturlig 

språkinlärning, dvs. de språk som funnits i miljön kring inläraren. Enligt många 

morfemstudier har man kunnat konstatera att det finns en naturlig inlärningsordning speciellt 

när det gäller naturlig språkinlärning. Däremot är resultat från de inlärare som blivit utsatta 

för klassrumsundervisning avvikande. Enligt Sajavaara (1999, 77–78) kan man utgå från att 

språkinlärningen som sker i ett klassrum liknar den naturliga förstaspråksinlärningen enbart i 

viss mån  (se även Linnarud 1993, och Mitchell & Miles 2004). 

 

Att det finns bestämda inlärningsgångar, dvs. inlärningsordningar, har fått mycket 

uppmärksamhet. Det finns ett stort antal studier som dokumenterar inlärningsgångar, framför 

allt på engelska som andraspråk. Utöver morfemstudier har man studerat strukturer som är 

knutna till inversion (omvänd ordföljd) i frågor och ”do-omskrivning” i negation och fråga. 

Även om det finns viss variation (beroende på individ och modersmål) vad det gäller 

inlärning av dessa strukturer har man i alla fall hittat regelbundenhet i deras utveckling. 

Dessutom har man funnit en slående parallell vid jämförelser med förstaspråksinlärningen och 

inlärning av andra språk rörande inlärning av negation och frågor. (Linnarud 1993, 44–46, 

Viberg 1987, 63, 67.) Flesta av studierna har gällt informell andraspråksinlärning men också 

jämförelser mellan formell och informell andraspråksinlärning har gjorts. Man har utöver 

inlärningsgången också jämfört inlärningsresultatet. Utan avseende på att många forskare, 

bl.a. Krashen och Seliger, har ifrågasatt undervisningens roll vid andraspråksinlärning har det 

kommit fram att undervisningen har positiva effekter på språkinlärning. Många forskare har 

även konstaterat att inlärningsgången av olika strukturer är densamma vid informell och 

formell inlärning eller att det åtminstone finns stora likheter mellan de två typerna av 

inlärning. (Viberg 1987, 119–120, 122, 128–129.) 

 

Diskussionen kring modersmålet och dess påverkan på andraspråksinlärning baserade sig före 

1960-talet på tanken om transfer. Med begreppet transfer menades ursprungligen 

överförandet av drag från modersmålet eller från något annat språk till det språk som hålls på 

att läras in. Man brukade göra en skillnad mellan positiv och negativ transfer, m.a.o. 

interferens. Inom de senaste årens forskning har begreppet transfer lyfts fram utan sin 

behavioristiska betoning och termen omfattar nuförtiden varje typ av inflytande från 

modersmålet eller från annat inlärt språk. Även om modersmålet inte i någon större 

utsträckning verkar påverka den ordning i vilken man lär sig strukturer i ett nytt språk, är man 

ense om att förstaspråket har viss betydelse när det gäller andraspråksinlärning. I stället för 
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olikheter har man börjat studera likheter och deras påverkan i språken. Forskare försöker 

nuförtiden att ta reda på de omgivningar i vilka transfer förekommer och därigenom hitta 

grunden för transfer. På senare tid har man bl.a. studerat likheter mellan språken, vilka tycks 

kunna både försvåra och underlätta inlärningen. (Viberg 1987, 51, Sajavaara 1999, 80, 

Linnarud 1993, 47–49.) 

 

 

2.3.3.2 Teorier om andraspråksinlärning 

 

Som redan nämnts ovan finns det olika synvinklar, ur vilka andraspråksinlärning kan 

betraktas. På samma sätt finns det många olika teorier om andraspråksinlärning. De teoretiska 

inriktningarna kan grovt delas upp i tre huvudgrupper, m.a.o. finns det nativistiska, sociala 

och interaktiva teorier om andraspråksinlärning. Härnäst ska jag kasta en blick på dessa 

teoretiska inriktningar och beskriva kortfattat några av teorierna. (Larsen-Freeman & Long 

1991, 221, Sajavaara 1999, 84.) 

 

Begreppen inom de nativistiska teorierna har på stor del baserat sig på Chomskys tankar om 

en medfödd inlärningsmekanism. Chomsky gjorde en skillnad mellan den infödde talarens 

kompetens och performans, av vilka den ena innebär bl.a. förmågan att avgöra vilka satser i 

modersmålet som är grammatiskt korrekta och vilka som inte är det. Den andra förmågan 

innebär förmåga att tala, skriva och använda språket i konkreta situationer. Eftersom barnet 

tycks lära sig kompetensen trots omgivningens bristande performansen, konstaterade 

Chomsky att språkinlärning måste styras av språkspecifika ärftliga faktorer. Lingvisterna 

kring Chomsky utvecklade senare en hypotes om en medfödd universell grammatik, m.a.o. 

om organisatoriska principer som gäller alla språk och är tillgängliga för alla barn när de lär 

sig sitt modersmål. En mer komplicerad fråga har varit, om den universella grammatiken är 

tillgänglig vid inlärning av främmande språk. Man har diskuterat ytterligare om även äldre 

barn och vuxna skulle kunna dra nytta av den medfödda förmågan eller om den avtar med 

åren. Tidigare trodde man att denna s.k. kritiska ålder för förstaspråksinlärning skulle inträffa 

mellan 9-12 års ålder men under de senaste tiderna har man konstaterat att någon slags 

förändring skulle äga rum redan vid 6 års ålder. Även om det inte finns några entydiga svar på 

dessa frågor, är det ett faktum att enbart vissa vuxna kan lära sig ett främmande språk perfekt 

och att den medfödda universella grammatiken spelar en mera komplicerad roll när det gäller 

främmande språk (se Sajavaara 1999, Tornberg 2005 och Linnarud 1993). 
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Under sjuttiotalet var det en annan nativist, nämligen Krashen, som dominerade området med 

sin teori om andraspråksinlärning. Krashen (1985) har senare försökt förklara 

andraspråksinlärning med fem olika hypoteser, där tanken om begriplig input står i centrum. 

Den s.k. inputhypotesen innebar att inlärare får språkligt inflöde på en lagom nivå. Enligt 

Krashen lär barnet sig sitt modersmål genom att på något sätt extrahera ett regelsystem ur de 

yttrande som det möter. Denna hypotes om en naturlig inlärningsordning gäller också vuxna 

som lär sig språket helt informellt utan någon undervisning. Krashen skiljer vidare på två 

olika sätt att tillägna sig språk, vilka han kallar för tillägnande (acquisition) och inlärning 

(learning). Dessa två begrepp är förknippade med Krashens monitormodell, där han beskriver 

skillnaden mellan omedvetet tillägnande och medveten inlärning. Enligt Krashen bygger 

inlärare upp ett regelsystem på målspråket som kallas mental grammatik. Den mentala 

grammatiken utvecklas enbart genom tillägnandet av språket. Däremot innehåller det 

medvetna inlärda språkstoffet regler formulerade i ord och de användas bara för att 

kontrollera (monitorera) yttranden. Användandet av den .s.k. monitorn beror vidare på olika 

typer av språkinlärare och på kommunikationssituationer. Enligt Krashen påverkar också 

människans affektiva faktorer språkinlärning, eftersom människor tycks ha olika starka filter 

som antingen kan med- eller motverka inlärningen. Alla dessa hypoteser har väckt diskussion 

inom forskningsområdet. Mest kritik har Krashens påstående om att inlärt stoff aldrig kan 

användas på ett automatiserat sätt fått. Man har ytterligare kritiserat Krashen därför att han har 

undervärderat undervisningens roll. Även om Krashens teori har inspirerat många andra 

forskare har hans hypoteser för det mesta mötts av en mängd kritik, vilket i sin tur berott på 

att Krashen egentligen inte kunnat motivera sina påståenden. (Linnarud 1993, 49–52, 

Sajavaara 1999, 85–86, Viberg 113–115, Mitchell & Myles 2004, 44–49.) 

 

Av de teorier, som koncentrerat sig på att studera omgivningens påverkan (dvs. sociala 

teorier) har man lagt mest märke till Schumanns hypotes om pidginisiering och 

ackulturationsmodell (Sajavaara 1999, 86). Med pidginspråk menas ett språk som 

uppkommer när två språk möts och blandas. Pidginspråk associeras oftast med de stora 

kolonialspråk som blandats med ett annat språk och det innebär bl.a. förenklad grammatik och 

ord från båda språken. Schumann (1982) och andra forskare har utvecklat och studerat 

hypotesen att andraspråksinlärning liknar pidginisiering. (Linnarud 1993, 52.) Schumann 

påstod inte att dessa två vore samma fenomen men han insåg att det pågår liknande 

förenklingsprocesser vid både pidginisiering och andraspråksinlärning. Schumann har vidare 

lyft fram begreppet om akulturation, med vilket han menar inlärarens anpassning till den nya 
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kulturen.  Man har kritiserat Schumanns tankar på olika sätt och den största bristen i hans 

teorier tycks vara att han inte alls beskriver hur olika former i interimspråk utvecklas. 

(Sajavaara 1999, 87.) 

 

Under senare tid har man koncentrerat sig på att studera diskurs och pragmatik. Det har i sin 

del lett till att forskare av andraspråksinlärning har börjat betona interaktionens betydelse vid 

språkinlärning (Sajavaara 1999, 87). Interaktionistiska teorier är komplicerade för de tar 

hänsyn till både miljöfaktorer och interna faktorer. Ett bra exempel på en interaktionisk teori 

är den multidimensionella modellen som är utarbetad av ZISA-gruppen (Zweitsprachenwerb 

Italienischer und Spanischer Arbeiter). Projekten följde principen om den naturliga 

inlärningsordningen av morfem och tillämpade den vidare till tillägnandet av syntax i tyska 

språket. Enligt ZISA lärs tyskans ordföljdsregler in i en bestämd ordningsföljd och modellen 

har senare tillämpats i andra språk. Det som alltid måste tas i beaktande är emellertid 

individuella skillnader mellan inlärare inom olika stadier, vilket man börjat kalla för 

variationsmönster. Trots viss kritik har interaktiviska teorier fått ett positivt mottagande och 

man har vidare kunnat stödja dem med Vygotskys tankar, enligt vilka inlärnings- och 

utvecklingsnivå är avhängiga interaktion med språkligt skickligare medmänniskor. (Sajavaara 

1999, 87–88, Linnarud 1993, 52–53, Viberg 1987, 71.)    

 

 

2.3.4 Individuella skillnader mellan språkinlärare 

 

Det har länge diskuterats, hur man skulle kunna beskriva ”en bra språkinlärare” (Sajavaara 

1999, 89). Eftersom andraspråksinlärning alltid beror på människan, är ett sociopsykologiskt 

fenomen och eftersom de förhållanden, under vilka inlärningen sker, spelar en viktig roll, 

förekommer det stor variation i färdighetsnivån språkinlärare emellan. Det kan konstateras att 

individer oftast har helt olika utgångspunkter vad det gäller andraspråksinlärning. Inlärare 

skiljer sig från varandra bl.a. på grund av kognitiva och affektiva faktorer. Omgivningen kan 

också ha stark effekt; den ena har erfarenhet av ett främmande språk enart som skolämne 

medan den andra kan vara van vid dem t.ex. på grund av sin tvåspråkiga familj. (Gardner 

1985, 2., Viberg 1987.) Härnäst kommer jag att behandla några faktorer som påverkar 

andraspråksinlärning och därmed också orsakar variation i den slutliga språkfärdighetsnivån. 

Jag ska först behandla individuella skillnader, såsom ålder, personlighet och intelligens hos 

inlärare. Sedan ska jag betrakta olika inlärningsstilar och behandlar de strategier som man kan 
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använda vid inlärning av främmande språk. Till sist men inte minst funderar jag på inlärarens 

sociopsykologiska faktorer och belyser motivationens och attitydernas roll i 

andraspråksinlärning. 

 

 

2.3.4.1 Ålder  

 

Individuella skillnader mellan språkinlärare har studerats sedan länge och åldern är den faktor 

som fått allra mest uppmärksamhet (Sajavaara 1999, 89, Viberg, 92). Enligt Linnarud (1993, 

78) är det ganska naturligt att man lägger märke till åldern, eftersom man vet att barnet lyckas 

lära sig sitt första språk väldigt tidigt, medan främmandespråksinlärning som vuxen inte 

fungerar lika bra. Om barnet lär sig språk bättre än vuxna är frågan som fortfarande ger 

forskare något att fundera på. Enligt Sajavaara (1999, 89) finns det två problem som har att 

göra med ålderns betydelse vid andraspråksinlärning. Det ena är gäller själva 

inlärningsprocessen medan det andra problemet är förknippat med processens slutprodukt.  

 

Efter talrika studier över ålderns betydelse, som gjorts bl.a. av Krashen, Scarcella och Long 

(1982 ref. i Viberg 1987, 94), har det kunnat lyftas fram tre följande generaliseringar rörande 

inlärningstakt och slutnivå. Först och främst tycks vuxna ha en högre inlärningstakt på tidiga 

stadier av andraspråksinlärning än barn, speciellt då det gäller syntax och morfologi. För det 

andra verkar äldre barn lära sig snabbare än yngre. Utöver dessa har de språkinlärare som 

påbörjat inlärningen redan som barn bättre möjligheter att uppnå högre slutlig färdighetsnivå 

än de som påbörjat inlärningen som vuxna. Den sista generaliseringen förverkligas i 

synnerhet när det gäller uttalet. Enligt Viberg (1987, 92) är uttalet den språkliga nivån som 

uppmärksammats mest (t.ex. Seliger et al 1975) och resultat från dessa undersökningar har 

också givit starkt stöd för just den ovannämnda tredje generaliseringen. 

 

En återstående fråga, som uppstår när man betraktar generaliseringarna ovan, är hur man ska 

förklara de skillnader som finns. Enligt Krashen (1982 ref. i Viberg 1987, 94) finns det 

åtminstone tre tänkbara förklaringar som grundar sig på neurologiska, kognitiva eller 

affektiva faktorer. Neurologiska förklaringar har baserat sig först och främst på Chomskys 

teori om en speciell inlärningsmekanism, LAD, som enligt Chomsky kan vara aktiv endast 

fram till puberteten. Hjärnan och dess flexibilitet har studerats därefter av många forskare. 

Psykolingvisten Lenneberg (1967) redovisade tanken om en kritisk period för språkinlärning, 
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vilken han tyckte hängde samman med lateraliseringen, dvs. språkförmågans lokalisering till 

den vänstra hjärnhalvan. Senare undersökningar (t.ex. Krashen 1973) har emellertid visat att 

lateraliseringen av hjärnan börjar efter födelsen och i princip redan är klar vid femårsåldern. 

Lateraliseringen kan alltså inte vara det som ger upphov till en kritisk period före puberteten. 

(Viberg 1987, 94–95, Linnarud 1993, 79–80.)   

 

Med kognitiva förklaringar menar Krashen i första hand vuxnas olika förmåga att kunna 

använda abstrakt tänkande, vilket tycks var förenat med åldern. Medan barn lär sig genom att 

använda omedvetna funktioner, utnyttjar vuxna s.k. formella operationer, dvs. förmågan att 

tänka abstrakt. Detta kan vara en del av förklaringen till den högre inlärningstakten hos äldre 

barn och vuxna och dessutom verkar abstrakt tänkande hjälpa till när det gäller att 

systematisera regler. (Viberg 1987, 95, Sajavaara 1999, 89, Linnarud 1993, 81.)   

 

Med affektiva faktorer syftas enligt Viberg (1987, 100) oftast på människans motivation och 

attityder. Dessutom innebär de affektiva faktorerna människans egen uppfattning om sig själv 

och hennes förmåga att samspela socialt med andra. Eftersom de affektiva faktorernas 

betydelse ökar med åldern kan de påverka den slutliga språkfärdighetsnivån. Detta syns 

starkare hos vuxna språkinlärare som också känner lättare hämningar av olika slag och kan 

uppleva olika yttre influenser som hot mot deras identitet. (Viberg 1987, 95, Sajavaara 1999, 

90.) Utöver dessa faktorer om ålderns betydelse kan vidare några andra nämnas. Det kan 

nämligen vara så att barn tycks vara framgångsrikare än vuxna eftersom de inte behöver 

behärska språket på så många olika sätt och inom så många ämnesområden som vuxna gör. 

Infödda talare beter sig vidare annorlunda gentemot barn jämfört med vuxna som lär sig ett 

andraspråk. Dessutom har man lagt märke till input som olika inlärare får. Barn brukar få en 

större mängd välanpassad input, dvs. enklare input än vuxna. (Viberg 1987, 95–96, Linnarud 

1993, 81.) 

 

  

2.3.4.2 Personlighet 

 

När man vidare tänker på frågan om en bra språkinlärare brukar man lyfta fram inlärarens 

personlighet. Även om det är svårt att mäta personlighet har forskare i alla fall varit 

intresserade av att beskriva en bra personlighet. Härnäst ska jag sammanfatta de viktigaste 

drag som oftast tagits fram när det har varit fråga om en bra språkinlärare. Jag kommer att 
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behandla empati, extrovertism, risktagning, självförtroende, ängslan och kortfattat 

människans hämningar. (Linnarud 1993, 83–88, Skehan 1989, 100–109, 115–118, Larsen-

Freeman & Long 1991, 184–192, Viberg 1987, 100–102.) 

 

Människor beter sig annorlunda i olika kommunikativa situationer. När språket lärs in genom 

direkt kontakt med talare av målspråket, behöver man empati, dvs. förmåga att sätta sig in i 

andras situation. Människans empati innebär också bra självkännedom. Empati hjälper 

människan att förstå icke-verbala signaler och därigenom kan den medverka till 

språkinlärning. (Viberg 1987, 101.) Ett annat personlighetsdrag som är förknippat med 

kommunikativa situationer är människans utåtvändhet. Enligt Linnarud (1993, 84) hamnar 

extroverta personer oftare i kommunikativa situationer, vilket gäller både den naturliga 

språkinlärningssituationen och klassrummet. Begreppet ”extrovert” associeras ofta med 

termen ”utåtriktad” men egentligen kan detta leda till missuppfattningar. Extroverta 

människor är inte alltid pratsamma men de har ett djupt behov av respons från omgivningen 

för att kunna känna sig duktiga och betydelsefulla. Ett allmänt påstående är att extroverta är 

bättre språkinlärare än introverta personer. Detta har visat sig vara motsägelsefullt och har 

troligen grundat sig på en stereotyp uppfattning att den som pratar mest lär sig också bäst. 

Man har inte helt kunnat påvisa skillnader mellan extro- och introverta inlärare men Strong 

(1983) har föreslagit en lösning på frågan. Enligt honom är utåtriktade människor bättre när 

det gäller spontan kommunikation i en naturlig inlärningssituation. Extroverta inlärare tycks 

däremot inte ha några fördelar när det behövs använda formella aspekter av språket i en 

kontrollerad och formell situation. (se även Larsen-Freeman & Long 1991.) 

 

Det har konstaterats att en människa som vågar ta risker kan ha större möjligheter att utveckla 

sitt språk. Risktagare blir utsatta för obehagliga konsekvenser, för i klassrummet kan 

misslyckade försök leda till ett dåligt betyg eller till kommentarer från klasskamraterna och i 

den naturliga kommunikationssituationen riskerar man att bli missförstådd. Risktagning har 

emellertid konstaterats gynna andraspråksinlärning, eftersom man genom att ta risker oftare 

hamnar i kommunikationssituationer och därigenom får flera möjligheter att både höra och 

tala språk. (Linnarud 1993, 85, Skehan 1989, 106.) I motsats till en risktagare kan en ängslig 

person fördröja sin språkinlärning. Även om ett visst mått av oro inför en uppgift ibland t.o.m. 

kan förbättra prestationsförmågan, är det önskvärt att inlärningssituationen är så avspänd så 

möjligt. (Linnarud 1993, 87.) Ängslan kan i sin tur bero på dåligt självförtroende. Liksom det 

behövs bra självförtroende i alla sorters inlärningssituationer är självuppskattning också en 
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nödvändig faktor i framgångsrik språkinlärning. Guiora (et al. 1972) som också har studerat 

”språklig jaguppfattning” och dess påverkningar, har utfört ytterligare ett uppmärksamhet 

experiment om hämningarnas betydelse i andraspråksinlärning. Resultaten visar att en 

minskad grad av hämning förbättrar färdigheten på ett andraspråk medan en större mängd 

hämningar kan leda till försämrade prestationer. Slutligen spelar atmosfären i klassrummet en 

viktig roll, för den kan minska ängslan hos inlärare, förbättra självförtroendet och minska på 

inbyggda hämningsmekanismer. (Linnarud 1993, 85–86, Viberg 1987, 101.)  

 

 

2.3.4.3 Intelligens och begåvning 

 

Kognitiva faktorer som vanligtvis sammankopplas med all inlärning har också konstaterats 

påverka andraspråksinlärning. Intelligens nämns ofta i detta sammanhang. Även om alla 

människor oberoende av resultat i IQ-test lär sig modersmålet på samma sätt, förändras 

situationen när det är fråga om formell andraspråksinlärning. Enligt studierna går högre IQ 

hos andraspråksinlärare hand i hand med bättre teoretiska språkfärdigheter som läsning och 

språkanvändning i ett test. Däremot hjälper högre IQ inte i hörförståelse och det bidrar inte 

heller i muntliga kommunikationssituationer. (Sajavaara 1999, 90, Viberg 1987, 97.) 

 

En annan faktor som tas upp nästan alltid när det gäller språkinlärning är språkbegåvning 

(language aptitude) vilken i dagligt tal även brukar kallas för språköra. Även om det inte 

finns några skillnader i människors språkliga begåvning då det gäller förstaspråksinlärning 

eller språktillägnandet i en naturlig omgivning, har man funnit bevis på en särskild typ av 

sådan begåvning som skiljer sig från allmän intelligens. John B. Carroll utvecklade i slutet av 

1950-talet ett testbatteri som kallas för MLAT (Modern Language Aptitude Test) för att mäta 

språkbegåvning. Slutligen har man konstaterat att MLAT mäter mer sådan ”språkbegåvning” 

som spelar avgörande roll enbart i formell språkinlärning och att de inlärare som är allmänt 

begåvade klarar sig bättre i detta test. (Sajavaara 1999, 90–91, Viberg 1987, 97–98.) 

 

 

2.3.4.4 Om olika inlärarstilar och inlärningstrategier 

 

Varje människa har sin egen stil att ta in, bearbeta och förankra ny information. En 

inlärningsstil är egentligen en återspegling av individens kognitiva, affektiva och fysiologiska 
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funktioner. En lärandestil är därmed en del av individens personlighet och är ofta svår att 

ändra på. Däremot är det möjligt att låta inläraren utforska sin stil och därefter medvetet 

använda den. (Tornberg 2005, 18.)   

 

Det har konstaterats ligga en distinktion mellan en fältberoende och en fältoberoende kognitiv 

stil, där den ena berättar om människans beroende av omgivningen där fenomen har upplevts 

och den andra betraktar en människotyp som är oberoende av kontexten där något upplevt. 

(Sajavaara 1999, 93, Viberg 1987, 99.) Enligt Tornberg (2005, 18) innebär denna distinktion 

skillnaden mellan holistisk och analytiskt lagda individer. Hon konstaterar vidare att en 

fältberoende, dvs. holistisk människa ser helheten och kan ha svårigheter att analysera delar 

som helheten består av. Däremot är det lättare för en fältoberoende, dvs. analytisk människa 

att uppfatta enskilda delar i någon helhet. Även om ”renodlade” stilar är sällsynta har man 

emellertid ställt upp en hypotes att analytikerna skulle lära sig ett främmande språk bättre i 

klassrummet medan holistikerna skulle trivas och därigenom lära sig bättre i en naturlig 

språkomgivning.  

 

En känd modell med fyra olika inlärningsstilar gjordes av Reid (1987 ref. i Tornberg 2005, 

19). Enligt honom finns det människor som lär sig bäst visuellt, dvs. genom läsning av t.ex. 

texter och kartor. Därutöver är många människor auditiva inlärare och lär sig genom att 

lyssna. Härutöver finns det kinestetiskt lärande, vilket betonar aktiviteter som är förknippade 

med kroppsrörelser. Som fjärde inlärningsstil nämner Reid taktilt lärande där aktiviteter är 

förknippade med inlärarens egen beröring och egna experiment. Gardner (1993) har 

kompletterat Reids lärandepreferenser i sin beskrivning av de sju intelligenserna. Utöver 

visuell, auditiv (musikalisk), kinestetisk och taktil intelligens innehåller Gardners beskrivning 

språklig, matematisk, social och intuitiv intelligens. När man tänker på skolvärlden kan de 

kinestetiskt eller taktilt begåvade eleverna t.o.m. ha problem att anpassa sig till 

klassrumsorienterad undervisning och därmed få sämre inlärningsresultat. (Tornberg 2005, 

19–20.)   

  

Inlärarens tidigare kunskaper, inlärningstilar och de uppgifter som ska lösas påverkar 

inlärarens strategival. Det finns olika typer av inlärningstrategier eller tekniker som 

människan kan använda vid inlärandet. (Tornberg 2005, 20.) Enligt många studier gynnar 

vissa inlärningstrategier inlärningsresultat. Det har också kommit fram att bra sociala 

kunskaper och olika metoder som ökar kontakten med språket som lärs in, kan hjälpa till vid 
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andraspråksinlärning. Det tycks också vara så att metakognitionen, dvs. medvetenheten om 

hur vad och varför man lär sig och förmågan att bedöma de egna resultaten, är viktiga faktorer 

när det gäller språkinlärning. Metakognitiva och kognitiva (t.ex. kontextualisering och 

elaborering) strategier samt de strategier som baserar sig på samarbete syns medverka i 

synnerhet språkinlärningen som sker i en skolmiljö. Enligt Sajavaara (1999, 93) är det 

slutligen självklart att stora mängder av språklig input och kommunikativ interaktion bidrar 

andraspråksinlärning. (Sajavaara 1999, 93, Tornberg 2005, 23.)  

