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ABSTRAKT 
 

Författarens namn: Stefan Karlsson 

Titel: Språk genom sång – en kvalitativ studie om sång som medel i språkinlärning 

English Title: Language through singing - A study on how music and song could affect 
language development 

Antal sidor: 50 

 

Detta examensarbete grundar sig i en kvalitativ studie som ämnar beröra olika aspekter där 
sång används som ett medel för inlärning av främmande språk. Syftet är att undersöka 
huruvida inlärning via sång och sångtexter är en bra metod för språkinlärning. Studien har 
genomförts via fokusgrupps-intervju där informanterna representeras av tre musiklärar-
studenter som alla varit vid utbytesprogram och därigenom lärt sig främmande språk. 
Innehållet är riktat mot komplettering av vuxnas inlärning av språk men där viss diskussion 
och tidigare forskning är hämtad med utgångspunkt i språkutveckling hos barn och unga. 

Studien visar, bland många andra saker, att prosodi framförallt i fråga om melodi i form av 
rytm och tonhöjd kan skilja sig mellan sång och tal. En informant förklarar det genom en 
konstnärlig frihet i skapandet av uttryck. Det är också ur detta sammanhang agogikens 
betydelse för inlärning problematiseras. Studien behandlar också behovet av repetitionen i 
samband med inlärning, där studien ger tankar om att det viktiga i sång som hjälpmedel är att 
få använda sig av språket, vilket då sägs skapa en motivation och anses skänka fokus. 
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Det är tre saker som vi har med oss från födseln och kanske till och med från moderslivet. Det är 
en musikalisk, språklig och matematisk instinkt. Samtidig träning av musik, språk och matematik 
ökar kraften. Du blir bättre helt enkelt, du blir smartare. (Gunnar Bjursell) 
[http://www.svt.se/kultur/biologiprofessorn-kulturens-halsoeffekter-ar-klara-och-tydliga, 
Publicerad; 2014-12-16] 
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INLEDNING 
Under en termin i min musiklärarutbildning deltog jag i ett utbyte vid ett universitet i Rio de 
Janeiro, Brasilien. Vi var fem musiklärarstudenter, mig själv inräknat, som deltog. Vi hade 
alla olika instrument, där mitt huvudinstrument är sång och mitt bi-instrument är piano. 
Utöver lektioner i våra huvudinstrument hade skolan många olika ensembler som vi deltog i. 
Skolan hade också en orkesterkurs där samtliga svenskar deltog. I både ensemblerna och 
orkestern sjöng jag då vi sökte kursen via huvudinstrument. Under samtliga lektioner var 
språket som talades oftast brasiliansk portugisiska. Jag hade inga som helst förkunskaper i 
språket och hade inte studerat något latinskt språk sedan innan, vilket till en början var ett 
hinder. Däremot lärde jag mig fort för att jag har ett stort intresse av språk i övrigt. Det fanns 
också en stor yttre motivation till att lära sig språket då de flesta som jag talade med 
poängterade vikten av att lära sig portugisiska. Att det fanns ett behov att lära sig språket 
grundar sig i att få brasilianare vill eller kan tala engelska. Vid de flesta lektioner på skolan 
fanns oftast hjälp att få på engelska, men oftast var de uteslutande på portugisiska. Att vi hela 
tiden mer eller mindre tvingades till att försöka kommunicera på portugisiska skapade en 
frustration då det fanns svårigheter i att inte kunna göra sig förstådd. Denna frustration och 
känslan av att göra bort sig fungerade som en ytterligare motivation till att lära sig språket. 

Under utbytet deltog jag i två olika ensembler som båda behandlade den brasilianska 
populärmusiken, en som bara hette MPB, som är en förkortning för Música Popular 
Brasileira (Brasiliansk populärmusik). Den andra ensemblen kallades Samba/Choro efter de 
båda musikstilarna som behandlades i undervisningen. I de ensembler jag medverkade hade 
jag sång som instrument. Under de första lektionerna i ensemblerna valdes sånger ut, men då 
jag inte hade några förkunskaper kring sånger från Brasilien valde andra ut materialet som jag 
skulle sjunga. De brasilianska sångstudenterna valde sina egna sånger. Att i förväg inte känna 
till sångerna och sångtexterna medförde noggranna studier av sångernas melodi och text och 
jag upplevde att studier av sångtexter är ett bra sätt att ta till sig ett språk. Enligt min 
uppfattning var det lättare att lära in språk via sångtexter än i vardagligt tal, kanske då 
sångtexter inte är allt för långa och ofta har delar som upprepar sig, till exempel vers och 
refräng. När det hade gått några veckor och sångerna studerats in gick vi över till att arbeta 
med hur vissa ord skulle uttalas i sången. I arbetet med uttal uppmärksammades en känsla av 
att det var lättare att uttala främmande ord i sång i jämförelse med i talat språk. I orkestern där 
jag sjöng deltog många sångstudenter, vilket medförde att det blev cirka en sång per konsert 
och student. Även om ensemblerna och orkestern innehöll en del arbete kring uttal av ord var 
det inte främst i någon av dessa lektioner som jag fick hjälp kring uttal. Uttalet behandlades 
desto mer vid de individuella sånglektioner som fanns för sångstudenter vid universitetet. 

Under utbytet hade vi individuella sånglektioner i små grupper om två till tre studenter och då 
jag var den enda svenska sångstudenten studerade jag tillsammans med två brasilianska 
studenter. Vi tilldelades trots dessa grupper individuella sånger att arbeta med på lektionerna. 
Det var bra då vi alla kunde arbeta med delar som vi i grupp önskade arbeta kring 
tillsammans, för att sedan var och en fördjupa oss i de individuella svårigheter vi hade. Ett 
hinder för mig var det främmande språket och uttal. Rent språktekniskt arbetade jag och 
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läraren mycket med olika uttal av vokaler och konsonanter, vilka skiljer sig från de svenska 
språkljuden. Det kändes som att lärarna ansåg att det var viktigt för oss utbytesstudenter att 
låta så likt riobefolkningen som möjligt, detta då de ofta påpekade ords uttal och nämnde att 
”så skulle inte en Carioca [Rio-bo] säga”. Att många petade i vårt uttal och de allt växande 
behovet av portugisiskan gjorde att språket tvingades fram på kort tid. Jag antar att det också 
har en stor inverkan att vi varje dag hörde portugisiska överallt. Det gjorde att spärren kring 
att prata ett främmande språk försvann, då vi kämpade med att göra oss förstådda i alla 
möjliga sammanhang. Då det hela tiden infann sig en press och vilja att lära sig språket 
utvecklades tankar som hur kan jag lära mig fortare? Vilka faktorer är det som gör att vi lär 
oss? 

Jag har utifrån sånglektionerna och ensemblerna skapat mig en hypotes om att sång kan 
fungera som ett hjälpmedel för att uttala ord. Det kan bero på att melodin etablerar något att 
förhålla sig till, vilket hjälper i uttalet av orden. Utan en melodi och rytm kan talet kännas 
lösryckt och man måste själv kämpa med att hålla flytet i talet. Det känns också som att man 
framförallt i sång övar på att hitta konsonanter som är viktiga för att komma vidare i sången, 
något som inte blir lika tydligt när vi talar då det för de allra flesta människor är naturligt att 
tala i ett bekvämt läge. Jag har också vid inlärning av ett främmande språk känt behovet att 
känna på språket via härmning, vrida och vända på möjliga sätt att uttala och lyssna in mig på 
hur andra människor i min närhet uttalar ord. Just inkännandet av språket via sång känns som 
en stor del i min personliga utveckling i det främmande språket, då det var först när jag 
förstod språkmelodin bättre som jag också vågade prata med människor i min närhet. Det 
kändes som att det via sång var möjligt att öva den språkmelodi som sedan kunde överföras 
till talet.  
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PROBLEMFORMULERING 
Utifrån egna upplevelser och erfarenheter i att lära mig ett främmande språk, där sången tycks ha haft 
en stor inverkan i lärprocessen, vill jag utforska huruvida inlärning via sång och sångtexter är en 
bra metod för språkinlärning, vilket blir den huvudsakliga fråga som denna studie i första 
hand önskar utforska och problematisera. Ett intresse väcktes också kring vad det var som 
gjorde att det upplevdes lättare för mig att lära via sång. Via tidigare forskning lyfts 
prosodibegreppet upp vilket kommer att granskas kritiskt genom arbetet. Denna analys 
kommer att göras efter intervjuns genomförande, då det inte är min intention att framföra 
ledande frågor.  

I bakgrund och tidigare forskning har jag lyft fram olika aspekter där sång och språk har 
centrala roller. I forskningsfältet kring sång och språk finns det aspekter som kan jämföras 
med de vuxnas språkinlärning i barns språkutveckling, där bland annat språkljud och prosodi 
(rytm, språkmelodi) är en sådan nämnare. Koelsch och Sibel (2005) framhåller till exempel 
prosodi i form av rytm, och menar att det är första steget i barns utveckling av ett språk. I 
forskning med fokus på språkinlärning för vuxna berörs oftast främmande språk via olika 
språkkurser för nyanlända, Skolverket (2012) kallar dessa kurser Svenska för invandrare, SFI, 
och innefattar alla invandrare som kommer utanför våra nordiska grannländer. Innehållet i 
studier kring SFI-språk tar många olika inriktningar, men flertalet behandlar frågor kring 
härmning av svensk dialekt och skillnader mellan svenska och andra språk i uttal och 
språkljud, även kallat konsonant- och vokalbetoningar (Kjellin, 2002). Det finns också 
forskning, till exempel via Kjellin (2002), Thulin (2012) och Bonde (2007) som alla till viss 
del behandlar körsång och sångs betydelse i att lära sig språk, i SFI-kursernas fall svenska.   

Jag ämnar utifrån ovan nämnda forskningsläge och egna erfarenheter undersöka tre studenters 
tankar i ämnet. Då studenterna har egna tankar och upplevelser som kan skilja sig mycket från 
mina egna, till exempel utifrån att vid utbytesstudierna ha studerat vid ett annat universitet 
och stad, har jag valt att fokusera på studenternas egna perspektiv i ämnet. 

Syfte  
Syftet är att undersöka i vilket eller vilka avseenden sång och sångtexter kan vara en bra 
metod för språkinlärning.  

Frågeställningar 
Till följd av sångstudenterna jag hade till förfogande har följande frågeställningar utformats; 

1. Hur uppfattar sångstudenterna sångundervisning vid deras möjligheter att lära sig 
språk? 

2. Vilka konkreta samband och skillnader framträder i deras berättelser och redogörelser 
av sina upplevelser? 

Urval av tidigare forskning 
Genom att inrikta sig mot	  språkinlärning av främmande språk hos vuxna har fokus legat i att 
komplettera forskningsfältet med annan relevant forskning, till exempel de som rör 
språkinlärning för nyanlända invandrare, så som Thulin (2012), Persson (2011), Bonde (2007) 
och Skolverket (2012).	  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Forskningsfältet kring sång och språk är stort men rör främst förskolan och små barns 
utveckling av språket. I äldre åldrar, högstadiet och uppåt, belyser viss forskning tankarna 
kring hur musik kan påverka oss i olika miljöer. Forskningsfältet smalnar också av avsevärt 
när musik byts ut mot enbart sång som medel. 

När barn lär sig språk 
I utvecklingen av språket hos barn finns olika inlärningsfaser. Koelsch och Sibel (2005) lyfter 
likheter mellan tillägnande av språket och musikalitet, där den första och viktigaste fasen för 
barn är den prosodiska. Koelsch och Sibel (2005) skriver att barn behandlar musik som en 
speciell del (special case) i språk, och särskiljer alltså inte språkljud från andra toner. Detta då 
språkljud och toner till viss del har likheter som tonhöjd, rytm och betoningar. Kjellin (2002) 
ser att betoningar är själva grunden för prosodi i språk och Robinson Reigler och Robinson 
Reigler (2004) skriver att prosodin är den viktigaste grundstenen i språkutveckling. Kjellin 
(2002) skriver att trots stora skillnader mellan olika språk finns det också stora likheter, där 
grundstenar som prosodi återfinns i all inlärning av ett språk. 

En skillnad mellan vuxnas och barns språkinlärning är att barn tycks lära sig rytm i sång med 
hjälp av orden, och det sista barnet tar till sig är melodi. Vuxna lär sig istället en melodi först 
eller i kombination med orden. Barnet verkar ha svårt att skilja på olika element i sången 
vilket kan resultera i att de ibland inte kan känna igen en melodi utan sångtexten som stöd 
(Fredrikson, 2003). Liksom Fredrikson lyfter även Mora (2000) minnets betydelse i samband 
med vuxnas förmåga att lära sig melodi först.  
 
Jederlund (2012) skriver om musikalisk dynamik i samband med barns språkutveckling, och 
lyfter fram faktorer som att tala svagt eller starkt, att höra höga och låga tonhöjder, 
rytmisering av ord, tydliga pauser och ett varierat tempo som viktiga egenskaper i 
förtydligande för barn. 

Språkets melodi 
När Dahlbäck (2011) presenterar prosodibegreppet liknar hon det vid ”språkets melodi” och 
syftar då på de både språkliga och musikaliska delarna rytm, betoningar, klang, dynamik och 
intonation.  

En studie gjord av Patel (2008) lyfter två olika ljudsystem i talspråksutveckling. Den ena är 
språklig och syftar till de segmentella delar, även kallat vokal- och konsonantljud. Det andra 
ljudsystemet är kopplat till de suprasegmentella (prosodiska) och musikaliska aspekterna och 
syftar till rytm, klang och tonhöjd. Patel (2008) lyfter upp att talet som är oregelbundet i 
periodicitet inte har en bestämd puls eller tonalitet, vilket gör att den skiljer sig från musiken 
som är strikt hållen till rytm, puls och intervall. Stark (2014) skriver:  

Utan prosodi skulle vokaler och konsonanter vara lika långa och starka och melodin i talet skulle 
därför vara monoton. Röststyrkan samt röstkvalitén skulle bli genomgående densamma och 
variation i taltempot skulle utebli (Stark, 2014, s 3). 
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Patel (2008) för tankarna om prosodi vidare och då främst ifråga om rytm. Patel (ibid.) lyfter 
att när man hör ett främmande språk är det svårt att urskilja ordens gränser men att rytmen 
signalerar frasens gränser och kan hjälpa i förståelsen av det vi hör. Engstrand (2004) skriver 
om begreppet Finalförlängning, och syftar till att den senare delen av en fras får en 
tempoförändring då den saktar ner något. Detta är något som inte enbart är förhållet till det 
talade språket, utan förekommer också i sång (Engstrand, 2004). Detta avstannande har enligt 
Engstrand (ibid.) som funktion att få lyssnaren att veta att frasens slut närmar sig, vilket då i 
ett talat sammanhang ger utrymme för någon annan att ta vid i samtalet.  
 
Jederlund (2012) skriver om hur vi genom att lära oss sånger på främmande språk via gehör 
kan förstå dess prosodi om vi tidigare utvecklat en god medvetenhet i prosodi i modersmålet: 

Den prosodiska utvecklingen, musiken i språket om man så vill, är sålunda basal och mycket 
viktig för att man ska kunna både lyssna till, förstå och själv producera sammanhängande tal. En 
svag prosodisk utveckling kan sålunda antas utgöra ett stort hinder för förmågan att förstå och 
producera längre yttranden och sammanhängande tal (Jederlund, 2012, s. 86). 

