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1 INLEDNING 

 

Musikens användningsmöjligheter inom språkundervisning är inte en ny upptäckt och för flera år har 

olika forskare runt världen forskat i hur musik kunde användas i skolundervisning för att främja 

språkinlärningen hos skolelever. Bland annat Jyväskylä universitet har kartlagt hur musik inverkar 

andraspråksinlärning (Jyväskylän yliopisto [www]). På sistone har ämnet diskuterats i mediet och 

fenomenet har börjat väcka allmänt intresse bland allmänheten och språklärare, som har blivit 

intresserade av musikens användningsmöjligheter som ett hjälpmedel i språkundervisningen (Yle 

[www]). Samtidigt har det påbörjats ett antal projekt där barn sammanförs med främmandespråk 

genom musik eller teater. Ett exempel på ett större internationellt projekt är Folk DC-projektet (The 

Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning), som finansieras av EU och pågår 

också i Finland. Projektets syfte är att motivera europeiska barn till tidig andraspråksinlärning genom 

folksånger på 10 olika europeiska språk, varav ett är finska. (Folk DC [www]) 

  

Det finns också liknande verksamhet som äger rum på en nationell nivå. Ett av sådana projekt är 

språkprojektet Kul på svenska som pågår i Finland och syftar till att sammanföra finska barn med 

(finlands)svenska språket och kulturen genom teater- och musikföreställningar. Läroämnet nordisk 

filologi vid Uleåborgs universitet samarbetar med Barnens Estrad i detta projekt och undersöker hur 

svenska språket och (finlands)svensk kultur kan undervisas med hjälp av en musik- och 

teaterföreställning. Materialet som används i denna studie är en del av projektmaterialet som har 

samlats in på universitetens vägnar. (Kul på svenska [www])  

 

Barnens Estrad är en musikteater som presenterar finlandssvenskt språk och kultur för finska barn 

och erbjuder kulturupplevelser genom konserter och musikföreställningar i Finland. Musikteatern 

framträder på två språk och syftar till att barn i finska skolor skulle lära sig om svenska språket och 

den finlandssvenska kulturen. Den har producerat över 3000 föreställningar och konserter och har fått 

bra respons både från lärare och elever. (Barnens Estrad [www]) Barnens Estrad har fyra olika 

föreställningar som är med i projektet: Apan Anders sjunger på två språk, som är syftad till klasserna 

1 och 2, Kuka pelastaisi Åke-lapsen, som är syftad till klasserna 1 till 3 och förskoleelever, Pelon 

linnassa – I rädslans slott, som är syftad till klasserna 3 till 6, samt Anders och kompisen – musik på 

två språk som är syftad till klasserna 3 till 6. (Kul på svenska [www]) I denna studie kommer det att 

kartläggas hur eleverna har upplevt en av dessa föreställningar.  
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Härutöver kommer det att fästas uppmärksamhet vid sambandet mellan barnens musikalitet och 

språkinlärningsförmåga. Sambandet mellan musik och språk har redan sedan länge intresserat 

forskare och filosofer. Det finns varierande teorier som handlar om förbindelsen mellan språk och 

musik och det har föreslagits att musik och språk skulle ha en gemensam härkomst. (Besson & 

Friederici 2005:57) Sambandet mellan musikalitet och språkinlärningsförmåga har forskats också i 

Finland och tidigare undersökningar har påvisat att musikalisk träning har en förmånlig effekt för 

inlärning av ett andraspråk och flera andra kunnigheter (bland annat Milovanov 2009). Temat är 

relativt nytt och det är delvis därför det valdes att behandlas i denna studie vid sidan om analysering 

av hur musikföreställningen upplevs av eleverna. Om undersökningen inte kommer fram med helt ny 

information ger den förhoppningsvis stöd åt tidigare undersökningar samt ger information om 

musikföreställningens styrkor och svagheter. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur 3–6-klassister vid ett lågstadium i Kuopio upplevde 

musikföreställningen Anders och kompisen – musik på två språk och om det finns något samband 

mellan elevernas musikalitet och det hur föreställningen upplevdes av eleverna. I undersökningen 

söks det svar på följande frågor: 

 

1. Hurdan inställning hade eleverna till musikföreställningen? 

2. Vad lärde eleverna under musikföreställningen? 

3. Hur aktivt tog eleverna del i musikföreställningen? 

4. Finns det något samband mellan elevernas sångbegåvning, instrumentspelning eller fritids 

musiklyssnande och elevernas inlärning under musikföreställningen? 

5. Finns det något samband mellan elevernas sångbegåvning, instrumentspelning eller fritids 

musiklyssnande och elevernas inställning till musikföreställningen? 

6. Finns det något samband mellan elevernas sångbegåvning, instrumentspelning eller fritids 

musiklyssnande och elevernas deltagande i musikföreställningen? 

 

 

 

 

Avhandlingens disposition 

 

Teoribakgrunden för studien kommer att behandlas i kapitlen 2–7. I dessa kapitel diskuteras både 

andraspråks- och musikinlärning, musikalitet, hur musikala ljud och språkljud bearbetas i hjärnan, 

sambandet mellan musikalitet och andra kunnigheter samt hur musik kan användas som ett 

hjälpmedel i andraspråksundervisning. Härutöver ges en kort presentation av tre tidigare 
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undersökningar kring ämnet. I kapitel 8 analyseras undersökningsmaterialet samt presenteras vilka 

resultat man har kommit till och i kapitel 9 diskuteras dessa resultat. I kapitel 10 finns en kort 

sammanfattning av undersökningen. 