 

 

2.3.4.5 Attityder och motivation vid språkinlärning 

 

När språkinlärning sker formellt i en skolmiljö betyder det mer samt större utmaningar både 

för språkinlärare och för lärare. Att lära sig ett främmande språk i en skolmiljö innebär först 

och främst mycket arbete men också vidsynthet av något slag. Andraspråksinlärning är 

nämligen mer än ett vanligt skolämne. Språk är alltid en viktig del av en kultur, vilket betyder 

att medan man lär sig ett främmande språk, försöker man på samma gång tillägna sig en del 

av en annan kultur. Med anledning av detta påverkar inlärarens attityder och motivation 

språkinlärning. (Gardner 1985, 6.) 

 

Attityder tycks börja utformas tidigt i barndomen, speciellt under inflytande av föräldrar och 

hemomgivning. Dessutom verkar jämnåriga och olika kontakter ha inverkan på individens 

attitydskapande. (Viberg 1987, 102.) När det är fråga om främmandespråksinlärning kan 

attityder påverka inläraren på olika sätt och i olika grad. För det första kan inlärarens positiva 

attityder gentemot den grupp som talar målspråket bidra till språkinlärningen, medan en 

negativ inställning till en bestämd språkgrupp däremot kan motverka inlärningen. Attityder 

mot det själva språket samt språklärare och deras metoder kan också inverka på hur lyckat 

språket blir inlärt, eftersom klassrummet ofta är den första eller t.o.m den enda kontexten där 

eleven blir bekant med ett främmande språk. (Gardner 1985, 6–8.) I formell språkinlärning 

går lärarens roll enligt Hammarberg och Svensson (1975, 130) inte heller att underskatta för 

den fungerar inte bara som språklig förebild utan också som samtalspartner, värdesättare och 

uppmuntrare och den påverkar slutligen elevernas attityder och motivation mot språket. Även 

om man betonar attitydernas betydelse gentemot den grupp som talar målspråket, konstaterar 

Viberg (1987, 102) att inlärarens inställning till den egna gruppen kan spela en roll. Viljan att 

komma i kontakt med andra grupper kan variera, om inläraren omfattar sin egen grupp som 
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bättre eller sämre. Det tycks även vara så att de attityder som inläraren tror att talare av 

målspråket har gentemot den grupp som inläraren själv tillhör, påverkar språkinlärningen. 

Värt att nämnas är enligt Gardner (1985, 43) att flickor brukar ha mera positiva attityder mot 

språkinlärning än pojkar. Dessutom är man generellt medveten om att flickor brukar vara mer 

framgångsrika än pojkar vad det gäller andraspråksinlärning.  

 

Att motivation är en viktig faktor vid all inlärning är uppenbart. Hur den verkar och fungerar 

är mer komplicerat. Man kan inte påstå att inlärning av främmande språk skulle lyckas om 

man bara hade den rätta motivationen. Det är viktigt att man först och främst analyserar och 

beskriver motivationen, innan den kan förstärkas och uppmuntras. (Linnarud 1993, 89.) Enligt 

Viberg (1987, 102) innefattar motivation bl.a. viljan att lära sig och den grad av ansträngning 

som läggs ner på uppgiften. Såsom Gardner (1985, 50) sammanfattar innebär motivation fyra 

aspekter; ett syfte, villigt beteende, lust att bevara syftet och välvilliga attityder mot 

aktiviteten i fråga. Då det gäller just språkinlärning talar man om begreppen integrativ och 

instrumentell motivation. Det var just Gardner & Lambert (1959) som först kom på med dessa 

begrepp, när de studerade elevernas orsaker till att lära sig franska. Enligt studierna fanns det 

två typer av motivation. Den ena kallas ”integrativ motivation” och innebär att man lär sig ett 

annat språk för att kunna kommunicera med talare av målspråket. Denna slags motivation ger 

enligt Viberg (1987) den naturligtvis mest påtagliga effekten i situationer, där det finns 

möjlighet till direkt kontakt med talare av målspråket. I kontrast till denna kallas den andra för 

”instrumentell” motivation efter dess funktion. Från denna synpunkt sett fungerar ett 

främmande språk som ett nyttigt medel tack vare vilket man når något annat, såsom ett bra 

jobb. (se även Gardner 1985.) Liksom Viberg konstaterar är relationen mellan dessa typer av 

motivation inte så klar och enkel. Även om den integrativa motivationen tycks befrämja 

språkinlärningen starkast just på längre sikt, beror motivationens positiva inflytande alltid på 

den sociala miljö i vilken inlärning sker. (Viberg 1987, 102.)  

 

 

2.4 Den musiska människan 

 

Ulf Jederlund (2002, 11) inleder sitt verk träffande: ”Musik har funnits lika länge som det 

funnits människor.” Musiken har alltså alltid tillhört människornas liv och den har gestaltat 

sig på olika sätt i olika kulturer genom tiderna. Dessutom, såsom jag beskrivit i kapitel 2.1.4, 

blir människan utsatt för musik och de musiska elementerna redan före födelsen och detta 
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fortsätter livet ut. Enligt Jon-Roar Bjørkvold (1991) är alla människor musiska och således 

har rätt att njuta av musik. Ett nummer för sig är däremot, vem som kan konstateras vara 

musikalisk samt vad termen musikalitet egentligen betyder. I detta kapitel kommer jag att 

begrunda termen musikalitet och fundera på dess olika definitioner. Dessutom försöker jag 

klargöra musikalitets ursprung och kommer att kortfattat behandla några teorier om mätning 

av musikalitet. Till sist sätter jag mig närmare in i musikinlärning och redogör för en av 

människans mest primitiva förmågor, sången. 

 

 

2.4.1 Musikalitet 

 

2.4.1.1 Olika definitioner 

 

Forskarna har inte kunnat enas om betydelsen av termen musikalitet utan den, inberäknad 

begreppen musikalisk samt musikförmåga, uppfattas olikt beroende på synsättet i fråga 

(Hallam 2006, 93). Musikalitet är ett begrepp som egentligen har lika många definitioner som 

det finns människor som definierat det. Dessutom är de flesta definitionerna ologiska samt i 

strid med varandra. (Karma 1986, 43, Hongisto-Åberg et al.1993, 15.) 

  

Enligt Ahonen (2004, 30) uppfattas musikalitet vardagligt som egenskap, med vilken man 

värderar musikkunnandet människor emellan. Man brukar tala om en musikalisk människa 

och hon definieras ofta efter sina kunskaper i sång eller hur hon spelar. Dessutom tycks en 

musikalisk människa lär sig musik lättare än andra.  

 

Låt mig härnäst citera Ulf Jederlund (2002, 16) och hans rimliga tolkning om människans 

musikalitet:  

 
Musikalitet har att göra med begåvning – begåvning på musikens område. Om musik har att göra 
med rytmiska ljud, rörelse, toner, känslor, språk och kultur lika mycket som med musiken som 
produkt, handlar musikalitet om vår medfödda förmåga att låta, göra ljud, röra oss, känna, 
uttrycka, språka, ingå i en kultur och uppleva och förstå musik. Musikalitet är därmed något 
genuint mänskligt, en viktig del av allas medfödda begåvning.  

 

Bland annat tyder denna beskrivning om människans musikalitet på dess medföddhet. Många 

forskare t.ex. Leeper (et al. 1974, 377 refererad i Bayless & Ramsey 1978) har hänvisat till 

människans medfödda musikaliska förmåga. Han har konstaterat att alla småbarn har musiska 
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egenskaper och att alla skulle ha möjligheten till att utveckla dem. Dessutom tycks den 

musikaliska utvecklingen gå hand i hand med barnets allmänna utveckling. Det som ger både 

stöd till den musikaliska utvecklingen och upphov till att barnet senare i livet är att sätta sig in 

i musik att sysselsätta kring musik. (Bayless & Ramsey 1978, 3.)  

 

Såsom i Jederlunds beskrivning ovan tolkas musikalitet också generellt som term som är släkt 

med begreppet begåvning. Detta begrepp togs fram från första början av Sir Francis Galton 

(1869), som antog att människans psykiska egenskaper skulle nedärvas liksom de fysiska 

egenskaperna. Galtons uppfattning om musikalitetens medföddhet och begåvningens 

hållbarhet livet ut har ifrågasatts relativt sent, först under de senaste tiderna (Ahonen 2004, 

30–31).  

 

Liksom t.ex den språkliga intelligensen betraktas musikalitet av många (Howard Gardner 

m.fl.) som en fristående intelligens. Dessutom, liksom vilken mänsklig förmåga som helst, 

kan musikalitet utvecklas på olika sätt och slutligen gestalta sig olika människor emellan 

(Jederlund 2002, 16).  Musikalitet består av olika faktorer och den är en del av människans 

psykiska och fysiska väsen samt känslo- och erfarenhetsvärld. Varje människa har egen 

uppfattning om sin musikalitet och den baserar oftast på människans jagbild, som i sin 

turutvecklas genom våra erfarenheter. Enligt Hongisto-Åberg (et al. 1993, 14–16) är varje 

människa musikalisk på ett eller annat sätt. På vilket sätt eller i vilken riktning denna 

musikalitet börjar utvecklas beror på hur gynnsam omgivningen är och hur mycket man 

stimulerar.  

 

 

2.4.1.2 Musikalitet – medfödd eller inlärd ? 

 

Det som enligt Hallam (2006, 104) egentligen förorsakar kontrovers i diskussion kring 

musikalitet är frågorna angående dess ursprung. Genom att studera musiker och kompositörer 

samt deras stamträd konstaterade Galton redan tidigt att musikalitet liksom många andra 

begåvningar är något medärvt. Galton gjorde ett övertygande arbete, för hans uppfattning om 

både musikalitets medföddhet och dess genetiska bakgrund hos individen väcker fortfarande 

diskussion samt starka känslor. (Ahonen 2004, 32, Hallam 2006 104–105, Karma 1986, 52.) 
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När Galton värderade några begåvade musikers musikförmågor, uteslöt han likväl helt och 

hållet omgivningens samt träningens betydelse. Släkten Bach tas oftast upp i detta samband, 

eftersom släkten är känd för sina yrkesmusiker. Detta exempel är i alla fall inte bara ett tecken 

på musikalitetens nedärvning utan det bestyrker i stor mån omgivningens betydelse, för i 

familjen Bach om någonstans växte barnen upp i en musikaliskt stimulerande atmosfär. 

(Ahonen 2004, 31,  Karma 1986, 53.) 

 

Man har försökt få evidens om musikalitetens nedärvning genom att undersöka bl.a. 

tvillingar. Resultat från dessa undersökningar är emellertid kontroversiella. Även om resultat 

från tvillingundersökningar har visat viss korrelation mellan människans musikförmåga och 

arvsfaktorer, tycks arvsfaktorer i alla fall ha en sekundär roll i förhållande med omgivning 

och övning. (Ahonen 2004, 32, Hallam 2006, 105.) 

 

Allt som allt är genforskning angående den här saken fortfarande knapp. Däremot har man 

studerat och därigenom fått mera bevis på att omgivningen samt övningen spelar viktiga roller 

när det gäller människans musikalitet. Enligt undersökningar påverkar övning både 

människans fysiska och mentala egenskaper. Övningen tycks leda till anatomiska, 

fysiologiska, neurologiska samt kognitiva anpassningar i människans kropp. Dessutom har det 

avslöjats klara skillnader i hjärnornas funktioner samt uppbyggelse mellan musiker och icke-

musiker. Enligt undersökningar (redovisade i t.ex. Ahonen 2004 och Hallam 2006) är det 

hjärnbalken och planum temporale, dvs. en anatomisk struktur som behandlar 

hörselinformation, som fungerar på ett mer utvecklat sätt hos musiker än hos icke-musiker. 

Det verkar också vara så att just planum temporale på vänster sida är säte för ett speciellt 

tonhöjdsminne vilket kallas absolut gehör. Denna slutsats är gjorts på grund av områdets 

större utbredning hos de musiker som har absolut gehör. (Fagius 2001, 33, 128, Tervaniemi 

2003, 237.) Även om fenomenet absolut gehör enligt Fagius (2001, 130–132) oftast 

associeras med musikalitet och speciellt med talangfulla musiker, som börjat 

musikskolningen tillräckligt tidigt, kan det emellertid vara också en nedärvd förmåga. Det 

finns nämligen människor, som inte har sysslat med musik och följaktligen inte ens är 

medvetna om deras absoluta gehör. Dessutom har man kartlagt att absolut gehör kan vara 

vanligt hos en mängd förståndshandikappade, vilket för sin del syftar mer på förmågans 

primitiva sida.  
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Hodges (2006) studerar hjärnans funktioner och sammanfattar många studier bl.a. rörande 

hjärnans respons på musik. Enligt talrika studier finns det nämligen skillnader i elektrisk 

hjärnrespons mellan musiker och icke-musiker. Det verkar vara så att den så kallade 

musikaliska hjärnan reagerar snabbare samt starkare för musik, vilket i sin del tyder på att 

musiker har bättre förmåga än icke-musiker att bearbeta musikalisk information. Även om 

Hodges betonar ålderns betydelse och därigenom mängden av övningen beträffande 

musikalitetens utveckling i hjärnan, redovisar han också några förundransvärda resultat. Det 

tycks vara så hos professionella musiker att sociala faktorer liksom föräldrastöd, lärarens 

personlighet samt interaktion med jämnåriga som har spelat större roll än själva mängden 

övningstid. (Hodges 2006, 62–63.)     

 

Slutligen finns det ingen definitiv förklaring för musikalitets ursprung. Såsom Ahonen (2004, 

31) sammanfattar är det ett faktum att många stormän inom musik har vuxit upp under 

stimulerande och gynnsamma förhållanden, där musik har respekterats och den har tillhört 

människornas vardagsliv. På grund av detta är det enligt Ahonen (2004, 47) svårt eller till och 

med omöjligt att skilja den påverkan som inlärning respektive arvsfaktorer har från varandra. 

Man börjar i alla fall vara ense om att den möjliga begåvningsfaktorn inte enbart kan förklara 

en exceptionellt skicklig musikinsats, utan den beror på många olika faktorer.  

 

 

2.4.1.3 Att mäta musikalitet  

 

Liksom många andra förmågor försöker man också mäta musikalitet. Eftersom musikalitet 

inte är någon konkret egenskap, kan den inte mätas direkt. Det som ytterligare försvårar 

mätningen är det faktum att man egentligen inte kunnat definiera termen musikalitet på ett 

uttömmande sätt. På grund av detta finns det många musikalitetstest som baserar på olika 

definitioner och har varierande målsättningar. (Ahonen 2004, 36–37, Linnankivi et al. 1989, 

14.) 

 

Musikförmåga har studerats länge och man har koncentrerat sig på några faktorer, som sång- 

och spelskicklighet samt förmåga att producera och känna igen rytmiska former (Linnankivi 

et al. 1989, 14). Såsom många andra psykiska test kan också musiktest delas in i grovt två 

delar. Enligt Karma (1986) mäter somliga test skicklighet och andra prestation. Med 

skicklighetstest försöker man mäta den så kallade primära musikaliteten och därmed frånse 
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den påverkan som erfarenheter och kultur har. När man mäter prestation är det i sin tur 

meningen att få reda på vad personen har lärt sig samt hur långt han eller hon har kommit i 

sina studier. Det sistnämnda testet mäter alltså kulturbundna förmågor. Gemensamma kriterier 

för alla musikalitetstest är däremot strävan efter reliabilitet, validitet och objektivitet. 

Slutligen skulle test vara så praktiska som möjligt. Samtidigt för dessa kriterier med sig 

många utmaningar för testens skapare. (Karma 1986, 56, 71.) 

 

Med musikalitetstest menas för det mesta skicklighetstesten, med vilka man vill mäta 

musikalitet oberoende av träning och ålder (Linnankivi et al. 1989, 14). Bakom alla test ligger 

någon tanke om människans musikalitet. Enligt Karma (1986, 44) baserar många test sig på 

två gamla psykologiska synsätt om musikalitet. Det ena synsättet är mer atomistiskt och enligt 

detta finns det många enskilda delområden som tillsammans skapar musikalitet. Det andra 

synsättet är mer gestaltpsykologiskt och det betonar musikalitetens holism, vilket innebär att 

musikalitet skapar en helhet där olika förmågor är samma musikalitets återspeglingar.  

 

Det var Carl Seashore (1919) som redovisade det första standardiserade musikalitetstestet och 

detta test representerade det gamla atomistiska synsättet om olika delområden inom 

musikalitet. Seashore betonade särskilt sensorisk sorteringsförmåga och enligt honom skulle 

en del människor ha ett speciellt musiköra samt ljudminne. Hans uppfattning om de 

sensoriska förmågornas nedärvning har i alla fall visat sig vara fel, för det har kommit fram 

att auditiv sorteringsförmåga, liksom alla andra sensoriska prestationsförmågor kan utvecklas 

genom träning. (Ahonen 2004, 37, Karma 1986, 60–61.)  

 

Arnold Bentley (1966) fortsatte senare arbetet efter Seashores mönster, men hade ett mer 

helhetsbetonat grepp på saken. En motvikt till Seashores tankar genomfördes Däremot av 

gestaltpsykologer bl.a. Mursell (1937/1971), Wing (1939) och Gordon (1965). Enligt Mursell 

kommer människans uppfattning om musik inte an på örat utan snarare på sinnets funktioner, 

vilka i sin del skapar en helhet. Wing och Gordon grundade sina test på många delar och de 

tog i beaktande deltagarnas värdering av musikens estetiska sida. Detta har väckt diskussion, 

speciellt kring objektivitet. (Karma 1986, 63–64, Ahonen 2004, 39, Linnankivi 1988, 15.)     

 

Den finska musikpsykologen Kai Karma har studerat musikalitet i många projekt (1975, 

1985, 1986, 1994) och försökt vidare definiera musikalitet. Testet är gjort för att mäta 

människans primära egenskap som i detta fall kallas musikalitet. Enligt Karma (1986, 68) 
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innebär musikalitet en viss egenskap, på vilken alla kulturbundna samt genom övning och 

utbildning förvärvade musikaliska skickligheter grundar sig. I praktiken mäter Karmas test 

hur man strukturerar ljuden och iakttar relationerna mellan dem. Det intressantaste i denna 

beskrivning om musikalitet är att ljudens struktureringsförmåga inte gäller enbart musiken 

utan den kommer också ifråga då man registrerar talet. Med avseende på detta har man 

nämligen genom att mäta musikalitet fått reda på störningar eller skador i deltagarnas 

hörselförmåga. Dessutom har just Karmas musikalitetstest visat sig vara ett fungerande 

hjälpmedel vid identifiering av dyslexi. (se även Ahonen 2004.) 

 

 

2.4.2 Musikinlärning 

 

2.4.2.1 Om faktorer som påverkar musikinlärning   

 

Människan börjar tillägna samt lära sig musik redan som barn och den musikaliska 

utvecklingen kommer i gång tämligen tidigt. Förut koncentrerade man sig på att betrakta 

barnets musikaliska utveckling i överensstämmelse med allmänna utvecklingsteorier. Den 

bekantaste av alla teorier är med säkerhet Piagets utvecklingspsykologiska teori, som 

beskriver barnets hela kognitiva utveckling i fyra olika stadier som hänger ihop med bestämda 

åldrar (refererad i Ahonen 2004, 52). Nuförtiden har man emellertid ifrågasatt de definitioner 

som sammanhänger med barnets ålder. I stället för utvecklingsteorier betraktas barnets 

musikaliska utveckling i förhållande till den omväxlande omgivning samt den kontext där 

barnet lever i. (Fredrikson 2003, 209.)  

 

Såsom jag har nämnt tidigare (i kapitel 2.1.4) börjar människans perceptionssystem, dvs. 

förmågan att iaktta och använda olika sinnen, t.ex. hörsel-, lukt- och rörelsesinne, utvecklas 

tidigt i barndomen, delvis före födelsen. Denna utveckling är avgörande när det gäller 

människans musikförmåga, för det är just genom våra sinnen vi lär oss från omgivningen. 

(Bayless 1978, 10.) Enligt Fredrikson (2003, 210) är man ense om att barnet har sina första 

musikerfarenheter redan före födelsen men deras påverkan tycks i alla fall vara kortvariga. 

 

Den musikaliska utvecklingen anses följa barnets språkliga och motoriska samt hela 

konstnärliga utvecklingen. Barnet tycks lära sig musik på stor del genom den så kallade 

enkulturationsprocessen. Detta betyder att barnet så småningom identifierar sig med den 
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omgivande musikkulturen. Fredrikson (2003, 211) jämför processen med språktillägnandet 

och beskriver vidare att såsom barnet lär sig det språk som talas i omgivningen, tillägnar det 

också de musikaliska lagbundenheter som används av medmänniskorna. Därigenom är det 

enligt Ahonen (2004, 142) från första början föräldrar och hemmiljö som påverkar barnets 

tidiga musikaliska utveckling och vidare lärare, jämnåriga samt andra medmänniskor som 

senare har påverkan på människans attityder och intresseinriktning.  

 

Fredrikson (2003, 209) konstaterar att det har generellt medgetts att erfarenheterna som 

tillägnas i tidig barndom har en viktig betydelse för människans senare utveckling. Hodges 

(2006, 56) påpekar att när man inom psykolingvistiken talar om en kritisk period för 

språktillägnande, tycks det också finnas en optimal tidsperiod för musikinlärning. Den vanliga 

uppfattningen är att ju tidigare musicerandet påbörjats desto högre nivå kan uppnås. När det 

gäller musiken verkar åldern i alla fall inte vara en begränsande faktor, eftersom det är möjligt 

att börja musicera vid vuxen ålder och ändå uppnå en bra musikalisk nivå. Trots allt är det ett 

faktum att människan lär sig snabbare vid yngre ålder.  

 

Såsom vid många andra saker, finns det ingen genväg till lycka vid musikinlärning. Ahonen 

(2004, 149) konstaterar att för alla typer av kunskaper så behöver man alltid att öva. När det 

gäller just musik och övning är det, som sagts tidigare, mängden, åldern och samt kvaliteten 

som påverkar den slutliga begåvningsnivån betydligt. För att kunna öva och därigenom uppnå 

en hög musikalisk nivå, behöver man vidare motivation för det är just människans starka 

motivation som oftast förklarar lyckade resultat. Ju mer begreppet motivation har studerats 

desto bredare det har blivit och desto större betydelse har det fått inom området. Ahonen 

(2004) konstaterar slutligen att det är just motivation som får människan att bli intresserad av 

musik samt får människan att träna och därigenom att njuta av musik.  

 

 

2.4.2.2 Vi sjunger livet ut 

 

Det var Charles Darwin (New Scientist Vol 197 No 2644, 28) som först föreslog att våra 

förfäder, innan de kunde tala, sjöng de troligen med varandra. Denna tanke var länge i 

glömska men nu har man börjat fundera på den igen. Sången tycks vara en av människans 

primitivaste kunskaper och varje människa tycks ha möjlighet till att utöva det.   
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Welch (2006, 325) konstaterar att sången är ett naturligt kännetecken på vår musikaliska 

utveckling och det kännetecknar vårt musikaliska beteende. Människorösten utvecklas från 

och med födelsen och utvecklingen innebär olika faser, alltefter anatomiska samt fysiologiska 

omständigheter. Det första muntliga producerandet baserar på barnets grundläggande behov, 

varefter barnet så småningom börjar tillägna sig musikaliska element från omgivningen. 

Enligt Welch (2006, 325) är utveckling av sången en produkt av neuropsykobiologisk 

aktivitet som pågår under hela barndomen och ungdomen. Det är också en produkt som 

formas av den sociokulturella omgivningen och dess dominerande musikaliska genrer.  

 

Barnets första musikaliska beteende är joller och den följs av många olika utvecklingsfaser 

som på stor del baserar på imitation (Fredrikson 2003, 211). Att barnet utvecklar sitt 

hörselsinne är betydelsefullt för all inlärning i framtiden men det tas upp oftast i samband 

med sången. Därför betonar bl.a. Bayless och Ramsey (1978, 2, 8) den roll, som föräldrar och 

andra vuxna har, att barnet får tillräckligt med ljudstimulering. Barnet behöver enligt dem ett 

föredöme för att kunna använda rösten.  

 

Människor brukar ha en bestämd uppfattning om deras förmåga att sjunga. Även om man 

oftast delar in människor i kunniga och okunniga vad det gäller sångförmåga, har emellertid 

alla potential att lära sig sjunga. Enligt Welch (2006, 325–326) skulle man aldrig prata om 

någon ”oförmåga” när det är fråga om sången. Å andra sidan är man medveten om att alla inte 

kan sjunga på ett rent sätt från första början. Man är ense om att barnets ålder och sångens 

tonrenhet går hand i hand. Dessutom har man studerat skillnaderna i sjungandet mellan 

flickornas och pojkarnas kunskaper. Resultaten har hur som helst varit kontroversiella men 

det verkar vara så att pojkar har lite större svårigheter med renheten i sångtester. Ahonen 

(2004, 89–90) konstaterar att det å ena sidan kan vara ett tecken på att musik som skolämne 

har en feminin stämpel och att det fattas en manlig förebild i sången. Å andra sidan kan 

resultaten tyda på pojkarnas långsammare språkliga utveckling, vilket i sin tur kan påverka 

sångförmåga där texten spelar en viktig roll.  

 

Även om man inte har kunnat styrka påståendet, att varenda människa kan sjunga, har det 

kommit fram att sjungandet kan förändra hjärnans aktivitet oberoende av människan. Detta 

kom ut nyligen i en studie av Mithen och Parson (Mithen 2008, 38–39), som grundade sig på 

hjärngranskning efter ett års sångträning. Mithen själv deltog i undersökningen och hade 

ingen erfarenhet av att sjunga när experimentet inleddes. Efter ett års sångträning hade hans 
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hjärnaktivitet ökat i synnerhet i högra hjärnhalvan. Detta tyder på uppfattningen att högra 

hemisfären är säte för musikalisk aktivitet i tidigt stadium. Resultaten från denna studie var ett 

exempel på hur människohjärnan ger stöd till musikalisk prestationsförmåga.  

 

 

2.5 Musik och musikalitet vid andraspråksinlärning 

 

2.5.1 Musik påverkar känslor  

 

Det har konstaterats att musik väcker djupare känslor än andra konstarter. Musik, liksom talet, 

baseras på akustisk stimulering, vilken har haft en viktig roll genom evolutionen. Den 

information som människan får just genom hörselsinnet har många emotionella element och 

är ytterligare svårt att utesluta. Enligt Tuomas Eerola (2003, 262) har människan olika 

mekanismer och system som automatiskt behandlar våra emotioner. Våra reflexer t.ex. 

reagerar på oväntade ljud, med våra associationer behandlar vi musik emot våra existerande 

erfarenheter och med hjälp av vårt empatiska system avgör vi musikens akustiska egenskaper 

samt dess emotionella karaktär. (Mora 2000, 146, Eerola 2003, 261–263.)   