Kjellin (2002) skriver också att om man inte lyckats ta till sig språkets melodi, prosodin, 
kommer man ha svårt att göra sig förstådd oavsett hur stort ordförråd eller grammatik man 
lyckats skaffa sig. Kjellin (2002) skriver i samband med detta att om man lärt sig att uttala ord 
korrekt underlättar det för kommande delar som ordförråd och grammatik. 

Stark (2014) lyfter prosodibegreppet för att ett språk ska låta inhemskt och skriver att 
studenten måste öva sig på de prosodiska aspekterna i inlärning. Jältfors (2006) skriver i 
samband med prosodiska aspekter om agogik, som kan liknas vid musikaliska dragningar som 
återfinns i det vardagliga talet för att göra det levande. I Christopher R. Wilsons artikel 
Nineteenth-century Musical Agogics as an Element in Gerard Manley Hopkins's Prosody 
förklaras agogik ur ett sammanhang där man ämnar analysera den romantiska musiken. Kända 
musiker är eniga om att utan agogik, i detta fall en förlängning av rubato, skulle uttrycket blir 
”maskinlikt” och livlöst: 

Musical agogics-that is, to the widespread use of rubato, rhythmic flexibility, pauses, and accents 
that is characteristic of Romantic music […] Romantic musicians appear to agree that rubato 
"colors" or heightens expression. Hugo Riemann argues that without agogics music would be 
"machinelike”, and Wagner asserts that music would be "colourless and lifeless" if played strictly 
as written. (Wilson, 2000, s73) 

Även Martha Elliot (2006) skriver om agogik och hur det kan kopplas till solistens möjlighet 
att uttrycka en sångtexts innehåll med fokus på bland annat texten:  

The agogic accent, which falls into the realm of rubato, was a particularly important expressive 
device throughout the nineteenth century. If a certain note merits special accentuation for textual 
or general expressive reasons, the soloist may stress and hold it slightly longer then notated. 
(Elliot, 2006, s134) 

Språk och sång - likheter och skillnader 
I diskussionen om likheter mellan sång och språk framkommer delar där vissa strukturella 
egenskaper är de samma eller snarlika. Uddén (2004) skriver att det finns många 
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gemensamma faktorer där rytmiska, syntaktiska, affektiva och melodiska aspekter alla 
återfinns i både språk och sång. En del forskning, däribland Lindblad (1992) lyfter att det 
finns skillnad mellan sång och tal i fråga om rytmisering. Lindblad (ibid.) skriver då att sång 
har en rytm som är mer framträdande än i tal. Tallal och Gaab (2006) framhåller att 
hjärnaktivitet i sång och tal registrerats i vissa gemensamma centra i hjärnan. Språk och sång 
med text delar också fonem gemensamt, vilka kan beskrivas som de minsta beståndsdelar som 
ord är uppbyggda av.  

Lindblad (1992) lyfter att språkljud, som innefattar vokal- och konsonantljud inte skiljer sig 
särskilt mycket åt i tal och sång. Däremot skriver Lindblad (ibid.) att prosodiska drag skiljer 
sig desto mer, och syftar då främst till intonation och grundtonsfrekvens. I talet är det fritt att 
använda vilken grundton som helst, vilket även varieras ofta. I sång däremot måste sångaren 
förhålla sig till vissa fasta frekvenser för att intonera tonen. Om man inte lyckas intonera 
korrekt skriver Lindblad (ibid.) att det kan uppfattas som orent. 

I samband med problematiken kring grundtonsfrekvens och intonation skriver Lindblad 
(1992) att aktiviteten ökar genom sång i jämförelse med tal, och syftar då till en mer aktiv 
andning och dess hjälpande muskler i mellangärdet. Även muskler i och kring strupen får en 
ökad muskulär aktivitet enligt Lindblad (ibid.). Lindblad (ibid.) lyfter också vissa svårigheter 
och skillnader mellan tal och sång gällande artikulation. Till exempel finns det för vissa 
personer i sång svårigheter att på hög höjd hitta en del vokaler. En vokal som ofta 
uppmärksammas är i, som enligt Lindblad (1992) drar ihop svalget och kan få struphuvudet 
att åka uppåt. Dessa svårigheter kan tvinga sångaren att dra vokalens klangfärg åt någon 
annan vokal, vilket gör att uttalet kan skilja sig i en jämförelse med talet. 

Metoder för att lära sig främmande språk 
Werme (2006) är en förskollärare som skriver om ramsornas betydelse kopplat till 
språkutveckling för barn. Enligt Werme (ibid.) är ramsor ett fungerande redskap i att öva uttal 
samtidigt som det gör en förståelse till språkets uppbyggnad. Werme (ibid.) lyfter också att 
det är viktigt att koppla ihop både kropp och röst i utvecklingen av ett språk. Werme (2006) 
skriver att rytmen i språket kan underlättas för barnen genom att de får trumma och klappa i 
takt, vilket anses ge en ökad tydlighet. Kjellin (2002) lyfter också rytmen som en av de 
viktigare aspekterna kring språkinlärning. 

Paula Grossman (se Stark, 2014) har utformat en metod där prosodi ligger i fokus, vilken ska 
fungera som ett hjälpmedel i produktionen av ett begripligt tal för inlärning i ett främmande 
språk. Metoden kallas Prosodia-metoden, och fokuserar på inlärning som med hjälp av 
sånger, symboler och bilder ska förstärkas. Deltagarna förväntas genom metoden också 
aktiveras både muntligt och fysiskt. Grossman (se Stark, 2014) skriver att deltagarna uppfattar 
lektionerna som effektiva och roliga, då de efter enbart ett tillfälle lyckats tillskansa sig ett 
uttal som är mer svenskklingande. 

Christina Norlén är en musikterapeut som nämns i Jederlund (2012) i samband med barn som 
ska lära sig svenska som andraspråk. Norlén komponerar sånger som är utformade efter 
mörka eller ljusa vokaler. Ett exempel Jederlund (ibid.) lyfter upp är ordet ”titta” som 
komponerats så att den ljusa vokalen I får en ljus ton, medan A som produceras längre back i 
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gommen får en mörkare ton i ett lågt register. Exempel på ljusa vokaler som lyfts upp i 
samband med detta är I, E och Y, medan mörka vokaler presenteras via O, A och Å. 

Härmning 
Att sånger skulle kunna underlätta vid inlärning av ett främmande språks uttal lyfter Mora 
(2000) och menar att aktiv användning av talorganet är att föredra, även om vi till viss del kan 
lära oss att uttala korrekt även genom aktiv inlyssning av sång.  Man poängterar i samband 
med detta att språkljud som är ovana för oss, då de inte finns i vårt modersmål, kan förbättras 
via sång (Pelkonen, 2008). I studien som Pelkonen (2008) utfört via kvalitativa intervjuer av 
tre sångerskor som alla kommit i kontakt med inlärning av främmande språk lyfter de alla tre 
att uttal i sång tycks vara lätt att härma. De tre sångerskorna lyfter också sin egna utveckling i 
lyssning som instudering, vilket de utvecklat genom den frekventa användning av musik som 
de haft under flera års tid. Att de lärt sig att härma lyfter Pelkonen (2008) som den främsta 
faktorn till den goda uttalsförmåga sångerskorna utvecklat. Bertilsson (2008) skriver att när 
man läser något man tidigare läst behöver det inte innebära repetition, då vi troligen har lärt 
oss något över tid som gör att vi kan ta till oss nya delar av det vi tidigare studerat. Det finns 
också element i sång som ”Song stuck in my head syndrome” (Murphy, 1990) vilket innebär 
att sånger ”fastnar i huvudet” och man har då chans att upprepa vilket skapar en omedveten 
övning och reflektion över orden man hört.  

Svåra ord och körsång 
Viss forskning lyfter fram att aktiv övning på ord med ljud som är svåra att uttala kan 
underlätta vårt behov i att behärska ett nytt språk. Utebliven övning i att forma svåra ord 
skulle då kunna medföra att vissa personer, i ett sammanhang av inlärning av främmande 
språk, aldrig kommer fram till hur ord skall uttalas idiomatiskt korrekt. (Kjellin, 2002) Kjellin 
(ibid.) skriver att i övning på olika ljud som är svåra för oss är möjligheten att öva på dessa 
ord i grupp betydande för en del människor. Att det kan finnas en poäng att öva dessa i grupp 
istället för i sammanhang där det är talutrymme enskilt är då givet, då fler människor kan öva 
samtidigt, vilket enligt Kjellin (2002) kan tänkas underlätta då det finns chans att härma 
gruppens strävan mot ett bättre uttal. Kjellin (2002) skriver att körsång kan vara bra på många 
sätt då vi använder sången som medel för inlärning av språkrytm. Kjellin (ibid.) skriver till 
exempel att sång när det utförs i grupp blir mindre känslig och utlämnande, vilket är positivt 
för människor som annars skulle vara hämmade i att använda språket. Att motivation är en 
betydande del i språkinlärning skriver Engh (2013) om när musik som en motivationshöjare 
lyfts: “Scholars have been arguing for use of music in a language acquisition context for both 
its linguistic benefits and for the motivational interest it generates in language learners” 
(Engh, 2013, s 113). I citatet kan också utläsas att det i musik finns aspekter som gynnar 
språkinlärning. 

Intelligensteori om inlärning 
I examensarbetet Musik och matematik – musik som ett medel i matematikundervisning 
skriver Ida Nilsson och Tomas Backman (2005) om olika sätt att lära på. Nilsson och 
Backman (ibid.) lyfter då Howard Gardners intelligensteorier om olika lärostilar, där 
musikalisk/rytmisk är en av sju intelligenser. Musikalisk-rytmisk intelligens avser personer 
som har lätt för att uppfatta ljud från instrument och sång och som har lätt för att känna igen 
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rytm och klang. Exempel på andra intelligenser är verbal (lingvistisk), matematisk (logisk), 
spatial (visuell, rumslig), kroppslig (kinestetisk), interpersonell (Social) och intrapersonell 
(självkännedom) intelligens. Det kan utifrån dessa teorier finnas olika tillvägagångsätt för hur 
personer lär sig bäst, till exempel att lära ett språk genom att lyssna på sång och musik, eller 
att lära språk genom kroppslig eller verbal utgångspunkt. Enligt Nilsson och Backman (2005) 
är inte enbart en intelligens förbehållet varje individ, utan de kan alla vara mer eller mindre 
representerade samtidigt.  

Hjärnan och musik 
I forskning där studier genomförts via avbildningar av hjärnor görs försök till att se samband 
och kopplingar mellan språkliga förmågor och musik. Enligt Nationalencyklopedin är fonem 
benämningen på språkets minsta beståndsdelar. Det är fonem som spelar en avgörande 
betydelse för vår förståelse av talförmåga (Tallal & Gaab 2006). Tallal och Gaab (ibid.) har 
genom denna studie sett korrelationer av språkljud och toner, som båda tycks skapa aktivitet i 
den vänstra delen av hjärnan. Det finns således en koppling till toner i centrat för språk. Tallal 
och Gaab (ibid.) menar att träning i musik tycks göra den vänstra hjärnhalvan större, vilket 
senare kan tänkas underlätta för barn som har skriv- och lässvårigheter. Ho, Cheung & Chan 
(2003) har studerat skillnader mellan musiker och ickemusiker och har via studierna sett att 
vänster planum temporallob (sensoriska talcentrat, även kallat Wernikes fält) har utvecklats 
och vuxit hos de som musicerar, alltså samma delar som Tallal och Gaabs (2006) studier 
berör kring språkljud och toner och som behandlas högre upp i detta stycke. Även Fagius 
(2001) skriver att man med säkerhet kan veta att musikfömågan och språket förenas, detta då 
många olika språkcentra aktiveras, så som Wernickes fält, Brocas och övriga språkcentra i 
både temporala loben och frontalloben. Det kan också tänkas finnas ett utbyte med ett centra 
för musikförmåga, dock nämner Fagius (2001) inte i vilken specifik del musiken hör till i 
hjärnan. 

Forskning hävdar att musik utvecklar människans arbetsminne i fråga om hur mycket vi kan 
processa och minnas. Ho, Cheung och Chan (2003) lyfter musikens koppling till verbal 
minnesförmåga och hur elever genom musik, som bedrivs under en lång tid, kan förbättra sitt 
verbala minne. I samma studie tycks resultaten påvisa att den verbala förmågan utvecklas mer 
eller mindre beroende på hur länge vi aktivt fördjupar oss i musik (Ho et al, 2003). Studien av 
Ho et al (ibid.) fördjupar inte resonemanget kring musik mer än att det handlar om ett 
utövande, vilket kan tänkas innebära praktiskt utövande av ett instrument. 

Jederlund (2012) diskuterar hur hjärnan hanterar melodi och text i sång, och hur dessa två, 
trots att de representerar skilda delar av hjärnan, ändå samverkar i stor grad. I samband med 
detta skriver Jederlund (ibid.) att när vi upprepat lyssnar på samma sång skapas starka 
nervförbindelser mellan de två centra som behandlar melodi respektive text. I samband med 
detta lyfter Mithen (2008) upp vikten av att lära text och melodi samtidigt via sång, då det 
skrivs skapa mer komplexa nätverk i hjärnan än när text och melodi lärs in separat utan att 
sättas samman. Bayless och Ramsey (1978) lyfter också upp en koppling mellan musikalisk 
och språklig utveckling när de talar om att de i vissa avseenden delar likadana 
utvecklingsmodeller och inlärningsmekanismer. Ett exempel på Bayless och Ramseys (ibid.) 
inlärningsmekanismer kan vara att lyssna sig till kunskap. 
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Centrala	  Begrepp	  
I detta avsnitt förtydligas min syn på de centrala begrepp som används i studien, med 
förhoppningen att läsaren ska få en större förståelse kring de resonemang som förs i 
kommande delar av arbetet. 

Prosodi 
I detta arbete används begreppet prosodi på två närbesläktade sätt. Dels skriver forskare om 
prosodi som språkmelodi, en helhet som kan delas upp i rytm, intonation, betoningar, klang 
och dynamik. Bland annat Kjellin (2002) förklarar hur prosodi i form av språkmelodi kan ses 
som det grundläggande steget till att öka sin kommunikativa förståelse. Annan forskning 
lägger fokus på enbart rytm när prosodi problematiseras. Koelsch och Sibel (2005) skriver likt 
Kjellin (2002) att prosodi är grunden för språkutveckling, men väljer att lyfta fram rytm som 
den viktigaste beståndsdelen. Då båda infallsvinklarna har relevans för min studie väljer jag 
att, utan inbördes ordning, använda mig av de båda begreppen i mitt arbete.  

Agogik 
I min studie används ordet agogik vid ett flertal tillfällen. När agogik omskrivs i annan 
forskning är det främst med fokus på ”dragningar” i musik, men där bland annat Jältfors 
(2006) och Elliot (2006) väljer att skriva om agogik i samband med tal och sång. Både Elliot 
(2006) och R. Wilson (2000) väljer att skriva om rubato, rytmisk frihet, i samband med att 
agogik problematiseras. I min studie kommer jag att problematisera en vidare bild av agogik i 
samband med tal och sång, och hur man genom agogik skulle kunna närma sig det vardagliga 
talets språkmelodi i sång. 