 

 

1.2 Material och metod 

 

Denna uppsats utgörs av en kvantitativ surveyundersökning. Enligt Valli (2010:103) är en survey ett 

av de mest traditionella sätten att samla in undersökningsmaterial. I denna undersökning insamlades 

undersökningsmaterialet genom simultan datainsamling från en större grupp utan att forskaren var 

med i datainsamlingssituationen. Detta är det billigaste sättet att samla in undersökningsmaterialet 

eftersom man sparar i både post- och resekostnader. Det är också snabbt och på detta sätt är det lätt 

att kontrollera vilka grupper som har återsänt sina enkätsvar och vilka som behöver en påminnelse. 

När man insamlar material på detta sätt är det emellertid viktigt att man säkerställer att personen som 

genomför datainsamlingen har fått noggranna och klara instruktioner om hur datainsamlingen ska 

ske. (Valli 2010:109) Materialet som används i undersökningen är ett urval från ett större material 

som samlades in under hösten 2014 vid ett lågstadium i Kuopio.  Enkäterna fylldes i av elever i 

årkurserna 3–6 efter det att de hade sett musikföreställningen. Enkäterna fylldes i under lärarens 

uppsikt. Efter att eleverna hade fyllt i enkäten skickades enkäterna in till Uleåborgs universitet. 

 

Urvalet av det ursprungliga materialet genomfördes med hjälp av ett slumpmässigt urval, mer 

preciserat ett stratifierat urval. Ett slumpmässigt urval innebär att informanterna väljs ut 

slumpmässigt ur populationen medan ett stratifierat urval innebär att populationen delas i ett önskat 

antal lämpliga grupper, stratum, varav det väljs ut ett visst antal svar. I varje strata är valet 

slumpmässigt.  Ett stratifierat urval är ett lämpligt val i sådana fall där man vill säkerställa att någon 

viss grupp är med i undersökningen. (Heikkilä 2001:37; Metsämuuronen, 2011:51, 53) I denna studie 

valdes det ut ett lika antal flickor och pojkar för att säkerställa en god representation av båda könen. 

Själva frågeformuläret bestod av 18 frågor varav 10 (fråga 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12 och 18, se BILAGA) 

valdes ut för vidare analys. Fem av dessa frågor var alternativa medan det fanns en öppen fråga där 

eleverna fick ge feedback om musikföreställningen. Fyra av tio frågor var en blandning av en 

alternativ och öppen fråga. Eftersom urvalet av populationen var representativt, kan resultaten 

generaliseras till populationen. I detta fall omfattar populationen alla elever i årkurserna 3–6 som tog 

del i undersökningen i en av de skolorna som var med i projektet. 
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Efter urvalet kodades svaren in på datorn med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), som är ett dataprogram för analys av statistiskt material. Materialet analyserades med hjälp 

av korstabulering. Korstabulering är en metod för statistisk analys som används för att avgöra om en 

viss variabel är associerad med en annan variabel och är en lämplig val när man vill få en generell 

uppfattning om hur olika svar fördelas bland populationen (Heikkilä 2001:210). Det är också det 

enklaste sättet att observera om det finns ett samband mellan två variabler (Metsämuuronen 

2011:347). Korstabellen konstruerades i SPSS genom att välja två variabler vars samband sedan 

betraktades.  Eftersom man ville utreda om skillnaden mellan olika grupper förorsakades av 

slumpmässig variation testades detta med hjälp av Chi-två–test. Chi-två–test är ett statistisk test som 

stöder sig på korstabellen och mäter oavhängigheten mellan två variabler (Metsämuuronen 

2011:347). Chi-två–testen användes för att utreda om det fanns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan olika variabler.  

 

När man utför en Chi-två–test i SPSS räknar programmet automatiskt signifikansnivån. 

Signifikansnivån mäter den statistiska trovärdigheten, det vill säga sannolikheten att man gör en 

felaktig slutsats när man förkastar en nollhypotes. Detta betyder sannolikheten att få respektive eller 

ett mer sällsynt resultat då nollhypotes förverkligas. (Heikkilä 2001:194, 212) En nollhypotes är en 

hypotes som testas med undersökningsmaterialet. En nollhypotes påstår att det inte finns någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan de grupper som betraktas. (Tilastokeskus [www]) Vid 

beslutfattandet kan man göra två fel: antingen förkastar man en korrekt nollhypotes eller accepterar 

en fel nollhypotes. Signifikansnivån anger alltså probabiliteten att man förkastar en korrekt 

nollhypotes. (Heikkilä 2001:194)  

 

I denna studie är signifikansnivån 0,005, det vill säga att p-värdet måste vara 5 % eller under för att 

nollhypotes förkastas. Signifikansnivån indikerar hur stor risk det finns för nollhypotes att vara sann 

om den förkastas. Om till exempel risknivån är 0,1 % (p=0,001), betyder detta att om nollhypotes 

förkastas finns det en risk på 0,1 % att nollhypotes skulle vara sann. Om p-värdet är mindre än 0,05, 

det vill säga att risknivån är 5 % eller under, betraktas skillnaden mellan olika grupper som statistiskt 

signifikant. I allmänhet rapporteras resultaten på tre olika signifikansnivåer som är mycket signifikant 