 

Enligt Isabelle Peretz (refererad i Kenneally 2008, 30) är människan mycket speciell för hon 

kan använda musik på så många olika sätt. Man använder musik t.ex. för att sälja varor, för att 

motivera sig själv eller be till Gud. Oftast används den emellertid enbart för nöjes skull. Detta 

är egentligen ingen tillfällighet och fenomenet kan förklaras genom att studera hjärnan. När vi 

får en glädjefull känsla av musiklyssnandet, aktiveras nämligen de områden i hjärnan som 

också reagerar på belöning för mat, sex och psykoaktiva droger. (Kenneally 2008, 31.) Robin 

Dunbar (refererad i Kenneally 2008, 31) har i sin del beaktat den sociala aspekten och 

studerat gruppaktiviteter. Enligt honom producerar musikalisk aktivitet endorfin, vilket 

förorsakar den sköna känslan i människan.    

 

Fagius (2001, 117–118) beskriver en reaktion som alla känner till och som kallas ”kalla 

kårar”. Denna hudkänselupplevelse dyker upp i samband med stark stimulus i något annat än i 

känselsinne, främst i hörselsinne. Fenomenet är vanligast vid åhörandet av musik som man 

tycker om och det går hand i hand med oväntade förändringar i musiken. Detta är ett klart 

tecken på hur musik väcker känslor och påverkar människan emotionellt. Varje människa 

upplever musik på sitt eget sätt. Enligt Fagius (2001, 106) är glädje och sorg de mest 
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generella känslorna som musik förmedlar. På detta inverkar två av musikens grundelement, 

dvs. rytm och dur-moll-tonalitet. Kompositörer har varit medvetna om detta genom tiderna 

och det har synts i mångas musik. Generellt anser man att snabbare tempo och dur har ett 

glädjande inflytande medan långsamt tempo och moll förmedlar vemod. Enligt Eerola (2003, 

265) använder människor också själva musiken för att reglera sina rådande känslor. 

 

 

2.5.2 Musikens betydelse vid inlärning 

 

Enligt Jederlund (2002, 11) använde redan Pythagoras, liksom tidigare Platon och Aristoteles, 

musiken aktivt och medvetet i såväl undervisning och vetenskap som i terapi. Jederlund 

påpekar att man brukar undervärdera musikens betydelse i vår kultur och den tas inte riktigt 

på allvar. Dock är vi medvetna om att musikupplevelser kan frambringa olika positiva 

känslor, utveckla oss personligt samt bidra till positiva möten mellan olika kulturer. 

Lyckligtvis håller musikens roll i olika avseenden på att förbättras. Man diskuterar redan 

ivrigt musikens fördelar i barns utveckling samt som musikämne i skola. (Jederlund 2002, 

11–12.) Det som kanske mest förbättrat musikens betydelse i skolvärlden är det kända 

faktumet att musik är en utmärkt motivationskälla (t.ex. Pasanen 1992, 88). 

 

Liksom språk kan musik också betraktas som mänskligt kommunikationsmedel (Pasanen 

1992, 83). Enligt Bayless & Ramsey (1978, 56) är musik ett naturligt och väldigt personligt 

språk, som är universellt tillgängligt för alla typer av inlärare. Att musik används på olika sätt 

och vid olika situationer, kan bidra till barnets allmänna utveckling. Musik kan utnyttjas för 

att stimulera barnets fantasi, utveckla inlärning av nya ord och uppmuntra barnet till 

kroppsrörelser. Också barn med specialbehov kan dra nytta av musikens positiva påverkan 

och det är t.o.m. rekommendabelt att musik används hos barn med intellektuella problem. 

(Bayless & Ramsey 1978, 56–64, 70.)  

 

Även om studier kring andraspråksinlärning och musik är fortfarande få, har man fått mer 

information om musikens påverkan i barnets språkutveckling. Enligt Jederlund (2002, 97–

106) kan musik främja barnets språkutveckling och språkinlärning på olika sätt. Jederlund 

redogör för många experiment i vilka man använt barnramsor i språkinlärning. Det har 

kommit fram att barnramsor kan bl.a. hjälpa barnen att lära sig prosodiska dragen i språket 

och att utveckla fonologisk medvetenhet. Många forskare har också studerat och fått positiva 
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resultat av musikens fördelar hos barn som har språksvårigheter av olika slag. Fagius (2001) 

sammanfattar fint musikens helhetsbetonade inverkan på människan: 
 

Men sammanfattningsvis tycks vi kunna dra slutsatsen att musik, denna rika produkt av den 
mänskliga hjärnans kapacitet, återverkar på och stimulerar hjärnan, inte bara dess musikaliska 
förmåga och vårt emotionella välmående utan även flera andra kognitiva funktioner (Fagius 2001, 
172). 

 

 

2.5.2.1 Musik i andraspråksundervisning  

 

Eftersom musik inte känner några gränser och är ett universellt uttryckssätt, kan den utnyttjas 

för att bryta ner gränser som finns på annat håll. Såsom Ulla-Maija Pasanen (1992, 81) 

konstaterar är musik ett utmärkt hjälpmedel i skolvärlden.  Musik kan slutligen integreras i 

nästan alla slokämnen och den kan mångsidigt harmonisera läroplanen (Linnankivi et al. 

1981, 367 ref. i Pasanen 1983). I synnerhet har man betonat att det finns bra grunder för 

samspel mellan musik och språk (Wright 1977 ref. i Pasanen 1983, 1 / 1992, 81). Enligt 

Pasanen kan musik användas i språkundervisning för att förstärka elevernas jagbild, främja 

elevernas estetiska utveckling, skapa en avspänd atmosfär samt därigenom förbättra 

undervisningens effektivitet och slutligen förbättra elevernas språkkunskaper (Pasanen 1983, 

1–2). 

 

Musik kan berikas språkundervisningen på många sätt. Enligt Wright (1977 ref. i Pasanen 

1983, 5 / Pasanen 1992, 85) som studerat musikens betydelse i språkundervisning i 

Nordamerika, är musik i första hand en viktig källa till bättre motivation hos elever. Dessutom 

kan musik användas för att öva på och förbättra olika slags språkkunskaper, såsom 

hörförståelse, talkommunikation, kreativt skrivande och språkbruk. Bayless & Ramsey (1978) 

håller också med Wrights tankar och konstaterar att musikalisk och språklig utveckling 

hänger ihop med varandra eftersom de har en likadan utvecklingsmodell samt 

inlärningsmekanism. Det har vidare hävdats att i de skolor där musik använts för att stödja 

språkinlärningen, har man märkt positiv ökning i elevernas intresse samt aktivitet. (Pasanen 

1983, 5–6.) 

 

Pasanen (1983 / 1992) har redogjort för musikens användning vid undervisning i engelska och 

de flesta av dessa användningssätt kan konstateras vara lämpliga också i övrig 

andraspråksundervisning. Hon har delat in musikanvändning grovt i två huvudgrupper. Å ena 
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sidan användas musik som rekreation och å andra sidan kan musik ha en mer lärorik funktion. 

(Pasanen 1992, 88–89) Enligt Mora (2000, 151) är musik ett väldigt nyttigt medel i 

klassrummet, eftersom den tar elevernas all auditiva uppmärksamhet och därmed skapar en 

lugnande atmosfär t.ex. vid skrivningsaktiviteter. Vid sidan av rekreation kan musik, i 

synnerhet vokalmusik, befrämja språkliga kunskaper åtminstone inom följande områden: 

hörförståelse, uttal och kommunikation. Den kan också öka elevens ordförråd och förbättra 

inlärning av strukturer. Dessutom erbjuder musik möjligheter att för eleven med 

språkområdets kultur och litteratur. (Pasanen 1992, 115.) 

 

Ett nummer för sig är s.k. suggestopedi, som ursprungligen grundar sig på psykoterapeuten 

Georgi Lozanovs suggestologiska tankar. Metoden som senare börjat användas också i 

andraspråksinlärning, baserar sig på en bestämd klassisk musik och på en viss ordning i 

lektionens gång. Meningen i suggestopedi är att människan blir aktiverad på ett holistiskt sätt. 

Klassisk musik spelar en stor roll, för den skapar den rätta atmosfären. Man har emellertid 

kritiserat den suggestopediska metoden, eftersom musik används som rutin. Hela metoden 

grundar sig på bestämda rutiner vilket i det långa loppet kan t.o.m. kännas ångestfullt. 

(Pasanen 1992, 95, 97, Linnarud 1993, 108.) 

 

Utöver suggestopedi har den så kallade Mozarteffekten fått speciell uppmärksamhet. 

Mozarteffekten grundar sig på den inlärningspsykologiska forskningen om musikens positiva 

effekter och förbättrade studieresultat i språk- och i synnerhet matematikinlärning. Namnet 

häntyder på några forskarteorier som konstaterat just Mozarts musik vara mest effektiv i detta 

avseende. (Jederlund 2002, 12.) Ledare för den här synpunkten har varit psykologen Frances 

Rauscher med sin forskargrupp. Kritik mot Rauscher och mot många andra forskare i hans 

fotspår har getts från olika håll. Även om det från neurofysiologisk synpunkt är välkänt att 

man kan göra vissa nervceller och därmed vissa bansystem mera lättaktiverade genom att 

sända impulser till dem, är fenomenet och speciellt den här Mozarteffekten svår att påvisa. 

(Fagius 2001, 157–167.)    

 

 

2.5.2.2 Att lära sig språk genom att sjunga 

 

Som det redan kommit fram engagerar musikalisk aktivitet varje område och nästan vartenda 

nervsystem i hjärnan. När man lyssnar på eller återkallar sångtexter, aktiveras språkcentren 
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inklusive Brocas samt Wernickes område vid sidan av andra språkcentren i den temporala 

loben och frontalloben. (Levitin 2008, 35.) Man kan alltså med säkerhet konstatera att när vi 

sjunger en sång med text förenas bokstavligen musikförmågan och språket (Fagius 2001, 30). 

I detta kapitel behandlar jag bl.a. hurdana slutsatser man har gjort över sjungandets 

möjligheter vid språkinlärning.  

 

Texten har alltid en betydande roll i en sång och en ytterst viktig roll spelar den när barn lär 

sig att sjunga. Enligt Moog (refererad i Ahonen 2004, 87) är texten egentligen 

utgångspunkten för sjungandet. Barnet lär sig rytmen i sången med hjälp av orden och till 

skillnad från vuxna lär barnet sig melodin sist. Barnet åtskiljer inte heller sångens olika 

elementer från varandra och därför känner barnet inte nödvändigtvis igen en känd melodi utan 

text. (Ahonen 2004, 87, Fredrikson 2003, 212.) När man blir äldre tycks däremot melodin 

vara det som människan lär sig först. Detta gäller både musik och talat språk, för som vi 

brukar minnas en sång som vi lyssnat på brukar vi också minnas människorösten som vi hört 

förr. Därför är det enligt Mora (2000, 150) effektivt att minnas något genom att sjunga. På så 

sätt, såsom Pasanen (1992, 101) konstaterar, kan sånger hjälpa till att lära sig ord. Detta 

förutsätter emellertid att elever förstår vad de sjunger.  

 

Hörselförmåga är en grundförutsättning för att man kan förstå muntligt språk. Autentiska 

sånger fungerar bra som inlärningsmaterial när man övar ens hörselförmåga. Dessutom kan 

sånger hjälpa till att lära en uttalet i ett främmande språk. Även om man får information 

genom att bara lyssna på vokalmusik, förbättras vår uttalsförmåga bäst genom aktiv 

användning av våra talorgan. Liksom Mora (2000, 151) betonar också Pasanen (1992, 99) 

sjungandets betydelse vid inlärning av främmande språk. I synnerhet kan sången förbättra 

elevernas uttalsförmåga och genom sånger kan även ljud som inte finns i inlärarens 

modersmål läras in (Parker 1969 ref. i Pasanen 1992, 99). Enligt Techmeier (1969 ref. i 

Pasanen 1992, 23) främjar sjungandet vidare öronen så att de så småningom bättre kan 

urskilja ljudens minsta klanger. Därigenom är det också möjligt att människans 

artikulationsförmåga förbättras. Utöver dessa har sjungandet konstaterats befrämja uttalets 

ledighet och det kan vidare användas terapeutiskt, t.ex. hos människor som lider av stamning. 

(Pasanen 1992, 99.) 

 

Liksom autentisk vokalmusik kan också lärarens röst fungera som bra inlärningsmaterial. 

Mora (2000) konstaterar att läraren kan främja andraspråksinlärning genom att lyfta fram och 
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betona prosodiska enheter i ett främmande språk och på så sätt ge musikalisk input. Ju mer 

rytm och intonation man har med i uttalet desto mer holistiskt tycks språkinlärningen vara. 

Därtill tycks också repetition fungera bra i uttalsövningar. Eftersom man tycker om att sjunga 

samma sånger om och om igen och eftersom sånger oftast inpräglas lätt, passar de bra till 

olika repetitionsövningar och bidrar därigenom till andraspråksinlärning. (Mora 2000, 150–

151, Pasanen 1992, 99.)  

 

 

2.5.3 Människans musikalitet 

 

2.5.3.1 Hur påverkar musikalitet? 

 

Forskare har sedan länge varit intresserade av de möjliga konsekvenser som långvarigt 

exponerande av musik har. Musikalitetens möjliga förbindelser med andra psykiska faktorer 

har diskuterats. Man har bl.a. påstått att en musikalisk människa bättre lär sig främmande 

språk, att matematiskt begåvade människor ofta också är bra i musik eller att musikalitet går 

hand i hand med andra konstnärliga begåvningar. Alla dessa begåvningar är först och främst 

svåra att definiera och därmed svåra att mäta, vilket gör det problematiskt att dra slutsatser av 

deras möjliga samband med musikalitet. (Schellenberg 2006, 111, Karma 1986, 74.) 

 

När det är fråga om olika begåvningar tas nästan alltid ett komplicerat begrepp upp, nämligen 

intelligens. Den kan uppfattas som en allmän psykisk prestationsförmåga som syns i olika 

uppgifter. Enligt Karma (1986, 74) kan musikalitet följaktligen räknas som en faktor av denna 

allmänna intelligens. Däremot har Gardner (1983/1993) presenterat sin uppfattning om 

människans sju olika intelligenser. I sin flerintelligensteori betonar Gardner att alla 

verksamhetsområden har differentierat sig från varandra och har sina egna fältspecifika 

karaktärer. Enligt Gardner har intelligens alltså många olika uttrycksformer som inkluderar 

olika kognitiva operationerna. Därmed är musikalisk intelligens ett speciellt autonomiskt 

område, vilket blir utvecklat oberoende av andra förmågornas utveckling.  (Karma 1986, 74, 

Ahonen 2004, 55.) 

 

Även om de tester i vilka man studerat sambandet mellan musikalitet och allmän intelligens 

har kritiserats, har den positiv korrelationen som funnits mellan dem inte helt kunnats 

ignoreras. Det vanligaste resultatet i dylika undersökningar har nämligen varit att musikaliska 
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människor i genomsnitt är mer intelligenta. Dock måste det tas hänsyn till att resultat kan 

variera även i hög grad i enstaka fall. (Karma 1986, 74–75.)  

 

Schellenberg (2006, 112) som också själv har studerat musikens och musikalitetens påverkan 

gör en klar skillnad mellan möjliga konsekvenser av musiklyssnandet och musikprestation. 

Han redogör först för flera undersökningar om musiklyssnandets påverkan. Liksom det har 

redan nämnts har speciellt Rauscher studerat ämnet och presenterat den s.k. Mozarteffekten. 

Flera undersökningar rörande fenomenet har genomförts, i vilka man har testat musikens 

(Mozarts musik) påverkan på spatial-temporala begåvningar. (Schellenberg 2006, 112, 118.) 

Med spatial begåvning, dvs. sinnet för olika utrymmen, menas i allmänhet att man har 

förmåga att inse former och strukturer på varelser (Karma 1986, 76). Resultat av dessa slags 

studier är enligt Schellenberg (2006, 129) lite inkongruenta. Å ena sidan kan det konstateras 

att Mozarteffekten är ganska reliabel. Å andra sidan måste man påpeka att effekten egentligen 

inte baserar sig på Mozarts musik utan på musiken generellt. Musiken brukar nämligen orsaka 

förändringar i både lyssnarnas upprördhets nivå och mod. Härav följer däremot som bekant 

bättre resultat i kognitiva tester. Schellenberg (2006, 118, 129) konstaterar slutligen att även 

om det finns grunder för ”Mozarteffekten”, är själva termen missledande.  

 

 

2.5.3.2 Om musikalitet och språkbegåvning 

 

Utöver människans spatiala begåvning har människans verbala begåvning associerats med 

musikalitet. Verbal begåvning, dvs. språklig begåvning definieras enligt Karma (1986) som 

förmåga att behandla funktioner rörande språket och som förmåga att kunna dra nytta av 

språket. Människor delas oftast upp grovt i två grupper, där det i den ena finns spatialt 

begåvade och i den andra verbalt begåvade individer. Denna slags motsatsställning gäller 

också kön, för kvinnor sägs vara mer verbala medan däremot män tycks ha bättre spatial 

förmåga. Denna motsatsställning är enligt Kari Uusikylä (refererad i Tikkanen 2008, 8) 

gällande egentligen enbart i västländerna. Uusikylä betonar att begåvning inte är något 

absolut utan den är en återspegling av det förhållande som råder mellan individens egenskaper 

och omgivande kulturens värderingar. Enligt Karma (1986, 76–77) kan både verbal och 

spatial förmåga tänkas ha likheter med musikalitet och med varseblivning av musik. Både 

musiken och talet kan iakttas i temporala enheter. Däremot kan spatial begåvning likställas 

med musikalitet på grund av hur en människa gestaltar det som man ser eller hör.  
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När man betraktar de konsekvenser som en musikprestation har, kan enligt Schellenberg 

(2006, 121–122) minst tre olika huvudinriktningar nämnas. Först finns det de som tror att 

musik bidrar till människans spatial-temporala förmåga och för det andra tror vissa att 

musikprestation har något att göra med människans matematiska begåvning. Slutligen finns 

det forskare som tycker att musikens omusikaliska fördelar är till största delen språkliga, dvs. 

tycks musik förbättra människans auditiva processer.  

 

Det var Dexter och Omwake (1934 refererad i Pasanen 1992, 83) som först studerade 

sambandet mellan musikalitet och språkförmåga och inledde från första början diskussionen 

kring temat. De påvisade att det finns en positiv korrelation mellan två kunskaper, av vilka 

den ena finns i musikens och den andra i språkets område. Enligt deras studier råder 

sambandet mellan människans förmåga att kunna göra skillnad mellan olika tonhöjder och 

förmåga att uttala på främmande språk. Blickenstaff (1963) fortsatte arbetet kring temat och 

gjorde en samling på cirka 40 studier där man hade använt likadana musikalitetstester. Dessa 

resultat pekar på att utveckling av den muntliga språkförmågan hänger ihop med människans 

förmåga att skilja på tonhöjden samt med människans melodiminne och rytmsinne. Enligt 

Blickenstaff är det emellertid de trögare språkinlärare som mest tycks kunna dra nytta av 

musikövningar.  

 

Utöver Blickenstaff har vidare t.ex. Eterno (1961) och Sauer (1975 refererad i Pasanen 1992, 

84) betonat den betydelsen som människans övning och kunskaper i något instrument har vid 

utveckling av den muntliga språkförmågan. Pasanen (1992, 84) redogör också för en studie av 

Pitkänen (1972) i vilken musikalitets påverkan på uttalet studerats i Finland. I denna studie 

har det kommit fram att människans förmåga att skilja på tonhöjden samt människans bra 

tonminne korrelerar positiv med människan uttalsförmåga i något främmande språk. 

Dessutom har bl.a. Kaikko och Seppä (1984) studerat sambandet mellan musikalitet och 

språkförmåga i engelska. Resultat i denna pro gradu-avhandling bevisar en positiv korrelation 

mellan dessa förmågor och det förekommer också viss korrelation mellan musik och engelska 

som skolämnen. Hittils har studier kring musikalitet och språkförmåga enligt Pasanen (1992, 

84) gällt i hög grad uttalet och muntlig framställning. Forskningen rörande musikens och 

musikalitetens inverkan på andra språkets delar har emellertid varit ganska knapp.  
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Schellenberg (2006, 119–128) ger en omfattande översikt över de undersökningar som gjorts 

nyligen rörande påverkan som musikprestation har. Liksom i hans slutsatser över 

musiklyssnandet verkar det finnas minst lika mycket tveksamhet i resultat över de s.k. 

omusikaliska konsekvenserna av musikprestation. Enligt honom finns något slags samband 

mellan musikalitet och intelligens hos de människor som regelbundet övar musik. 

Schellenberg konstaterar emellertid inte att sambandet skulle tyda på en bestämd kognitiv 

begåvning. Det måste i alla fall medges att andra dylika aktiviteter utanför skolan inte syns ha 

en sådan positiv intellektuell inverkan som musik har. Schellenberg har inga enkla grunder för 

detta men han ger några tänkbara förklaringar. Musikens intellektuella fördelar kan bero på att 

förutom att den ger nya kunskaper så medför den oftast också glädje. För det andra när man 

övar musik över man många olika förmågor som enbart inte är musikaliska. Musiksysslandet 

utvecklar förmågor av alla slag vilket i olika tester kan förekomma som förökad intelligens. 

Slutligen konstaterar Schellenberg att musikaliska toner alltid är något abstrakt, vilket kan 

förbättra individens förmåga att i allmänhet resonera abstrakt, som i sin del kan befrämja 

intellektuella begåvningar.  
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3 MATERIAL OCH METOD  

 

Efter att grundligt ha studerat material rörande språk, språkinlärning och andraspråksinlärning 

samt musik, musikalitet och sång, är det dags att börja presentera min egen undersökning och 

motivera valet av metoder. Utgångspunkten i min undersökning är först och främst att både 

språk och musik karakteriserar människan och hennes beteende och att båda är delar av vårt 

vardagliga liv. Språk och musik har flera gemensamma element i många avseenden, vilket gör 

det ytterst intressant att studera sambandet mellan dem. Min mening är närmast att studera 

musikalitets möjliga inverkan på andraspråksinlärning. Eftersom min undersökning till största 

delen gäller individuella egenskaper och mänskligt beteende, är det naturligt att studera temat 

på ett kvalitativt sätt. Undersökningen genomförs med hjälp av tre enskilda temaintervjuer, 

som vidare kommer att analyseras ur en fallstudiesynvinkel. Härnäst kommer jag att för det 

första begrunda mina forskningsproblem. För det andra ska jag beskriva min kvalitativa 

undersökning. Jag börjar med att presentera mina informanter, dvs. mina fall och därmed 

avgränsar jag forskningsområdet i min undersökning. Slutligen kommer jag att behandla 

temaintervjuerna och precisera syftet med dem.        

 

 

3.1 Forskningsproblem 

 

Innan jag närmare kan presentera informanterna i min kvalitativa undersökning måste jag 

betrakta mina forskningsproblem. Som utgångspunkt i hela undersökningen finns en bredare 

fråga (1), vilken baserar sig på tidigare undersökningar och andra material kring ämnet. 

 

1. Inverkar människans musikalitet på andraspråksinlärning? 

 

Grundtanken bakom denna fråga är att jag antar att musikalitet på något sätt kan befrämja 

främmandespråksinlärning. I många tidigare undersökningar som gjorts rörande musikalitet 

och språkförmåga har först både musik- och språkförmåga mätts. Därefter har man kunnat 

jämföra resultat i båda testen och därigenom kunnat hitta någon korrelation mellan dessa två 

förmågor. Min mening i denna undersökning i fråga är däremot inte att mäta musikförmåga 

eller språkförmåga. Jag har bestämt mig att närma mig temat på ett annat sätt. Jag vill studera 

ämnet lite djupare och få veta hur musikaliska människor själva uppfattar musikalitets 

påverkan på deras språkförmåga och hur musikalitet möjligen inverkat på deras 
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andraspråksinlärning. Eftersom jag inte kommer att mäta något och eftersom jag inte kommer 

att få några statistiska resultat, kan jag slutligen inte heller ge ett exakt svar på frågan (1.) 

ovan, utan min frågeställning behöver vidare precisering.  

 

Från första början hade jag tänkt mig att studera några musikaliska människor som 

andraspråksinlärare, utan att ta hänsyn till musikalitet i fråga. Mitt forskningsproblem har 

egentligen utkristalliserats med tiden och jag har gjort ett viktigt beslut för undersökningens 

avgränsning och riktar min uppmärksamhet enbart på sångare. Jag har valt att studera tre 

sångerskor eftersom speciellt i sången förenas musik och språk. Det är vidare lättare för mig 

att jämföra mina informanter och deras svar senare, eftersom alla tre koncentrerat sig just på 

sången. Som sagt ska jag inte mäta informanternas musikalitet på ett eller annat sätt utan jag 

antar att dessa sångerskor är musikaliska på grund av deras musikaliska bakgrund, dagliga 

sysslande kring musik och framtida yrke inom musikens område. Jag kommer att beskriva 

mina informanter noggrannare senare i kapitlet. Härvid tar jag fram mer precisa 

forskningsproblem (2. / 3.) rörande sångare och andraspråksinlärning. 

 

2. Inverkar sången på ett främmande språk på sångarens språkförmåga i främmande 

språk, och i så fall hur?  

3. Kan en sångare på något sätt dra nytta av sina musikaliska förmågor när det gäller 

andraspråksinlärning, och i så fall vilka?   