Repetition, härmning 
I samband med begreppet repetition som återfinns i min studie använder jag orden både när 
det handlar om medveten och omedveten repetition. Medveten repetition tolkar jag vara när vi 
samtalar med andra och aktivt upprepar det någon annan har sagt för att lära oss nya ord och 
fraser. Bland annat Mora (2000) skriver om hur användning av talorganet är viktigt i samband 
med repetition, men att vi även kan tillämpa inlärning av språk enbart via att lyssna oss till 
kunskap. Med omedveten repetition lyfts bland annat Murphys (1990) ”song stuck in my head 
syndrom”, där vi omedvetet får repetition då sången fastnar i våra tankar. Också härmning ses 
som en form av repetition då de går hand i hand. Pelkonen (2008) skriver om tre sångerskor 
och syftar till att det är genom deras professioner förmågan att härma utvecklats.  Det är svårt 
att härma enbart en gång för att det ska vara gynnsamt för lärande, varpå jag kopplar samman 
dessa begrepp när det handlar om inlärning i ett språk och sångsammanhang. 
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METOD 
Enligt Brinkmann (Kvale och Brinkmann, 2014) betyder ordet metod ”en väg som leder till 
målet”. I det här avsnittet av uppsatsen presenteras på ett så transparent sätt som möjligt 
genomförande av studie, val av metod, val av informanter, samt hur det insamlade materialet 
bearbetats.  

Studiens genomförande 

Insamling av data 
Jag har använt en kvalitativ fokusgruppsintervju vid insamling av data. Under intervjun, som 
varade i cirka 50 minuter, deltog de tre studenterna i ett samtal med mig som intervjuare. Jag 
ställde frågor (se bilaga 1) som studenterna sedan öppet skulle reflektera över. 
Intervjufrågorna skickades kort innan intervjun till studenterna för att möjlighet att läsa skulle 
finnas. Talutrymmet blev jämnt fördelat och samtalet hade ett önskat flyt där studenternas 
olika tankar många gånger bollades mellan varandra. Som intervjuare höll jag mig i 
bakgrunden då jag inte ville att mina tankar och åsikter skulle speglas i informanternas svar. 

Transkribering och analys av transkribering 
Transkriberingen är återgiven på ett så korrekt sätt som möjligt utifrån studenternas sätt att 
tala, vilket innebär att felsägningar och grammatiska fel är återgivna utan omskrivning. 
Endast en del hummanden och andra läten har ignorerats. Notering och reflektion har gjorts 
kring de spontana pauser, gester, betoningar och förändringar i röststyrka som 
uppmärksammats vid analysen. En del dialektala skillnader i språket har uppmärksammats 
mellan informanterna, men då det inte har relevans för studien har detta inte återgivits i 
transkriberingen. Vissa delar har klippts ihop i min senare analys av transkriberingen, för att 
reflektioner som rör samma, eller ett snarlikt, tema ska kunna presenteras. För att minnas de 
resonemang som fördes startades transkribering kort efter genomförd intervju. Första steget 
av transkriberingen var att lyssna igenom materialet, för att delar som småprat och annat 
skulle kunnas sållas bort. Ett inspelningsprogram på dator användes för att dokumentera 
intervjun. Som förberedelse inför transkribering lästes valda delar ur Kvale och Brinkmann 
(2014). 

Analys av insamlat material 
För att redovisa informanternas svar kring huruvida inlärning via sång och sångtexter är en 
bra metod för språkinlärning visar jag nedan hur jag har gått tillväga i min analys av 
intervjudata. Jag har läst studier där narrativ analys har legat till grund, men då mitt arbete 
inte rör rena berättelser väljer jag att använda tidigare forskning något omarbetat, så att de 
passar mitt arbete. Jag har också tagit hjälp av Patel och Davidsson (2011)  som skriver om 
fenomenografiska analyser, vars syfte är att undersöka människors uppfattningar om fenomen 
i fyra olika steg. Kvale och Brinkmann (2014) skriver också om analyser som kan delas in i 
olika steg. Både Patel och Davidsson (2011) likväl som Kvale och Brinkmann (2014) syftar 
till att utifrån en kartlagd helhet bryta ner densamma för att se eventuella teman, teman som 
sedan sätts ihop igen vilket skapar en ny och omarbetad helhet. 

Efter avslutad intervju blev det begynnande steget att lyssna och läsa igenom de insamlade 
materialet för att hitta eventuella svar som behandlar arbetets syfte och frågeställningar. Nästa 
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steg blev att kartlägga eventuella teman som uppkommit i intervjun, bland annat genom 
rangordning av utsagor som lyfts mest frekvent och återkommande. I ett tredje skede 
granskades dessa teman, där jag försökt att utröna om informanternas svar är färgade av 
kontexten de är i, eventuella brister i beskrivandet av händelser och huruvida informanternas 
gör medvetna val att lyfta specifika punkter utifrån till exempel egna intressen. (Ferm, 2004) I 
ett avslutande och fjärde steg sammanfattades temana och gavs de rubrik som är återgivna i 
studiens resultat. För att närma mig den närhet som återfinns i informanternas svar har 
studenternas egna ord och formuleringar i så stor utsträckning som möjligt använts (ibid.) 

De teman som framträdde i analysen är;  

• Prosodi, i form av rytm och språkmelodi, (i sammanfattning även i form av agogik) 
• Förståelse, bland annat med fokus på repetition och härmning 
• Sång som ett hjälpmedel.  

Dessa teman presenteras sedan i framförallt resultatanalys, men återkommer också i 
resultatpresentation, diskussion och sammanfattning. 

Kvalitativa Intervjuer  
Inför framställning av intervjufrågor har hänsyn tagits till Kvales nio frågekategorier. Bryman 
presenterar de nio frågekategorier Kvale utformat och som är vanliga i kvalitativa studier.  
 
 

• Inledande frågor  
• Uppföljningsfrågor 
• Sonderingsfrågor 
• Preciserande frågor  
• Direkta frågor  
• Indirekta frågor 

• Strukturerade frågor 
• Tystnad (Den/de intervjuade 

ges tid att tänka efter)  
• Tolkande frågor  

 

(Bryman, 2011 s 307). 
 

För att öka transparensen i intervjufrågorna väljer jag att presentera frågor och följdfrågor 
som förekom under intervjun med Kvales nio frågekategorier som förlaga. För en översikt 
över frågorna (ej följdfrågor) som användes vid intervjutillfället se bilaga 1.  

 
• Inledande frågor:	  Hur tycker du att det är att lära sig ett nytt och främmande språk?  

• Uppföljningsfrågor: Spännande, men hur tänker du då kring språket i sång?  

• Sonderingsfrågor: Spelar det någon roll om man förstår texten eller inte?  

• Preciserande frågor: Vad gjorde ni då?  

• Direkta frågor: Visste ni vad sången handlade om?  

• Indirekta frågor: Hur tror du sången skulle kunna hjälpa i främmande språk?  
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• Strukturerade frågor: Jag tycker att det är intressant det du säger om rytm, och skulle 
vilja rikta fokus kring det ett slag… 

• Tystnad: (Den/de intervjuade ges tid att tänka efter)  

• Tolkande frågor: Så du menar att det finns vissa språkljud i portugisiskan som inte 
finns i svenskan?  

 
 
Tystnad som presenteras som en egen frågekategori är enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
viktig, då det ger informanterna tid att svara. Då studien bygger på en gruppintervju kändes 
det extra viktigt att tillämpa god tid till att svara, då jag gärna ville att informanterna skulle 
kunna komplettera varandras tankar.  
 
Svenning (2003) skriver om intervjuareffekt. Med det menas att genom intervjuarens närvaro 
och interaktion, genom till exempel kroppshållning och minspel, kan intervjuaren påverka 
informanternas svar. Svenning menar att i efterbehandling av svaren finns en stor felmarginal 
då misstolkning och felaktiga härledningar till sammanhängande svar kan påverka validiteten. 
En möjlig aspekt till dessa misstolkningar skulle kunna grunda sig i intervjuarens egna tankar 
kring ämnet och den förståelse kring begrepp via tidigare forskning som intervjuaren skaffat 
sig, vilket sedan påverkar dennes bedömning att på ett subjektivt sätt granska och förstå 
deltagarnas svar. 

Fokusgrupp 
Enligt Bryman (2011) är en fokusgruppsintervju en metod där en grupp människor som alla 
delar någon slags samhörighet såsom social status, ålder, erfarenheter eller tankar där 
informanterna tillfrågas efter givna teman eller frågeställningar. Valet av kvalitativ 
fokusgruppsintervju som metod gjordes med utgångspunkt i att försöka komma åt 
informanternas tankar, åsikter och upplevelser kring inlärning av främmande språk genom 
sång.  I ett försök att kunna utläsa om informanterna hade liknande tankar och funderingar 
kring relationen sång och inlärning i främmande språk valdes fokusgrupps-intervju med 
förhoppning om att den ene informantens svar skulle hjälpa till att föda tankar hos de andra. 
Dessa tankar kan sedan lyfta arbetet vidare genom en fördjupning, då samma fråga kan 
berikas från olika synvinklar. Ett fokusgruppssamtal kan också visa på motsatta tankar vilket 
då ger indikationer om de olikheter som finns i informanternas uppfattningar av en liknande 
upplevelse, vilket hjälper studien genom att belysa deras oenighet. 

Att använda fokusgrupp har fördelar såväl som nackdelar. Fördelar är bland annat att trots få 
deltagare kan ett djup och nyansering skapas då intervjun kan lyfta upp perspektiv med olika 
vinklingar genom att informanterna kan samtala med varandra (Wibeck 2010). Detta ger 
också utrymme för de som lyssnat att tillföra sina egna tankar och erfarenheter. Wibeck 
(2010) menar också att informanterna ofta känner sig delaktiga i samtalet vilket anses 
uppskattas. Baksidan med fokusgrupper menar Wibeck (2010) kan vara att intervjuaren inte 
har förmåga att formulera korrekta frågor eller att personkemin och bekvämligheten mellan 
intervjuaren och informanterna eller informanterna sinsemellan på något sätt är skadad eller 
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inte etablerad. En skadad eller ej etablerad relation skulle i värsta fall kunna innebära att 
deltagarnas svar blir korta och utan eftertanke eller att studien inte går att genomföra och 
måste avslutas. 

Urval  
Urvalet består av tre kvinnliga musikstudenter mellan 24-28 år, som under en respektive två 
terminers utbyte i Brasilien fått chansen att lära sig ett främmande språk, i detta fall 
brasiliansk portugisiska. Universiteten i Brasilien dit utbytet är förlagt ligger i Rio de Janeiro 
och Brasilía. Ingen av informanterna har tidigare erfarenheter av det portugisiska språket mer 
än korta kurser tillhandahållna av hemuniversitetet precis innan avfärd. Dessa kurser 
anordnades genom brasilianska studenter som var på utbyte i Sverige. Alla informanter är 
musiklärarstudenter och har sång som huvudinstrument vid utbildningen i Sverige likväl som 
vid utbytesstudierna. Valet av just sångstudenter i undersökningen grundar sig i en 
föreställning om att de ska vara relativt medvetna om sina röster, och bör använda sina röster 
till sång dagligen. Förhoppningsvis kan de också använda sig av termer utifrån deras 
profession som blivande sånglärare. Att de alla är musikstudenter kan ge en bias på 
undersökningens resultat genom att de är övervägande positiva till språkinlärning som är 
kopplat till musik, i detta fall specifikt sång. Informanterna benämns i studiens resultat och 
analys med fingerade namn. De tre informanternas fingerade namn är Karin, Lisa och Stina. 

Urvalet gjordes i relation till mina egna kunskaper i portugisiska och att de personer som 
intervjuats alla har en relation till att ha varit på samma utbyte som jag. En brist i urvalet av 
informanter kan vara att det sedan tidigare finns en etablerad relation, men förhoppningsvis 
leder denna relation till ett uppbyggt förtroende som kan stärka mitt arbete. Bristen jag vill 
lyfta upp ligger i att vi alla under olika perioder varit vid samma universitet, vilket kan leda 
till att vissa saker är underförstådda oss emellan, vilket då inte synliggörs i arbetet utan finns 
där i tyst samförstånd mellan oss. Detta tysta samförstånd försöker motverkas via följdfrågor 
kring de saker som är relevanta och att i efterbehandling försöka analysera fram delar där 
något underförstått inträffat. Bryman (2011) lyfter upp eventuella fallgropar i kvalitativ 
forskning när han skriver att den kvalitativa forskningen hotar informanternas objektivitet 
genom en allt för nära relation till intervjuaren, vilket äventyrar tillförligheten. Det bör också 
tilläggas att det är en unik möjlighet att kunna undersöka dessa studenters något ovanliga 
upplevelser av att ha lärt sig ett främmande språk, där de alla varit sångstudenter under 
studierna. 

Etiska överväganden 
För att tillgodose informanternas rätt till individskydd har information kring intervjun givits 
via ett informerat samtycke (bilaga 2). Informationen inför och kring intervjun har i så stor 
mån som möjligt utformats i enlighet med vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 
De fyra forskningsetiska principerna är; Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitets-
krav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2011). Informanterna har vid en första kontakt 
informerats via mail, för att sedan utförligt kunna ta del av informationen via ett informerat 
samtycke (bilaga 2) där de informerats om att inspelningen kommer att raderas efter 
färdigställt arbete, att de när som helst kan välja att dra sig ur studien och att de kommer att 
vara anonyma efter det skriftliga arbetets färdigställande. Jag har med tanke på 
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informanternas konfidentialitet valt att använda mig av fingerade namn i arbetets resultat och 
analys. Då det föreligger en problematik i att utbytet är unikt, då det enbart är ett universitet i 
Sverige där detta utbyte är förlagt, har överväganden gjorts kring att inte publicera arbetet 
med tanke på deltagarnas konfidentialitet, men då svaren inte delger vem utav deltagarna som 
uttrycker dessa tankar anses ändå en publikation möjlig. Överväganden har också gjorts till 
studiens syfte och intervjufrågornas risker i att någon skulle kunna bli kränkt. Då antagande 
har tagits kring att de data som insamlat inte speglar allt för utelämnande egenskaper hos 
deltagarna bör konfidentialitet i detta sammanhang inte vara ett problem. Frågan har också 
lyfts hos informanterna som givit sina godkännanden. 

I och med intervjuarens efterbehandling och tolkning av informanternas svar kan 
tillförlitligheten påverkas, då egna erfarenheter och åsikter kan färga innehållet (Bryman 
2011). Även om det kan vara svårt att komma runt efterbehandlingsproblematiken Bryman 
(ibid.) skriver om har jag efter Vetenskapsrådets (2011) God forskningsed försökt att i så stor 
mån som möjligt formulera följdfrågor där jag medvetet ”spelar dum” för att få ett rikare och 
mer detaljerat svar. På grund av utformningen av intervjuguiden (bilaga 1) har jag också 
försökt att ha så låg strukturering som möjligt i ett försök att låta informanterna svara fritt.  

För att svaren i studien ska stämma överens med informanternas tankar kring vad som delgavs 
under intervjun har jag bett informanterna att efter färdigställande av arbetet läsa igenom 
svaren och granska min tolkning av deras svar i resultat och analysdel.   
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RESULTATPRESENTATION 
Nedan presenteras informanternas svar under var och en av de frågor som ställdes vid 
intervjutillfället. Svaren är utskrivna i kronologisk följd. De tre informanterna omskrivs med 
fingerade namn. 

 

1. Hur tycker du att det är att lära sig ett nytt och främmande språk?  
 
Karin framhåller att det var lärorikt men också svårt. Hon säger också att ” när man är 
i en portugisisk miljö så tycker jag att man lär sig fortare”. Karin pratar också om att 
det efter cirka 6 månader blev lättare att prata. Hon upplevde också att det var svårt 
när hon varit hemma över julen, då hon var tvungen att återuppta språkinlärningen på 
nytt. Dock framhåller hon att det kändes positivt för hennes förmåga att minnas 
språket över tid. Karin säger att hon lärde sig språket mest genom att prata med andra. 
Hon lyfter också att i sångundervisningen var översättning av texter en viktig del i 
utveckling av det portugisiska språket. 
 