(p<0,001), signifikant (p<0,01) och nästan signifikant (p<0,05). I denna studie kommer dessa olika 

signifikansnivåer inte att anges, utan endast det exakta p-värdet meddelas med två decimalers 

noggrannhet. Genom detta får läsaren själv avgöra på vilken risknivå hon anser att resultaten är 

reliabla (Metsämuuronen 2011:424–425).  
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Enkät som materialinsamlingsinstrument 

 

När man planerar en enkätintervju för barn är det viktigt att man tar hänsyn till barnens språkliga och 

kognitiva färdigheter samt hur utvecklat barnets minne är eftersom dessa saker har en avgörande 

inverkan på barnens förmåga att svara på frågor. Dessa färdigheter varierar subjektivt och mellan 

olika åldersgrupper. En enkät som har planerats med tanke på vuxna fungerar sällan när man vill 

intervjua barn; materialinsamlingsmetoder som passar för vuxna är inte automatiskt lämpliga för att 

insamla material från barn och kan resultera till att materialet inte är reliabelt. Barn tenderar att tolka 

enkätsfrågor bokstavligen, vilket kan vara problematiskt om frågor eller svarsalternativ är för 

komplicerade eller abstrakta. (Järvensivu 2007 [www]) 

 

Det är också rekommendabelt att enkäten testas innan den skickas ut till målgruppen. Vad som också 

måste tas i beaktande är att datainsamlingen aldrig tar plats i ett vakuum. Datainsamlingssituationen 

händer i ett socialt fält där det finns en person, i detta fall läraren, som är i en maktposition i 

förhållande till barnen som svarar på enkäten. Den vuxna personens maktposition kan orsaka att 

barnen vill vara till lags och svarar på ett sätt som är socialt godtagbart i stället för att svara ärligt. 

Barnet kan också uppfatta datainsamlingssituationen som en skolartad situation där förhållandet 

mellan personen som utför datainsamlingen och barnet anses som ett elev-lärare-förhållande. I detta 

fall kan barnet sträva efter att hitta ”rätta” svaret för enkätsfrågorna istället för att svara ärligt. 

(Järvensivu 2007 [www])   

 

När barnet är över 10 år gammalt inverkar den sociala kontexten av datainsamlingssituationen (bland 

annat närvaron av klasskompisar och syskon samt intervjuarens ålder och habitus) starkt på hur 

barnen svarar på enkätsfrågorna. Om till exempel barnen inte kan vara säkra på att svaren kommer 

att behandlas anonymt, kan de svara på ett sätt som de tänker är socialt godtagbart. Därför är det 

viktigt att barnen kan vara säkra att deras klasskamrater eller läraren inte kommer att se deras svar. 

När man utför undersökningen på barn ska speciell uppmärksamhet fästas vid databehandlingens 

konfidentiella karaktär och att undersökningen genomförs etiskt. Barnen måste få veta vad 

undersökningen handlar om och hur intervjusvaren kommer att användas. Det är också viktigt att 

barnet självt får välja huruvida barnet tar del i undersökningen och att barnet har målsmans tillstånd. 

(Järvensivu 2007 [www])  
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Undersökningens validitet och reliabilitet 

 

Undersökningens trovärdighet är proportionell mot mätarens, i detta fall enkätens, trovärdighet. 

Trovärdigheten beskrivs med hjälp av validitet och reliabilitet. (Metsämuuronen 2011:64) 

Undersökningens validitet innebär att man mäter det man vill mäta. Ofta fördelas validitet till inre 

validitet och yttre validitet, varav inre validitet handlar om själva undersökningens trovärdighet, 

medan yttre validitet handlar om hur väl och till vilka grupper undersökningen går att generalisera 

(Metsämuuronen 2011:55). Denna studie grundar sig på ett färdigt material vilket betyder att 

undersökningens syfte har utformats efter materialet redan har blivit insamlat. Detta innebär däremot 

att det inte har varit möjligt att påverka datainsamlingen och val av mätare före undersökningens 

början. Det faktum att materialet redan hade insamlats minskade arbetsmängden avsevärt, men 

samtidigt har man inte kunnat välja vilka frågor inkluderades i enkäten och i vilka former. Enligt 

Heikkilä (2001:29) är det svårt att betrakta mätarens validitet efter mätningen har redan genomförts: 

validiteten ska säkerställas i förväg genom en grundläggande planering av datainsamlingen. Urvalet 

av det ursprungliga materialet har gjorts med hjälp av ett slumpmässigt urval vilket ökar 

undersökningens validitet (Metsämuuronen 2011:51). Eftersom samplet från det ursprungliga 

materialet består av 120 svar och svarsfrekvensen för varje fråga har varit 100 %, kan man påstå att 

resultaten är generaliserbara till det ursprungliga materialet.  

 

Med reliabilitet hänvisar man till undersökningens repeterbarhet: om mätaren är reliabel, borde man 

få ungefär ett likadant resultat om underökningen repeterades (Metsämuuronen 2011:64). Heikkilä 

påstår att det är viktigt att vara noggrann och kritisk genom hela undersökningen eftersom fel kan 

hända i insamling, inmatning och behandling av data samt vid tolkning av resultaten (Heikkilä 

2001:29). När man hanterar över 100 frågeformulär varav varje har 18 frågor är det möjligt att det 

händer fel i något skede när man behandlar data.  Eftersom samplet är relativt stort borde ett eller två 

fel inte inverka märkbart på resultaten. Alla värden har kontrollerats minst två gånger vid 

datainmatning och vid tolkning av resultaten vilket förhoppningsvis har minimerat felen. 