 

Jag är alltså ute efter sångerskornas egna tankar, erfarenheter och kunskaper angående 

ovanstående frågor. Detta betyder att mina informanter själva begrundar och uppskattar 

effekter som sången har haft på deras andraspråksinlärning och språkförmåga. Min mening är 

vidare att jämföra informanternas tankar och erfarenheter med den teoretiska bakgrunden och 

några tidigare undersökningar som gjorts rörande ämnet. Dessutom är det intressant att få veta 

om sångerskorna är medvetna om musikalitetens möjliga effekter, för medvetenheten i 

allmänhet brukar också inverka på människan. Att kunna få svar på dessa frågor förutsätter att 

jag helt och hållet koncentrerar mig på mina informanter och tar reda på deras tankar och 

bakgrunder. Jag hoppas att jag genom denna frågeställning först och främst själv som 

blivande språklärare får nyttig information om sångare som andraspråksinlärare och 

möjligtvis också lyfter fram nya aspekter för andra språklärare.  
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3.2. Att studera kvalitativt 

 

Utgångspunkten i min undersökning är att studera några individer och komma djupare in i 

deras tankar och verksamhet. Det är inte meningen att börja generalisera och försöka uppnå 

statistiska resultat utan studera enstaka fall. Min tanke är egentligen att denna undersökning 

kunde fungera som en del av ett större forskningsarbete. Dessutom har jag från första början 

tyckt att man ännu inte studerat ämnet från denna synpunkt. Eftersom kvalitativ forskning 

möjliggör alla ovannämnda punkter och vidare ger forskaren bestämd frihet under 

forskningens gång samt möjlighet att få en exaktare bild av ett eller ett antal fenomen, utgår 

jag från denna forskningsmetod (Hakala 2001, 18, 20).  

 

I bakgrunden av en kvalitativ undersökning ligger en mångsidig frågeställning. Enligt Margot 

(1993, 37) ställer just kvalitativa forskare sig meningsfulla frågor som baserar sig på deras 

livserfarenheter. Ett avgörande kännetecken för den kvalitativa forskningen är vidare att 

frågeställningar för undersökningen utvecklas och förändras under forskandets gång. (Margot 

m.fl. 1993, 37, Hakala 2001, 20). Kiviniemi (2007, 70) karakteriserar en kvalitativ 

undersökning som en rörlig process eftersom olika faser under forskandet inte nödvändigtvis 

kan struktureras på förhand. Detta har jag kunnat märka, när jag framskridit i avhandlingen, 

eftersom mitt ämne har fokuserats under tidens gång.  

 

Något som innebär mera utmaningar för en kvalitativ forskare är objektivitet. Man bör hålla 

på ens objektivitet men slutligen är det inte så lätt gjort eftersom forskaren alltid har sin 

personlighet med. Å andra sidan är det omöjligt att helt och hållet undgå subjektivitet som är 

kännetecknande för människan. Däremot kan forskaren genom att känna igen och bekräfta 

sina myter och fördomar hålla dem under kontroll. Utöver dessa kan en större självkännedom 

hos forskaren hjälpa till att han eller hon blir mindre bedömande och mer objektiv. (Margot 

m.fl. 1993, 61, 135.)  

 

Det är naturligt att man genom den kvalitativa forskningsmetoden studerar något som man 

redan har egna livserfarenheter om. En av många fördelar är att ett bekant ämne gör det 

möjligt för en forskare att gå lite djupare i forskningen. Forskare kan säkerligen dra nytta av 

ett ämne eller område som är bekant för en men några aspekter måste emellertid iakttas. 

Välbekantheten kan få forskaren att tro att han eller hon redan förstår det hela. När man 
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studerar ett bekant område måste frågan: ”Talar jag om dem, eller om mig själv” upprepas för 

en själv gång efter gång. (Margot m.fl. 1993, 137–138) 

 

 

3.2.1 Informanterna i denna fallstudie   

 

När man genomför en kvalitativ undersökning uppstår en intressant fråga om antal 

informanter. Även om det är fråga om en kvalitativ undersökning måste man i alla fall 

ifrågasätta hur stora mängder av material som behövs. Det finns egentligen ingen som säkert 

skulle kunna säga hur många informanter som är tillräckligt. När man inte vill räkna statistisk 

och när materialet inte omfattar ett stort antal människor, kan det vara nyttigare att studera ett 

enskilt fall eller en mindre grupp. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 158.) Enligt Merriam 

(1994, 25) kan en fallstudie fokuseras t.ex. på en viss situation, händelse, företeelse eller 

person. 

 

Även om det inte finns en enda definition för en fallstudie, finns det några kriterier som gäller 

för den. Min undersökning innebär flera faktorer som enligt Saarela-Kinnunen och Eskola 

(2001, 159) karakteriserar en fallstudie. Min mening är att studera en mindre grupp där fallen, 

dvs. personer har något gemensamt och syftet är att producera intensiv och detaljerad 

information. Dessutom försöker jag svara på frågorna hur och varför, i motsats till enkät-

undersökningar där man frågar vem, vad och var. Jag vill också undersöka människan på ett 

helhetsbetonat sätt, vilket är möjligt just med hjälp av en fallstudie. (Saarela-Kinnunen & 

Eskola 2001, 160.)  

 

Liksom jag redan nämnt tidigare har jag inriktat min undersökning på sångare och rättare sagt 

på tre sångerskor. Först hade jag tänkt mig att undersöka musikaliska människor i allmänhet. 

Eftersom musikalitet varierar mycket och förekommer på olika sätt människor emellan, 

bestämde jag mig att avgränsa forskningsområdet lite mer. En liten grupp sångare var ett 

naturligt val för mitt studieobjekt, eftersom musik och språk bokstavligen förenas med 

varandra i sången genom melodi och text. Av alla musiker är sångare alltså de som hela tiden 

sysslar med olika melodier och språk och därmed kan deras musikalitet enligt min åsikt 

påverka eller på något sätt ha påverkat andraspråksinlärning.    
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Min fallstudie består egentligen av tre fall, dvs. av tre sångerskor som kan sägas vara typiska 

exempel inom sitt område. Det måste emellertid påpekas att i undersökningen i fråga är det 

inte meningen att hitta statistiska svar på frågor som ”hur mycket” eller ”hur ofta”, utan att 

undersöka kvalitativa problem och upptäcka vad som sker. Urval som baserar sig på 

frågeställning av detta slag kan enligt Merriam (1994, 61) kallas egentligen för icke-

sannolikhetsurval. Gemensamt hos mina informanter är att de har sysslat med musik hela sitt 

liv och håller på att studera sång vid yrkeshögskolan i Jyväskylä. Trots deras olika bakgrunder 

samt olika ålder (24, 30 och 27) sjunger alla tre klassisk musik och är i slutet av sina studier. 

Min mening är att studera sångare som formella andraspråksinlärare eftersom jag som 

blivande främmandespråkslärare kan helt tänka mig att undervisa sångare i framtiden. Vidare 

finns det säkert flera ”amatörsångare” i varje vanlig klass och denna undersökning kan 

därmed vara till nytta för språklärare generellt. Viktiga kriterier för mina informanter var 

därmed att de har finska som modersmål och att de är enspråkiga, vilket betyder här att alla 

andra språk än finska är främmande för dem. Jag valde bara kvinnor för att jag inte ville göra 

en jämförelse mellan kön. 

 

Jag träffade mina informanter genom en konsert, varefter jag kontaktade dem per e-post. Jag 

skulle ha kunnat studera enbart en individ men jag ville ta hänsyn till individuella skillnader. 

Även om sångare har ganska likadana utgångspunkter som inlärare är de olika som 

människor, vilket syns i deras beteende och t.ex. i min undersökning i deras språkinlärning. 

Tre informanter ger också mig en mer omfattande bild av det hela. Även om det är viktigare i 

en fallstudie att förstå skeendena på ett helhetsbetonat sätt än att generalisera, ger tre 

informanter bättre möjligheter till att jämföra individer och därmed att tolka resultat på ett 

mer trovärdigt sätt. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 163.) 

 

Slutligen är jag mer intresserad av process än av resultat eller produkt, vilket enligt Merriam 

(1994, 33) karakteriserar en kvalitativt inriktad forskare. Det som vidare hör till den 

kvalitativa metoden är att den är induktiv, vilket innebär att den fokuserar på process, 

förståelse och tolkning. I min undersökning koncentrerar jag mig på frågorna som rör både 

inlärning och undervisning och min studie kan därmed kallas för en pedagogisk fallstudie. 

Dessutom behandlar jag också människan och hennes beteende vilket medför många 

psykologiska begrepp. (Merriam 1994, 35, 39, 40.)  
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3.2.2 Temaintervjuerna som faktainsamlingsmetod 

 

Att intervjua är ett vanligt sätt att samla in material, speciellt när det gäller kvalitativa 

undersökningar. Intervjuer kan vara informella eller formella, beroende på deras planering 

och funktion i forskningen. Man kan använda intervjuer vid sidan om annat observerande men 

de kan också fungera som central faktainsamlingsmetod, vilket är fallet i undersökningen i 

fråga. (Margot m.fl. 1993, 66–67.) En intervju är slutligen ett samtal mellan två eller flera 

människor och den blir ledd av en person med syftet att samla information (Boghan & Biklen 

1982, 135 ref. i Margot m.fl. 1993, 66). Enligt Merriam (1994, 86) är syftet med en intervju 

att få en viss typ av information, t.ex. att få veta vad andra vet, tycker, vill eller 

överhuvudtaget tänker på.  

 

Förverkligandet av en intervju kan variera vilket kommer an på hur exakt intervjuaren vill 

strukturera sina frågor samt hur mycket han eller hon vill styra intervjusituationen. Eftersom 

min avsikt är att behandla några bestämda teman, genomför jag mina intervjuer med hjälp av 

en temaintervju. Syftet med en temaintervju är att lyfta fram bestämda motivkretsar som 

tänkts över på förhand. Denna metod saknar emellertid en exakt form och ordning på 

frågorna, som karakteriserar en strukturerad intervju. En temaintervju baserar sig på att 

bestämda teman överses i varje intervju men temans ordning samt omfattning varierar alltefter 

intervjun. (Eskola & Vastamäki 2001, 26–27, Merriam 1994, 87–89.) 

 

Även om jag först strukturerade frågorna för mina intervjuer ganska noggrant, vilket hjälpte 

mig som nybörjarintervjuare att förstå helheten, baserar sig alla mina temaintervjuer slutligen 

på ett schema (se bilaga 1) över de viktigaste motivkretsar som jag vill granska. Teman i mina 

intervjuer grundar sig på teoridelen och det är meningen att undersöka hur informanternas 

tankar och erfarenheter överensstämmer med den information som jag har behandlat ovan i 

avhandlingen. Syftet i intervjuerna är att skapa en ganska noggrann bild av varje informant 

och att förstå hur de överhuvudtaget uppfattar livet och därigenom få information jag är ute 

efter.  

 

Grundtanken i schemat (se bilaga 1) och i varje intervju är att individen, dvs. den som 

intervjuas står i mittpunkten. Eftersom det är meningen att få lite djupare information om 

sångerskor, är det bra att inleda intervjuerna försiktigt, dvs. med frågor rörande informanterna 

själva eller den företeelse som studeras (Taylor & Bodgan 1984 ref. i Merriam 1994, 92). På 
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grund av detta ber jag först mina informanter att berätta om deras musikaliska bakgrund, 

vilket de säkert gärna gör. På samma sätt får sångerskorna tänka på sina språkliga bakgrunder. 

Dessutom är det meningen att diskutera både sjungandet och andraspråksinlärningen lite 

närmare och bl.a. sångerskornas styrkor och svagheter inom olika delområden inom dessa. 

När det gäller andraspråksinlärning blir vidare frågor kring attityder och motivation 

behandlade. De tunna pilarna i schemat (se bilaga 1) syftar på informanternas uppfattningar 

om musikens och språkets samband samt om sångens inverkan på deras 

främmandespråksinlärning. Däremot berättar de fetare pilarna i schemat om intervjuernas 

gång. Idén i intervjuerna är att fortskrida från mindre och mer konkreta till större och mer 

abstrakta enheter. Till sist behandlas de teman som ligger i de allra yttersta lådorna i schemat, 

dvs. informanternas tankar och erfarenheter om musikalitetens påverkan och deras 

uppfattningar om musikalitetens och musikens betydelse.  

 

När undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer behöver forskare bra kommunikativa 

färdigheter, dvs. empati, en bra kontakt med respondenterna, bra frågor och en förmåga att 

lyssna uppmärksamt (Merriam 1994, 53). En intervjusituation innebär samspel mellan 

intervjuare och respondent. En lyckad situation beror på många faktorer, såsom på 

intervjuarens personlighet och färdigheter, respondentens attityder och inriktning samt på 

parternas uppfattning om situationen (Dexter 1970, 24 ref. i Merriam 1994, 89). Även om det 

finns många faktorer som slutligen kan gå på tok i intervjuerna, hade jag lyckligtvis inga stora 

problem med mina informanter eller intervjusituationer. Samspelet med informanterna 

fungerade från första början och jag hade inga svårigheter vare sig vid organisationen eller vid 

genomförandet av intervjuerna. Alla tre sångerskorna var genast genuint intresserade av mitt 

forskningsämne, vilket uppenbart berörde dem och deras liv. Att teman väckte positiva 

känslor hos individerna främjade säkert intervjuernas gång. Informanterna tog 

intervjusituationen som ett tillfälle att berätta något om sig själva och därmed att vara till 

nytta. Dessutom uppskattade och t.o.m. njöt sångerskorna av denna möjlighet att få reflektera 

om sig och att få klargöra sina egna tankar och erfarenheter. (Dexter 1970 ref. i Merriam 

1994, 90.)  

 

Alla tre temaintervjuer genomfördes under loppet av mars 2008, före vilket jag hade testat 

intervjun och intervjuat en utomstående person. Med avseende på detta förändrades 

huvudteman i intervjuerna inte men antalet frågor minskades och min frågeställning 

klargjordes.  Temaintervjuerna genomfördes antingen hemma hos informanten eller hos mig, 
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för att kunna skapa en lugn och avkopplad atmosfär. Jag spelade in mina intervjuer, eftersom 

jag ville vara närvarande i varje intervjusituation och koncentrera mig på mina informanter 

och hela kommunikationssituationen. Efter varje inspelning gjorde jag en transkription 

eftersom utskriften av en inspelad intervju slutligen är den bästa grunden för en analys av en 

intervju (Meriam 1994, 96). Eftersom intervjuerna genomfördes på finska är de ursprungliga 

transkriberingarna också på finska. Det är viktigt att betona att alla citat som jag kommer att 

ta fram är mina egna översättningar från finska till svenska och därför inte ordagrant följer 

originalsvaren. Citaten är ändå direkta översättningar, vilket innebär att de innehåller många 

talspråkliga uttryck som alltid inte är grammatiskt rätta. Härnäst följer behandling och analys 

av mina intervjuer.  
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4. RESULTAT  

 

Här kommer jag att betrakta mina temaintervjuer ur varje individens synvinkel. Syftet i detta 

kapitel är att både redovisa och begrunda de mest belysande frågorna och kommentarerna. 

Även om jag senare kommer att göra en korsanalys av mina fall, vill jag först behandla varje 

informant som enskild person. I den kommande texten ska jag därmed tala om person A, 

person B och person C med vilka jag syftar på de tre sångerskorna som deltar. Jag kommer 

inte att redogöra för teman och frågorna i den samma ordning som de har blivit behandlade i 

intervjusituationerna. Orsaken till detta är att frågeställningen och intervjuernas gång 

varierade vid varje intervju. Jag börjar med att behandla de faktorer som förklarar individens 

tankar och beteende varefter jag går över till att betrakta motivkretsar och fenomen rörande 

mina egentliga forskningsproblem. Noggrannare lista över de vägledande frågor som jag hade 

tänkt över i förväg och som hjälpte mig att genomföra intervjuerna finns som bilaga (se bilaga 

2). Eftersom det i första hand var meningen att följa mitt schema över de viktigaste temana 

(se bilaga 1), blev alla frågor i bilaga 2 inte behandlade. Å andra sidan kom det i varje intervju 

fram sådana aspekter som jag inte hade planerat på förhand. Frågorna i listan är på finska 

eftersom alla temaintervjuerna genomfördes på informanternas modersmål. 

 

 

4.1 Bakgrundsinformation om informanterna 

 

Samtliga informanter har en lång historia med musik. Musikintresset har börjat tidigt i 

barndomen och det har fortgått hittills i någon form. Jag behandlar och analyserar här 

informanternas första minnen av erfarenheter av musik och främmande språk. Härnäst 

beskriver jag utöver informanternas musikaliska bakgrunder också deras språkliga bakgrunder 

en åt gången. 

 

 

4.1.1 Person A  

 

Min första informant är 24-årig sångerska och hon är redan i slutet av sina studier vid 

yrkeshögskolan. Hon kommer att arbeta som kammarmusiker i framtiden, vilket i praktiken 

betyder att hon är en blivande sångerska. Sångerskan A:s första minnen angående musiken 

var starkt förknippade med sången. Hon konstaterade att hon väldigt klart kommer ihåg hur 
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hon som barn brukade sjunga dag ut och dag in speciellt med sin syster. Familjen och 

omgivningen tycks ha haft en uppmuntrande roll, vad det gäller musikintresset, speciellt hos 

person A. Hennes fader och de flesta av faderns syskon är musiker och sångerskans enda 

syskon är också intresserad av musik. Även om det inte har kunnats påvisa att mer musikala 

föräldrar hade mer musikala barn, vågar jag konstatera att sångerska A har blivit utsatt för 

musik på ett annorlunda sätt än de andra på grund av sin musikaliska fader samt faderns släkt 

(Karma 1986, 53). Denna sångerska var också den enda informanten som tog upp familjens 

påverkan i intervjun:  
 

[1.] Nå, den största påverkan på mitt musikintresse har med säkerhet haft familjen. Det är ju så att 
min fader är yrkesmusiker och därför jag egentligen alltid sysslat med musik. Och musiken har 
alltid liksom känt naturligt, även om jag också haft andra hobbyer, såsom idrott. 

 

 

Personen A:s musikaliska historia har alltså börjat med sången och det egentliga 

musikintresset uppstod i musiklekskola. Sångerskan berättade att hon sedan hade fortsatt med 

musik i en musikskola. Även om informantens nutida huvudämne är sången hade hon från 

första början spelat piano. Dessutom konstaterade hon att hon har sjungit och fortfarande 

sjunger i kör och andra besättningar. Hon hade hunnit spela klassiskt piano över 10 år innan 

det tog slut i gymnasiet då hon som 16-åring började ta sånglektioner. Sångerskan beskrev 

väldigt klart att sången är det rätta instrumentet för henne. Hon berättade hur hon njuter av att 

sjunga och hur tolkande av musik, vilket hon betonar starkt i sången, karakteriserar och är 

naturligt för henne.  

 

Ett av kriterierna för mina informanter var att de är enspråkiga, eftersom jag ville studera 

sådana sångerskor som åtminstone på något sätt har likadana utgångspunkter vad det gäller 

andraspråksinlärning. Min mening är att studera sångare som formella språkinlärare och 

person A representerar en sådan inlärare. Hennes modersmål är alltså finska och hon har 

börjat främmandespråksstudier formellt först i skolan. Engelskan har varit det första språket 

hos sångerskan och hon började med det när hon var 9 år gammal. Sångerska A har vidare 

börjat läsa tyska som 11-åring och svenska som 13-åring. Hon konstaterade att hon hade 

fortsatt läsa alla dessa andraspråk i gymnasiet. Sånär som på fonetikstudier på yrkeshögskolan 

har hon inte vidare studerat främmande språk. Sångerskan förklarade detta med brist på tid, 

för hon alltid har velat studera mer språk och har fått också stöd från sin familj.  
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4.1.2 Person B 

 

Den andra informanten är en 30 år gammal kvinna som håller på att slutföra sina studier vid 

yrkeshögskolan. Till skillnad från sångerskan A studerar informanten B sångpedagogik, vilket 

betyder att hon i framtiden kommer att arbeta t.ex. som sånglärare. Det som också skiljer 

person B från mina andra informanter är att hon (B) redan har hunnit utbilda sig till 

klasslärare och håller på att studera också musikpedagogik vid sidan av studierna i 

sångpedagogik. Utöver detta har hon undervisat i musikteori och givit lektioner i violin och 

piano.  

 

Informantens musikutövande hade också börjat med sången, speciellt tillsammans med 

mormodern som hade bott hos familjen när sångerskan var ung. Som barn hade personen B 

vidare dansat folkdanser och liksom informanten A hade också personen B fortsatt 

musikhobbyn i en musikskola. Sånär som på hennes moder som sjungit i kör, har familjen 

eller släkten inte varit intresserad av musik. Familjemedlemmarna har i alla fall enligt 

sångaren stött hennes musikintresse och hon har sysslat med musik egentligen hela sitt liv 

samt hunnit spela väldigt många instrument. Personen B skiljer sig från de andra sångerskorna 

just med sin mångsidiga musikhistoria, speciellt vad det gäller antalet olika instrument. Hon 

började med violin som 6-åring och hon känner fortfarande att violin är hennes 

huvudinstrument vid sidan av sången i olika besättningar. Utöver detta har personen B 

erfarenheter av kantele, piano och gitarr samt av olika blåsinstrument. Hon började ta 

sånglektioner relativt sent, när hon var 20 år gammal. Hon kommenterade själv sin inriktning 

som ”musikexpert” under intervjuns gång så här: 
 

[2.] Jo, många instrument är egentligen just ”min sak”. Jag tror att jag aldrig skulle ha kunnat bli 
en person med ett enda instrument. Att jag är en sådan person som lätt blir intresserad av nya saker 
och på så sätt av nya instrument. Och jag är ingen riktig solist som står ensam på estraden utan jag 
jobbar hellre i en grupp. 

 

 

Informant B är också ett bra exempel på ett finskspråkig andraspråksinlärare som har börjat 

läsa främmande språk formellt i skolan. Såsom typiskt har också denna sångerska läst 

engelska under längst period då hon började med det när hon var 9 år. Hon började med 

svenska i sjunde klass och började läsa tyska i åttonde klass. Personen B berättade att hon 

också hade lärt sig lite franska vid medborgarinstitutet och att hon just nu håller på att studera 
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spanska självständigt. Värt att nämnas är vidare att hon studerade nästan ett år i Sverige och 

att hennes moder tidigare hade undervisat engelska i skolan.  

 

 

4.1.3 Person C 

 

Min tredje informant i denna undersökning är 27 år gammal sångerska som blir färdig med 

sina studier i sång om cirka ett år. På samma sätt som person A kommer informanten C att 

utexamineras till kammarmusiker, dvs. till sångerska. Liksom hos de andra två sångerskorna, 

anknyter också person C:s tidiga musikminnen till sången och hemomgivningen. Hon mindes 

hur hon i barndomen hade sjungit särskilt med moderns syskon och hur hon redan som 

fyraåring hade uppträtt för första gången. Familjen och omgivningen tycks ha haft en 

uppmuntrande roll också i detta fall och sångerskan C:s moder har sjungit i kör och 

musikintresset har förekommit i någon mån även i moderns släkt. Till skillnad från person A 

berättade sångerskan C att det inte fanns några musiker i hennes släkt och att hennes syskon 

inte var intresserade av musik.  

 

Sången, som i sin primitivaste form förekommer som joller, sägs vara människans första 

musikaliska produktion (Ahonen 2004, 85). Alla av mina informanters musikaliska historier 

tycks på ett naturligt sätt ha börjat med sången men alla har vidare sysslat med musik 

mångsidigt. Liksom person A hade också informant C gått i musiklekskola och som sagt hade 

person B dansat folkdanser. Alla dessa aktiviteter är naturliga sysselsättningar för barnen 

eftersom de ger barnen möjlighet att uttrycka sig på ett helhetsbetonat sätt, vilket i sin del 

hjälper barnet senare i allmänt mognandet och i hela inlärningen (Linnankivi et al. 1988, 11). 

Efter musiklekskolan hade sångerska C:s musikhobby fortsatt också i en musikskola, varefter 

hon hade börjat spela instrument. Sångerskan C har haft gitarr som huvudinstrument men 

egentligen hade hon före detta också spelat orgel. Innan hon hade sin första sånglektion som 

20-åring hade hon också börjat spela piano. Informanten har också en lång historia av körsång 

och hon sjunger också nuförtiden i olika besättningar. Enligt henne tyckte hon inte speciellt 

mycket om klassisk musik som tonåring, då hon sysslade mer med pop och rockmusik. Hon 

själv konstaterade att hon egentligen lärt sig att tycka om klassisk musik som vuxen, när hon 

börjat sjunga konstmusik. 
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Informanten C representerar också en enspråkig språkinlärare som har finska som modersmål, 

vilket innebär att alla andra språk är främmande för henne. Eftersom min mening är att få 

information om sångare som formella andraspråksinlärare, är dessa tre sångerskor slutligen 

bra informationskällor för mig. Det måste ännu tilläggas att åldern inte betonas så mycket i 

denna undersökning när det gäller jämförelse informanterna emellan eftersom alla mina 

informanter representerar vuxna språkinlärare. Liksom alla andra informanter har den tredje 

informanten (C) också inlett främmandespråkstudier först i skolan. Engelskan har påbörjats 

som vanligt i lågstadiet, när hon var 9 år gammal. Sångerskan har börjat läsa svenska i sjunde 

och tyska i åttonde klass. Dessutom hade hon läst italienska under ett år för några år sedan. 

Härutöver har fonetik tillhört också hennes sångstudier. Denna sångerska har också 

erfarenheter av en tre månaders vistelse i utlandet, nämligen i Sverige. 

         

 

4.2 Informanternas synpunkter på andraspråksinlärning 

 

När jag hade fått grundinformation om informanternas språkliga bakgrunder, ville jag 

närmare betrakta deras minnen och åsikter, styrkor och svagheter samt deras framgång när det 

är fråga om andraspråksinlärning. Dessutom var det meningen att fråga om sångerskornas 

inlärningstilar. Enligt min åsikt är det ur min undersöknings synvinkel viktigt att först och 

främst få veta om personernas attityder gentemot främmande språk och om deras motivation 

vad det gäller andraspråksinlärning. Attityder och motivation är båda slutligen faktorer som 

alltid är med vid inlärning och speciellt vid språkinlärning, vilken innebär att inläraren t.o.m. 

tillägnar sig särdrag från andra kulturer. Därför har språkinlärarens egna attityder och därmed 

motivation ytterst avgörande roll när man tänker på inlärningsresultat i ett främmande språk. 

(Gardner 1985, 6.) 