Lisa lyfter ”att det har varit väldigt intressant att lära sig portugisiska ur en miljö som 
inte är skolan”, och att det då var intressant att lära sig genom de personer hon mötte i 
vardagen. Lisa pratar också om hur hon har svenskalektioner för nyinvandrade och 
säger att det finns en problematik kring att öva på tillrättalagda meningar. Enligt Lisa 
behöver man får tala men andra i spontana möten. Lisa pratar om att det är viktigt att 
våga göra fel, bland annat säger hon; ”så var det ju när man pratade med folk så 
skrattade de, de ju åt en hela tiden […] -det där är fel, ja men hur är det då?” Lisa 
säger också att den kontinuerliga repetitionen av att prata med andra var viktig för att 
ta till sig det främmande språket. 
 
Stina säger att vid deras utbytesuniversitet var det mer eller mindre obligatoriskt att 
läsa portugisiska för de svenska studenterna, något hon upplevde som ett negativt 
stressmoment. Det märks också när hon säger att det ”kändes som att (eh), men ni ska 
ju inte ha svårt att prata det här… utanför den salen, men sen var det väl ingen som 
trodde det kanske… men det inbillade jag mig. Stina säger att hon fastnade mycket i 
grammatiska regler, något som hämmade henne till en början.  
 

2. Kan du nämna några svåra ord som du har stött på som är svåra att 
uttala? Vilka specifika ljud tycker du är svåra att uttala?  

 

Karin beskriver hur ord med nasaler var svåra att uttala, bland annat Coracão (hjärta) 
och Pão (bröd). Att det kan vara problematiskt nämner hon när hon säger ”Pão är ju så 
dumt för det blir ju ett helt annat ord, det blir ju fel ord liksom. Så det kunde de ju reta 
en lite med ibland. Så det tycker jag nog var det svåra”. 
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Lisa stämmer in i Karins resonemang och fortsätter med att säga ” Ja för det är ju inte 
alls, naturligt för oss, vi har ju inte alls de ljuden i svenskan” Lisa framhåller också att 
det var svårt eftersom portugiserna pratade fort. De kapade också vissa ord enligt 
henne för att de skulle gå fortare att komma till nästa ord, vilket gjorde det svårt att 
urskilja vart orden började och slutade i meningar. Hon säger också att ” man måste 
kunna kategorisera, och när man inte kan göra det så blir det ju mest en gröt.” 
 
Karin säger att det var stor skillnad utifrån vem man pratade med, där en del 
människor var ”pedagogiska och pratar vartenda ord”, medan andra personer inte gick 
att förstå. 
 

3. Har ni någon uppfattning om hur det främmande språket ”låter”, dess 
prosodi? Vilka skillnader finns det gentemot det svenska språket? 
 
Karin tycker att språket är mörkare och längre bak, till skillnad från svenskan som 
anses mer melodisk och längre fram i munhålan. 
 
Lisa och Stina anser att portugisiskan känns ”smattrig”. Stina säger också att 
språkmelodin är en skillnad, där portugisiskan inte har lika många dalar och toppar. 
Hon framhåller dock att svenska inte är lika extremt som norska i det avseendet. Stina 
kan inte riktigt sätta fingret på hur den portugisiska melodin är, men ger ändå några 
exempel. 
 
Även Karin ger exempel på hur många namn och ord betonas olika. 
Lisa lyfter en skillnad när hon säger att de talar rytmiskt, och att det skulle vara en 
skillnad inte från svenskan, men i sång.” Men det blir ju en helt annan sak när de 
sjunger, än när de pratar. Jag tänker mig ändå att de har många ord som är liksom, 
[…], att konsonanterna gör det rytmiskt” 
 

4. Hur tycker ni att det är att sjunga sånger på ett främmande språk? 
 
Stina säger att det är lättare att sjunga då man oftast har en sångtext som man studerat 
in. Att kunna texten utantill säger Stina ger en frihet att uttala ord på rätt sätt. Hon 
lyfter också en rädsla i att vid spontant tal är hon rädd att det hon säger ska bli fel eller 
låta försvenskat, något hon inte upplever i sång.  
 
Att det var svårt att sjunga på portugisiska är något Karin återkommer till, och säger 
att 
 

 Sen andra terminen så tyckte jag att det var mycket roligare när jag väl kunde prata 
portugisiska, för då lärde jag mig mycket snabbare att sjunga på portugisiska också. Så då 
tyckte jag att när jag väl kunde språket […] då kunde jag lägga lite mer uttryck i sången. 
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Lisa säger sig ha svårt att uppfatta om det var lättare att sjunga om man inte hade haft 
språket med sig, då hon vid sångtillfället redan lärt sig en del portugisiska. Lisa lyfter 
en annan problematik när hon säger att, 
 

En ton kan var liksom… flera stavelser, fast det händer liksom samtidigt, det är inte som 
att, att man sjunger tonen flera gånger utan det är liksom bara en ton och sen ska allt bara 
tryckas in där. , just det är ju svårare än att prata, för när jag pratar kan jag ju prata en 
stavelse i taget eller vad man ska säga, då kan jag välja själv, men när jag tvingas sjunga 
visst många ord på en viss melodi så är inte det helt, jättelätt. 
 

Lisa säger efter detta resonemang att hon upplever svenskan som mycket striktare, då 
man har en stavelse per ton som tradition när sånger skrivs. Hon tror också att det 
skulle vara lättare att uttala dessa ord med fler stavelser per ton om man kunde det 
främmande språket. 
 
Stina säger sig också ha haft problem med att man i Brasilien är vana vid att sjunga 
med fler stavelser på samma ton, men för att lära sig rätt uttal härmade hon hur 
Brasilianska artister gjorde i dessa passager. Hon säger; 
 

Jag har ju alltid lärt mig låtar genom att lyssna, så jag är så himla inkörd i det, och så 
lyssnar jag liksom på hur gör dom det, ja men okej, det där E:et, det hörs typ inte, det hinns 
inte riktigt med så då gör inte jag heller det. 
 

Stina säger också att hon översatte de flesta sångtexterna hon hade för att få en 
förståelse. Ibland pratade hon också med Brasilianarna så att hon lärde sig ” vad 
innebörden är på riktigt. Det känns ofta så tvetydigt, så här, vi sjunger om att vi är 
ledsna och vi gråter men det är en så glad låt”. 
 
Lisa säger att hon också tog hjälp av andra klasskamrater. Hon säger också att ibland 
behövde man inte efterfråga hjälp, då det var snabba med att rätta henne ändå. 
 

Det är så intressant att man hör det man lyssnar efter, ibland är man så inställd på att höra 
nånting att även om de upprepar och upprepar och upprepar så hör man bara det man först 
har tänkt, och när man sen får det förklarat och man tänker tillbaka hur sa dom de 
egentligen så var det ju ganska solklart ändå, fast man är så sjukt inställd på nåt som man 
hör det liksom inte. 

 

5. Visste ni vad sången/sångerna handlade om? 
 
Karin berättar att hon tog reda på vad låtarna handlade om för att förstå, och hon 
pratade också med vänner för att förstå bland annat metaforer. 
 
Stina säger sig anse att man måste ha ett uttryck i sången, vilket man får genom att 
förstå vad man sjunger om. Stina säger också att ” engelska är ju så inhamrat i en 
liksom, så det är nästan som att sjunga på svenska, nästan”. Hon säger att även om hon 
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i stora drag vet vad den portugisiska låten handlar så är det svårt att hitta en känsla när 
hon inte vet exakt varje ords betydelse. 
 
Lisa säger att det var många gånger som hon sjöng sånger där hon inte tagit reda på 
vad den handlade om.  
 
 

6. Spelar det någon roll om man förstår texten? Varför/varför inte? 
 
Alla tre informanterna är eniga om att förståelse av språket är viktigt i sång. 
 
Karin säger att det är först då kan ”ha en tanke om vad man sjunger om.” 
Stina berättar att tolkning är svårt att sätta ord på, och hon säger att det ibland är svårt 
att förstå det uttryck som svenska sångare och sångerskor använder sig av. Hon säger 
”det finns ju folk som sjunger svenska låtar som är svenskar, och så blir man såhär, 
men är du helt med på om vad du står och sjunger för nånting”. Stina berättar att det 
skulle kännas obekvämt för henne att ställa sig på en scen och framföra något som hon 
inte reflekterat över vare sig uttryck eller vad texten handlar om. Det är viktigt för 
Stina att förstå det hon sjunger om. 
Lisa säger att hon inte särskilt ofta slog upp enstaka ord, utan det viktiga för henne var 
att förstå sammanhanget. 
 
Stina berättar att om man en situation hon inte skulle vilja hamna i när hon säger ” Det 
här är ju världens sorgligaste låt, har inte du kollat upp hur det här var innan. Det var 
väl mest det jag var rädd för.” 
 
Karin berättar om en teaterkurs hon läste i Brasilien. Under ett monologarbete hade 
hon valt en sångtext att arbeta med. Det ledde till att hon förstod sången på djupet. 
Negativ var dock att det tog mycket tid att arbeta med texten, vilket hon då inte skulle 
kunna tillämpa vid instudering av alla låtar som skulle sjungas. 
 
 

7. Vid inlärning, läser du orden eller lär du dig texten på gehör? 
 
Alla informanter är eniga om att de använde texter, men att de huvudsakligen lyssnade 
sig till hur låtarna gick. Det var ingen som frekvent arbetade med att studera in sånger 
via noter. 
 

8. Är det lättare att uttala språkljuden när du sjunger eller när du talar 
 
Lisa säger att när man sjunger så får man, till skillnad från tal, en melodi att förhålla 
sig till. Hon säger också att ”då behöver man ju inte skapa sig sin egen liksom 



	  

	  
	  19	  

satsmelodi, för rytmerna… och tonerna finns redan där, om man nu gör låten som den 
asså, den artist som man har lyssnat in sig på då. Så det är, på så sätt skulle jag säga att 
det är lättare”. Lisa säger också att hon ständigt hade en oro kring hur hon skulle 
uttrycka sig eller uttala ord korrekt. 
 
Stina berättar om en konsert de hade i Sverige tillsammans med de brasilianska 
utbytesstudenter som gästade året efter hennes vistelse. Hon berättar då om en specifik 
situation där sången och talet skiljer sig gällande uttal;  
 

När vi hade repat halvt och såhär, Amanda, det var nåt ord jag inte förstod och så här, men 
vi sjunger igenom den en gång åh så bara, amen näe nu var det helt perfekt, shit, du låter ju 
som en, du låter som att du kommer från Brasilien såhära, men kan du läsa texten för mig 
en gång och då bara – oh, you’re a swedish girl speaking portuguese (skratt) jag bara, tack 
så mycket. 
 

Hon tillägger att hon vid detta tillfälle försökte, både under sången och när hon läste, 
att få det portugisiska uttalet att bli så korrekt som möjligt, men att det ändå lyser 
igenom när man inte talat ett språk särskilt länge. Hon påpekar då att härmning är 
lättare, men när man tvingas fundera ut hur ord ska uttalas själv blir det svårare. 
 

9. Tycker du att sjungandet har hjälpt dig att hitta uttalet? Vilka funktioner 
var det som hjälpte? 
 
Stina berättar att hon skulle lära sig saker så var det just när hon; 
 

 verkligen lyssnar på, okej hur uttalar dom de här, okej där kapar dom, dom bort dom 
bokstäverna så att jag liksom verkligen studerar ju, det hinner jag, eller så hära, men då var 
det ju också för att jag ville liksom, men jag vill kunna sjunga den här låten på ett så korrekt 
sätt som möjligt eller vad man ska säga. 
 

Det fokuset säger sig Stina inte ha när hon pratar med andra. Då studerar hon inte hur 
det låter när andra pratar. Hon säger att ” Då har jag ju fullt upp med oh bara såhär, 
försöka hänga med eller innan jag kunde orden på portugisiska så var det ju att tillslut 
så blev man ju trött på att försöka fokusera, så då slutade jag ju bara lyssna”. 
 
Karin säger att ” man kan ju härma mer än vad man kan när man ska prata själv”. 
 
- jag sitter och tänker att… om det ska hjälpa på nåt sätt så kanske det… krävs att, att språket i låten 

används på samma sätt som språket används i vardagen. Om det är en låt som är väldigt, ah jag vet 
inte [riktar sig till Stina] Om du skulle säga den texten, skulle du säga den med samma liksom… 

- (Stina) näe det skulle jag inte, eller liksom, det skulle ju inte låta likadant.[…], för att den svenska 
låten jag sjöng, den är ju närmre mitt talspråk […] fast det är ju också för att jag har bestämt att det 
är så jag vill göra den sången. 
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Karin har sjungit en sång (Saudo a samba loca) som består av många grammatiska fel. 
Hon menar att dialektala skillnader i sånger kan krångla till det ibland, eftersom man 
då kan lära sig dessa grammatiska fel. 

Lisa säger att ”ja, det behöver kanske inte vara så korrekt när det är musik för att man 
har någon slags konstnärlig frihet när det kommer till, till sång, […] eller sångtexter” 
Lisa säger också att alla språk har ett talspråk och ett skriftspråk som inte alltid 
stämmer överens med varandra. 

Stina resonerar kring att olika sångtexterna kan var mer eller mindre korrekta, och 
pratar om att sånger som baserar sig på dikter skulle kunna vara ett exempel på när 
man närmar sig talet i sång. 

10. Vad är dina tankar kring vad som skulle kunna vara positivt med sång 
som medel i språkundervisning 
 
Lisa svarar att; 

jag tror att det viktigaste är att man genom sången, dels att man har en melodi och en rytm 
att hänga upp texten på så att det inte är, att man har ett hinder mindre så att säga… så att 
det blir lättare att använda sig av språket. även, och det spelar egentligen ingen roll om man 
förstår vad man sjunger eller inte, utan att man bara får använda sig av språket muntligt. 

 

Karin säger att det är bra att ha sångtexter som material i språkundervisning, där 
uppgiften blir att översätta sången eller sjunger på lektionen. 

Lisa säger att hon ibland också har studerat sånger där hon letar efter verb, substantiv 
och andra satsdelar. Sångtexten sägs då fungera som något att förhålla sig till, och en 
motivation till att lära sig vad sången handlar om till motsats till att lära sig vilken text 
som helst. 

11. Vad är dina tankar kring vad som skulle kunna vara negativt med sång 
som medel i språkundervisning 
 
Lisa framhåller att alla människor inte gillar att sjunga. Hon säger också att en del 
människor inte känner sig bekväma i att sjunga. 
 
Stina säger att om man ber någon att sjunga som inte är intresserad av sång, lägger 
man på ett negativ fokus efter det blir ett moment till att hålla reda på. 
 

12. Hur arbetar ni med elever i låtar med främmande språk? 
 
Lisa säger att hon inte har arbetat på så främmande språk med elever, utan enbart på 
svenska och engelska. 
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Karin lyfter då situationer när hon lärt ut svenska sånger till de som kommer från 
Brasilien. Hon säger att det lärde också lärde sig genom repetition och lyssning av 
svenska sånger som instuderingsmetod. 
 

13. (Övriga Tankar)  
 

Stina säger att sång är ett bra hjälpmedel för personer som gillar att sjunga, eftersom 
man får en alternativ ingång till språket. 
 
Lisa tror att det kan vara ett bra verktyg för sångare och att man kan bli stärkt i att 
använda sig av språket genom att öva språket via sång. Hon säger också ” det kanske 
gör att man vågar inom andra områden också, där man inte blir hjälpt på samma sätt”. 
 