 

Det bör understrykas att det har varit problematiskt att särskilja musikaliska elever från icke-

musikaliska och att det finns vissa brister i undersökningen på grund av detta. Att eleverna har svarat 

att de sjunger väl betyder inte att de faktiskt skulle göra det, medan elever som har svarat att de inte 

kan sjunga så väl kan i verkligheten ha ett bra musiköra och vara kapabel att sjunga i rätt ton. På 

samma sätt betyder inte det faktum att eleverna har svarat att de spelar något instrument automatiskt 

att de är musikalisk. Det kan även vara möjligt att en del eleverna spelar blockflöjt i skolan och anser 

detta som instrumentspelning eftersom vad det innebär att spela ett instrument hade inte preciserats i 
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enkäten. För att utvärderingen skulle ha varit objektiv skulle man ha behövt att testa eleverna på något 

sätt. Därför ska resultaten som har med elevernas musikalitet att göra beaktas med viss aktsamhet.  

 

Ett annat problem var att det inte preciserades vad det innebär att lyssna på musik på fritiden och till 

exempel hur ofta musiklyssnandet måste ske, om man själv måste bestämma sig att lyssna på musik 

eller om det räcker att till exempel föräldrarna ibland sätter på radion som eleven sedan lyssnar på. 

För att skilja elever som själv bestämmer att regelbundet lyssna på musik från andra elever skulle 

man ha behövt definiera i enkäten vad som anses som musiklyssnande. Eftersom definitionen inte 

fanns kan man inte vara säker på vilka elever som kan kategoriseras som genuint intresserade av att 

lyssna på musik och regelbundet blir utsatta för musik. På grund av detta kan musiklyssnande endast 

ses som ett tecken på att eleverna ibland blir utsatta för musik. 
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2 ANDRASPRÅKS- OCH MUSIKINLÄRNING 

 

Musik och språk delar vissa gemensamma egenskaper med varandra. De är båda universella 

kulturkommunikationsmedel och är en del av alla kulturer i världen (Fitch 2005:31). De har båda 

sina egna teckensystem och delar sådana likadana grundläggande egenskaper som rytm, klang, 

varaktighet och intonation (Pasanen 1992:85). Musik och språk är båda beroende av subtil och 

exakt auditiv skicklighet som möjliggör en lyckad produktion av tilltänkt output. Dessutom kan 

språkets grammatik likställas med stränga och varierande regler hos olika musikstilar medan 

tonhöjden i musik kan likställas med språkets fonem (Milovanov 2009:1). Därutöver finns det 

likheter i musik- och språkinlärningsprocesser: i båda fallen har övning en stark överspridning och 

för att behärska båda kunnigheter förutsätts långsiktigt studium. Dessutom är fortgående övning 

nödvändig för att uppehålla redan inlärda kunskaper, både musikaliska och språkliga. (Pasanen 

1992:85) Härnäst kommer det att diskuteras hur andraspråks- och musikinlärning sker och på vilka 

sätt dessa processer liknar varandra. 

 

  

2.1 Andraspråksinlärning hos barn 

 

Ett andraspråk är ett språk som inlärs efter förstaspråket, det vill säga efter språket som inlärs först. 

En människa kan ha fler än ett andraspråk. (Loewen & Reinders 2011:152) Det är vanligt att göra en 

skillnad mellan andraspråksinlärning hos vuxna och unga. När man diskuterar åldersfaktorer inom 

andraspråksinlärning brukar man ta upp den kritiska perioden, åldersperioden då språkinlärningen 

sker lättast och kan ske lätt utan målmedveten inlärning helt enkelt genom att inläraren blir exponerad 

för ett språk. Den kritiska perioden sker i ungdomen efter att inläraren redan har lärt sitt modersmål. 

Forskarna har inte lyckats definiera den exakta start- och slutåldern för den kritiska perioden, men 

det har föreslagits att den skulle ske från tre eller fem till nio års ålder, då barnet redan behärskar 

förstaspråket men inte har nått puberteten. Det har även upptäckts att inlärningsförmågan kan börja 

försämras så tidigt som i sex års ålder. (Hyltenstam & Abrahamsson 2003:540) 

  

Under den kritiska perioden har människan möjlighet att lära sig ett andraspråk lika väl som en nativ 

talare. Efter den kritiska perioden förändras människans språkinlärningsförmåga och det blir mer 

utmanande att lära sig andraspråk. Försämringen i människans inlärningsförmåga sker kumulativt, 

det vill säga att olika lingvistiska domäner försämras efter varandra under en längre tidsperiod. Det 

finns flera undersökningar som visar att människan i allmänhet aldrig inlär en nativ accent om 

andraspråksinlärningen sker efter barndomen, och även om sådana slutsatser kritiserats, är det 
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obestridligt att ju senare man börjar med andraspråksinlärningen desto starkare förblir accenten. 

(Williams 2011:436, 440) Den optimala startåldern för språkinlärningen beror emellertid inte enbart 

på inlärarens biologiska faktorer, utan också på de psykologiska; en kan vara mer mottaglig än en 

annan även om båda två är i samma ålder. Jämfört med unga kan äldre språkinlärare ha vissa fördelar 

som yngre språkinlärare i sin tur saknar vad kommer till andraspråksinlärning. (Stern 1967:19–20) 

 

  

2.2 Musikinlärning 

 

Människan förutses inlära grundläggande musikalisk kompetens, till exempel att notera felaktiga 

toner, klappa samt minnas och producera bekanta melodier, genom vardaglig exponering till musik. 