 

Jag fick ganska entydiga svar på frågorna gällande personernas allmänna attityder mot 

främmande språk och deras inlärningsmotivation till dem. Alla övertygade mig om att de 

alltid förhållit sig positivt till främmande språk. Hemmiljöerna och familjerna har enligt 

informanterna uppmuntrat till att lära sig främmande språk. Dessutom har två av personerna 

(B och C) tillbringat en längre tid i Sverige, vilket säkert har haft en positiv påverkan, rörande 

svenskinlärning. Sångerskan C som hade arbetat i Sverige cirka tre månader konstaterade i 

intervjun att vistelsen i landet syntes senare på resultaten i studentskrivningar. Dessutom 

preciserade hon att vistelsen i Sverige höjde motivationen till att lära sig och använda svenska 
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samt förbättrade förståelsen av talat språk. Sångerskan B som aldrig hade haft problem med 

inlärningsmotivation skildrade sig själv och sin språkinlärning på följande sätt: 
 

[3.] Vad det gäller främmande språk, så har jag alltid varit en plikttrogen inlärare. Att jag gärna har 
jobbat för språk och tyckt om främmande språk. Det har säkert främjat min goda motivation att jag 
alltid klarat mig bra i språk. 
 

Hennes (B) moder har säkert medverkat till de positiva attitydernas uppkomst i familjen, för 

modern har arbetat som språklärare i engelska. (Viberg 1987, 102.) 

 

Både sångerskan A och sångerskan C berättade att de hade haft motivationsproblem i skolan. 

Informanten C som beskrev att hennes motivation att lära sig svenska och tyska alltid varit 

väldig god, förklarade däremot sin dåliga motivation för engelska med att hon aldrig hade 

tyckt om sina lärare i engelska. Lärarnas påverkan hade synts också i inlärningsresultaten, 

vilket hade påverkat hennes motivation negativt. (Hammarberg & Svensson 1975, 130.) 

Personen A beskrev att hon också ibland hade haft problem med motivation. 

Motivationsproblemen gällde inte engelskan som alltid varit lätt och självklart för henne. 

Även om svenskan hade varit ganska lätt för henne hade hon ändå haft svårigheter med 

motivationen i början av svenskstudierna. Brist på motivation gäller inte längre, eftersom 

person A hade blivit intresserad av svenskan i slutet av gymnasiet och förstått att hon klarar 

sig bra när hon bara arbetar för det.  Det som hon (A) vidare berättade var att hon helt och 

hållet saknade motivation för att lära sig tyska. Sångerskan sade att hon upprepade gånger 

hade problem med grammatiken och detta hade ogynnsamma konsekvenser för inlärningen av 

tyska, vilket i sin tur minskade inlärningsmotivationen.   

 

Motivationen verkar i hög grad ha påverkat sångerskornas framgång i främmande språk. 

Liksom jag nämnde ovan berättade person B att hon alltid har tyckt om att lära sig främmande 

språk i skolan. Jag frågade henne hur hon hade klarat sig i språkämnen i skolan och såhär 

svarade hon på frågan:  
 

[4.] Nå, mina betyg såväl i främmande språk som i alla andra ämnen har varit utmärkta. Det är 
svårt att säga i vilka ämnen som jag klarade mig bäst. Men jag skulle i alla fall säga att jag är mer 
även en matematisk än en språklig människa.  
 

Sångerskan B förklarade sin styrka i matematik med att det alltid bara har varit lättare än 

språk för henne. Hon konstaterade vidare att hon egentligen har behövt lägga sig vinn mer om 

språk än om matematik. Däremot identifierade personen A sig helt och hållet som 
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språkmänniska, oaktat den dåliga motivationen i tyska som också återspeglades i ett sämre 

betyg. Hon kommenterade sin skolframgång på detta sätt: 
 

[5.] Svenska och engelska var de ämnen i vilka jag var bra. Nå, idrott, musik och språk, utom 
tyska, var de som jag var bra i. Däremot passade matematik, fysik och kemi, alltså 
naturvetenskapliga ämnen, inte alls för min personlighet.    
 

Personen C kunde inte säga om hon var mer en språkligt eller en matematiskt inriktad 

människa, eftersom hon hade klarat sig lika bra i nästan alla ämnen i skolan. Ett undantag 

bland främmande språk var engelskan i vilken hon inte hade haft lika bra framgång: 
 

[6.] Enligt min åsikt klarade jag mig bra i svenska och i tyska. I svenska hade jag på högstadiet 
betyget 9 eller 10 och i tyska hade jag kanske betyget 9 eller 8. I engelskan var betyget i allmänhet 
7. Att det fanns en viss skillnad mellan olika språk. 
 

 

Jag ville också veta hurdana minnen mina informanter har om språkets olika delar. Med andra 

ord frågade jag hur de hade klarat sig i skrivandet och läsandet samt i lyssnandet och talandet 

rörande främmande språk.  Sångerskan A konstaterade först och främst att hennes framgång i 

språkets olika delområden beror på språket i fråga men i allmänhet hade hon varit bättre på att 

förstå (läsa och lyssna) än att själv producera (skriva och tala) språk. Detta är egentligen 

ganska naturligt, eftersom människan lär sig först att förstå språk innan hon lär sig att 

producera dem (Arnqvist 1993, 18). Dessutom är det ett välbekant fenomen, vilket tyder på 

minnets funktioner, att det oftast är svårare lära sig att använda ord aktivt (produktiva 

färdigheter) än att blott passivt känna igen och förstå ord (receptiva färdigheter) (Viberg 

1987, 24, Tornberg 2005, 73). Personen A nämnde vidare som svagaste länken tyskans 

grammatik och hade också en klar uppfattning om sin starkaste sida i främmande språk: 
 

[7.] Jag har varit bra på att uttala främmande språk. I själva verket har uttalet varit i alla 
främmande språk en sådan förmåga, att jag aldrig har haft problem med det. 
 

 

Informanterna B och C hade lite annorlunda minnen om deras språkförmåga. Båda hade varit 

bättre på skriftliga uppgifter än i hörförståelse. Personen B beskrev sin framgång i främmande 

språk så här: 
 

[8.] Min hörförståelse har alltid varit väldig dålig. Det var så att mina andraspråkslärare inte kunde 
låta bli att förvåna sig över de stora skillnaderna mellan mina skriftliga produkter och 
hörförståelsen i studentskrivningarna.   
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Den tredje sångerskan (C) hade likadana minnen av lyssnandet och hon förenade sina 

erfarenheter i främmande språk och musik redan på denna punkt: 
 

[9.] Alltså, den svagaste länken i främmande språk har varit lyssnandet. Å andra sidan har jag varit 
bättre i grammatik och i allt teoretiskt. Och i det här ser jag sambandet mellan språk och musik, för 
jag alltid har oroat mig för melodidiktater. De är fortfarande svåra för mig, på samma sätt som 
hörförståelse. Däremot har jag alltid varit bra i musikteori och t.ex. i matematik.     
  

 

För att få veta om informanternas inlärningsstilar frågade jag hur de lär sig språk bäst. 

Sångerskornas svar på frågan var förknippade mest med de tidigare nämnda (se 2.3.4.4) fyra 

lärandepreferenser som blivit utformat av Reid (1987 ref. i Tornberg 2005, 19). Personen A 

identifierade sig som en auditiv språkinlärare: 
 

[10.] Jag lär mig bäst genom att lyssna. I princip har jag ett sådant hörselminne att jag lätt minnas 
ordens sammanhang. Det är svårt att lära mig genom att läsa. Jag lär mig inte genom att jag ser att 
jag har inte någon visuell förmåga utan det är lättare för mig att lära mig något genom hörseln.  
 

Sångerskan B uppgav däremot klart att hon lär sig lättast visuellt: 
 

[11.] Att jag klarar mig så dåligt i hörförståelseövningar beror lite på att jag är en visuell inlärare. 
När någon spelar en låt för mig, så måste först skriva upp den och se notbilden innan jag kan förstå 
den. Jag måste också se språk för att kunna inlära det. Och när jag nu tänker efter den tid då jag 
studerade i Sverige, så var egentligen så att mina vänner, som var på besök, förstod talad svenska 
bättre än jag. Lyssnandet är tydligt ett svagare delområde hos mig. Jag tycker om att lära mig 
genom bilder och texter och t.o.m. genom att tala men att det är väldigt svårt för mig via hörseln.   

 

Personen C medgav att hon inte helt minns hur hon hade brukat lära sig främmande språk i 

skolan. Dessutom sade sångerskan att hon inte fäster så stort avseende vid det. Hon nämnde i 

alla fall några exempel på sin språkinlärning, som syftar på att sångerskan använder många 

olika inlärningsstilar: 
 

[12.] Jag minns att jag i några prov har försökt se svaret och just att se den sida på vilken svaret 
var i boken. Jag kommer inte ihåg att jag skulle ha skrivit så där mycket. Jag har kanske inte lärt 
mig genom att lyssna, men å andra sidan när jag betraktar den nutida situationen så tycks det 
verkligen vara så att man ganska lätt lägger talat språk på minnet. Och när jag nu tänker efter den 
tid när jag var i Sverige, så det som man hör är just intonationen i främmande språk.   

 

 

4.3 Sången i mittpunkten 

 

Innan jag börjar behandla sångens påverkan hos mina informanter, betraktar jag närmare 

sången från informanternas synpunkt och försöker beskriva sångens betydelse i deras liv. 
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Meningen är också att ta sångerskornas repertoar i beaktande. Det kommer bl.a. fram vilka 

språk som informanterna har sjungit på och hur det är att sjunga på främmande språk.  

 

Musik används i musikterapi bl.a. för att reflektera känslor, förbättra 

kommunikationskunskaper och för att förbättra självkänsla och självförtroende (Puustinen 

2008, 18-20). Det har också konstaterats att människor själva använder musik för att reglera 

sina rådande känslor (Eerola 2003, 265). I mina intervjuer var jag väldigt intresserad av att få 

veta om mina informanter använder musik för att reglera sina känslor. Jag frågade om de 

sjunger i vissa situationer eller under en viss känsla. Svaren på frågorna rörande känslor var 

lite olika informanterna emellan. Jag hade tänkt mig att mina informanter skulle sjunga 

mycket mer på deras fritid än vad det kom fram i intervjuerna. Sångerska A:s svar på frågan 

var något sådant som jag kanske hade väntat få av alla informanterna: 
 

[13.] Först och främst ser jag aldrig sjungandet som övning. Jag kan inte påstå att nu går jag och 
övar sången. Jag behöver ingen speciell påstöt för att börja sjunga. Men det som jag inte gör är att 
sjunga när jag känner mig ledsen. Sången fungerar tvärtom för mig. Den är liksom en slags 
medicin för en bra känsla. När jag känner mig ledsen gör jag något annat än att sjunga.   
 
 

De andra sångerskorna (B och C) funderade på sitt sjungande en stund och konstaterade båda 

att det egentligen inte längre finns sådana situationer där de sjunger spontant. Dessutom 

betonade båda informanterna att deras nutida sjungande i hög grad består av enbart övning. 

Person B förklarade att detta beror på hennes sångstudier för innan hon hade börjat studera 

sång hade hon reglerat allt slags känslor genom att sjunga: 
 

[14.] Nu när jag håller på att förbereda mig inför min slutkonsert så är det liksom så att jag måste 
sjunga oberoende av den rådande känslan. Men jag tror att det här fenomenet kommit med 
studierna och att det också försvinner när jag blir färdig med mina studier.  
 

Person C berättade också att hon sjöng oftare och mer spontant innan hon började vid 

yrkeshögskolan. Hon tillade emellertid att hon fortfarande brukar sjunga lättare sånger och 

kompa sången med gitarr. Med hjälp av detta kan hon reglera alla känslor och enligt 

sångerskan är detta någon form av terapi för henne.    

 

Alla sångerskor talade väldigt gärna om sina erfarenheter angående sången. Jag var först 

intresserad av att få veta på vilka språk utöver finska som sångerskorna har sjungit. Antalet 

främmande språk överraskade mig helt och hållet. Personen A berättade att hon har sjungit på 

svenska, norska, isländska, danska, ryska, tjeckiska, tyska, franska, spanska, italienska och på 
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engelska. Sångerskan B har haft erfarenheter av nio främmande språk, dvs. av svenska, 

norska, tyska, franska, italienska, engelska, estniska, grekiska och ungerska. Informanten C 

har hittills hunnit sjunga på sju främmande språk, närmare bestämt på svenska, norska, tyska, 

italienska, engelska, ryska och franska. Frågan om olika språk visar att mina informanter har 

sjungit på många sådana språk som de inte har studerat och därmed inte alls känner till. Att 

nästan alla av ovannämnda språk är europeiska, berättar att sångerskornas repertoar i hög grad 

består av västerländsk folk- och konstmusik, vilket innebär viss slags musik som vi är vana 

vid.  

 

Av alla de främmande språk som informanterna har använt i sången finns det enligt deras 

åsikter några lättare och svårare språk att sjunga. Detta kan bero på sångarens språkförmåga, 

sångteknik eller enbart på sångarens preferens. Om man betraktar de olika sångspråken ur 

textförståelsens synvinkel var alla sångerskor ense om att det är lättare att börja lära sig texten 

i en sång på något bekant språk. Sångerskorna preciserade att man kan dra nytta av 

språkstudier i sjungandet för det är lättare att närma sig en sång som man förstår språkligt. Å 

andra sidan berättade informanterna att det finns språk som passar sämre eller bättre i 

munnen, vilket för sin del tycks bero på sångteknik eller skilja från individ till individ. Både 

person A och B konstaterade till min överraskning att finska av alla språk är det språk som är 

svårast att sjunga på när man tänker på uttalet. Person A beskrev finska som sångspråk på 

följande sätt: 
 

[15.] Det språk som jag själv känner svårt och har hört att också andra har haft problem med det, 
är finska språket. Och det som är vansinnigt är att det är fråga om mitt modersmål. Men det är 
svårt att få finska låta naturligt då man sjunger. Det är svårt, liksom alltid i sången, att bilda rena 
vokaler. 
 

Sångerska B förklarade problemen med finskan så här: 
 

[16.] Att finska språket är svårt att sjunga på beror på att språket när det talas låter monotont och 
det sker ingen stigning i mjuka gommen, vilket egentligen måste ske när man sjunger. När man 
alltså har blivit van vid att tala finska på ett monotont sätt så är det svårt att sen försöka sjunga 
språket på ett annat sätt. 
 

Sångare C kommenterade inte finska språket men hon berättade att hon har svårigheter att 

sjunga på engelska gällande just ett naturligt uttal. Man kan alltså konstatera att språkliga 

problem vid sjungandet till största delen anknyter till sångtekniken, som däremot innebär 

många olika saker. Enligt mina informanter är sångtekniken också generellt det svåraste i 

sjungandet.        
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Jag frågade slutligen mina informanter om de har något favoritsångspråk, oberoende av deras 

kunskaper i själva språket. Individernas favoritspråk följde i hög grad deras musikaliska 

preferenser. Informant A sade att hon tycker om rysk och italiensk musik och också dessa 

språk samt även franska. Person B berättade att hon tycker om nordisk och rysk sångmusik. 

Hon hade inte haft möjlighet att sjunga på ryska men hon konstaterade att svenska är ett av 

hennes favoritspråk. Slutligen tyckte sångerskan (B) att engelska också är ganska lätt att 

sjunga, eftersom man är så van vid språket på många sätt. Sångerska C berättade däremot att 

hon tycker mycket om tysk sångmusik och att hon gärna sjunger på tyska. Jag frågade även 

alla intervjuade hur mycket de har sjungit på svenska och hurdant språk svenska är att sjunga. 

Sångerska B, såsom jag nämnde ovan, tyckte mycket om att sjunga på svenska. Grunden för 

detta syns i följande svar: 
 

[17.] Nå jag hade i själva verket en svensk sånglärarinna. Att jag var hennes elev under ett år. Och 
vi gjorde enbart svensk repertoar. Och sedan var jag ett år som utbyteselev i Sverige. Jag tycker 
om att sjunga på svenska. 

 

Sångerskorna A och C hade också sjungit på svenska. Person C konstaterade bara att svenska 

är ett bra språk att sjunga. Informant A värderade svenska språket som ett medelmåttigt 

sångspråk: 
 

[18.] Svenska är inte ett språk som tänder mig. Och det finns inte så mycket svensk sångmusik 
som man känner till här i Finland. Det finns ju gammal operamusik som är på svenska men man 
brukar sällan framföra repertoaren. På så sätt står svensk repertoar i en mer obetydlig position.  

 

 

4.4 Sångens påverkan  

 

Eftersom sångare sysselsätter sig med språket när de sjunger, har jag antagandet att detta 

måste ha någon påverkan både på deras uppfattningar om olika språk och på deras kunskaper 

i främmande språk. Undersökningar som man har gjort om musikens och musikalitetens 

effekter på språkinlärning har i hög grad handlat om uttalet och muntlig framställning 

(Pasanen 1992, 84). Jag ville veta om de intervjuade hade märkt någon slags förbättring 

utöver uttalet i något annat delområde i de främmande språk på vilka de har sjungit. 

Faktorerna som diskuterades mest var just uttalet och ordförråd samt ordinlärning. Innan jag 

behandlar dessa faktorer tar jag fram hur informanternas uppfattning om språkens betydelse 

har förändras.     
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4.4.1 Positiva attityder och förbättrad motivation 

 

I varje temaintervju diskuterade vi intervjuades attityder och motivation och hur de kanske 

förändrats genom verksamheten kring musik och närmare bestämt genom sjungandet. 

Eftersom ingen av informanterna någonsin hade haft negativa attityder mot främmande språk 

eller andraspråksinlärning, verkade det inte heller ha skett stora förändringar i dem genom 

sjungandet. Däremot berättade sångerskorna att sjungandet har medverkat till 

inlärningsmotivation i främmande språk. Dessutom betonade alla språkens betydelse i sången. 

Informant A konstaterade att hon genom att sjunga har börjat respektera bra språkförmåga i 

främmande språk. Hon harmades speciellt över sin dåliga inlärning av tyska i skolan och sade 

att hon just nu skulle kunna dra nytta av bättre kunskaper i tyska språket. Å andra sidan 

konstaterade sångerska A att hon ändå har bra grunder för att lära sig mer språk. Informant B 

konstaterade såhär om den förbättrade motivationen:  
 

[19.] Sången har ju ökat motivationen, för det finns så många språk som man skulle vilja sjunga 
på. Att de språk som man skulle vilja kunna, finns flera än tidigare. 
 

Enligt sångerska C skulle det också vara nyttigt att kunna mer språk än hon nu kan. Hon 

konstaterade att det hjälper när en sångare är stark i främmande språk.  

 

Utöver dessa tankar betonade alla av mina informanter språkens viktiga betydelse inte bara 

inom sångmusiken på främmande språk utan också för det framtida arbetet utomlands. 

Sångerska A intygade att främmande språk inte längre är som ett skolämne, utan de spelar 

nuförtiden en större roll i hennes liv: 
 

[20.] Det ett faktum att när man är yrkessångare så måste man slutligen åka utomlands och på 
riktigt använda språken. Det är ju så att sångarens arbete är internationellt och om jag bara 
utvecklas som sångerska och får jobba som sångare så finns det väldigt få arbetsuppgifter i 
Finland.     
 

Informant C hade likadana tankar om språkets roll i hennes liv: 
 

[21.] Jag skulle gärna vilja arbeta utomlands. Därför ser jag tyska som ett språk som jag skulle 
vilja lära mig vidare. Tyska är ju ett starkt språk inom klassisk musik och speciellt när det gäller 
operamusik. Att det skulle vara nyttigt att åka dit för att lära mig språket. Och det är egentligen 
samma sak med italienska. Både tyska och italienska är starka operaspråk. 
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Person B nämnde också ett konkret exempel på en motiverande faktor i hennes liv. Hon hade 

redan tidigare berättat att hon inte vill arbeta som artist i framtiden men hon hade andra slags 

planer kring musik i utlandet: 
 

[22.] Det finns alltså en finskspråkig skola i Spanien. Och jag har tänkt mig att kanske jag skulle 
kunna arbeta där någon gång i livet. Jo, för ögonblicket är detta den största motivationsfaktorn att 
lära mig spanska. 
 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att främmande språk nuförtiden spelar en viktigare 

roll i sångerskornas liv än tidigare. När informanternas motivation tidigare var helt 

instrumentell och de lärde sig språk bara eftersom dessa tillhörde skolämnena, tycks 

situationen ha förändrats genom musikintresset och sången. Främmande språk är inte längre 

skolämnen i vilka man försöker klara sig så bra som möjligt för att få bra betyg. Sångerskorna 

är medvetna om att de kommer att syssla med språk mer och mer i framtiden inte bara genom 

sången utan också i praktiken. Jag skulle säga att de intervjuades motivation vad det gäller 

andraspråksinlärning nuförtiden är mindre instrumentell och skulle i en naturlig 

språkomgivning kunna vara helt integrativ, vilket i sin tur enligt många forskare slutligen 

skulle leda till bättre och långvarigare resultat i språkinlärningen. (Gardner 1985, 11, Viberg 

1987, 102-104.)  

 

 

4.4.2 Hörseln och uttalet 

 

När jag frågade om sångens inverkan på olika delområden i språket konstaterade person B på 

frågan allmänt men träffande: 
 

[23.] Nå det är ju så att alltid när man använder språket, i vilken form som helst, utvecklar man sin 
språkförmåga. 
 

Jag instämmer i detta yttrande, eftersom allt sysslande kring främmande språk bidrar säkert 

människans språkförmåga. Enligt mina informanter sker påverkande emellertid i olika grad i 

de olika delområdena i språket. Sångerskorna hade märkt största effekterna i hörselförmåga 

och därmed i uttalet. Sångerska A nämnde först att hennes uttal har förbättrats och att hon 

nuförtiden lättare kan känna igen olika nyanser mellan vokalerna. Person B hade också en 

klar uppfattning om sjungandets och uttalets samband: 
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[24.] Jag har tänkt att sjungandet har positiva effekter på uttalet. Jag vet inte vad det beror på men 
det har synts t.ex. på lektioner i fonetik, för vi studerar ju fonetik i olika språk i skolan. Det var en 
fransklärare som en gång sade att hon har märkt att vår grupp med sångare kan uttala franska 
bättre än de som på riktigt studerar språket.  
 

Sångerskan (B) fortsatte sina funderingar och kom fram till detta: 
 

[25.] Även om vi sångare inte ens förstår språket såsom de som studerar språk så identifierar vi 
bättre saker rörande uttalet. Jag tror att det beror på att det är lättare för oss att iaktta uttalet när vi 
hör språket. Vi är så vana vid att lyssna på andra sångare och vana vid att imitera andra sångare. 
Jag tror att det är på grund av vår förmåga att härma. 
 

Person C betonade samma saker och konstaterade att det säkerligen finns en förbättring i 

hörselförmågan vilket kommit just genom sången. Hon sade att det är lättare för henne att 

känna igen karakteristiska särdrag i språken eftersom hon sysslat så mycket med sångmusik. 

Dessutom nämnde hon de olika nyanserna i vokalerna som blivit lättare att känna igen. 

 

Jag ville vidare diskutera uttalet och faktorerna bakom det. Det kom slutligen fram i alla 

informanternas kommentarer att de har haft det lätt att lära sig uttala främmande språk. 

Dessutom hade sångerskorna fått bra feedback för deras uttal. Person A berättade att hennes 

uttal har blivit kommenterat speciellt vid sjungandet: 
 

[26.] Nå, mitt talade språk har inte kommenterats sådär mycket, eftersom jag egentligen inte haft 
sådana tillfällen där jag hade behövt tala främmande språk. Men mitt sjungande har berömts när 
jag har haft sånglärare från utlandet. De har ofta kommenterat att jag sjunger som en infödd talare. 
Men kommentarerna verkar bero på, i vilken fas lärare lyssnat på mig. När man är förberedd och 
har tränat en sång länge, så känner man sig också säkrare med den och vågar göra sakerna mycket 
friare.    
 

Sångerska B hade fått ganska bra respons vad gäller uttalet i alla språk hon sjungit på. Hon 

påpekade vidare att i talat språk var det framförallt engelska som hon fått beröm för starkt ord. 

Sångerskan (B) lyfte fram ytterligare en intressant aspekt om hur sången kan underlätta 

placering av betoningar i talet: 
 

[27.] Man lär sig om betoningar, eftersom om sången är tonsatt på ett skickligt sätt så förekommer 
betoningarna i musik och text på samma platser. Och därmed blir det så småningom automatiskt. 
När jag tittar på texten som jag sjungit tidigare och minns genom musiken var någonstans 
betoningarna ligger och om jag sedan läser texten högt så har jag förmodligen lagt betoningarna på 
sina rätta platser.  
 

Person C betonade att det tar tid att få språken att passa bra i munnen. Hon kom ihåg en 

situation där hon hade sjungit på franska och fått beröm för det. Berömmen över uttalet i 

franska språket hade överraskat henne, eftersom hon aldrig har studerat språket. Enligt 
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sångerskorna tycks deras skickliga artikulering bero på den utmärkta förmågan att imitera 

andra. Människan har tendens att imitera andra och barnets första musikaliska beteende 

baserar också sig på imitering (Fredrikson 2003, 211). Mina informanter tycktes ha haft nytta 

av just denna förmåga både i deras sjungande och i andraspråksinlärning. 

 

Slutligen ville jag ta reda på hur talandet och sjungandet på ett främmande språk skiljer sig 

från varandra enligt mina informanter. Jag hade tänkt mig att det vore lättare för sångare att 

uttala främmande språk genom att sjunga det, eftersom de gör det så mycket. Ett annat 

antagande som jag hade om sången och uttalet var att sången på något sätt kan minska 

hämningar som man har när man talar ett främmande språk. Detta antagande grundade sig på 

musikens terapeutiska användande. Att sjunga kan nämligen vara till hjälp bl.a. hos 

människor som lider av stamning eller afasi. Det har konstaterats att de flesta stammare inte 

stammar medan de sjunger. Å andra sidan kan människor som lider av sensorisk eller 

motorisk afasi ha förmågan att sjunga. (Ahonen 1993, 272.) Frågan, huruvida det är lättare att 

uttala språket genom sången eller talet, visade sig emellertid att vara problematisk för 

sångerskorna. Svaren som jag fick var överraskande och oväntade. Det kom fram några 

vokala faktorer som jag i förväg inte hade funderat på. Person A svarade på frågan om det 

naturligaste sättet att använda främmande språk. 
 