Karin säger att även om man inte gillar att sjunga så kan många relatera till musik och 
genom att lyssna på hur sångare fraserar kan man lära sig att ta till sig ett språk. 
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RESULTATANALYS 
I följande analys kommer informanternas svar analyseras. Svarens innehåll har tillämpats av 
mig namngivna teman för att förtydliga empirin. Då svarens teman inte är allt för långa 
kommer de individuella rösterna presenteras från början av stycket för att på ett så transparent 
sätt som möjligt presentera svaren. 

Prosodi  

Rytm och inlärning 
Att rytm och språkmelodi är viktigt i samband med språkinlärning tycks de tre informanterna 
eniga om. Bland annat talar de om hur de försöker ta till sig det främmande språket 
idiomatiskt korrekt, där rytm anses som en viktig faktor för att förstå och urskönja meningar 
och ord. Stina säger att det upplevdes lättare att uttala ord och försöka härma en inhemsk 
accent när man lyssnat på musik än när man försöker skapa egna meningar i vardagligt tal. 
Hon säger att det beror på att ”det redan är satt i förväg, alltså jag sjunger ju en text som jag 
har lärt mig”. Stina menar att svårigheten när hon inte härmar är att uttalet bara finns i hennes 
eget huvud. Hon talar också om en problematik när man försöker sätta ihop egna meningar för 
att det kan komma ut mer försvenskat än när man härmar och sjunger. Karin säger sig ha 
upplevt att det var lättare att sjunga när man kommit in i språket. Det skapade ett utrymme att 
”lägga lite mer uttryck i sången”, vilket inte fanns tidigare. Hon säger också ”att det var 
lättare när jag kunde en del portugisiska, jag tyckte att det var lättare att sjunga då”. 

Skillnader i tal och sång 
I ett resonemang kring melodi som stöd lyfter informanterna prosodi (rytm, språkmelodi) och 
melodi. Stina säger att när man sjunger en sångtext så är både rytm, toner och melodi inlärt, 
vilket gör att man inte behöver ”skapa sig sin egen liksom satsmelodi”. Hon påpekar dock att 
det kan krävas att man gör som den artist man har lyssnat in sig på, med andra ord härma 
artistens sätt att uttrycka sig. Att man har en inlärd musikalisk melodi säger Stina underlättar 
språket och fortsätter med att poängtera hur det i sång, i jämförelse med konversation, krävs 
”mindre tankeverksamhet i nuet på så sätt”. Skillnaden mellan tal och sång är enligt henne att 
då man lärt sig en sång så behövs inte längre fokus kring talets rytmer eller tonhöjd. Däremot 
framhålls att i en konversation finns inget som kan hjälpa en, vilket kan vara stressande då det 
hela tiden finns tankar kring grammatiska regler och andra faktorer som försvårar uttalet av 
språket. Både Lisa och Karin nickar instämmande efter Stinas resonemang och båda 
framhåller att det är svårt i konversationer med andra då man alltid är nervös över hur 
meningar ska sättas ihop. Lisa säger att en rytm och melodi kan hjälpa en att ”hänga upp 
texten”. Lisa uttrycker att det då kan bli ett hinder mindre, vilket gör att det blir lättare att 
använda sig av språket. Lisa framhåller också att ”det spelar egentligen ingen roll om man 
förstår vad man sjunger eller inte”, eftersom fokus kan vara att lära sig språkmelodin. 

”Sen ska allt bara tryckas in där” 
Å andra sidan pratas det om att det kan finnas hinder i att förlita sig allt för mycket på melodi 
och rytmer. Informanterna lyfter en specifik svårighet de uttrycker finns i portugisisk musik 
(MPB1) men som inte återfinns i svensk musik. Lisa säger att ”en ton kan vara liksom… flera 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 MPB är en förkortning för Musica Popular Brasileira. Översatt till svenska blir det Brasiliansk populärmusik. 
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stavelser, fast det händer liksom samtidigt, det är inte som att (…) att man sjunger tonen flera 
gånger utan det är liksom bara en ton och sen ska allt bara tryckas in där”. Enligt henne är det 
en stor skillnad i jämförelse med talet, där man enbart behöver uttala en stavelse i taget och 
utan given puls. I MPB kan en ton ha ett flerstavigt ord inklämt medan i Sverige skulle varje 
stavelse skrivits ut i ett mindre notvärde. Att det är en svårighet antyder Lisa när hon säger 
”när jag tvingas sjunga visst många ord på en viss melodi så är inte det helt (…) jättelätt”. 
Hon säger att det troligen skulle underlätta om man kunde språket och att det känns som ett 
annorlunda sätt att sjunga på. Enligt henne är användandet av flera ord per stavelse inte något 
som återfinns i svensk musik, och syftar till att musiken i en jämförelse med portugisisk 
musik skulle ha en striktare form och nästan alltid en stavelse per ton. Stina håller med i Lisas 
resonemang om svårigheter när en ton kan ha flera stavelser. Enligt henne kan man komma 
runt problematiken genom att lyssna in sig på hur andra gör och säger ”ja men okej, det där 
E:et, det hörs typ inte, det hinns inte riktigt med så då gör inte jag heller det”. 

Rytmisering i sång och tal 
I samband med lyssnande för att återge korrekt uttal flyttas fokus mot språkljud. 
Informanterna talar om skillnader mellan svenska och brasiliansk portugisiska när det gäller 
språkljud. Lisa säger att vissa språkljud som finns i portugisiskan inte finns i det svenska 
språk, vilket då inte är naturligt i varken tal eller sång. Hon säger också att språkmelodin i det 
portugisiska språket är snabb och att brasilianarna ofta kapar slutet på ord och sammanfogar 
med nästa, vilket ledde till att det blev ”svårt att urskilja hur många ord det där egentligen 
var”. Lisas påstående syftar till tal, då hon säger att andra faktorer styr i sången som 
underlättar. Vilka dessa faktorer är talar hon dock inte om. Lisa framhåller att problematiken 
där Brasilianarna hugger av ord gör att det är svårt att kategorisera språket, vilket hon säger är 
viktigt ”man måste kunna kategorisera, och när man inte kan göra det så blir det ju mest en 
gröt”. I samband med svårigheterna i kategorisering säger också Lisa att ”det känns som att 
folk brukar säga att de pratar så rytmiskt”. Hon säger att ”det blir ju en helt annan sak när de 
sjunger” än när de talar. Enligt henne finns inte något bra exempel att delge, mer att det kan 
bero på att ”konsonanterna gör det rytmiskt”. Hon framhåller att det är något hon själv inte 
har reflekterat kring, varpå hon inte kan utveckla sitt resonemang. I denna problematik pratar 
informanterna om att det finns ett personligt uttryck att ta hänsyn till gällande talspråk eller 
sång. Stina säger ”för att den svenska låten jag sjöng, den är ju närmre mitt talspråk… fast det 
är ju också för att jag har bestämt att det är så jag vill göra den sången”. Ett ytterligare 
exempel på att det finns en valfrihet möter vi när Lisa och Stina bollar idéer mellan varandra: 

Lisa: ”Den låten som du sjöng Stina, på brasilianswedish night. Om du skulle säga den texten, 
skulle du säga den med samma liksom…” 

Stina: ”Näe det skulle jag inte, eller liksom, det skulle ju inte låta likadant”. 

De två informanterna talar om att det finns en skillnad mellan sång och språk när det 
kommer till uttal, och pratar i samband med detta om hur de ibland kan välja att följa 
språkets rytmisering i sång. 
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Förståelse  

Uttrycksfrihet genom förståelse 
Alla informanter är eniga om att lyssning på inspelad musik i det främmande språket är en 
effektiv metod för ökad förståelse. Bland annat Karin uttrycker att:  

”På portugisiskakursen, då kände inte jag att jag lärde mig nånting liksom, utan det var när jag 
pratade med mina kompisar på portugisiska som jag lärde mig (…) och jag lärde mig genom att 
översätta sångtexter och sånt”. 

Karin läste under en termin en kurs i teater när hon studerade i Brasilien. Vid ett tillfälle när 
de skulle arbeta med monologer valde hon en sångtext att arbeta med. Karin säger att genom 
ett noggrant arbete med texten ”så hängde man med mycket mer i vad den handlade om”. 
Informanterna verkar eniga om att en förståelse av textens innehåll är viktig, inte minst för 
uttrycket. Karin säger att en likhet mellan sång och tal är att utan en utvecklad förståelse är 
det svårt att ”lägga lite mer uttryck i sången”. Stina kommer återigen in på att det är svårt med 
det grammatiska då hon uttrycker ett hinder i att inte kunna sätta samman korrekta meningar. 
Hon säger också att det går att göra korrekta meningar i tal och sång när man härmat någon, 
men inte annars.  

”Våga göra fel” 
Informanterna talar om olika situationer där det ibland varit jobbigt att lära sig ett främmande 
språk. Lisa säger att trots att man kan vara rädd för att göra fel måste man ändå våga, även om 
man kanske blir utskrattad av andra. Hon poängterar att utan förmågan att ”våga göra fel” 
skulle det var svårt att ta till sig ett främmande språk. I kontexten framgår det att Lisa pratar 
om vardagligt tal bland vänner. Hon säger också att det är viktigt att ha vänner runt omkring 
som vågar ifrågasätta och säga ”det där är fel”, så att man själv får chans att säga ”ja, men hur 
är det då!” Lisa säger att det var genom denna typ av repetition som måste uppstå dagligen 
och kontinuerlig ”som det ändå gick”. Hon säger också att det är viktigt att upprepa och 
försöka härma, och lyfter att det bör göras några gånger så att det sätter sig. Stina pratar i 
samband med detta om en rädsla i att inte förstå en text vilket också enligt informanten leder 
till att man kan göra bort sig. Hon lyfter upp ett exempel där man kan göra bort sig om man 
inte har skaffat sig en förståelse för det man vill förmedla;  

”Varför då? Det här är ju världens sorgligaste låt, har inte du kollat upp hur det här var innan? Det 
var väl mest det jag var rädd för”. 

Skillnad i att härma fraser eller skapa meningar 
Informanterna går in på ett nytt spår när hon talar om dialektala skillnader mellan sång och 
talet. Lisa säger bland annat; 

 ”Jag tänker att, alla språk (…) det finns ju liksom ett skriftligt språk och ett talspråk, och de 
stämmer ju inte riktigt överens med varandra”. 

Stina lyfter upp ett exempel där hon inte förstått ett ord, varpå en brasiliansk student bett 
henne att sjunga igenom det en gång till. När hon gjort det och sedan fått feedback om att 
sången lät som en brasiliansk persons sång blev hon sedan ombedd att läsa samma text, varpå 
hon fick höra ”oh, you’re a swedish girl speaking portuguese (skratt) jag bara, tack så 
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mycket!” Stina kan inte sätta fingret på vad det skulle kunna vara som gör så stor skillnad 
mellan när hon sjöng och när hon läste, speciellt då hon anser sig ha försökt likna en 
brasilianskportugisisk dialekt likt den som talas i staden hon studerat i. Hon säger också att 
när man inte har talat det främmande språket över lång tid lyser den svenska dialekten 
igenom. Stina ser också skillnader i att man kan härma någon annan relativt lätt men så fort vi 
hamnar i ett läge där vi ”ska göra själv och börjar fundera […], då blir det ju svårare”. Enligt 
henne var det viktigt att ”kunna sjunga den här låten på ett så korrekt sätt som möjligt” med 
avseende på uttal. Hon framhåller sin väg till att nå dit, vilket är att lyssna in sig på vilka delar 
där hela ordet hinns med och vilka specifika ställen där artisten kapat i orden för att få ett 
bättre flyt.  

Informanterna lyfter att det är lättare att härma både tal och sång än att själv skapa meningar i 
stunden. Stina säger att när man pratar med andra hinner man inte med att lyssna in sig på om 
de kortar av orden eller inte. Hon säger att det beror på att man försöker hänga med i samtalet. 
Stina utvecklar Lisas resonemang om ett behov i att kunna kategorisera och säger ”Okej, hur 
många ord var det här, jag tror att det var tre, näe okej! det var ett (skratt)”. I skillnaden 
mellan att härma och att tala fritt ligger fokus enligt Stina på skilda saker. Karin lyfter i 
samband med detta in en problematik som hon säger sig ha upplevt i samband med lyssning 
som instuderingsmetod. Hon säger att ”Saúdo a samba loca som jag sjöng, den har ju sjukt 
mycket, eh, grammatiska fel […] Så det är ju vissa låtar som inte är så bra åh lära sig i 
början”. Lisa talar om ett tillfälle där hon skrivet en melodi till en text några av hennes 
sångelever skrivit. Lisa kom då att tänka på att det ”behöver kanske inte vara så korrekt när 
det är musik, för att man har någon slags konstnärlig frihet när det kommer till, till sång, eller 
liksom, ja sångtexter”. Lisa tror att när vi läser en text på ett främmande språk och 
uppmärksammar något som är grammatiskt inkorrekt, kan det bli en motivation till att granska 
texten, vilket då kan leda till ett lärande. 

Förstå det man hör 
I samband med problematiken att försöka uttala ord korrekt pratar Lisa om att hon bara kunde 
höra det hon var inställd på att höra. Hon säger att  

”Ibland är man så inställd på att höra nånting att även om dom upprepar och upprepar och 
upprepar så hör man bara det man först har tänkt, och när man sen får det förklarat och man tänker 
tillbaka - hur sa dom de(t) egentligen, så var det ju ganska solklart” 

Sång som ett hjälpmedel 

Musik som naturlig egenskap 
Informanterna säger att det är lättare att uttrycka sig i tal om man övat sig via sång. Stina 
säger att ”för sångare så är ju sång bara ett bra extra hjälpmedel att lära sig ett främmande 
språk för att man får ännu en ingång”. Karin pratar också om ett tidigare resonemang i 
intervjun, där Lisa delger att det kanske är just för sångare som det är ett bra hjälpmedel men 
också att det kan vara riktat till alla personer bara man gillar att sjunga. Lisa bryter in i 
samtalet och pratar om hur musik är något naturligt för de flesta människor. Hon poängterar 
att de flesta av oss lyssnar på musik dagligen och att det är svårt att inte utsättas för musik i 



	  

	  
	  26	  

vardagen på ett eller annat sätt. Karin stämmer in och säger: ”så kan man ju alltid lyssna på 
musik och sångare, bara av det så kan man ju lära sig… att höra språket”. 

Att använda språket 
Informanterna talar om olika sätt som sång kan underlätta språkmelodiutvecklingen, bland 
annat via repetition. Lisa pratar om ett exempel där hon i Sverige arbetat med nyanlända 
invandrare på deras väg att lära sig svenska; ”då var det ju samma för dem (…) det var väldigt 
mycket repetition och väldigt mycket lyssna”. Hon fortsätter att prata om inlärning av språk 
men lyfter nu in sång som hjälpmedel. Enligt henne kan sång underlätta uttalet av främmande 
språkljud och säger att det ”spelar egentligen ingen roll om man förstår vad man sjunger eller 
inte, utan att man bara får använda sig av språket muntligt”. Lisa kompletterar också med att 
sång kan vara något positivt så länge sång underlättar och fungerar som ett användbart 
verktyg. Hon säger att sången som verktyg kan resultera i ”att man blir stärkt av att kunna 
använda språket, och att det kanske gör att man vågar inom andra områden också, där man 
inte blir hjälpt på samma sätt”.  