Sådan naturlig musikalisk förmåga kräver ingen formell inlärning, utan människans musikalitet 

utvecklas genom normal socialisation under det första årtiondet. Genom regelmässig övning och 

ständig kontakt med musikaliskt material är det möjligt att utveckla sina musikaliska färdigheter 

vidare och nå en högre kunskapsnivå. Genetikens inverkan på musikalitetens utveckling hos 

människan har studerats men är inte helt klar. (Milovanov 2009:7–8) 

 

Det finns en vedertagen föreställning som påstår att musikalisk övning i tidiga livet har en större 

inverkan på inlärarens musikaliska kunnigheter än motsvarande övning senare i livet. Detta har 

antagligen att göra med den unga hjärnans plasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att omorganisera 

sin struktur. När man diskuterar musikinlärning hör man ofta talas om den kritiska perioden som 

också beskriver språkets fonologiska och syntaktiska inlärning i barndomen. Det finns klart 

bevismaterial på att plasticiteten i det centrala auditiva nervsystemet i hjärnan förändras med åldern, 

men beviset på den kritiska periodens existens i musikinlärningen är fortfarande oklar. Det är möjligt 

att effektivare inlärning i vissa skeden i livet beror på avsaknaden av kunskaper eller neurala 

bindningar i vissa hjärnområden, vilket möjliggör fortsatt ny inlärning utan att det skulle distraheras 

av det som har inlärts tidigare. Speciellt vad gäller den kritiska periodens existens i samband med 

musikinlärning finns det lite bevis på att övning som sker tidigt i livet skulle vara essentiellt för att 

uppnå höga musikaliska kunskaper. (Trehub 2005:198)  
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3 MUSIKALITET 

 

Musikalitet är ett begrepp som är svårt att definiera och en otalig mängd av olika uppfattningar och 

teorier har introducerats genom tiden. Idag finns det fortfarande ingen allmän definition för begreppet 

fast musikalitet har undersökts vetenskapligt redan i 100 år. Följande definitioner utgör endast en del 

av flera, eftersom det finns nästan lika många definitioner som forskare. Enligt en äldre definiering 

borde en musikalisk människa kunna 1) höra ljudens frekvens, amplitud, varaktighet och klangfärg, 

2) föreställa sig mot ljud i sitt huvud, 3) förnimma emotioner på grund av ljuder, 4) lösa musikaliska 

problem och 5) uttrycka dessa tankar och emotioner i en musikövning eller genom skapande av musik 

för att kategoriseras som musikalisk. (Karma 2010:355). 

 

Moderna definitioner är mer varierande och ger mer utrymme för tillämpning. Sloboda till exempel 

beskriver musikalitet som förvärvad kognitiv expertis där en musikalisk individ är kapabel att förstå 

musikaliska sekvenser genom kognitiv ljudbearbetning (Sloboda 2005:265). Karma däremot betonar 

att omgivningen, speciellt undervisning, har en kraftig inverkan på individens musikaliska kapacitet. 

Han beskriver musikalitet som en talangartad egenskap i människans sinne som inverkar ens sätt att 

höra och uppfatta musik och oftast också andra ljudfenomen. Karma påstår att på något sätt är vi alla 

musikaliska och den uppfattningen att en människa är antingen musikalisk eller icke-musikalisk är 

föråldrad. Enligt honom delas musikalitet normalt mellan populationen, det vill säga att det finns färre 

både vad man kallar musikaliskt begåvade och mindre musikaliska än sådana som placerar sig i mitten 

av normalfördelningen. (Karma 2010:364–365) I motsats till Karma definierar Hallam (2006:44) 

musikalitet som en egenskap som beskriver endast en del av populationen. Hon påstår att normalt 

kallas människan musikalisk endast om hon själv skapar musik, inte till exempel om hon endast 

lyssnar på musik. 

 

Vad som också har intresserat forskare är varför en del människor verkar redan tidigt i livet intressera 

sig för musik och vara väldigt musikaliska. Det är svårt att hitta bevis på att vissa intellektuella och 

mentala egenskaper skulle vara nedärvda och det är mer sannolikt att skiljaktigheter i musikalisk 

skicklighet till exempel mellan två barn skulle bero på skillnader i kunskapsbehandlande strukturer 

hos barn samt musikbehandlingsstrategier som barnet har tillägnat sig genom livet. Beroende på om 

musik har spelat en stor roll i barnets vardag eller inte, kan det finnas stora skillnader mellan 

musikaliska färdigheter hos barn redan när de börjar skolan. Vissa barn är också intresserade av musik 

och föredrar musikalisk stimulation och aktiviteter över andra slags aktiviteter och är mer musikaliskt 

orienterade jämfört med andra barn. (Sloboda 2005:297, 299) 
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Eftersom det inte finns något generellt samförstånd mellan forskare om hur musikalitet borde 

definieras har det gjorts endast lite undersökning för att utreda om det finns en skillnad i musikalitet 

mellan könen. På grund av detta måste det tas hänsyn till att all sådan undersökning endast har en 

svag teoretisk och metodologisk grund och borde av den anledningen betraktas med viss kritik. I de 

undersökningar som redan har genomförts har det inte framkommit någon avsevärd skillnad i 

musikalisk skicklighet eller auditiv perception mellan kön. Även om det inte finns några reliabla bevis 

på könsskillnader i musikalitet, finns det uppenbara skillnader i succé och engagemang i musik mellan 

könen. Bland annat har fler flickor är pojkar visat sig ta del och göra succé i musikalisk verksamhet 

medan män dominerar musikprofessionen och lyckas bättre i sin musikkarriär i jämförelse med 

kvinnor. (O’Neill 1997:49) 

 

Det finns också stora skillnader mellan vilken slags musik och vilka musikaktiviteter flickor och 

pojkar föredrar i skolåldern. Det har också till exempel framkommit att även om positiva attityder 

mot musik ökar med åldern hos båda könen är flickor mer positiva mot musik än pojkar i alla åldrar. 