[28.] Nå det är ju lättare att tala än att sjunga på ett främmande språk eftersom sjungandet för med 
sig egna svårigheter, t.ex hur man får vokalerna att sjunga. Och när man sjunger högt så är det 
svårt att säga t.ex. bokstaven n, att sjungandet gör det svårare att uttala på ett rätt sätt. 
 

Enligt sångerska B har saken två sidor men hennes svar är emellertid ganska likt person A:s 

svar: 
 

[29.] Vi har i själva verket diskuterat den här saken i fonetiken då vi har varit tvungen att läsa högt 
och sjunga samma text. Däri är det lättare att tala på ett främmande språk, för då behöver man inte 
ta hänsyn till sjungandet. Eftersom sjungandet har med sig andra saker att tänka på. T.ex när man 
sjunger högt så fuskar man hellre i uttalet än i själva sjungandet. 
 

Den tredje sångerskan (C) kunde inte säga om det var lättare att uttala talat eller sjunget språk 

men hon kom i alla fall ihåg att saken någon gång diskuterats på fonetiklektion. Även om 

sångerskorna ganska samstämmigt föredrog talandet framför sjungandet i detta avseende, 

besannades mina antaganden i någon mån. Alla intervjuade konstaterade att de skulle föredra 

att sjunga, om de skulle behöva välja mellan en situation där de antingen skulle tala eller 

sjunga på ett främmande språk. Detta hade enligt sångerskorna ingenting att göra med 
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hämningar utan berodde på att de är så vana vid att sjunga och att talandet, på vilket språk 

som helst, i en framträdande situation skulle kännas onaturligt och skrämmande. 

     

 

4.4.3 Om text- och ordinlärning 

 

Enligt mina informanter spelar texten en viktig roll när man sjunger. För att kunna tolka en 

sång måste man vara medveten om sångens innehåll och betydelse. Därför var informanterna 

ense om att tidigare kunskaper i främmande språk hjälper till när man lär sig texten. Alla tre 

sångerskor berättade att de när de börjar lära sig en ny sång, utgår ifrån texten som i allmänhet 

innefattar en berättelse. Sångerskorna konstaterade att man när man går igenom texten 

naturligt lär sig nya ord men samma ordförråd återkommer också i flera texter. Person C 

kommenterade emellertid ordens användbarhet så här: 
 

[30.] Man lär sig nya ord när man sjunger, men det måste påpekas att språket i västerländsk 
konstmusik är ganska gammalt. Om jag började använda orden så skulle jag få konstiga blickar. 
 

Sångerska A konstaterade också något liknande om orden och tog fram grammatik som man 

enligt svaren inte direkt lär sig genom sången: 
 

[31.] Utöver uttalet lär man sig också nya ord. Men de sånger som jag sjunger innehåller 
emellertid gamla texter, att de ord som förekommer i texter redan kan vara föråldrade. Det finns 
många ord som inte ens infödda talare känner till. Och när man tänker på grammatik så är de där 
sångerna inte de bästa exemplen på det renläriga språket.  
 

 

När hon sjunger memorerar sångerskan utöver melodin också texten. Jag var väldigt 

intresserad av den inlärningsprocess som mina informanter går igenom tills de kan orden 

utantill. Såsom tidigare vid andraspråksinlärning ville jag också här fråga mina informanter 

hurdana inlärningstilar de har. Svaren liknade sångerskornas tidigare kommentarer. Sångerska 

A analyserade sin ordinlärning så här. 
 

[32.] Återigen, lär jag mig ord bäst genom hörseln. Jag gör helst så att jag lyssnar på sången och 
sjunger samtidigt. Så märker jag om något går fel och jag kan ta det igen. Jag minns orden bäst när 
de är sammanbundna med musiken. Att det är inte bara en sång som jag lär mig utan jag 
memorerar musiken på ett helhetsbetonat sätt med hjälp av musiken, melodin och kompet. 
Härigenom blir det ett konstverk, eftersom melodin speglar känslan i det där ögonblicket. 
 

Sångerskan (A) berättade vidare att inlärning av ord alltid varit lätt för henne. Omarbetning av 

texten sker enligt henne genom att sjunga och lyssna. Hon sade att hon t.ex. lyssnar på sången 
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innan hon lägger sig och att memorering av ord kommer vid sidan av annan övning, liksom 

för sig själv.  

 

Däremot hade sångerskan B helt annorlunda erfarenheter av ordinlärningen: 
 

[33.] Hos mig tar det mer tid att lära mig texter än musik. Det är lite konstigt men jag lär mig 
själva musiken mycket snabbare än texten.  
 

Person B betonade också hur det underlättar att memorera orden när man har olika känslorna 

av musiken. Hennes sätt att lära sig ord avvek ändå från person A:  
 

[34.] I själva verket sjunger jag väldigt lite när jag lär mig orden utantill. Att jag går igenom texter 
som melodier i mitt huvud om och om igen. Att när jag beredde mig för min första sångexamen så 
bandade jag in min repertoar och lärde ordena in genom att lyssna. Men sedan dess har jag inlärt 
orden som text, eftersom jag har märkt att jag lär mig ju bäst visuellt. Det går mycket fortare att 
lära in orden när jag bearbetar dem som text. Och i själva verket i några låtar, har jag börjat ifrån 
den sista versen och framskridit alltså från slutet till början av låt. 
 

Sångerska B medgav vidare att ordinlärning är väldigt jobbigt för henne. Hon själv trodde 

detta bero på att hon har en lång bakgrund som violinist: 
 

[35.] Jag tror att mitt minne har inte utvecklats så att det skulle vara van vid att memorera orden. 
Att sjungandet har kommit in i bilden först vid en senare ålder och därför jag inte har så mycket 
erfarenhet om textinlärning. Jag har ju alltid sjungit men inte på ett så aktivt sätt. Jag är mer van 
vid att lära mig musikstycken utantill. Å andra sidan har jag märkt att min ordinlärning har 
förbättras under studierna, när jag gjort det mer. 
  

 

Såsom de andra betonade också sångerska C att textens innehåll påverkar på sångens 

tolkning. På samma sätt som person A, berättade sångerska C att hon aldrig har haft problem 

att lära sig ord, utan hon anser att ordninlärning är en av hennes styrkor. Den tredje 

sångerskan kunde emellertid inte nämna en dominerande inlärningstil utan det kom fram att 

hon använder flera olika sätt när hon lär sig orden: 
 

[36.] Även om det är bra att på något sätt öva en sång som helhet, tycker jag också att det är viktigt 
att hålla isär texten och melodin. Man skulle läsa texten högt så mycket som möjligt för att få 
texten att sitta i munnen. Jag läser texten högt väldigt mycket och ibland sjunger jag melodin t.ex. 
enbart med en vokal. 
 

Även om informant C konstaterade klart att hon använder talet i ordinlärningen berättade hon 

också att hon någon gång glömt orden, som sångerskan annars kunnat väldigt bra, när hon 

hade försökt läsa orden högt utan melodi. Så här kommenterade person C själva 

ordinlärningsprocessen:  
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[37.] När jag lär mig orden utantill så lyssnar jag på musiken och läser också texten. Jag brukar 
titta på textbilden medan jag lyssnar på sången från CD och någon gång har jag också bara lyssnat 
på musiken. Och så fort jag har lärt mig melodin lämnar jag notbilden och sen har jag bara texten 
framför mig när jag sjunger. Jag har också gjort så att jag har skrivit upp texten för att minnas 
orden bättre. Det har jag också använt, men att jag inte kan säga vilket som skulle vara det bästa 
sättet.  
 

Sångerskan (C) tillade att hennes inlärningsstil varierar efter låten och att såsom en musiker 

repeterar samma låt många gånger så brukar hon också upprepa samma sång flera gånger. 

 

 

4.5 Anknytningspunkter mellan musik och språk 

 

Även om språk och musik har flera gemensamma element, är människor inte alltid medvetna 

om dem eller kan ha olika uppfattningar. Nuförtiden uppmuntras språklärare också dra nytta 

av musikens och språkets samband genom att använda musik i språkundervisning (Pasanen 

1992, 81). Därför frågade jag mina informanter om de ser några likheter mellan musik och 

språk. Dessutom tog jag reda på om sångerskorna har erfarenheter av användning av musik i 

andraspråksundervisning eller om det har varit till nytta. Eftersom mitt antagande var att 

musikanvändningen i språkundervisning i synnerhet skulle kunna vara nytta för musikaliska 

människor, frågade jag om de intervjuades uppfattningar och möjliga förslag.  

 

Sångerskornas åsikter om språkets och musikens samband varierade efter personen. Liksom 

vid alla andra frågor så finns det inte heller här några rätta eller fel svar utan svaren beskriver 

informanternas individuella uppfattningar. Meningen var fortfarande att få veta mer om 

intervjuades tankesätt. Person A uppfattade frågan som svår att svara på och förenade först 

musik och språk i sitt personliga liv och började fundera på olika begåvningar: 
 

[38.] Nå, först och främst har båda varit lätta för mig, när man utesluter tyskans grammatik. Och 
de båda är meningsfulla. Och inom musiken eller inom sångmusiken sysslar man väldigt mycket 
med språket. Jag vet inte, att är det sedan så att när jag är bra i musik så är jag också bra i språk. 
Att de går hand i hand. Men sen finns det också människor som är både matematiskt och språkligt 
begåvade. 
 

Person A fortsatte vidare efter att ha funderat på saken en stund: 
 

[39.] Men det finns ju några likadana element i språk och musik och nu pratar jag om uttalet. 
Liksom jag sade tidigare så är jag bra på att imitera. Att det är lätt att lära sig att uttala rätt genom 
hörseln. För mig är det lätt att lyssna på olika färger i vokaler, betoningar i språket och hur 
intonationen stiger och faller. Att det är fråga om att sysselsätta hörseln och det är något som jag 
anser vara likadant i bearbetning av språket och musiken. 
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Informant B såg saken på ett helt annat sätt: 
 

[40.] Det finns ju gemensamma element i dem när man tänker på strukturer. Båda har en teoretisk 
bakgrund av något slag, i musiken finns teori och i språket finns grammatik. Och sedan finns det i 
språk och i musik överhuvudtaget något som är förknippat med yppandet. Och slutligen innefattar 
båda tekniskt presterande, att du antingen talar något språk eller du spelar eller sjunger något 
tekniskt rätt. 
 

Sångerska C tog fram sådana element som jag behandlade närmare redan i kapitel 2.1.1. Som 

gemensamma element nämnde hon alltså rytm och melodi och hon hade vidare ett intressant 

synsätt på frågan. 
 

[41.] Är det ännu så att det finns likadana skillnader i olika språk och musik. Jag menar på sätt och 
vis beroende på kultur och nationalitet. T.ex. att italienskt temperament, eller att nationalitet syns 
både i talet och i musiken.   
 

 

Alla tre intervjuade hade minnen av att musik hade på något sätt används i språkundervisning 

i skolan. Person B hade klara minnesbilder av att musik hade använts både i grundskolan och 

i gymnasiet. Hon kom vidare ihåg en sång över tyskans prepositioner och berättade att de 

brukade sjunga i synnerhet på lågstadiet. Enligt henne hade hon kunnat dra nytta av 

musikanvändandet: 
 

[42.] Jag är definitivt säker på att det var bra för mig, eftersom just ramsor och rim är sådant som 
jag lär mig snabbare och just så att texten är förknippad med sången.   
 

Sångerska A kom också ihåg några sånger som hon hade lärt sig i andraspråksundervisning. 

Hon hade också uppfattningen att musik hade använts genom grundskolan och också i 

gymnasiet.  
 

[43.] Jag minns hur jag lärde mig månaderna på engelska genom en sång. Att vi hade sådana 
minnessånger i skolan och ibland lärde vi oss också ordförråd med hjälp av sånger på främmande 
språk. Och det är just så att genom ramsor är det lättare att lägga någonting på minnet, t.ex. just 
månaderna.   
 

 

Person C hade däremot bara få minnen av musikanvändandet. Hon berättade att de hade 

lyssnat på några sånger på lektioner men annars hade hon inga erfarenheter av detta. Liksom 

de andra hade hon emellertid samma åsikter om musikens fördelar i andraspråksinlärning och 

tillade att musik säkert motiverar elever. Sångerska C föreslog att rytmen i musiken skulle 

kunna förenas med språket, för det finns också rytm i talet. Enligt personerna A och B skulle 
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musik användas mer i andraspråksinlärning. Informant A konstaterade att åtminstone hon lär 

sig bättre genom hörseln och musik är därför ett utmärkt hjälpmedel i all undervisning. Person 

B var i sin tur säker på att eleven inte ens behöver vara intresserad av musik för att kunna dra 

nytta av den och att allt avvikande i undervisningen gör inlärningen roligare. Denna 

kommentar förenas på sätt och viss med tanken över den s.k. Mozarteffekten som jag 

behandlade i kapitel 6. Enligt undersökningar för musik med sig glädje och den brukar orsaka 

förändringar i både lyssnarnas upprördhetsnivå och mod. Detta kan i sin del påverka 

inlärningsresultat. 

 

Det som var överraskande var att ingen av informanterna hade erfarenheter av suggestopedi. 

Person A hade själv haft som vana att lyssna på favoritmusik medan hon hade pluggat till 

något prov men inte ens hon kom ihåg att musiken hade använts suggestopediskt i skolan. En 

annan oväntad faktor här var att de intervjuade inte hade upplevelser av musikanvändning 

under studierna vid yrkeshögskolan. Enligt min åsikt är detta förvånande eftersom språklärare 

skulle kunna utnyttja studenternas speciella begåvningar i undervisningen och effektivisera 

musikanvändningen hos musikaliska studeranden.  

 

 

4.6 Musikalitet och dess påverkan 

 

Liksom i föregående avsnitt (4.5) är det meningen också i detta och i det efterkommande 

avsnittet att komma djupare in i informanternas tankar och att få veta mer om motiv bakom 

deras svar. Jag hade några antagen om musikalitetens effekter på andraspråksinlärning, vilka 

jag redan behandlat i viss mån i kapitel 4.4, rörande sången och dess inverkan på 

språkinlärning. Jag ville i alla fall behandla ämnet vidare med varje informant och fråga efter 

alla möjliga effekter som musikalitet enligt deras åsikt har eller kan ha. Eftersom detta ämne 

behandlades i slutet av varje intervju återkom vissa faktorer och uppfattningar som redan 

tidigare hade redogjorts för.  

 

Jag började med att ställa samma antaganden för varje sångerska. Först och främst påstod jag 

att mina informanter är musikaliska människor eftersom de sysslar med musik nästan varje 

dag och eftersom de troligen kommer att jobba med musik också i framtiden. På basis av detta 

konstaterade jag att man skulle kunna anta att musikens melodier och rytmer som 
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sångerskorna jobbar med dagligen kunde inverka på hur de registrerar främmande språk. 

Enligt person A beaktar hon några bestämda faktorer när hon lyssnar på ett främmande språk: 
 

[44.] Jag lägger först märke till språkets betoningar och intonation. Och sen vad jag sade redan 
tidigare om olika färger i vokalerna.  
 

Sångerska B funderade på musikalitetens påverkan så här: 
 

[45.] Först och främst måste jag säga att man inte kan veta vad som beror på vad. Att när jag nu 
sysslar med musiken så hör jag därför sakerna på ett visst sätt. Men i alla fall när jag lyssnar på ett 
språk så märker jag först intonation och hur intonationen faller och stiger. 
   

Person C:s svar följde de andra svaren: 
 

[46.] Kanske det är just förmågan att imitera. Att man försöker suga in så mycket som möjligt. 
Och när man t.ex. lyssnar på en infödd talare så är det kanske lätt att höra intonationen. Att jag 
försöker alltid att lära mig tala som en infödd talare. Och jag tror att jag först lägger märke till 
intonation. 
 

 

Därnäst frågade jag sångerskorna om de tror att de har haft nytta av sin musikalitet vid 

inlärningen av ett språk. Person C reflekterade på sina erfarenheter på ett intresseväckande 

sätt. 
 

[47.] Det är lite svårt att säga, eftersom man inte vet hur en icke-musikalisk människa hör språket. 
Att kan en icke-musikalisk höra skillnader i olika vokaler, eftersom detta grunder sig helt och 
hållet på imiterande och på hörsel. Att kan en icke-musikalisk människa höra sådana skillnader 
eller talar hon språket utan intonation?  
 

Sångerskan fortsatte sina funderingar så här: 
 

[48.] Jag tror att jag åtminstone kan höra olika intonationer. Att t.ex. i fonetiken bl.a. i tyska 
språket när vi lärde oss att uttala i en grupp så hörde man genast om någon av oss uttalade något 
fel. T. ex. att någon vokal är för långt bak i munnen. Att baserar detta sig på musikalitet att örat 
utvecklas så att när man t.ex. lyssnar på någons sång så hör man om en vokal är på ett fel ställe. 
  

 

Också sångerskorna A och B nämnde hörseln och hur den har tränats upp genom musiken. 

Det stämmer med säkerhet eftersom man har kommit överens om att människan kan träna alla 

sina sinnen och att sinnen kan utvecklas genom övning (Ahonen 2004, 38). Person A 

konstaterade så här om hörseln: 
 

[49.] Hörseln övas väldigt mycket genom musikhobbyn och sången. Och som jag sade så kan man 
varsebli olika nyanser. Och de där nyanserna är enligt min åsikt just röstbehandling, att man kan 
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uttrycka så mycket med enbart rösten och dess nyanser. Och sådana saker är lättare när man har 
sysslat med musik eller så är fallet hos mig eftersom jag är ”en hörsel-person”.  
 

Informant B betonade också hörselförmågas vikt: 
 

[50.] Nå jag är inte säker på det, men det kan möjligtvis vara så att när man har tränat ens hörsel 
som sinne överhuvudtaget, oberoende av det sätt som man har använt, så underlättar det med 
säkerhet att höra de där intonationerna, alltså när man är van vid att höra högre och lägre 
tonhöjder. Om det finns en människa som inte kan göra skillnad mellan höga och låga toner så kan 
hon inte heller, eller så tror jag åtminstone, att hon inte kan härma språket. 
 
   

Hittills visste jag egentligen inte hur mycket mina informanter visste om de undersökningar 

som har gjorts om musikalitetens effekter eller om de har hört talas om musikalitet och dess 

påverkan på andra inlärda saker. Sångerska A var den enda som hade hört talas om sambandet 

mellan musikalitet och språkinlärning. Hon hade i alla fall inte fäst någon större 

uppmärksamhet vid detta utan hon hade enbart läst någon enstaka artikel. Det som hade ingått 

hennes studier var grundinformation om barnets språkliga utveckling och hur den förenas med 

den musikaliska utvecklingen. Utöver dessa hade sångerska A hört talas om att musik är 

liksom matematik: 
 

[51.] Det sägs ju att musik är matematik men jag tycker att det är ganska grovt sagt och att bara 
musikens teori är något som kan jämföras med matematik. Att när man börjar sjunga en sång och 
spelar en roll i en opera så är det enligt min åsikt ganska långt ifrån matematik. Men sedan om 
man tänker på musik på ett teoretiskt sätt, så kan det med säkerhet finnas några 
anknytningspunkter mellan dem. Att kanske det är lättare för en människa, som är riktad till 
naturvetenskapliga ämnen, att gestalta musikaliska enheter. Eftersom musikteori aldrig har varit 
något skoj för mig att det inte alls har varit lätt. För jag är dålig i matematik och har ingen 
gestaltningsförmåga och det har synats i musikteori, t.ex. angående intervaller.   

 

Person B hade också hört att det har gjorts jämförelser mellan språk och matematik. Det som 

hon funderade på var musikalitet i sig själv. Dessutom kritiserade hon uppfattningen som hon 

hört många gånger och nämligen att musikaliska människor är bättre i skolan än andra: 
 

[52.] Det är just att vem som kom först, ägget eller hönan. Det är ju så att om man snabbt lär sig 
musikaliska saker så lär man också allt annat snabbt. Om man lär sig långsamt i allmänhet, kan 
man inte heller lära sig musik snabbt. Några lär sig snabbare, andra långsammare och om en 
långsam inlärare lär sig musik så måste han eller hon också jobba mer. 
 

Sångerskan hade säkert funderat på saken förut för hon fortsatte vidare sin begrundan och 

betraktade kritiskt begreppet musikalitet: 
 

[53.] Jag tycker att man inte skulle dela in människor i fack. Och det är inte bra att prata om någon 
är musikaliskt begåvad, för termen i sig själv är dålig, eftersom det inte är fråga om någon 
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begåvning. Jag skulle helst tala om människor som lär sig snabbare och långsammare. Det finns ju 
sådana människor, t.ex. i min kamratkrets, som är väldigt intelligenta och lär sig allt som de 
sysslar med snabbt, inberäknat att spela något instrument.  
 

Person B konstaterade vidare att det finns instrument, som piano, vilka man kan komma 

mycket långt med utan att vara musikalisk. Däremot kan inte alla enligt henne spela violin 

eftersom spelandet baserar sig på bra hörsel.  

 

Till skillnad från informanterna A och B hade sångerska C inte mycket att säga om denna 

punkt. Hon hade någon gång hört talats om musikalitetens effekter men kunde inte urskilja 

några enskilda aspekter. Person C konstaterade emellertid att sambandet mellan matematisk 

och musikalisk begåvning skulle kunna bero på hjärnans funktioner: 
 

[54.] Skulle det kunna vara så att det är samma områden i hjärnan som aktiveras? 
 

Såsom det kommit fram tidigare i avhandlingen (kapitel 2.2) så sker bearbetning av musik i 

olika delar i hjärnan. Däremot ligger språkcentren oftast i vänster hemisfär i vilken också 

matematisk bearbetning sker. När man tänker på dessa fakta kan person C:s funderingar inte 

helt stämma. Å andra sidan har sångerska C rätt eftersom människan i någon mån använder 

samma förmågor vid bearbetning av språket och musik och i bearbetning av matematik och 

musik. Enligt Karma (1986, 77) finns temporala enheter i både musiken och talet. Däremot 

kan en speciell matematisk förmåga, dvs. spatial begåvning likställas med musikalitet vad 

gäller hur människa gestaltar det som man ser eller hör.  

 

De intervjuade var ense om att en medvetenhet om möjliga fördelar med musikalitet i 

andraspråksinlärning skulle kunna främja motivation hos eleverna. Person A konstaterade 

vidare att kunskaper om att en musikalisk människa inte alltid behöver vara matematiskt 

begåvad skulle enligt henne avlasta eleven och påverka på attityder mot främmande språk. 

Sångerska C funderade på saken så här: 
 

[55.] Nå om det nu finns likheter mellan musikalitet och språkets olika delar så varför skulle man 
inte utnyttja dem. 
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4.7 Musikalitet och musik i sångerskornas liv 

 

Jag har försökt förklara musik och musikalitet redan i teoridelen och det har framkommit att 

musik egentligen tillhör på något sätt alla människornas liv och att begreppet musikalitet inte 

alls är enkelt att definiera. Härnäst kommer informanternas uppfattningar om dessa två 

begrepp och beskrivningar om deras betydelse i de intervjuades liv. Även om frågorna 

rörande musikalitet och musik inte har så mycket att göra med andraspråksinlärning, säger 

svaren återigen mycket om personernas tankesätt och personlighet. 

  

Sångerska B tangerade begreppet musikalitet redan i sin förra kommentar [53.].  Hon betonar 

starkt att musikalitet är något sådant som varje människa har och kan vidareutveckla. Liksom 

många andra frågor i temaintervjun hade också denna fråga fått uppmärksamhet tidigare i 

hennes kamratkrets: 
 

[56.] Vi har ju diskuterat vad musikalitet egentligen är utan att kunnat enas om betydelsen. Att om 
det finns nu en sådan term som ”musikalitet” så innebär det enligt min åsikt bra öra. Att såsom jag 
sagt, kan intelligenta människor lära sig spela olika instrument eftersom det finns ett bestämt 
mönster för det. Men att man kan spela något instrument inte nödvändigtvis berättar om 
människans musikalitet.  
 

Sångerska B betonade att hon inte menar att man är musikalisk bara när man har absolut 

gehör utan hon preciserar att en musikalisk människa behöver ett differentierat öra, dvs. ett 

bra relativt gehör.  
 

[57.] Jag tycker att jag har en bra relativ hörsel, dvs. att jag har en bra tonminne. Och enligt min 
åsikt beskriver ett bra tonminne ganska bra musikalitet och att det kan på något sätt fungera som 
musikalitetens mätare. Att hörseln är en förmåga att gestalta saker och allt annat än hörseln kan 
förklaras genom inlärning även om man ju kan utveckla ens öra. 
 

Slutligen konstaterade sångerskan att hos ytterst begåvade musikanter är det nog fråga om 

genetiska faktorer. Enligt henne går det alltså inte att förklara extrem musikalitet hos småbarn 

genom miljöpåverkan. 

 

Person A beskrev musikalitet såsom hon förstår den och preciserade att hennes syn på 

musikalitet enligt andra människor kan kännas lite ålderdomlig: 
 

[58.] Musikalitet är framför allt viljan att umgås med musik. Men viljan räcker inte enbart utan 
man måste också ha förmågan att åtskilja musikens olika delområden för att kunna förstå den.  
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Sångerskan förklarade att om man inte kan t.ex. sjunga melodier så har man egentligen inga 

redskap för musikutövandet.  
 

[59.] Det är liksom samma sak som att man inte kan klara sig i matematik utan en bra 
slutledningsförmåga, vilket gäller hos mig. Man måste alltså kunna åtskilja rytmer och melodier 
för att kunna klara sig i musik. En musikalisk människa kan producera musik och vill ha med 
musik att göra. Utöver dessa egenskaper behöver man viss kreativitet. 
 

Informant C tänkte på sitt liv och funderade på hur musikalitet syns i hennes liv: 
 

[60.] När jag t.ex. sitter på tåget så tänker jag ofta att jag inte ens behöver någon cd-spelare för att 
kunna lyssna på musik. Jag kan bara välja någon sång som finns i mitt huvud och börja lyssna på 
den. Och det har gjorts undersökningar hur musikaliska människor har mer sånger i sitt huvud än 
andra.  
 