Trygghet vid inlärning 
På frågan vilka personer sången skulle kunna missgynna ett lärande för är alla informanter 
enade och lyfter fram att en del människor inte känner sig bekväma med att sjunga eller inte 
tycker om att sjunga. Stina säger att ”om det är något som man inte känner sig bekväm med, 
som att sjunga (…) så lägger man ju på fokus, alltså negativ fokus som bara gör att man inte 
känner sig bekväm”.  
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DISKUSSION 
Syftet är att undersöka i vilket eller vilka avseenden sång och sångtexter kan vara en bra 
metod för språkinlärning. I diskussionen av resultatet utgår jag från arbetets frågeställningar, 
vilka också har tillämpats som övergripande rubriker i kapitlet. Jag avslutar med att 
komplettera de tre begreppen prosodi, förståelse och hjälpmedel med två ytterligare, agogik 
och repetition. Genom att fokusera på dessa fem begrepp ur ett lärarperspektiv önskar jag 
presentera tankar som förhoppningsvis kan inspirera andra som har intresse av att lära sig, 
eller vill lära ut, språk via sång. 

Hur uppfattar sångstudenterna sångundervisning vid deras möjligheter att lära 
sig språk? 

Repetition och inlärning 
Upprepade gånger talar informanterna om repetition och att lyssna in vad någon annan gör 
som en metod de nästan uteslutande använt i sina studier av både sång och musik. Huruvida 
repetition används mer i sång än i tal framgår inte i studien, men den frekventa användningen 
av ordet i olika sammanhang och att informanterna väljer att återkomma till begreppet vid ett 
flertal tillfällen skulle kunna peka mot detta. Repetitionens relevans för studien och fältet i 
stort går inte att blunda för då informanterna flertalet gånger pratar om repetition, det återfinns 
i flertalet av den litteratur jag läst och är ett känt och nästan allmänt begrepp i den litteratur 
som behandlar ämnet. I informanternas fall verkar repetition stå för upprepning och frekvent, 
vilket bland annat kan utläsas i påståendet; ”det var väldigt mycket repetition och väldigt 
mycket lyssna”. Tidigare nämnda citat kan i situationen utläsa vara upprepningar av ord eller 
meningar. Ett ytterligare exempel som där en informant talar om repetition är när de säger sig 
vilja ”höra språket”, vilket då syftar till ett lyssnande i både sång och tal som måste repeteras 
mer än en gång och konsekvent. Med konsekvent menas att det bör vara en ständigt pågående 
process, till motsats från något som inträffar en gång i veckan mellan vissa klockslag. I alla 
fall pekar det mot att desto mindre tid som ägnas åt förfarandet desto längre tid borde det ta 
att skaffa sig kunskaper i ämnet, vilket i det här tillfället är sång och tal i ett främmande språk. 

Omedveten repetition 
I samband med repetitionsbegreppet kan man tillföra uttrycket ”Song stuck in my head 
syndrome” (Murphy, 1990) vilket innebär att sånger ”fastnar i huvudet” och man har då chans 
att upprepa vilket skapar en omedveten övning och reflektion över orden man hört. Vi kan 
tolka detta som att vi inte alltid kan påverka vilken kunskaps som fastnar, då det inte är säkert 
att det som upprepas i huvudet är något önskvärt. Informanterna diskuterar dock att det inte 
framgår i sånger huruvida uttalet är korrekt betonat eller inte, vilket då skulle kunna motsäga 
”Song stuck in my head syndrome” som en effektiv metod då det innebär att man repeterar 
något felaktigt. Informanterna uttrycker att det är lättare att känna igen korrekt uttal på 
svenska, eftersom de kan språket från grunden. I främmande språk, i detta fall portugisiska, 
säger informanterna att det är mycket svårare då de inte kunnat tillskaffa sig en tillräckligt 
djup förståelse för språket och dess uttal. 
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Underlättande faktorer vid inlärning via sång 
Informanterna talar om att det i sång kan finnas faktorer som underlättar. Jag återkopplar det 
till att gälla tidigare resonemang om att toner, melodi och rytm med flera kan fungera som ett 
stöd i sången, något som inte återfinns i vardagligt tal.  Det är också här informanternas tankar 
om en given satsmelodi och hur det stödjer användandet av språket kommer in. Informanterna 
talar också om att det kan vara lättare att uttrycka sig i tal om man övat sig via sång, där 
sången är en alternativ ingång för sångintresserade, som då kan tänkas ge en utvecklad känsla 
för rytm. En informant säger också att rytm och melodi i sång hjälper sångaren, då det ger 
något att ”hänga upp texten” på. De talar också om hur melodin är given i sång, men inte i tal. 
Det finns således ingen påtvingad rytm eller tempo i tal som tvingar till att prata fortare än 
vad som förmås. 

Olika sätt att lära 
När informanterna talar om att lyssna till sig språket och att höra språket kopplar jag det till 
de intelligensteorier Howard Gardner utformat (Nilsson och Backman, 2005). I dessa 
intelligensteorier, eller lärostilar, finns det sju olika stilar som syftar till vilket sätt en 
människa lär sig bäst på. En utav dessa lärostilar är den musikalisk-rytmiska intelligensen där 
personer har lätta att uppfatta ljud på olika sätt. Om den musikaliska intelligensen kopplas till 
en verbal (lingvistisk/språklig) intelligens skulle man kunna tänka att personen både är bra på 
att lära sig och förstå språk, samtidigt som den också är bra på att ta till sig viktiga moment i 
sången som kan underlätta för språkinlärningen. Nilsson och Backman (2005) skriver också 
om hur en person kan ha alla dessa sju intelligenser, bara mer eller mindre framträdande och 
utvecklade.  

Att	  öva	  prosodi	  
Informanten Lisa lyfter in tankar kring att användning av texten via sång är det viktiga och det 
”spelar egentligen ingen roll om man förstår vad man sjunger eller inte, utan att man bara får 
använda sig av språket muntligt”. Jag gör utifrån detta en tolkning som genom att använda 
språket till något annat än just utökning av ordförråd, till exempel att öva prosodi, öppnar upp 
många nya dörrar. Ulf Jederlund (2012) lyfter i sin bok Musik och språk - ett vidgat 
perspektiv på barns språkutveckling och lärande upp olika aspekter i autistiska barns väg till 
utvecklande av tal- och skriftspråk. I denna bok lyfts studier där man sett att en utvecklad 
musikalisk förmåga hos 4-5 åringar ha visat sig ha stort betydande för deras medvetenhet av 
fonologiska aspekter, vilket genom talet även underlättar vid läsutveckling. Främst är det just 
de rytmiska delarna av prosodi som min studie lyfter, bland annat via uttryck som ”hur 
språket låter” och ”konsonanter som gör det rytmiskt”, vilket även stämmer överens med 
andra studier i samma bok av Jederlund (2012). Liknande studier i Jederlund (2012) handlar 
återigen om autistiska barn, men behandlar nu vikten av rytm i utvecklandet av läsförmåga. 
Man såg då samband i att om eleven uppvisade god läsförmåga fanns också en utvecklat god 
rytm. När svårigheter i att läsa fanns hade barnen även svårt med rytm och vid svårigheter 
med att processa stavelser kunde man se samband i att det hade svårt att uppfatta och återge 
rytm. Jederlund (2012) och Dahlbäck (2011) lyfter båda prosodi eller rytm och dess inverkan 
på talet, vilket då kan kopplas till att rytm är grundläggande i vår förmåga att förstå språk 
generellt och inte bara kopplat till läsförmåga. Prosodi i sång är värt att lyftas upp då 
utvecklandet av ett musiköra genom sång också borde kunna ge de vinster som här 
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presenteras via Jederlund (2012), då både musik och sång är uppbyggda av rytm genom 
tonmaterialet.  

Vilka konkreta samband och skillnader framträder i deras berättelser och 
redogörelser av sina upplevelser? 

Uttryck och grammatiska fel 
När en granskning görs av de båda begreppen prosodi (rytm) och segmentalitet (vokal- och 
konsonantljud) i samband med att vi sjunger och talar kan vi se vissa skillnader. Uddén 
(2004) skriver om faktorer som rytmiska, syntaktiska, affektiva och melodiska aspekter alla 
återfinns i både språk och sång. Lindblad (1992) skriver att sång och tal skiljer sig åt rytmiskt, 
vilket då bekräftar Uddéns (2004) tankar om att rytm finns, men förklarar också det skillnader 
som Uddén saknar. Det kan då tänkas att där musiken är noterad och vi måste förhålla oss till 
en notbild försvinner ibland ett visst utrymme att uttala fraser korrekt till förmån för det 
musikaliska uttrycket. Det är också här informanternas resonemang om att uttala flera 
stavelser över en ton kommer in, vilket Lisa resonerar som onaturligt ur ett språkligt 
perspektiv då hon säger att det i tal inte finns något tempo eller rytm att förhålla sig till. 
Istället är det de melodiska och musikaliska reglerna som är viktiga att belysa. Om man 
vänder på det, och istället skulle återge sången i en striktare form rent talspråkligt skulle vi få 
avancerade rytmer rent musikaliskt, men som kan tänkas inte skulle vara svåra att återge, i 
alla fall inte om man sjunger på ett språk man är van vid. Informanterna lyfter upp just 
skillnader i olika språk och sång, där en informant säger att hon valt att sjunga med en 
frasering som liknar talet i en svensk sång, och resonerar kring att hon gör det för att det är 
hennes modersmål. 

Att förstå det som är ovant 
Det är svårt att särskilja sång från musik när man talar om musikaliska grundstenar som noter 
och toner. Informanterna lyfter upp i samband med deras uppfattningar om ordens början och 
slut, där Stina säger; ”Okej, hur många ord var det här, jag tror att det var tre, näe okej! det 
var ett”. Lisa talar också om ordens början och slut och säger ”man måste kunna kategorisera, 
och när man inte kan göra det så blir det ju mest en gröt”. Informanternas resonemang och 
studierna av Jederlund (2012) och Patel (2008) pekar mot att en utvecklat god rytm kan 
underlätta för oss att förstå ord. Robinson Reigler och Robinson Reigler (2004) pratar om hur 
vuxna för att underlätta och påskynda barns språkutveckling kan överdriva konsonant- och 
vokalljud, då dessa speglar prosodi som tidigare presenterats via Kjellin (2002) och Jederlund 
(2012). Just ovan nämnda överdrivande av prosodi skulle kunna underlätta för vuxna i 
främmande språk när man försöker uppfatta språkets början och slut. Som tidigare nämnts 
säger båda informanterna Lisa och Stina att det är svårt att uppfatta när ord börjar och slutar. 
Det kan då tänkas handla om små skillnader i orden som ska uppmärksammas, och det är 
också här prosodi kommer in som handlar om de olika beståndsdelar som återfinns i både 
sång och tal. Prosodins beståndsdelar är rytm, betoningar, accenter, intonation och frasering 
m.m. Man kan också tala om de segmentella faktorer som har en inverkan på både sång och 
tal, där segmentalitet innefattar konsonant- och vokalljud. Båda dessa delar, prosodi och 
segmentalitet borde vara något som vi kan öva oss i att både att höra och att återge verbalt, där 
sång för skulle kunna fungera som en motivation för övande. En informant pratar också 
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förståelse när hon säger ”ibland är man så inställd på att höra nånting att även om dom 
upprepar och upprepar och upprepar så hör man bara det man först har tänkt, och när man sen 
får det förklarat och man tänker tillbaka - hur sa dom de(t) egentligen, så var det ju ganska 
solklart”. Det kan innebära en selektiv utgallring av fakta som vi är öppna för i stunden, som i 
ett annat sammanhang kan tolkas på ett annat sätt (Bertilsson, 2008). I samband med detta 
lyfter Bertilsson (2008) att varje ny gång man lär något behöver det inte innebära repetition, 
då vi troligen har lärt oss något över tid som gör att vi kan ta till oss nya delar. 

Konsonant och vokalljud 
Enligt Kjellin (2002) och Stark (2014) anses sång främja språkinlärning då de har 
gemensamma aspekter som är viktiga, och syftar enligt Kjellin (2002) främst på de 
segmentella2 aspekterna, det vill säga konsonant- och vokalljud. Detta kan styrkas då Lisa 
lyfter att det verkar som att just konsonanter skulle göra talet rytmiskt i det portugisiska 
språket. Om det skulle vara en motsats till svenskan framgår inte i intervjusammanhanget.  

Utrymme för personligt uttryck 
Stina uttrycker det själv såhär; ”för att den svenska låten jag sjöng, den är ju närmre mitt 
talspråk… fast det är ju också för att jag har bestämt att det är så jag vill göra den sången”. 
Man kan här se ett visst utrymme hos sångaren/sångerskan att själv välja hur man förhåller sig 
till notbilden i fråga om övervägandet mellan tillämpning av språklig- eller musikalisk rytm. 

Inlärning och motivation 
Informanterna för fram tankar kring studentens motivation och för vilka sången fungerar som 
en hjälp eller ett hinder. De talar om att sång som medel bara är lämpligt för människor som 
är intresserade av musik och Stina lyfter till exempel upp att ”om det är något som man inte 
känner sig bekväm med, som att sjunga, då känner man ju, att istället för att ta bort fokus så 
lägger man ju på fokus, alltså negativ fokus som bara gör att man inte känner sig bekväm”. 
Detta kan då ses som ett stort hinder på vägen mot att lära sig ett språk, då man skapar en 
lärandemiljö som försvårar lärande.  

Prosodi 
När prosodi beskrivs presenteras det som grunden i tal, vilket också är det första steget till att 
kunna utveckla och öka sin kommunikativa förståelse i ett främmande språk (Kjellin, 2002). 
Även Koelsch och Sibel anser att prosodi är det första steget i barns språkutveckling. Enligt 
Kjellin (2002) och Stark (2014) anses sång främja språkinlärning då de har gemensamma 
aspekter som är viktiga, och syftar enligt Kjellin (2002) främst på de segmentella aspekterna, 
det vill säga konsonant- och vokalljud. Med utgångspunkt ur studier av Jederlund (2012), som 
något missvisande talar om autistiska barns väg mot utvecklandet av skrift- och läsförmåga, 
problematiseras prosodibegreppet. Studien kommer fram till att en utvecklat god rytm är 
viktigt för att ta till sig skrift- och läsförmåga, vars fonologiska aspekter borde kunna 
överföras till inlärning av främmande språk och tal, där sången står för inlärning av den 
prosodi som krävs för att underlätta språkinlärning. I min studie lyfts tankar om hur 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5. Segmentella fonem enligt Nationalencyklopedin;	  segmentella fonem är en gemensam benämning på vokal- 
och konsonant ljud, Motsatsen till detta är suprasegmentella (prosodi) fonem som syftar till betoningar, toner och 
rytmer. 
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medvetenhet i hur språket låter är avgörande för vår förståelse, vilket jag kopplar till de 
fonologiska aspekter som nämns ovan. Studierna av Tallal och Gaab (2009), Fagius (2001) 
Ho et al. (2003) och Mithen (2008) talar alla om hur musik utvecklar förmågan att minnas text 
och hur sång och hur musik kan förbättra kommunikationen mellan de båda hjärnhalvorna 
genom att använda text i samband med sång. Ovan nämnda studier är ytterligare exempel på 
en positiv effekt sång skulle kunna ha vid språkinlärning. 