Ytterligare har det framkommit att flickor ställde sig mer positivt mot att lyssna på musik än pojkar. 

Resultaten i en annan undersökning som mätte flickornas och pojkarnas deltagande i musikaktiviteter 

indikerade att flickor spelade instrument och var med i körer oftare än pojkar. Flickor värderade dessa 

aktiviteter också mer positivt jämfört med pojkar. (O’Neill 1997:50) 
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4 SPRÅK OCH MUSIK I HJÄRNAN 

 

Sambandet mellan musik och språk har undersökts sedan länge men det var först cirka för 25 år sedan 

efter hjärnscanningsmetodernas utveckling som forskare fick möjlighet att mer noggrannare 

undersöka hur språk och musik bearbetas i hjärnan (Besson & Friederici 2005:57). Den huvudsakliga 

metoden som används för att kartlägga i vilken del av hjärnan musikaliska ljud och språkljud 

bearbetas är att studera hjärnfunktioner hos människor som har drabbats av en hjärnskada. 

Jämförelsen av dysfunktioner vid olika hjärnskador ger forskarna möjlighet att studera vilken process 

som sker i vilken del av hjärnan. (Jederlund 2011:56) Både formell och informell exponering till 

musik inverkar på människans kropp. Systematisk exponering till musik eller systematisk 

musikundervisning har långvariga konsekvenser, medan informell musikexponering påverkar 

människans emotioner och uppmärksamhetsnivå mer kortvarigt. (Trehub 2005:199) 

 

 

4.1 Språkets och musikens bearbetning i hjärnan 

 

Ur en neurovetenskaplig synpunkt har de mest fascinerande resultaten visat att gemensamma neurala 

nätverk blir aktiva i uppgifter som i början troddes gälla enbart specialiserade hjärnområden och -

mekanismer. Detta har lett till den uppfattningen att de neurala nätverk som berör språkliga och 

musikaliska funktioner i stor utsträckning överlappar med varandra. (Besson & Friederici 2005:57) 

Det har bland annat visats att hjärnan bearbetar både musikens och språkets tonhöjd genom liknande 

mekanismer och på samma sätt finns det bevis på överlappning i bearbetning av musikens och 

språkets syntax i hjärnan. (Patel 2009:210–212) 

  

Samtidigt finns det också flera undersökningar som visar att språkliga och musikaliska ljudsystem 

bearbetas på olika sätt i hjärnan. Det har till exempel framkommit att i vissa fall där patienten har 

undergått en hjärnskada har patientens förmåga att förstå tal försämrats märkbart medan det inte har 

skett någon förändring i patientens förmåga att förstå musikaliska ljud eller vice versa. Det är tydligt 

att det finns vissa olikheter i bearbetning av språkliga och musikaliska ljudsystem i hjärnan. Detta 

utesluter emellertid inte möjligheten att vissa musikaliska och språkliga processer, till exempel 

musikalisk och språklig inlärning, skulle ske genom gemensamma mekanismer i hjärnan. Det finns 

ett växande behov för fortsatt forskning av ämnet samt flera möjligtvis överlappande processer som 

behöver kartläggas. (Patel 2008:72–73; 2009:209, 214) 
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Musikaliska och icke-musikaliska ljud bearbetas på olika sätt i hjärnan. All akustisk information som 

når hörseln skickas från innerörat till thalamus där informationen analyseras och uppfattas som ljud 

och sänds vidare till den primära hörselbarken i respektive tinninglob. Hos de flesta människor 

uppfattas musikaliska intryck bättre med det vänstra örat och språkljud med det högra. Eftersom de 

primära hörselområdena är korsvis kopplade är det vanligt att den högra hjärnloben dominerar 

analysering av musikaliska ljud medan analysering av icke-musikaliska ljud vanligen domineras av 

den vänstra hjärnloben. Det finns alltså en generell tendens mot att högra hjärnhalvan spelar en större 

roll för musiken och vänstra hjärnhalvan för språket. Samtidigt finns vissa delar av människans 

musikalitet mer påtagligt till vänster medan några delar av vår talspråkliga förmåga finns mer 

påtagligt till höger. Flera hjärnområden som aktiveras specifikt i språk- eller musikhantering ligger 

bredvid varandra och det är vanligt att musik och språk aktiverar samma eller överlappande nätverk 

eller nätverk som är direkt motsvarande på vänster respektive höger sida. (Jederlund 2011:68, 73) 

    