 

Slutligen fick sångerskorna berätta om musiken och sångens betydelse i deras liv, vilket 

verkade vara en väldigt angenäm uppgift. Detta var också syftet eftersom frågorna kring 

musik och musikalitet behandlades sist i varje intervju. Jag ville avsluta med något lätt efter 

att ha diskuterat så många komplicerade faktorer rörande ämnet. Svaren beskriver tydligt 

sångerskornas engagemang i musik. Person A betonade först och främst sångens betydelse 

som glädjekälla i hennes liv: 
 

[61.] Jag kan inte påstå att musik är mitt liv, att den är allt för mig, eftersom det faktiskt inte är så. 
Sången blir mitt yrke i framtiden, så hoppas jag åtminstone. Och att sjunga är ett njutningsmedel 
för mig. Att det är underbart att jag kan ha att göra med musik men hursomhelst dör jag inte utan 
den. Musik är passion men den är inte hela livet. Man måste ha också annat än musik i livet, 
annars får man spatt.  
 

Informant B skulle däremot inte leva utan sin röst: 
 

[62.] Sången är något sådant utan vilket jag inte skulle vilja leva. Att det skulle vara tråkigt om 
man förlorade det som man gjort hela sitt liv. Musik är en stor del av mitt liv. Och med rösten kan 
man uttrycka så mycket, att man inte ens behöver något annat. Sången är liksom ett primitivt sätt 
att uttrycka sig själv på.  
 

Sångerska C är också säker på sitt intresse och beskriver sångens betydelse så här. 
 

[63.] Musik är någon slags uppgift i mitt liv. Och den är mitt liv. Sången är min kärlek just nu, mitt 
ting.  
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5. DISKUSSION  

 

5.1 Korsanalys av fallen 

 

Kriterierna för mina informanter var att de är enspråkiga samt att de har finska som 

modersmål och att de studerar klassisk sång. Tanken med dessa avgränsningar var först och 

främst att studera andraspråksinlärare som lärt sig främmande språk i hög grad i en formell 

omgivning. Dessutom valde jag av alla slags musikaliska människor just sångerskor som 

behöver språk i sitt arbete och vidare har åtminstone i någon grad likadana utgångspunkter 

vad det gäller musikalitet och musikaliska förmågor. Även om redan dessa kriterier medför 

vissa avgränsningar för mina informanter, skiljer sig sångerskorna från varandra på många 

sätt. Detta ger mig en bra möjlighet att göra en korsanalys av fallen, dvs. att analysera 

bakgrunden till deltagarnas svar och att jämföra svaren informanterna emellan.  

 

Härnäst är det meningen att djupare begrunda intervjuernas utbyte. Jag kommer att analysera 

faktorerna som å ena sidan förenar mina informanter och å andra sidan skiljer dem från 

varandra. Ytterst viktigt är enligt min åsikt att hitta svar på frågan varför och att studera 

orsaker och följder. Jag kommer inte att ta fram alla faktorer som behandlats i intervjuerna, 

utan jag ska behandla i synnerhet de faktorer som är viktiga mot bakgrund av mina 

forskningsproblem (se kapitel 3.1). Teman som kommer att behandlas här är allmänna 

individuella skillnader mellan sångerskorna och deras personligheter. Dessutom betraktar jag 

informanternas attityder och motivation rörande andraspråksinlärning. Slutligen analyserar 

jag de intervjuades inlärningsstilar och deras språkförmåga. Det som jag för varje punkt 

försöker ta reda på är sångerskornas medvetenhet om sina kunskaper samt sitt tänkande och 

beteende.  

 

 

5.1.1 Olika bakgrunder men samma intresse  

 

Det finns talrika faktorer som påverkar språkinlärning och speciellt andraspråksinlärning, vad 

det gäller både inlärningen och själva färdighetsnivån i något språk. Liksom språkinlärning 

baserar sig också musikinlärning på många bakgrundsfaktorer som inverkar på 

inlärningsresultat. När jag nu studerar musikutövandet och den s.k. musikalitetens inverkan på 

sångarnas andraspråksinlärning och språkförmåga, finns det flera orsak-verkan-relationer att 
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fundera på. Sångerskornas bakgrunder och förflutna liv har haft en stor inverkan på deras 

nutida situation. Det är inget under att sångerskornas svar på intervjuerna skilde sig från 

varandra, för alla har olika historier bakom sig.  

 

Liksom jag har nämnt i teoridelen (se 2.4.2.1) grundar sig både språkinlärning, i synnerhet 

förstaspråkinlärning, och musikinlärning på den s.k. enkulturationsprocessen. Detta betyder 

att barnet lär sig både språk och musik ifrån omgivningen. Alla tre informanter är enspråkiga 

och de har bara tillägnat sitt modersmål, dvs. finska, naturligt genom omgivningens påverkan. 

Sångerskornas språkliga bakgrunder liknar varandra mycket eftersom allas språkstudier 

påbörjades formellt i skolan med engelskan, när de var 9 år. Språkstudier i andra främmande 

språk har börjats ännu senare hos alla sångerskor. Om den senaste teorin om den s.k. kritiska 

åldern (se kapitlen 2.3.3.2 och 2.3.4.1) stämmer, kan man konstatera att mina informanter inte 

har kunnat dra nytta av den universella grammatiken, som på så sätt inte mer har varit 

tillgänglig för dem. Detta kan emellertid inte bevisas eftersom man inte är ense om den 

medfödda universella grammatikens roll vid andraspråksinlärning. Det som jag kan konstatera 

om mina intervjuade och deras ålder angående andraspråksinlärning är att deras 

främmandespråksinlärning mestadels skedde före eller efter puberteten samt som vuxna. 

Personerna B och C har emellertid blivit utsatta för svenska språket i en naturlig 

språkomgivning under deras längre vistelse i Sverige. Enligt dessa sångerskor och i synnerhet 

person C har vistelsen haft förbättrande effekt på språkförmågan.    

 

När man betraktar musikinlärning och den s.k. enkulturationsprocessen kan konstateras att 

mina informanter redan som barn har börjat tillägna de musikaliska regelbundenheter som 

funnits i deras omgivning. Alla informanter hade minnen av hur de hade sjungit redan som 

småbarn och hur deras musikintresse hade börjat med musiklekskola (personerna A och C) 

eller med folkdanser (person B) samt fortsatt vidare i musikskola med något instrument. 

Musicerandet har alltså inletts tidigt hos alla mina informanter, vilket i allmänhet sägs 

medverka till att uppnå en högre musikalisk nivå. Man kan konstatera vidare att person A har 

vuxit upp under mer stimulerande och gynnsamma förhållanden vad det gäller musikalisk 

input eftersom hennes fader och faderns släkt är musiker och därmed har musik alltid funnits i 

hennes liv. Person A:s syskon har också varit intresserad av musik och med säkerhet stött 

sångerskans intresse. (se 2.4.2.1) 
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Liksom jag har sagt tidigare är det inte meningen att ägna mig åt att jämföra informanternas 

ålder. Om t.ex. en av informanterna vore uppenbart yngre skulle det spela en märkbar roll 

angående andraspråksinlärning (se 2.3.4.1). Mina sångerskor representerar alla emellertid 

vuxna språkinlärare, även om de inte är helt jämnåriga. Det som kan spela någon roll är den 

åldern då sångerskorna påbörjat sina sånglektioner. Karakteristiskt för alla är att de inte genast 

börjat med sången utan att sångerskorna före sångstudierna spelat ett eller flera instrument. 

Person A har också här ett lite bättre utgångsläge, eftersom hennes sånglektioner inleddes som 

16-åring, dvs. fyra år tidigare än hos personerna B och C. Sången har ju tillhört alla 

informanters vardag livet ut, men sången på främmande språk har kommit in i bilden först 

efter att sångerskorna inlett sina sånglektioner. I praktiken betyder detta att person A troligen 

har hunnit sjunga mer och på så sätt har använt ett större antal främmande språk i sången än 

de tre andra informanterna. Den yngre åldern kan ha främjat sångerskan A:s sång- och i viss 

mån språkförmåga, eftersom människan i allmänhet tillägnar sig snabbare vid yngre ålder (se 

2.4.2.1). Å andra sidan kan möjliga hämningar förekomma hos alla sångerskor, eftersom 

vuxna språkinlärare lättare tycks bli utsatta för yttre influenser. Slutligen, såsom jag har 

nämnt redan i kapitel 2.4, spelar övning och repetition en viktig roll vid musikinlärning och 

språkinlärning. Här är det tyvärr inte möjligt att kommentera övningstid eller jämföra 

mängden av övning mina informanter emellan. 

 

Alla intellektuella sysselsättningar, liksom talat språk och sång, vore inte möjliga utan 

hjärnans komplexa arbete (se kapitel 2.2). Hjärnans funktioner utvecklas alltid efter 

människan och nya nervförbindelser, som är grunden för olika kognitiva kunskaper, bildas 

beroende på människan. Fast jag inte på basis av denna undersökning och med hjälp av 

intervjuerna kan bevisa något om informanternas hjärnfunktioner, kan jag anta att det finns 

vissa skillnader mellan sångerskornas hjärnaktivitet. Liksom sången kan förändra hjärnans 

aktivitet kan alla andra sysselsättningar också påverka hjärnans aktivitet (se 2.4.2.2). Därmed 

inverkar mina sångerskors olika bakgrunder och verksamhet med säkerhet på deras nutida 

kunskaper i både språk och musik. Det var person B som var helt medveten om detta. Hon (B) 

konstaterade (se [35.]) att hennes långa historia som violinist fortfarande har en inverkan för 

innan hon lär sig texten i en sång, lär hon sig själva musiken. Sammanfattningsvis kan jag 

säga att även om informanternas bakgrunder i hög grad liknar varandra och även om de 

nuförtiden håller på med liknande saker, kan t.o.m. en liten skillnad mellan dem ha en 

betydelsefull mening och därmed förklara deras tankesätt.   
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5.1.2 Attitydernas och motivationens roll 

 

Attityderna och motivationen och deras betydelse vid språkinlärning har behandlats noga i 

kapitel 2.3.4.5 och temana behandlades också i intervjuerna. Det har kommit fram att attityder 

och motivation spelar en viktig roll när det gäller all inlärning och speciellt när det är fråga 

om andraspråksinlärning. Informanternas attityder gentemot främmande språk och 

andraspråksinlärning var väldigt positiva. Sångerskornas familjer hade förhållit sig positivt till 

andraspråk, vilket säkerligen ha främjat informanternas uppfattningar om främmande språk. 

Dessutom hade person B:s moder arbetat som språklärare i engelska, vilket enligt informanten 

bara hade förbättrat hennes positiva inställning. Informant B var också den som alltid haft bra 

inlärningsmotivation i andraspråk. Sångerskan förklarade detta med sin kommentar [3.], där 

det kom fram att informanten alltid velat jobba med språk och därmed också klarat sig bra i 

språkämnen. Däremot berättade personerna A och C om sina motivationsproblem i några 

språk. Hos person A berodde problemen i tyska på att hon inte hade orkat jobba på 

grammatiken och därmed inte hade klarat sig i språket, vilket i sin del hade minskat hennes 

inlärningsmotivation. Sångerska C hade däremot haft problem med sina lärare som inte alls 

hade kunnat motivera henne att lära sig engelska. Sångerskornas (A och C) 

motivationsproblem hade synts i betygen, för i de språk där de inte hade haft problem med 

motivation hade de fått bättre betyg.  

 

Det som jag ville redogöra för i intervjuerna var om informanternas attityder eller motivation 

rörande främmande språk och andraspråksinlärning har förändrats genom sången. Det kom 

inte fram några stora förändringar i attityder, som hos alla sångerskor alltid hade varit 

positiva. Även om jag här inte kan kommentera pojkarnas attityder kan jag på grund av mina 

sångerskors svar hålla med om uppfattningen att flickor i allmänhet har positiva attityder mot 

språk (se 2.3.4.5). I motsats till oförändrade attityder fanns det klara tecken på förbättrad 

inlärningsmotivation. Först och främst berättade personerna A och C att deras 

motivationsproblem i vissa språk i skolan inte längre fanns. I alla fall kan jag konstatera att 

dessa problem haft följdverkningar, för ingendera av dem nämnde tyska (A) eller engelska 

(C) som sitt favoritsångspråk. Informant C konstaterade t.o.m. att engelskan hör till ett av de 

svåraste sångspråken (se 4.3). Även om informanterna (A och B) kanske inte var medvetna 

om de långvariga följder som motivationsproblem kan ha, tydde deras kommentarer på att de 

fortfarande fanns i bakgrunden.    
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Liksom jag beskrev i kapitel 4.4.1 hade språkens betydelse enligt mina informanter förändrats 

genom sångintresset. Detta syns klart i sångerskornas kommentarer [19-22.]. Alla var ense om 

att en sångerska behöver andra språk än modersmålet i själva sången och i hela arbetet. 

Sångerskorna A och C var medvetna om att det är svårt att hitta ett jobb i Finland och att för 

att kunna klara sig i sångaryrket innebär det att man eventuellt verkar utomlands. Sångerska B 

var också villig att jobba som lärare i utlandet, vilket enligt henne motiverar att lära sig språk.  

 

Jag begrundade redan i viss mån i kapitel 4.4.1 hur sångerskornas syften för framtiden 

påverkar deras inlärningsmotivation i främmande språk. Slutligen är det svårt att påstå om 

informanternas motivation är instrumentell eller integrativ, eftersom skillnaden mellan dessa 

typer av motivation inte alls är klar. Jag skulle fortfarande säga att sångerskornas motivation 

har gått från instrumentell mot integrativ motivation, eftersom de alla har som syfte att kunna 

kommunicera och klara sig på ett främmande språk i det land där språket talas. Å andra sidan 

måste påpekas att bakom informanternas framtidsplaner utomlands ligger tanken om ett bra 

jobb, vilket i sin del syftar tillbaka på instrumentell motivation, där ett språk lärs in t.ex. på 

grund av ett bättre jobb.    

 

Slutligen har mina informanter enligt min åsikt väldigt bra grunder att lära sig främmande 

språk. Deras nutida inlärningsmotivation gör det möjligt att förbättra deras språkförmåga och 

att lyckas åstadkomma en bra färdighetsnivå. Det som är vidare ytterst viktigt är att 

sångerskorna själva var medvetna om deras ökade inlärningsmotivation och om deras 

framtida möjligheter utomlands med hjälp av en bra språkförmåga åtminstone i något 

främmande språk. Jag kan konstatera att sången har haft väldigt positiva effekter på 

sångerskornas andraspråksinlärning, vilket i sin del möjliggör förbättrad språkförmåga.  

 

 

5.1.3 Tre olika språkinlärare 

 

I denna undersökning representerar informanterna tre olika fall av en sångerska som 

andraspråksinlärare. Eftersom mitt egentliga syfte är att studera inverkan som sången och 

musikaliska förmågor har hos informanterna, måste jag först beskriva hurdana språkinlärare 

de är och studera deras individuella egenskaper samt deras inverkan på språkinlärning. Även 

om sångerskornas alla möjliga individuella egenskaper inte kunde behandlas i intervjuerna, 

kom det emellertid fram många faktorer som betraktades redan i kapitlen 2.3.4 och 2.5.3. 
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Intelligens tas ofta upp när det är fråga om andraspråksinlärning. Det har konstaterats att 

högre IQ t.o.m. kan bidra till andraspråksinlärning. Även om resultaten om intelligensens 

inverkan är lite motsägelsefulla verkar högre intelligenskvot emellertid medverka till 

teoretiska språkfärdigheter men däremot inte t.ex. människans hörförståelse eller muntliga 

förmågor (se 2.3.4.5). Jag ville inte mäta informanternas intelligens, vilket känns förnuftigt 

eftersom av alla språkliga förmågor var det just hörselförmåga och muntliga kunskaper som 

behandlades mest i intervjuerna. Jag tar inte ställning till temat intelligens men jag kan 

däremot betrakta informanternas svar angående deras svagheter och styrkor både generellt och 

språkligt.  

 

Människor sägs vara antingen verbalt eller spatialt begåvade och kvinnor tycks oftare tillhöra 

den första gruppen. Dessutom när man betraktar musikalitet har både människans verbala och 

spatiala samt vidare matematiska begåvning likställts med musikaliska förmågor, även om de 

fungerar på lite annorlunda sätt. (se 2.5.3.2) Två av mina informanter berättade att de tycker 

att de först och främst tillhör den ena eller andra gruppen och därmed representerar olikartad 

musikalitet (se 4.2). Enligt person A är hon en språkmänniska som inte klarar sig bra i 

naturvetenskapliga ämnen och har ingen bra gestaltnings- eller slutledningsförmåga. Hennes 

egen inriktning på språk syns tydligt i några kommentarer ([51 / 59.]) där hon funderar på 

musikalitet och dess påverkan. Dessutom var hon som språkinriktad människa den enda av 

informanterna som hade hört talas om musikalitetens och språkets samband. 

 

Däremot berättade informant B att hon känner sig som en mer matematisk människa och det 

kom också många gånger fram att hon har en bra gestaltningsförmåga (se [4 / 11.]). 

Informantens uppfattningar om musik och musikalitet reflekterade hennes egna förmågor i 

musik, t.ex. när hon funderade på musikens och språkets gemensamma element ([40.]). 

Utöver detta betonade sångerskan när hon klargjorde termen musikalitet, att hörseln och dess 

förmåga att gestalta musikaliska element (se [57.]). Det som vidare utgjorde skillnaden mellan 

personerna A och B var att sångerska B med säkerhet hade tänkt över dessa saker redan 

tidigare. Hennes svar var också mer analytiska, i synnerhet angående definitioner av 

musikalitet (se [45 / 52 / 53 / 56.]). 

 

Till skillnad från de andra informanterna representerade person C en mellanform, som inte 

helt kunde konstatera om hon är en mer språklig eller matematiskt inriktad människa. Hon 

hade alltid tyckt om både språkämnen och naturvetenskapliga ämnen samt vidare klarat sig 
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bra inom båda områden. Hon hade emellertid märkt vissa likheter mellan matematik och 

musikteori, i vilka hon också själv alltid hade varit bra ([9.]). Dessutom hade hon hört talas 

om musikalitetens påverkan men kunde inte precisera kommentaren. Allt som allt var hennes 

kommentarer inte så entydiga utan sångerskan hade olika synpunkter på många punkter. Även 

om hennes egen personlighet inte starkt kom fram under intervjun och även om hon i den 

situationen inte alltid kunde reflektera över sina egna erfarenheter, åtminstone inte i den mån 

som de andra informanterna, hade hon väldigt begrundade och vidsynta konstateranden (se 

t.ex. [41 / 47 / 48.]).     

 

Det som blev noggrant behandlat i intervjuerna rörande informanternas egenskaper som 

språkinlärare var deras inlärningsstilar. Sångerskorna berättade om deras inlärning i allmänhet 

rörande andraspråk och inlärningsstilar betraktades också ur sångens samt textinlärningens 

synvinkel. Det kom tydligt fram att alla tre informanter lär sig på olikartade sätt och att de 

därmed representerar språkinlärare av olika slag. Person A konstaterade att hon är en auditiv 

språkinlärare och att hon lär sig orden i en sång bäst genom att lyssna (se [10 / 32.]). Hon var 

vidare väldigt medveten om hennes stil och berättade att hon inte använder några andra 

inlärningsstilar. Om sångerskans goda auditiva förmåga berättade också det faktum att hon i 

skolan hade klarat sig bättre i receptiva än i produktiva språkliga verksamheter. Den andra 

sångerskan (B) var också helt medveten om sitt sätt att lära sig språk. I motsats till sångerska 

A sade informant B att hon är en visuell språkinlärare och har stora svårigheter att lära sig 

genom hörseln (se [11.]) Det hade hon märkt redan i skolan, för hon hade inte klarat sig bra i 

hörförståelser och hennes inlärningsstil har också förorsakat en del problem i textinlärningen 

vid sång (se [8 / 34 / 35.]).  

 

Liksom tidigare innehöll den tredje sångerskans (C) kommentarer också i denna punkt sådana 

faktorer som liknade de båda två övriga sångerskorna. Först och främst nämnde sångerskan 

några saker som tyder på att hon lär sig bra visuellt (se [12.]). Dessutom tyckte sångerskan att 

hon i skolan hade varit svag i hörförståelseövningar ([9.]). Å andra sidan berättade hon i sin 

kommentar [12.] att hon under vistelsen i Sverige hade lärt sig ganska mycket genom talat 

språk och att hon ganska lätt lägger märke till språkliga element i talat språk. Härutöver 

brukar hon lära sig ord genom att uttala eller skriva upp dem (se [37.]). Till skillnad från de 

två andra informanterna kom sångerska C inte så klart ihåg hur hon brukade lära sig språk i 

skolan. Efter att ha funderat på sin inlärning kunde hon i alla fall konstatera att hennes 

inlärningsstil varierar efter uppgiften och t.ex. efter sången vad det gäller textinlärning. Hon 
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kunde inte bestämma hur hon lär sig bäst men sade att hon egentligen använder och alltid har 

använt olika inlärningsstilar. Enligt hennes kommentarer tycks det också vara så att olika 

stilar passar bra för henne, för hon hade aldrig haft problem med ordinlärning gällande sånger. 

Liksom det kommit fram hade hon inte heller haft inlärningsproblem i språkämnen eller i 

andra ämnen i skolan.  Även om det kändes som om sångerska C inte var så säker på sin 

inlärningsstil, kan jag inte dra den slutsatsen att hon helt och hållet var omedveten om sin 

inlärning. Den osäkerhet som återfinns i hennes svar berodde med säkerhet på att hon inte 

hade en dominerande inlärningsstil liksom de två andra informanterna. Slutligen finns det få 

sådana människor som representerar enbart en inlärningsstil utan många av oss drar nytta av 

olika inlärningssätt. 

 

Människans lärandestil beror egentligen på personlighet i fråga och individens kognitiva, 

affektiva och fysiologiska funktioner hjälper människan att skapa en egen stil att ta in, 

bearbeta och bevara information. På basis av intervjuerna är det tyvärr ganska svårt att 

granska informanternas personligheter. Även om jag naturligtvis fick en bild av alla 

informanter, har jag inga riktiga bevis på deras egentliga personligheter. Det som kom fram 

av sångerskornas personligheter gällde mestadels informanterna som musiker. Person A 

berättade att hon njuter av att tolka musik och det verkade som om hon skulle tycka om att 

framträda (se 4.1.1). Hennes hållning till musik och sången verkades vidare väldigt 

helhetsbetonat, vilket syns bra i kommentarerna [13.], [32.], [58.] och [59.]. Angående person 

B blev det klart att hon har sysslat och sysslar mångsidigt med musik och att hon har många 

styrkor (se [4.]). Till skillnad till informant A berättade sångerska B att hon inte tycker om att 

uppträda ensam utan att det är naturligare för henne att uppträda i en grupp eller att hålla sig i 

bakgrunden (se [2.]). Dessutom lyfte hon modigt fram egna uppfattningar om olika 

företeelser, och kunde väldigt bra förklara det som hon själv upplevt (t.ex. [14 / 16 / 45 / 50 /  

52.]). Informant C svarade kanske lite försiktigare på frågorna. Även om sångerskan inte 

alltid direkt kunde hitta svar på en fråga, hade hon bra funderingar (t.ex. [41 / 47 / 48.]). Hon 

kanske behövde mer tid än andra informanter för att tänka över sakerna. Sångerskan hade 

kanske inte så mycket lagt märke till de teman som diskuterades. Enligt mina iakttagelser 

uppstod och utformades några av hennes tankar och uppfattningar under intervjun. 
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5.1.4 Förbättring i flera förmågor 

 

Liksom det har kommit fram har mina informanter olika bakgrunder. De är också egenartade 

personligheter och olika som inlärare angående både andraspråk och musik. Trots dessa 

faktorer hade informanterna märkt liknande effekter som sången och musik haft på deras 

andraspråksinlärning och olika förmågor i främmande språk. Utan avseende på 

informanternas liknande erfarenheter om sångens och musikens påverkan verkar det på basis 

av svaren vara så att graden av inverkan varierar sångerskorna emellan.  

 

Enligt mina informanter har sången och musiksysslandet förbättrat deras uttal, vilket verkar 

bero på sångerskornas tränade hörselförmåga. Detta syns i alla personers svar. Person A 

berättade att hon alltid har varit bra i uttalet men betonade att det vidare blivit bättre genom att 

sjunga (se 4.2 och 4.4.2). Både personerna A och C nämnde att de ganska lätt hör skillnader 

mellan olika nyanser i vokalerna (se [44 / 47.]). Informant B tog däremot fram att sången 

underlättar placering av betoningar i sin kommentar [27.]. Att sångerskorna har en stark och 

specificerad hörselförmåga hjälper dem vidare att uttala språken rätt (t.ex. [48 / 49 / 50]). 

Informanternas uppfattningar om musikalitetens påverkan i allmänhet var också för det mesta 

förknippade med förbättrad hörsel- och uttalsförmåga. Även om mina informanter inte kunde 

ta ställning till andra musikaliska människors erfarenheter av musikutövandets inverkan var 

de säkra på de effekter som musik haft hos dem. Utöver de ovannämnde faktorerna betonade 

alla informanter att det blir lättare att höra intonation i ett visst språk när man är van vid att 

lyssna på sången och musik i allmänhet (se [44 / 45 /47.]).  

 

Det var intressant att även om informanterna inte alls hade lärt sig alla språk som de sjungit 

på, hade de i alla fall klarat sig bra i uttalet (se 4.4.2). Person B beskrev detta i sina 

kommentarer [24-25.]. Det som förekom i dessa och i de andra sångerskornas utsagor (t.ex. i 

[39 / 46.]) var att sångerskorna verkar ha tendens att imitera andra. Alla betonade att det är lätt 

för dem att härma andra, både sångare och talare, i synnerhet vad det gäller andraspråk. 

Utöver sångerskornas goda hörsel tycks förmågan att imitera andra egentligen vara den 

grundläggande faktorn bakom sångerskornas goda uttalsförmåga. 