Jederlund (2012) och Dahlbäck (2011) lyfter båda prosodi eller rytm och dess inverkan på 
talet, vilket då kan kopplas till att rytm är grundläggande i vår förmåga att förstå språk 
generellt och inte bara kopplat till läsförmåga. Prosodi i sång är värt att lyftas upp då 
utvecklandet av ett musiköra genom sång också borde kunna ge de vinster som här 
presenteras i Jederlund (2012), då både musik och sång är uppbyggda av rytm genom 
tonmaterialet. Det är också svårt att särskilja sång från musik när man talar om musikaliska 
grundstenar som noter och toner. Jederlund (2012) skriver att en utvecklat god rytm kan 
underlätta för oss att förstå ord. Robinson Reigler och Robinson Reigler (2004) pratar om hur 
vuxna för att underlätta och påskynda barns språkutveckling kan överdriva konsonant- och 
vokalljud, då dessa speglar prosodi som tidigare presenterats via Kjellin (2002) och Jederlund 
(2012). Just ovan nämnda överdrivande av prosodi skulle kunna underlätta för vuxna i 
främmande språk när man försöker uppfatta språkets början och slut. Fredrikson (2003) 
kommer in på att vuxna i sång lär sig melodin först, eller i samband med en text. Då melodi är 
en del av prosodi kan det innebära att det är de prosodiska aspekterna av sång vuxna först tar 
till sig. 

Repetition/förståelse 
Ett aktivt lyssnande som hjälpmedel är viktigt för att lära ett främmande språk, inte minst för 
att kunna tillämpa upprepning och härmning. Ett aktivt lyssnade, till skillnad från annat 
lyssnade, syftar till att medvetet vilja lära sig, i detta fall sång eller språk beroende på 
sammanhang. I samband med detta lyfter Bertilsson (2008) att varje ny gång man läser något 
behöver det inte innebära repetition, då vi troligen har lärt oss något över tid som gör att vi 
kan ta till oss nya delar. Det kan innebära en selektiv utgallring av fakta som vi är öppna för i 
stunden, som i ett annat sammanhang kan tolkas på ett annat sätt (Bertilsson, 2008). I 
samband med repetitionsbegreppet kan uttrycket ”Song stuck in my head syndrome” 
(Murphy, 1990) tillföras, vilket innebär att sånger ”fastnar i huvudet” och man har då chans 
att upprepa vilket skapar en omedveten övning och reflektion över orden man hört. Ett 
problem jag uppmärksammat i min studie är att det inte framgår i sånger huruvida uttalet är 
korrekt betonat eller ej, vilket då skulle kunna motsäga ”Song stuck in my head syndrome” 
som en effektiv metod då det innebär att man repeterar något felaktigt. 

Då jag i förväg inte reflekterat över huruvida repetition skulle vara ett framträdande drag i 
studien, bland annat genom ett försök till öppenhet gällande svarutrymme för deltagarna, tog 
arbetet en ny riktning. Repetitionens relevans för studien och fältet i stort går inte att blunda 
för då informanterna flertalet gånger pratar om repetition, det återfinns i flertalet av litteratur 
jag läst och är ett känt och nästan allmänt begrepp i den litteratur som behandlar ämnet. I 
informanternas fall verkar repetition stå för upprepning och något konsekvent återkommande, 
Med konsekvent menas att det bör vara en ständigt pågående process, till motsats från något 
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som inträffar en gång i veckan mellan vissa klockslag. Pelkonen skriver i sin studie om 
sångerskor och deras förmåga att härma (Pelkonen, 2008). Denna härmningsförmåga har 
utvecklats i en mångårig träning i sång, där härmning är en central del i instudering av nytt 
material. Vi kan då dra slutsatsen att desto mindre tid som ägnas åt förfarandet desto längre 
tid borde det ta att skaffa sig kunskaper i ämnet, vilket i det här fallet är sång och tal i ett 
främmande språk. Vi kan också, ur ett inlärningsperspektiv i skolan, tänka oss att denna 
övning i att härma via sång också skulle kunna ge vinningar även i språkinlärning.  

Vid presentationen av Howard Gardners sju intelligensteorier, lärostilar, skriver Nilsson och 
Backman (2005) att varje människa använder alla dessa sju stilar, men mer eller mindre, där 
en stil kan vara dominerande. I min studie kan man se att svaren till stor del är positivt 
inriktade kring sång som medel, vilket också kan problematiseras då musik och sång varit 
något de intervjuade är väl bekanta med i sin vardag som lärare eller blivande lärare. Jag 
väljer att ta dessa intelligensteorier till en vidare diskussion, då jag skulle kunna tänka mig att 
utbildning i att förstå andra personers inlärningssätt skulle kunna vara banbrytande i skolan, 
både för lärares arbete men också för elever. Eleverna skulle då få utvecklas på de sätt de 
känner sig trygga, vilket skulle kunna ge vinningar i deras motivation.  

Agogik3  
Då jag efter studiens resultat prövat agogikbegreppets relevans i förhållande till svaren, vill 
jag först föra en kort presentation av agogik för att sedan gå vidare in på dess relevans för 
studien. 

Enligt nationalencyklopedin förklaras begreppet Agogik enligt följande: ”Beteckning för de 
små, fria tänjningar av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för att musiken 
skall bli levande” (Nationalencyklopedin, hämtad 2014-12-07) Det handlar om subtila 
skillnader och är ofta kopplat till en personlig tolkning av uttrycket (Nationalencyklopedin, 
hämtad; 2014-12-07). Med tillämpning och medvetenhet i agogik som hjälpmedel i sång kan 
vi närma oss talets betoningar, vilket gör att små skillnader kan förtydliga och framhäva en 
fras eller ett uttryck. I sång skulle dessa små skillnader innebära att det går att höra ord som 
steg-en och stege-n, tank-en och tanke-n, och and-en och ande-n korrekt uttalat, vilket inte 
alltid är fallet då sång och musik har vissa regler som tänjer hur korrekt talet kan återges. För 
att föra resonemanget vidare presenterar Jältfors sin bild av ordet agogik såhär: ”Agogik eller 
’dragningar’ som man även i vardagligt tal brukar benämna tempoförändringar som inte 
noteras” (Jältfors, 2006). I en artikel av Wilson (2000) förklaras 1800-talets användning av 
agogik genom kända musiker. 

Musical agogics-that is, to the widespread use of rubato, rhythmic flexibility, pauses, and accents 
that is characteristic of Romantic music […] Romantic musicians appear to agree that rubato 
"colors" or heightens expression. Hugo Riemann argues that without agogics music would be 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 agogik [-gi: ʹk] (av grekiska agōgēʹ, egentligen ’förande’, ’ledning’, avaʹgō ’föra’, ’leda’), Första gången 
ordet påträffas är i Hugo Riemanns bok ”Musikalisk dynamik och agogik - lärobok i musikalisk frasering” från 
1884.[Fri översättning från tyska; Musikalische Dynamik und Agogik – Lehrbuch der musikalischen phrasirung] 
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"machinelike”, and Wagner asserts that music would be "colourless and lifeless" if played strictly 
as written. 

Vi kan se att den musikaliska agogik som här lyfts upp ses som en förgrening till rubato, där 
ordet rubato handlar om att gå utanför den nedskrivna pulsen och instrumentalisten är själv fri 
att styra tempot. Även om agogik inte innefattar tempoförändringar, då pulsen fortfarande 
finns kvar, kan vi se det som accenter som används för att göra sång eller musik levande. 
Även hos Elliot finns en koppling till Rubato, men också en koppling till hur agogiken kan 
vara en accentuering av text:  

The agogic accent, which falls into the realm of rubato, was a particularly important expressive 
device throughout the nineteenth century. If a certain note merits special accentuation for textual 
or general expressive reasons, the soloist may stress and hold it slightly longer then notated. 
(Elliot, 2006) 

Man kan i min studie se ett visst utrymme hos sångaren/sångerskan att själv välja hur man 
förhåller sig till notbilden i fråga om övervägandet mellan tillämpning av språklig- eller 
musikalisk rytm. Det är också här som tankar kring agogiken presenteras. Agogik kan 
förklaras som små förskjutningar av toner och i ett sångsammanhang skulle en tydligare 
agogik kunna uppstå när vi väljer att strikt följa talets frasering snarare än att följa en given 
notbild. Engstrand (2004) skriver om begreppet Finalförlängning, och syftar till att den senare 
delen av en fras får en tempoförändring då den saktar ner något. Detta är något som inte 
enbart är förhållet till det talade språket, utan förekommer också i sång (Engstrand, 2004). 
Detta avstannande har enligt Engstrand (ibid.) som funktion att få lyssnaren att veta att frasens 
slut närmar sig, vilket då i ett talat sammanhang ger utrymme för någon annan att ta vid i 
samtalet. Det skulle kunna innebära att musik genom sin notering kan rubba den språkliga 
melodin, vilket skulle kunna vara ett hinder för sång som medel för språkinlärning. Vidare 
forskning kring agogik i språk och sång skulle kunna ge en ökad förståelse kring 
komplexiteten i de rytmer som återfinns i språket naturligt, då det skulle vara ”livlöst” om 
agogikens förskjutningar och dragningar inte förekom. Utan dragningar skulle språket 
betonas, men det skulle på något sätt behöva bli lika långa stavelser oavsett om det är betonat 
eller inte. Agogikens betydelse kan också utvecklas i noggranna studier av en sångtext. Om 
texten först behandlats med en rent språklig melodi, skulle det kunna innebära att vissa eller 
stora delar omedvetet tillämpas i sången. Denna tillämpning kan då tänkas närma sig de 
tempoförändringar som är centrala i agogiken. 
 

Hjälpmedel 
Att studentens motivation problematiseras är viktigt för att veta om sången fungerar som ett 
hjälpmedel eller ett hinder. Om studenten inte är intresserad av sång kan det ses som ett stort 
hinder på vägen mot att lära sig ett språk, då man skapar en lärandemiljö som försvårar 
lärande. Däremot kan vi också se att musik och sång motiverar en stor del många människors 
till inlärning av främmande språk, bland annat skriver Dwayne Engh (2013) i sin studie som 
berör musik som medel i engelska detta resonemang: 
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As early as Bartle (1962), Richards (1969) or Jolly (1975), scholars have been arguing for use of 
music in a language acquisition context for both its linguistic benefits and for the motivational 
interest it generates in language learners (Dwayne Engh, 2013, s 113) 

 
Om vi istället utgår från tanken att många personer skulle utvecklas bättre genom att använda 
sång vid språkinlärning, kan man fundera över hur en lärandesituation i moderna språk skulle 
kunna utformas för att omfattas även av sång. I studien presenteras tankar om att sången är en 
motivationshöjare för personer som är intresserade av sång, och att språket då kommer som en 
del av den övning och repetition som det innebär att lära sig en sång.  
 
I studien talas det om att musik är något naturligt för de flesta människor och att det nästan 
inte går att undgå att höra musik i vardagen. Med dessa tankar skulle man kunna tänka att 
lyssna på sång också ger positiva effekter för inlärning, t.ex. via ”song stuck in my head 
syndrome” (Murphy 1990) och Bertilssons tankar kring att ny kunskap ger oss en ytterligare 
förståelse när vi hör något. I samband med detta skriver Mora (2000) om att enbart lyssning 
skulle kunna vara effektivt som inlärning, men menar likt Grossman (se Stark, 2014) att ett 
aktivt användande av talorganet är viktigt för att lära oss uttal. Werme (2006) och Grossman 
(se Stark, 2014) kan tänkas ta resonemanget ett steg längre när de anser att rörelser bör 
kopplas till inlärning av ett språk, vilket då kan tänkas vara kopplat till att använda sig av fler 
sinnen. Också Bayless och Ramsey (1978) lyfter en koppling mellan musikalisk och språklig 
utveckling när de talar om att de i vissa avseenden delar likadana utvecklingsmodeller och 
inlärningsmekanism. Som exempel till Bayless och Ramsey (ibid.) nämnda 
inlärningsmekanism kan inlyssnande av kunskap vara en mekanism. Jag tror att, likt min 
studie också lyfter, sång är ett hjälpmedel för personer som känner sig bekväma med att 
sjunga och som har kommit en bit i sin personliga utveckling så att det inte är ett hinder att 
först lära sig sånger. Det är också där studiens tankar om vilka personer det inte passar för 
kommer in. När fokus läggs på något annat än själva inlärningen av språk, t.ex. att behöva 
lära sig sången samtidigt som det är något man inte känner sig trygg med, då tror jag att sång 
som metod är kontraproduktivt, då vi istället förknippar både sång och språk som något 
negativt. 
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SLUTSATS 
I ett försök att sammanfatta studiens resultats med tidigare forskning och de två 
frågeställningarna följer detta stycke. 

Jag är fascinerad över studiens resultat kring prosodi(rytm) och hur det kopplas som en viktig 
del vid inlärning av ett främmande språk. Att studien också lyfter rytm i samband med 
repetition skapar en fördjupning av ämnet som jag tycker är intressant. Det blir intressant då 
repetition är en faktor som är frekvent diskuterad i tidigare forskning, vilket kanske inte är 
intressant i sig, men genom resonemang som ”att höra språket” och att vi inte kan veta 
huruvida till exempel sång och tal är idiomatiskt korrekt dras resonemanget till sin spets. Jag 
vill också belysa hur en tillämpning och övning i talspråk skulle kunna utveckla frasering i 
sång mot en mer korrekt sådan språkligt. Det är i samband med detta som jag också ser en 
koppling till agogik, där de dragningar som Jältfors (2006) skriver om skulle kunna likna de 
dragning som finns i språket naturligt. Studien lyfter också upp aspekter som är kopplat till 
konsonantljud, där resonemang förs kring att det är konsonanter som gör språket rytmiskt. 
Detta kan också utläsas via Kjellin (2002) och Stark (2014) där sång anses främja 
språkinlärning då de har gemensamma aspekter som är viktiga, och syftar enligt Kjellin 
(2002) främst på de segmentella aspekterna. I samband med detta kan paralleller dras där det i 
min studie framkommer att ett grammatiskt korrekt uttal ibland kan åsidosättas, så även för 
inhemska personer, då det finns ett personligt uttryck som är viktigare än korrekt grammatik. 
Studien lyfter också delar där hjärnan och vår förmåga att ta till oss påverkas av hur öppna vi 
är för att ta in nya saker. Bertilsson (2008) skriver också om en selektiv utgallring av fakta 
som vi stänger ute eftersom vi inte lyckats vara öppna för just då. Enligt Bertilsson (ibid.) 
innebär det att när vi lärt oss nya fakta måste det vi redan lärt oss omvärderas, då vi troligen 
kan hitta nya nyanser och fördjupade kunskaper via de nya fakta som tillkommit. 
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Metoddiskussion 
För att förtydliga följande metoddiskussion har jag valt att dela upp innehållet i tre rubriker. 
Rubrikerna är fokusgruppintervju, informanterna och abduktiv analysmetod.  