Beroende av om ljudinformationen analyseras som musikalisk eller icke-musikalisk, fortsätter 

informationen till olika delar av hjärnan. Om ljuden analyseras som musikaliska sänds informationen 

vidare för melodisk, tonal och syntaktisk analys vilket sker i Brocas område. Musikaliska ljud sänds 

också till hippocampus, som ansvarar för musikaliska minnen, till limbiska systemet, som svarar för 

emotionell upplevelse, och till lilla hjärnan, där motorisk och rytmisk aktivitet genereras. Musikalisk 

information skickas också till motoriska cortex som möjliggör motoriskt utförande av rörelser. Om 

ljuden däremot analyseras som icke-musikaliska, till exempel som språkljud, sänds informationen till 

hippocampus, Brocas område och Wernickes område. I detta fall svarar hippocampus för episodiskt 

minne, Brocas område för fonologiskt minne samt språkutförande och Wernickes område för 

språkförståelse. (Jederlund 2011:68) 

 

 

4.2 Skillnader i musikers och icke-musikers hjärnfunktioner 

 

Att spela ett instrument är en intensiv, multisensorisk och motorisk aktivitet och förutsätter att man 

anskaffar och övar en hel del olika kunskaper som utvecklas under en lång tid (Schlaug 2009:197–

201). Långvariga musikstudier, speciellt sådana som börjar redan tidigt i livet, har påvisat att orsaka 

förändringar i hjärnan, så som vilken som helst tät träning som börjar i barndomen (Wilcox 1999:13).  

Det har visat sig att finnas vissa skiljaktigheter i hjärnområden hos musiker och icke-musiker och 

vissa undersökningar har påvisat att regelmässig musikalisk övning har neurologiska och även 

neuroanatomiska följder. När man inlär de komplexa motoriska och auditiva färdigheter som behövs 

i musikalisk träning kan strukturell anpassning i hjärnan ske som ett resultat av långvarig inlärning 
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och repetition. (Milovanov 2009:9–10) Ju längre man har övat sig att spela ett instrument, desto större 

blir de fysiska skiljaktigheterna i musikerns hjärna jämfört med hjärnan hos en icke-musiker 

(Milovanov 2009:10; Schlaug 2009:201–203). Det är vanligt att musiker innehar en större främre 

hjärnbalk än icke-musiker och det har till exempel framkommit att främre hjärnbalken har varit större 

samt nervtrådar som kopplar ihop hjärnhalvorna varit tjockare hos barn som har börjat med 

musikalisk övning före 7 års ålder, medan hjärnan hos barn utan likadan övning inte har genomgått 

motsvarande förändring. Detta visar hur viktig musikalisk övning i tidiga barndomen är för hjärnans 

plasticitet. (Wilcox 1999:13; Rauscher 2008:248) 

  

Flera studier har visat att musikalisk övning påverkar hjärnans utveckling och struktur och de 

strukturella skiljaktigheter som finns mellan musikers och icke-musikers hjärnor har visat sig vara 

avsevärda och berör mestadels auditiva hjärnbarken. Den auditiva hjärnbarken förknippas med 

sådana kunnigheter som har med precisering av tonhöjd samt spektral och temporal 

urskiljningsförmåga att göra. Härutöver påverkar musikalisk övning också bland annat den sensoriska 

och motoriska hjärnbarken som svarar för fingermotorik. En undersökning på barn mellan 9 och 11 

år med 4 till 5 års musikalisk övning visade en stark förbindelse mellan musikalisk träning och bättre 

motorisk skicklighet samt färdighet att urskilja olika rytmiska och melodiska skillnader. Därutöver 

visade barn som spelade något instrument ha bättre verbala och vissa visuella kunnigheter samt ha 

mer gråsubstans i hjärnan i jämförelse med kontrollgruppen. (Schlaug 2009:197–203) Vissa 

undersökningar har påvisat att auditiva hjärnbarken hos musiker kan vara till och med 25 % större än 

hos icke-musiker. Ju tidigare en musiker börjar sin träning, desto större blev den auditiva hjärnbarken. 

(Reed Racin 1999:17) 

 

En del studier har också visat att musiker verkar ha bättre kontroll över sina hjärnvågor, på samma 

sätt som artister och idrottare. Det har också noterats att musikers hjärnor verkar vara väl utrustade 

för att bearbeta nya mönster. Det är inte helt klart vad alla dessa förändringar som förorsakas av 

musikalisk övning betyder eller hur de möjligen leder till förbättrade hjärnfunktioner. Vad som är 

klart är att bättre förbindelser mellan hjärnans strukturer kan ha livslånga följder som kan inverka på 

flera saker från inlärningsförmåga i alla åldrar till minnet. Vad som är viktigt är att alla förändringar 

som musikalisk övning verkar förorsaka förefaller vara positiva. (Wilcox 1999:13)  
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5 SAMBANDET MELLAN MUSIKALITET OCH ANDRA KUNNIGHETER 

 

Flera undersökningar har hänvisat till att musik inverkar på kognitionen. Ibland stöter man på termen 

Mozart-effekt som har använts för att beskriva musikens effekt på barnens beteende, hjärnfunktioner 

samt generell intelligens. Termen blev först introducerad i mediet i samband med en tidigare studie 

om högskoleelever där man upptäckte att eleverna som först hade lyssnat på Mozart klarade sig bättre 

i spatiala uppgifter jämfört med andra elever. Senare studier på musikens inverkan på barnens 

kognitiva förmåga har gett varierande resultat och det har också framkommit att Mozart-effekten 

beror mycket på att musik i allmänhet påverkar elevernas humör medan själva kompositören spelar 

en mindre roll i fenomenet. (Rauscher 2008:244–245)   

 

Musikalitet och musikaliska kunnigheter associeras ofta med kognitiv kunnighet, så som språklig 

färdighet, kognitiv utveckling, motorisk skicklighet, social färdighet och självuttrycksförmåga. Det 

finns också flera forskningar som påvisar att musikaliskt aktiva människor har bättre framgång bland 

annat i sådana delområden som generell intelligens, verbalt minne, litteratur, visuell 

observationsförmåga och spatial uppfattning. (Milovanov 2009:14–15) Enligt Hallam (2006:248) 

inverkar musikal träning på generell intelligens eftersom spatiala kunnigheter förökas samtidigt med 

musikalisk kunnighet. 