 

Liksom jag berättade tidigare i kapitel 4.4.2 hade jag vissa antaganden rörande uttalet genom 

sången och talet. Jag hade tänkt mig att sångerskorna skulle ha lättare att uttala främmande 

språk genom sången eftersom de sysslar så mycket med sången. Å andra sidan eftersom det 
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har konstaterats att sången är ett bra sätt att reglera känslor hade jag en uppfattning om att 

sjungandet skulle minska hämningar i sångerskornas uttal. Mina antaganden visade sig vara 

fel, eftersom sångerskorna, i synnerhet personerna A och B, konstaterade att det är lättare att 

uttala språket genom talet (se [28-29.]). Svaren baserade sig på sångtekniken, vilken verkar 

föra med sig svårigheter i sången. Jag tror emellertid att dessa slags svar inte skulle ha 

förekommit, om frågan hade ställts till amatörsångare som nödvändigtvis inte behöver lägga 

märke till sångtekniken. 

 

Det är självklart att sångerskor möter nya ord när de lär sig sånger på något främmande språk. 

Detta förverkligas speciellt när sångerskan inte tidigare har lärt sig språket i fråga. Mina 

informanter berättade att eftersom de sjunger på många sådana språk som de inte alls studerat, 

lär de sig och har de lärt sig mycket om flera språk. I kommentarerna rörande ordinlärning 

konstaterade informanterna att samma ordförråd upprepas i många sånger och att språket i 

sångerna är gammalt (se [30-31.]). Med anledning av detta tycks det inte ha skett så stora 

förbättringar i sångerskornas ordförråd, i deras kunskaper i grammatik eller i andra skriftliga 

förmågor. Dessutom konstaterade ingen av informanterna någon större förändring i själva 

talförmågan. Även om sångerskorna hade märkt sångens inverkan på uttalsförmågan och 

därmed i identifiering av ord, kunde de inte bevisa att de på grund av sången skulle kunna 

producera andraspråk bättre än tidigare.    

 

 

5.2 Slutsatser av resultat 

 

5.2.1 Vem kan dra nytta av sången?  

  

Det som jag inte i förväg hade tänkt mig var att intervjuades olika inlärningsstilar skulle ha så 

stor betydelse vid analysen av intervjuerna. Att det fanns skillnader mellan informanterna och 

deras inlärningsstilar, syntes mycket klart i informanternas svar. Efter korsanalysen ovan kan 

jag konstatera att de sätt som används vid inlärningen kan påverka hur mycket sångerskan kan 

utnyttja sina musikaliska förmågor vid andraspråksinlärning. Informant A verkade vara den 

som mest av alla sångerskor hade kunnat dra nytta av sin musikalitet vad det gäller 

främmande språk. Detta syntes enligt min åsikt i hennes svar, där hon redogjorde för 

musikens och sångens medverkan i hennes andraspråksinlärning. Eftersom person A 

konstaterade att hon lär sig genom hörseln och eftersom hörselförmåga av alla språkliga 
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förmågor verkar vara den egenskap som utvecklas mest genom sången, har sångerskan på så 

sätt ideala möjligheter att utnyttja sin tränade hörselförmåga också vid andraspråksinlärning. 

Det faktum att person A vidare var medveten om sina inlärningsstilar och sin inriktning på 

språkämnen, har också kunnat främja hennes andraspråksinlärning. 

 

Av de två andra sångerskorna syntes person C vara ganska säker på att hennes kunskaper i 

musik kan vara till hjälp i andraspråksinlärning. Det kom fram att hon använde olika 

inlärningsstilar och inte klart var inriktat på enbart språkliga eller naturvetenskapliga ämnen. 

Även om sångerskan inte helt identifierade sig som en hörselmänniska, utan tidigare hade haft 

t.o.m. problem i hörförståelse, hade hon i alla fall bra erfarenheter om hennes hörselförmågas 

förbättring. Hon hade också märkt hur vistelsen utomlands i en naturlig språkomgivning hade 

bidragit till hennes hörselförmåga. Informant B var däremot en motsats till person A, rörande 

inlärningsstil och inriktning. Sångerska B representerade helt och hållet en visuell inlärare och 

det kom också fram att hon är starkt spatialt begåvad och kunde gestalta musik på ett annat 

sätt.  På grund av hennes olikartade begåvningar och sätt att lära sig kan det konstateras att 

hon inte i samma mån som personerna A och C kan förena sina musikaliska förmågor vid 

språkinlärning. 

 

Trots individuella olikheter och de möjliga skillnader i mängden av vinst som sångerskorna 

tydligen hade fått genom musikutövandet, hade alla gjort likadana iakttagelser om musikens 

påverkan. Dessutom liknade förbättringarna i informanternas språkförmågor i hög grad 

varandra, vilket kom fram i kapitel 5.1.4. Även om person B kanske inte har så bra 

utgångspunkter att dra nytta av sången vid andraspråksinlärning, sammanföll hennes tankar 

över musikutövandets och sångens fördelar med informanterna A och C:s kommentarer.   

 

Sångerskorna berättade att de har lärt sig nya ord, när de har arbetat med sånger på 

främmande språk. Ordförrådet hade emellertid inte blivit så stort som man skulle kunna tänka 

sig. Detta beror på att texterna som sångerskorna sjunger är gamla och inte består av så 

omfattande ordförråd. En intressant fråga kring detta tema är, om sångerskornas språkförmåga 

skulle kunna förbättras i större mån om sånger som de sjunger hade ett språkligt mångsidigare 

innehåll?  

 

Oberoende av informanternas individuella skillnader skulle alla sångerskor dra fördel av 

musikens användning i andraspråksinlärning. Sångerskorna berättade i intervjuerna att musik 
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ibland hade använts i språkundervisning i skolan och alla hade enbart positiva erfarenheter 

om musikens användning. Imitering syns vara generellt och i synnerhet hos mina informanter 

ett effektivt sätt att lära sig både språk och musik. Det kom fram i intervjuerna att 

sångerskorna memorerar texter i sånger med hjälp av musiken, vilket betyder att texten och 

melodin samt kompen tillsammans bildar en helhet. Detta innebär egentligen att sångerskorna 

lär sig ord tack vare hjärnhalvornas samarbete, eftersom den vänstra hemisfären bearbetar 

bl.a. språklig information medan melodier brukar bearbetas i den höga hemisfären. På grund 

av dessa faktorer skulle enligt min undersökning särskilt musikaliska människor dra nytta av 

musikaliska element i andraspråksundervisning, eftersom de verkar kunna utnyttja rytmen, 

betoningar och melodier vid språkinlärning. 

 

 

5.2.2 Forskningsproblemen under betraktande 

 

Med avseende på ovanstående funderingar är det dags att lyfta fram mina forskningsproblem 

och att svara först på frågorna 2 och 3 som jag har framställt i kapitel 3.1. I den ena frågan 

begrundade jag om sången har någon inverkan på sångarens språkförmåga i andraspråk. Jag 

ville också studera hurdana de möjliga effekterna är. Den andra frågan gällde sångarens 

musikaliska förmågor och hur de kunnat utnyttjas i andraspråksinlärning. 

 

Först och främst måste jag konstatera att det som syntes i alla informanters svar, var deras 

ökade inlärningsmotivation i främmande språk. Även om en bra motivation i sig själv inte 

förorsakar någon förbättring i människans språkförmåga skapar de med säkerhet grunden för 

andraspråksinlärning. Eftersom mina sångerskor hade klara framtidsplaner inom musikens 

område och eftersom planerna vidare var förknippade med främmande språk, har 

informanterna bra möjligheter att utveckla sin språkförmåga på längre sikt.   

 

För det andra vill jag påpeka att jag studerade tre enskilda fall och även om det har kommit 

fram skillnaderna mellan fallen fick jag också entydiga svar. Skillnaderna gällde i hög grad å 

ena sidan individerna som inlärare, å andra sidan sångerskornas olika inlärningsstilar samt de 

följder som olika lärandestilar har. Däremot fanns det överraskande mycket likhet i 

informanternas åsikter om musikens och sångens inverkan på deras andraspråksinlärning och 

språkförmåga. 
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För att komma tillbaka till mina forskningsproblem svarar jag på frågorna 2 och 3 på basis av 

mina intervjuer. Enligt mina informanter inverkar sången till största delen på uttalet. Uttalet 

blir bättre genom den tränade hörseln som också utvecklas med hjälp av musik. Dessutom lär 

en sångare sig nya ord men ordförråd har åtminstone enligt mina intervjuade inte utvecklats 

särdeles mycket. Det som informanterna däremot berättade var att de kan dra nytta av sina 

musikaliska förmågor också i andraspråksinlärning. Enligt sångerskorna möjliggör deras 

specificerade hörselförmåga att höra skillnader mellan olika nyanser i ljud och att iaktta 

tongången i intonationen. I ett andraspråk lägger mina informanter först märke till sådana 

särdrag som rytm, betoningar och melodi. Å andra sidan berättade alla mina informanter om 

deras goda förmåga att härma andra, vilket också går att utnyttjas i både sången och talet.  

  

På grund av dessa iakttagelser vågar jag gå tillbaka till den bredare frågan (1.) rörande 

undersökningen som jag också tagits fram i kapitel 3.1. Jag kan inte generalisera att 

människans musikalitet alltid skulle inverka på andraspråksinlärning, eftersom själva termen 

musikalitet är så komplicerad och svår att definiera. Det som jag däremot kan inom ramen för 

denna fallstudie påstå är att enligt mina informanter, dvs. tre sångerskor, har sången och 

därmed sångerskornas musikaliska verksamheter inverkat positivt på deras 

andraspråksinlärning och språkförmåga i främmande språk.   

 

Slutsatserna av denna undersökning går mestadels hand i hand med vissa resultat som har 

kommit fram i undersökningarna gällande musik- och språkförmåga (se 2.5.3.2). Till skillnad 

från tidigare forskning rörande temat studerade jag enbart sångerskor och koncentrerade mig 

vid sidan av annan musikalisk verksamhet mestadels på sångens påverkan. Även om jag inte 

mätte vare sig informanternas musik- eller språkförmåga, utan koncentrerade mig på att 

analysera sångerskornas egna uppfattningar och erfarenheter, tycks mina resultat i hög grad 

likna resultaten från tidigare genomförda undersökningar. Liksom i vissa andra studier blev 

uttalet och sångerskornas goda förmåga att skilja mellan tonhöjder betonade också i denna 

undersökning. Det som vidare blev framhävt i undersökningen ifråga och karakteriserade 

denna studie var sångens och musikens inverkan på informanternas inlärningsmotivation. 

Däremot kan jag inte kommentera om informanternas andra språkliga kunskaper skulle ha 

främjats av musiken. Dessutom kan jag inte heller förneka det faktum att vid sidan av 

musiksysslandet kan också andra liknande aktiviteter ha gynnsamma effekter på 

andraspråksinlärning och språkförmåga. Eftersom mina informanter bestod enbart av 
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musikaliskt begåvade människor kan jag slutligen inte ta ställning till omusikaliska 

människors andraspråksinlärning.   

 

 

5.3 Om reliabilitet och validitet 

 

När man tänker på reliabilitet och validitet uppfattas dem på ett litet olikt sätt inom kvalitativ 

och kvantitativ forskning (Margot m.fl. 1993, 105). Enligt Merriam (1994, 176) tycks 

kriterierna för att man ska kunna lita på undersökningsresultaten vara helt annorlunda 

kvalitativ och kvantitativ forskning emellan. Dessutom tycks begreppet reliabilitet, dvs. i 

vilken utsträckning ens resultat kan upprepas, vara svårt att förverkligas i kvalitativa 

undersökningar där människans beteende ofta står i mittpunkten. Till skillnad från en 

kvantitativ undersökning där syftet är att upptäcka en lag eller pröva en hypotes är den 

viktigaste grunden för en kvalitativ undersökning däremot förståelse. Detta har också varit 

meningen i undersökningen i fråga där jag har betraktat temat ur informanternas synvinkel 

och försökt förstå orsaker och deras följder.   

 

Liksom i regel har min kvalitativa fallstudie en hög inre snarare än extern validitet (Meriam 

1994, 184). Även om kvalitativa studier nästan alltid väcker diskussion rörande deras 

generalisering till andra situationer, tillhör generalisering den statistiska uppfattningen. Jag 

har studerat tre enskilda personer ur fallstudies synvinkel och trots generalisering har syftet i 

denna undersökning varit att få djupare information om dessa individer, vilket i sin del skulle 

kunna nyttjas i framtida undersökningar. Dessutom har jag försökt förbättra 

generaliserbarheten i min undersökning genom att jag har gett en rikhaltig och tillräckligt 

omfattande beskrivning om teorin och genomfört en korsanalys mellan fallen. (Merriam 1994, 

187–188.) 

 

Jag har genomfört min undersökning med hjälp av tre temaintervjuer. Det som är ytterst 

viktig för att undersökningen skulle vara vetenskaplig, är att man är hela tiden medveten om 

sin verksamhet. I och med att jag studerade den teoretiska bakgrunden angående mitt tema 

noga, blev jag också bekant med att intervjua. Dessutom planerade jag intervjuerna länge. Jag 

klargjorde mina syften för mig själv och tänkte noggrant över frågorna.  
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Genomförandet av en intervju är inte så enkelt och detta kunde jag märka som 

nybörjarintervjuare. Även om jag hade testat min intervju samt både förändrat och utelämnat 

några av frågorna, syntes min oerfarenhet som intervjuare då och då. När jag efteråt lyssnade 

på mina intervjuer märkte jag att några av mina frågor var för komplicerade medan andra 

verkade vara t.o.m. för enkla eller ledande. Dessutom insåg jag först efter intervjuerna att jag 

inte alltid hade givit tillräckligt tid för mina informanter att fundera på mina frågor. 

Betänketiden som informanterna behövde varierade efter personen.  

 

Däremot lyckades jag enligt min åsikt att skapa en lugnande atmosfär i varje intervju. Jag 

hade bra kontakt med mina informanter, vilket syntes i deras avslappnade beteende. Det var 

inte meningen att påverka sångerskornas kommentarer och på grund av detta var min 

orientering till temat före intervjuerna ganska kort. Däremot berättade jag mer om min 

undersökning och andra undersökningar rörande ämnet strax efter intervjuerna. Dessutom 

ville jag både börja och avsluta själva intervjuerna med säkra och behagliga teman. Det som 

hjälpte mig att genomföra intervjuerna med säkert grepp och att vara med i situationen var det 

förberedande arbetet kring temaintervjuerna. (Kvale 1997.) 

 

När man börjar analysera material och göra egna tolkningar, måste man förhålla sig kritiskt 

till ens slutsatser. För att kunna uppnå bra validitet eller giltighet, dvs. i vilken utsträckning 

ens resultat stämmer överens med verkligheten, måste tolkningarna på något sätt kontrolleras. 

(Merriam 1994, 193.) Dessutom måste en kvalitativ forskare förlita på sig själv och sina 

slutsatser samt konfrontera det faktum att andra människor kan tolka samma fakta på 

annorlunda sätt. Liksom det är fallet i undersökningen i fråga, är en kvalitativ undersökning 

slutligen forskarens egen tolkning om fenomenet. (Kiviniemi 2007, 80–81.) 

 

Även om några begrepp och teman i undersökningen ibland har varit svåra att antingen 

definiera eller begrunda, har jag enligt min åsikt kunnat skapa en konsekvent helhet. Jag är 

också nöjd med tolkningen av mina temaintervjuer, vilket kunnat genomföras på ett 

vetenskapligt sätt oberoende av att material från intervjuerna baserar sig på tre olika 

människors tankar, erfarenheter och uppfattningar om sitt beteende. Ytterst viktigt ur denna 

undersökningens och dess trovärdighets synvinkel är slutligen att den innehåller en rikhaltig 

teoretisk bakgrund och en mångsidig beskrivning av undersökningens alla faser. Utöver dessa 

har jag förklarat hur jag kommit fram till mina tolkningar med hjälp av teoridelen och tidigare 

forskningsresultat.  
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6 AVSLUTNING 

 

Liksom det har kommit fram i tidigare studier och i denna pro gradu-avhandling är musikens 

möjligheter gränslösa och dess positiva inverkan på människan kan utnyttjas på många sätt i 

andraspråksinlärning. Däremot är resultat över musikalitetens påverkan på andra kognitiva 

förmågor mer motstridiga och man är än så länge förvirrad över musikalitetens natur. I denna 

pro gradu-avhandling har musikalitet och dess påverkan på andraspråksinlärning och 

språkförmåga betraktats på ett kvalitativt sätt ur fallstudiesynvinkel. 

 

Det som har kommit klart fram i mina temaintervjuer, där tre sångerskor funderade på deras 

musikalitet och dess möjliga påverkningar är först och främst att musikintresset och sången 

har främjat informanternas inlärningsmotivation i andraspråk. Trots sångerskornas olika 

bakgrunder och medvetenhet om musikalitet och dess påverkan hade informanterna 

sammanfallande åsikter om musikutövandets och sångens inverkan på deras liv. Sångerskorna 

var ense om att deras hörselförmåga har blivit bättre genom sången vilket i sin del bidragit 

informanternas uttalsförmåga. Även om sångerskornas vinster som de har fått genom sången 

syns variera olika språkinlärare emellan kan slutligen konstateras att sången har inverkat 

positivt på alla informanternas andraspråksinlärning och därmed på kunskaper i främmande 

språk 

 

Musikaliska människor och i detta fall tre sångerskor verkar ha en utmärkt förmåga att insupa 

musikaliska element från allt vad de sysslar med, vilket gäller också främmande språk. Detta 

förverkligas enligt mina informanter med att de brukar lägga märke till intonation, i synnerhet 

tongången, rytmen och betoningarna i ett främmande språk. Sångerskorna syns också ha en 

bra imiteringsförmåga som har enligt varje informant varit ett utomordentligt hjälpmedel i 

både sången och andraspråksinlärning. Alla dessa faktorer talar för att sångerskorna skulle 

kunna dra ytterst mycket nytta av användning av musikaliska element i sin 

andraspråksinlärning. Språklärare skulle också bli medvetna om dessa speciella möjligheter 

som musikaliska människor kan ha i andraspråksinlärning.   

 

Genom denna undersökning och i synnerhet med hjälp av korsanalys av mina fall kan jag 

konstatera att vid sidan av människans musikalitet och personlighet inverkar individens 

inlärningsstilar också i hög grad på de musikaliska förmågor som kan bli utnyttjade vid 

andraspråksinlärning. Däremot kan jag inte inom ramen för denna undersökning bevisa att 
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omusikaliska människor inte skulle kunna dra nytta av musikaliska element i 

andraspråksinlärning. Dessutom kan jag inte heller kommentera hur slutliga språkfärdigheter 

hos musikaliska människor skiljer sig åt de kunskaper som omusikaliska språkinlärare har. 

Det skulle vara intressant att genomföra en komparativ undersökning mellan musikaliskt 

begåvade och omusikaliska andraspråksinlärare, där både mätning av båda förmågorna och 

intervjuerna skulle utnyttjas. Speciellt trovärdiga och utvidgade resultat om musikalitets 

långvariga påverkningar skulle kunna uppnås genom longitudinella studier. 

 

Under detta forskningsarbete har jag blivit mer och mer intresserad av sången och dess 

påverkan på människan. Även om jag i undersökningen i fråga har bestämt mig att inte 

jämföra kvinnliga och manliga sångare vad det gäller andraspråksinlärning, skulle en 

undersökning om skillnader mellan kön vara intressant att förverkliga. Å andra sidan skulle 

jag vilja studera om sångarens nationalitet och modersmål inverkar på något sätt på hur 

mycket sångare lär sig främmande språk genom sången. Eftersom modersmål i allmänhet 

syns påverka andraspråksinlärning, skulle det på så sätt kunna spela någon roll också i sången 

på främmande språk. Vad det gäller musik, sång och deras användning blev jag intresserad av 

musikens möjligheter i terapi och t.ex. i skötsel av språkrubbningar. 

 

Denna kvalitativa fallstudie har i sin helhet varit en givande inlärningsprocess för mig både 

som nybörjarforskare och som blivande språklärare. Jag har lärt mig mycket under den här 

processen och är säker på att mitt intresse kring detta fenomen inte slocknar utan jag kommer 

säkert att fortsätta forskning på något sätt också i framtiden. Eftersom syftet med denna 

undersökning inte har varit att mäta något utan min mening har varit att beskriva noggrant 

informanternas egna uppfattningar och tankar rörande temat, är undersökningen i fråga 

emellertid inte en alltomfattande studie över ämnet. För att kunna få exaktare faktakunskap 

över musikalitet och dess påverkan på andraspråksinlärning, behövs det vidare forskning. Jag 

hoppas att denna avhandling har väckt intresse i synnerhet bland språklärare och att 

undersökningen har inspirerat forskare att fortsätta arbetet med detta komplicerade fenomen.   
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Bilaga 1: Teman i intervjuerna 
BILAGOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDIVID 

musikalisk 
bakgrund 

språklig 
bakgrund 

sjungande andraspråksinlär- 
ning 

sångens 
inverkan 

olika delområden 
i språket 

musik språk 

musikens och 
musikalitetens 

betydelse 

tankar om 
musikalitetens 

effekter 
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Bilaga 2: Hjälpfrågor för intervjuerna  
 
 
 
1.) Henkilötiedot: a.) Ikä 
 
  b.) Äidinkieli 

 
 c.) Mitä opiskelet, kuinka kauan, missä? 

 
 
2.) Taustat:  a.) Musiikillinen tausta (lapsuus, perhe, ympäristö, altistuminen) 

 
 

b.) Kielellinen tausta (mitä kieliä lukenut, missä opiskellut kieliä, 
suhtautuminen, perhe ym.) 

 
 
3.) Laulaminen: a.) Milloin harrastus alkanut? Mikä ajoi harrastuksen pariin? 
   

b.) Millaista musiikkia olet laulanut ja laulat?  
   
  c.) Millä kielillä olet laulanut?  
   
  d.) Minkä verran laulanut ruotsiksi? Millaista se on? 
 

e.) Mitkä kielistä helppoja / vaikeita laulaa? (äänteellisesti, tai 
muuten) 
 
f.) Millä kielellä mielestäsi on mukavinta laulaa? 
 
g.) Onko sinulla lempi-säveltäjää? 
 
h.) Milloin laulat, jos ei puhuta varsinaisesta harjoittelusta? 
Miten laulaminen vaikuttaa sinuun? (tunteiden hallinta ym.)

  
i.) Mikä helpointa / vaikeinta laulamisessa?  
 

 
4.) Vieraat kielet: a.) Asenne/motivaatio/odotukset? 
 
  b.) Mitkä kielet vaikeita/helppoja koulussa? Miksi? 
 

c.) Mitkä osa-alueet vahvoja / heikkoja? (kirjoitettu, luettu, kuultu,    
puhuttu)  

 
  d.) Miten opit kieliä mielestäsi parhaiten? 
 

e.) Miten olet yleensä pärjännyt koulussa ? (verrattuna vieraisiin 
kieliin)  
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5.) Laulamisen  
vaikutukset: a.) Onko motivaatio , asenteet tai odotukset vieraita kieliä kohtaan 

muuttunut lauluharrastuksen myötä? Miten ja osaatko sanoa 
miksi?  
 
b.) Onko mielestäsi lauluharrastus vaikuttanut kielitaitoosi 
vieraissa kielissä?  

 
c.) Mitkä osa-alueet koet parempina / heikompina nyt kuin 
aikaisemmin? (kielioppi / lukeminen / kirjoittaminen / kuuleminen 
/ sanasto / ääntäminen / kulttuuri / maantietous…) 

 
 
6.) Laulunsanat: a.) Mikä merkitys laulunsanoilla on laulaessasi vieraskielistä 

musiikkia? 
 

b.) Miten opettelet laulun sanoja ja miten muistat sanat parhaiten 
lauluissa?  
 
c.) Onko sanojen opettelu ollut helppo / vaikeaa sinulle?  

 
 
7.) Ääntäminen /  
Laulaminen: a.) Onko vieraan kielen ääntäminen helppoa / vaikeaa?(onko 

parantunut) 
 

b.) Miten harjoittelet ääntämistä laulujen yhteydessä? Miten 
muistat äänteet?  

 
c.) Onko mielestäsi ero puhutun ja lauletun kielen ääntämisessä? 
Kumpi helpompaa? Miksi? 

 
d.) Onko ääntämistäsi kommentoitu / kehuttu laulaessa tai 
puhuessa? 

 
e.) Kiinnitätkö huomiota ääntämiseen (tai tarvitseeko sinun 
kiinnittää huomiota ääntämiseesi) samalla tavalla puhuessasi kuin 
laulaessasi? 

 
 
8.) Kielen ja musiikin  
välinen yhteys: a.) Muistatko kouluajoiltasi käytettiinkö musiikkia 

kieltentunneilla, miten? Vaikuttiko jotenkin oppimiseesi? 
  

b.) Miten mielestäsi musiikkia voitaisiin käyttää 
kieltenopetuksessa? 

  
c.) Mitä yhteisiä elementtejä kielessä ja musiikissa mielestäsi on?  
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9.) Musikaalisuus/ 
vieraan kielenoppiminen: a.) Vaikuttaako mielestäsi musikaalisuutesi ja lauluharrastuksesi 

(rytmitajusi tai musiikintajusi) vieraan kielenoppimiseen (esim. 
kielen kuuntelemisessa tai äännetyn kielen jäsentelyssä)? 
 
b.) Miten kuuntelet vierasta kieltä, tai mihin kiinnität huomiosi kun 
kuuntelet puhuttua vierasta kieltä? 
 
c.) Minkä verran tiedät musikaalisuuden yhteyksistä muihin 
opittaviin taitoihin? 
 
d.) Minkä verran tiedät musikaalisuuden ja kielenoppimisen 
välisistä yhteyksistä? 
 
e.) Oletko tiedostanut, että mahdollisesti opit myös samalla (eli 
laulajan ammatin yhteydessä) myös kieliä? Vai kiinnitätkö siihen 
huomiota? 

 
f.) Luuletko että tietoisuus auttaisi sinua tai muita oppijoita 
motivoitumaan eri tavalla kielenoppimiseen? 
 
 

10.) Musiikki & 
musikaalisuus: a.) Mitä musikaalisuus mielestäsi on? 
 

b.) Mitä musiikki / laulaminen merkitsevät sinulle? 
 
 
 