Fokusgruppintervju 
I valet av metod tillämpades fokusgruppintervju. Noga överväganden gjordes innan slutligen 
fokusgruppintervju valdes till förmån för individuella intervjuer. En punkt som gjorde 
övervägandet lättare var att informanterna var studerande vid universitet och blivande lärare, 
varpå slutsatser drogs kring att de skulle ha förmåga att reflektera över sitt lärande relativt 
obehindrat, så även i grupp. Jag visste också på förhand att de hade umgåtts tidigare och 
kände varandra väl, vilket är positivt ur en synvinkel kring att de då inte skulle vara blyga 
inför varandra. Antagande gjordes också i att gruppintervju var bra då informanterna hade 
liknande erfarenheter, vilket då vore intressant om de delade åsikter eller om det skilde sig 
utifrån personlighet och individuella upplevelser. Hade istället individuell intervju tillämpats 
hade arbetet saknat de instämmanden och motargument som naturligt kan föddas i samtalet 
genom gruppintervju, vilket inte går att återskapa i individuella intervjuer. Syftet med studien 
var att undersöka upplevelser och reflektioner av sång som medel för inlärning av främmande 
språk. Hade frågan istället varit att undersöka hur elever lär sig ett främmande språk via sång, 
där deltagarna varit en lärare och elev hade observationer varit lämpligare. Exempel på svar 
som observation kunnat ge är utfall  

Informanterna 
I urvalet av informanterna hade jag en föraning om att vissa personer skulle kunna ta 
överhand. Det hände stundtals i intervjun genom att en person pratade länge kring ett specifikt 
ämne, och de andra personerna gav naturligt utrymme till personen att fortsätta. Huruvida 
detta förfarande visat sig negativt i arbetet är svårt att avgöra. Å ena sidan skapade det en 
möjlighet för informanterna att svara utan att vara stressade vilket också gav tid för eftertanke 
innan de svarade. Å andra sidan kanske det hade varit av innebörd att samtalen gick lite 
snabbare och var mer spontana, att det var fritt att hoppa in när som helst. Det skulle då ha 
kunnat skapa lite mer spontana svar vilket jag i efterhand saknat. Vad det skulle innebära för 
skillnad vet jag dock inte. I stunden ansåg jag det av vikt att låta pauserna få ta plats, något 
som jag tagit till mig via bland annat Bryman (2011) i Kvales utformning av intervjufrågor. I 
efterhand, med tanke på de pauser och svarsutrymme som problematiserat anser jag att 
informanternas svar mestadels påverkats positivt i den utformning jag valt att genomföra 
studien. 

Att informanterna alla är studerande vid musikhögskola har tidigare nämnts som en bias då de 
alla är intresserade av sång sedan tidigare. Att det har påverkat studien är jag medveten om, 
men tänker att liknande tankar kan andra som är intresserade av sång också dela. I tidigare 
forskning finns metoder för inlärning via ramsor (Werme, 2006) och inlärning med kör som 
hjälpmedel (Kjellin, 2002). Denna tidigare forskning riktar sig till en vidare grupp och i fallet 
med Kjellin, med fokus på SFI-studier, finns en målgrupp som jag anser också skulle kunna 
gynnas av sång i allmänhet. Jag vill återigen påpeka att självklart har studien på ett eller annat 
sätt påverkats av att informanterna är färdiga eller snart färdiga musiklärare i sång, däremot 
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ser jag att relevansen för studien inte påverkas då de lyfter upp erfarenheter och tankar som 
jag tror att många delar, vilket också syns i tidigare forskning. 

Abduktiv analysmetod 
I valet av analysmetod gjordes övervägningar huruvida arbetet skulle baseras på en deduktiv, 
induktiv eller abduktivt teorigrund. Då informanternas svar födde nya tankar blev det per 
automatik en abduktiv metod då jag tidigare deduktivt tillämpat prosodibegreppet. 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (2014) skriver att studiens strukturering och standardisering 
också styr i valet mellan induktiv och deduktiv, då de skriver att en studie med fasta 
svarsalternativ per automatik blir mer deduktiv än en studie med öppna svarsalternativ.  
Däremot var inte utgångspunkten att det skulle vara ett rent deduktivt arbete, då enbart fokus 
på prosodi inte var vad arbetet ämnar undersöka. Just valet av prosodi som deduktiv 
utgångspunkt, till förmån för andra utgångspunkter, ligger i att jag ville ha en öppenhet kring 
informanternas svar. Trots att jag läst in mig på många möjliga fält, till exempel taktil eller 
kinestetisk inlärning, minnets utveckling via sång och hjärnans aktivitet i en jämförelse 
mellan sång och tal med flera drogs slutsatsen att inte pröva dessa deduktivt. Istället 
eftersträvas en vidare bild av vilka musikaliska och språkliga aspekter som främjar 
språkinlärning i främmande språk, vilket skulle kunnat bli mer styrt om allt för många 
deduktiva infallsvinklar följt med arbetet. Eventuellt skulle fler infallsvinklar kunnat ge ett 
skarpare resultat om frågorna i gruppintervjun utformats med fokus på dessa, vilka nu 
utformades ur en mer allmän syn kring sång och språk. Wiedersheim-Paul och Eriksson 
(2014) skriver också att en rent induktiv metod är svår att tillämpa då förkunskap och tankar 
som förvärvats kommer ha en betydelse för utfallet av studien. 
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Vidare forskning 
Jag vill poängtera den betydelse agogiken eventuellt skulle kunna tillföra till forskningsfältet 
och jag hoppas att någon tar vid kring dessa tankar och fortsätter att utveckla agogikens 
inverkan på språket och de lyckas bredda kunskapen kring begreppet. Det finns idag tankar 
kring agogik när vi talar om uttryck, men att det finns mer att utforska i fråga om begreppets 
inverkan i sång. Det finns resultat, till exempel Jältfors (2006) och Wilson (2000) som 
behandlar själva ordet i musiksammanhang, men det behövs fler infallsvinklar i dess 
betydelse i t.ex. språkinlärning och språk i sång. Kopplat till barns språkutveckling och den 
prosodiska fasen är det också relevant att utforska agogiken i detta, som kan ses som mycket 
avancerade rytmer. Det är också genom dessa rytmiska dragningar prosodi och framförallt 
agogiken får sin relevans. Agogik förekommer på många håll i vetenskapliga texter, men det 
är svårt att hitta rena beskrivningar i ämnet kopplat till sång. Första gången ordet träffades på 
var i en tysk bok kallad ” Musikalische Dynamik und Agogik – Lehrbuch der musikalischen 
phrasirung” av Dr Hugo Riemann.  

I studien har vissa hinder i formuleringar av ord och språkets och sångens skillnader i sång 
hos informanterna uppmärksammats, vilka i arbetet presenterats kring tankar genom agogik, 
accent, betoningar och liknande, vilka kan föras samman i en större benämning i 
prosodibegreppet. Det är också vanligt att när vi försöker prata om talets och sångens 
uppbyggnad inte alltid hittar rätt ord. Detta är något som bör återfinnas i vidare forskning, 
alltså varför och hur vi resonerar när vi försöker sätta ord på parametrar i tal och sång. Det 
som väcker mitt intresse är personers egna uppfattningar om sitt tal och hur de sätter ord på 
det de vill förmedla, snarare om fenomenet kring uppfattningen än vetenskaplig kartläggning. 

  



	  

	  
	  39	  

KÄLLFÖRTECKNING 
Bayless, K. M., Ramsey, M. E. (1978): Music: a way of life for the young child. St Louis: The 

C.V. Mosby Company. 

Bertilsson, Magdalena (2008): Språk genom musik – Musikens funktion som motivations-
skapare för språkinlärning, http://www.musikochsprak.se/wp-
content/uploads/2014/02/-Bertilsson-M-Språk-genom-musik-2008.pdf. (2014-10-11)  

Bonde, Cecilia (2007): Sjung svenska! – en studie kring huruvida sången kan vara ett redskap 
i SFI-undervisning. Lärarutbildning i musik och svenska, Musikhögskolan i Malmö; 
Lunds Universitet. 

Bryman, Alan (2011): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Ferm, Cecilia (2004) Öppenhet och medvetenhet – en fenomenologisk studie av 
musikdidaktisk interaktion, Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Dahlbäck, Katharina (2011): Musik och språk i samverkan - en aktionsforskningsstudie i 
årskurs 1, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27887/1/gupea_2077_27887_1.pdf 
(2014-10-03) 

Elliott, Martha (2006): Singing in Style - A Guide to Vocal Performance Practices, New 
Haven: Yale University Press.  

Engh, Dwayne (2013): Why Use Music in English Language Learning? A Survey of the 
Literature, English language teaching, Volume 6, no.2, 
http://dx.doi.org/10.5539/elt.v6n2p113, Publicerad av; Canadian Center of Science and 
Education (2014-12-07) 

Engstrand, Olle (2004): Fonetikens grunder, Lund: Studentlitteratur 

Fagius, Jan (2001): Hemisfärernas musik - Om musikhanteringen i hjärnan. Göteborg: Bo    
Ejeby förlag 

 
Fredrikson, Maria (2003): Lasten musiikillisen kehityksen tutkimus. I Eerola Tuomas, 

Louhivuori Jukka, Moisala Pirkko (red.), Johdatus musiikintutkimukseen. 
Suomen musiikkitieteellinen seura, 209–215. 

Ho, Yim-Chi; Cheung, Mei-Chun & Chan, Agnes S (2003): Music training improves verbal 
but not visual memory – Cross-sectional and longitudinal explorations in children, 
http://www.brainmusic.org/EducationalActivitiesFolder/Ho_development2003.pdf 
(2014-11-27) 

Nilsson, Ida & Backman, Tomas (2005): Musik och matematik – musik som ett medel i 
matematikundervisningen. Examensarbete, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå: 
Umeå universitet 



	  

	  
	  40	  

Jederlund, Ulf (2012, 2:a uppl): Musik och språk - ett vidgat perspektiv på barns 
språkutveckling och lärande. Stockholm: Liber AB 

Jältfors, Katarina (2006): Så kan det låta - Analys och interpretation av stycken för klassisk 
gitarr av Antonio Lauro, C-uppsats, Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska 
Universitet. 

Kjellin, Olle (2002): uttalet, språket och hjärnan – teori och metodik för språkundervisning. 
Uppsala: Hallgren och Fallgren 

Koelsch, Stefan & Sibel, Walter (2005): Towards a neural basis of music perception (PDF), 
Trends in Cognitive Sciences, volym 9, Nr 12, sid 578-584, 
http://www.wasconsult.com/Aktuelle_Forschungsinhalte/Music/TICS2005_towards-a-
neural-basis-of-music-perception.pdf [hämtad 2014-11-10] 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014, uppl. 3): Den kvalitativa forskningsintervjun, 
Lund: Studentlitteratur AB 

Lindblad, Per (1992): Rösten, Lund: Studentlitteratur 

Mithen, Steven (2008): The diva within. New Scientist, Vol 197 No 2644, 38–39. 

Mora, Christian F. (2000): Foreign language acquisition and melody singing. ELT Journal, 
54/2 April 2000, 146-152. 
 
Murphey, Tim (1990): Song stuck in my head syndrome; A melodic DIN in the LAD? 

System- volume 18  

Patel, Anniruddh (2008): Music, language and the brain. New York: Oxford University Press. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011, 4:e uppl.): Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur 

Pelkonen, Anna (2008): Tre sångerskor som andraspråksinlärare – en fallstudie om 
musikalitetens inverkan på andraspråksinlärning och kunskaper i främmande språk. 
Pro gradu-avhandling i svenska språket, Institutionen för språk; Jyväskylä universitet 

 
Persson, Camilla (2011): Andraspråkinlärning med hjälp av sånger och ramsor. Jag hade en 

gång en båt och Pelle Plutt. Luleå: Institutionen för konst, kommunikation och lärande. 
Luleå tekniska universitet. http://pure.ltu.se/portal/files/36555089/LTU-EX-
201236547129.pdf [Hämtad 2012-01-23] 

Robinson Riegler, Gregory & Robinson Riegler, Bridget (2004): Cognitive psychology – 
Applying the science of the mind, Boston: Allyn & Bacon 

 
Skolverket.(2012): Vad är utbildning i svenska för invandrare? 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-
forinvandrare [Hämtad 2015-01-02]  



	  

	  
	  41	  

Stark, Nathalie (2014): Svenska är ett sjungande språk – utveckling av svenska som 
andraspråk genom sång och musik, Magisteruppsats, Linnéuniversitetet. 

Svenning, Conny (2003) Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metod-utveckling. 
Eslöv: Lorentz 

Tallal, Paula & Gaab, Nadine (2006) Dynamic auditory processing, music experience and 
language development, Trends in neurosciences 29, s382-389 

Thulin, Sanna (2012) Svenska genom sång – en genväg till språkinlärning? C-uppsats, 
Lärarutbildning i musik, Musikhögskolan i Malmö; Lunds universitet.  

Uddén, Berit (2004): Tanke, visa, språk - musisk pedagogik med barn, Lund: Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet (2011): God forskningsed, Stockholm: CM-gruppen AB 

Werme, Marie (2006): Ramsor – hur och varför? Lund: Gleerups förlag 

Wibeck, Victoria (2010): Fokusgrupper - om fokuserade gruppintervjuer som undersöknings-
metod, Lund: Studentlitteratur AB 

Wiedersheim-Paul, Finn & Eriksson, Lars Torsten (2014, 10:uppl): Att utreda, forska och 
rapportera, Stockholm: Liber 

Wilson, Christopher R.  (2000): Nineteenth-century Musical Agogics as an Element in Gerard 
Manley Hopkins's Prosody, Compartative Literature, Published by: University of 
Oregon Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1771519 

 

 

 

 
 
 
 
 
	   	  



	  

	  
	  42	  

Bilaga 1 
Intervjufrågor: 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att få kunskap om hur sång kan användas som verktyg för 

vuxna vid lärandet av främmande språk. 

 

1. Hur tycker du att det är att lära sig ett nytt och främmande språk?  

2. Kan du nämna några svåra ord som du har stött på som är svåra att uttala? Vilka 

specifika ljud tycker du är svåra att uttala?  

3. Har ni någon uppfattning om hur det främmande språket ”låter”, dess prosodi?  

Vilka skillnader finns det gentemot det svenska språket? 

4. Hur tycker ni att det är att sjunga sånger på ett främmande språk? 

5. Visste ni vad sången/sångerna handlade om? 

6. Spelar det någon roll om man förstår texten? Varför/varför inte? 

7. Vid inlärning, läser du orden eller lär du dig texten på gehör? 

(Hur gör du för att studera in sånger? 

8. Är det lättare att uttala språkljuden när du sjunger eller när du talar 

9. Tycker du att sjungandet har hjälpt dig att hitta uttalet? Vilka funktioner var det som 

hjälpte? 

10. Vad är dina tankar kring vad som skulle kunna vara positivt med sång som medel i 

språkundervisning 

11. Vad är dina tankar kring vad som skulle kunna vara negativt med sång som medel i 

språkundervisning 

12. Hur arbetar ni med elever i låtar med främmande språk? 
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Bilaga 2 Informerat samtycke: 
Språk genom sång 

– en studie i vilka beståndsdelar som samarbetar i 
sång och språkutveckling 

Jag är en musikhögskolestudent på musikhögskolan i Örebro som skriver examensarbete. 
Examensarbetet baseras på en fokusgruppsintervju med syftet att undersöka sångens och 
musikens inverkan på talet och språkutveckling. Det är frivilligt att delta och du har rätt att när 
som helst avbryta din medverkan. Intervjun kommer ta ca 30 – 45 minuter och spelas in med 
diktafonprogram i en dator. Intervjumaterialet sparas på en dator där endast jag har tillgång till 
materialet som kommer att förstöras efter examinationen. Ditt deltagande kommer att hanteras 
med stor konfidentialitet. I resultatredovisningen kommer eventuellt citat från intervjun att 
användas. Citaten kommer att redovisas på ett sådant sätt att de inte kan spåras. Ditt 
deltagande kan hjälpa mig att förbättra mina kunskaper kring sången som språkutvecklande 
hjälpmedel. Genom denna kunskap skall jag utveckla ett mer professionellt sätt att arbeta 
kring artikulation och språket på sånglektionerna i min roll som färdigutbildad musiklärare i 
sång. 
 
För ytterligare upplysningar om studien kan information lämnas av: Stefan Karlsson, mobil:  
xxx-xxxxxxx 
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