  

Reed Racin har tagit upp några intressanta studieresultat om 1990-talets undersökningar där det har 

forskats i sambandet mellan elevernas musikalitet och intelligens. I dessa undersökningar kom det 

fram att både musikaliskt intresse och musikalisk läggning kan bidra till att inlära akademiska 

kunskaper. En av studierna som betraktade fem- till sjuåriga skolelever visade att eleverna som hade 

fått mer visuell och musikalisk träning under skoldagen hade förbättrat sin matematiska skicklighet 

medan det i en annan undersökning kom fram att elever som hade musikalisk erfarenhet hade bättre 

framgång i sina slutprov jämfört med elever som inte var musikaliskt aktiva. (Reed Racin 2009:17) 

 

Hallam (2006:245) betonar att även om flera olika studier på musikundervisningens effekter på 

barnets kognitiva skicklighet har gjorts sedan 1900-talet och flera undersökningar har visat att det 

finns en relation mellan kognitiva kunnigheter och musikundervisning, berättar de ingenting om 

kausalitet mellan dessa två saker eftersom undersökningarna mestadels har varit korrelativa. Också 

Rauscher har tagit upp samma problem och skrivit att när man stöter på korrelaterande 

undersökningar om musikundervisningens påverkan på barnet är det viktigt att lägga märke till att 

när det finns korrelation mellan två variabler, till exempel musikundervisning och barnets kognitiva 

kapacitet, betyder korrelationen inte automatiskt att det finns en kausal relation mellan dessa två 
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saker. Det är naturligtvis möjligt att två variabler, som är i korrelation med varandra, står i en kausal 

relation, men man vet inte vilkendera av variablerna förorsakar den andra. Dessutom kan två 

korrelerande variabler vara kausalt orelaterade med varandra, medan det finns en tredje variabel som 

orsakar båda två och får dem att korrelera med varandra. Därför är det viktigt att observera korrelerade 

forskningar med viss reservation. (Rauscher 2008:245) 

 

 

5.1 Musikalitet och kognitiv transfer 

 

Den generella uppfattningen är att när man lär sig att spela ett instrument i barndomen stimuleras den 

kognitiva utvecklingen vilket leder till förbättring av vissa andra kunnigheter. Denna process är ett 

exempel på vad som kallas transfer. (Schlaug 2009:203) Transfer sker när kunskaper som har blivit 

inlärda i en kontext överförs till en annan. Psykologerna urskiljer mellan två typer av transfer: nära 

transfer och avlägsen transfer. (Rauscher 2008:249) Nära transfer är den mest allmänt observerade 

formen av transfer. Nära transfer sker när det finns en stor likhet mellan den övade domänen och 

transfer-domänen, till exempel när fina motoriska kunnigheter som utvecklas genom instrumental 

övning leder till en snabbare och mer exakt användning av tangentbordet. Sådan transfer är tämligen 

vanlig. (Schlaug 2009:203) 

 

Det är mer problematiskt att demonstrera avlägsen transfer som händer mellan domäner vars likheter 

inte är tydliga. Avlägsen transfer har visat sig ske till exempel mellan instrumental övning och verbalt, 

matematiskt och spatialt utförande, samt intelligens. (Schlaug 2009:203) Även om det har visat sig 

att finnas ett förhållande mellan musikalisk övning och förbättring av flera kognitivt relaterade 

kunnigheter, är det viktigt att man inte tillämpar transfer-teorin alltför noggrant i skolundervisning. 

Detta innebär att musik inte undervisas för att förbättra elevernas visuospatial eller matematisk 

förmåga, utan att musik skulle bevara sitt egenvärde i skolvärlden. (Rauscher 2008:250–251) 

 

  

5.2 Musikalitet och språklig skicklighet 

 

Musikalitet korrelerar positivt speciellt med verbala färdigheter. Sambandet mellan musikalitet och 

verbal färdighet kan synas som problem i språk då musikaliteten hos människan är relativt låg och 

till exempel läs- och skrivsvårighet (dyslexi) ofta har att göra med svårigheter i ljuduppfattning. 

(Karma 2010:363) Musikaliska färdigheter förutspår bland annat bättre förmåga att percipiera och 

producera fina fonetiska kontraster i ett andraspråk medan musikalisk övning förbättrar affektiva 
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prosodins tolkningsförmåga. Neurovetenskaplig forskning har förevisat att musikalisk kunnighet och 

övning skärper kodning av språkljud i hjärnan och stöder den tidigare uppfattningen att det finns 

specifika länkar mellan musikaliska och språkliga kunnigheter. (Hallam 2006:208) Enligt Milovanov 

(2009:15) har det också konstaterats att musikalisk övning har en förmånlig effekt även på 

läsförmågan. 

 

Patel påstår att om det finns en gemensam mekanism för inlärning av ljudkategorier i både tal och 

musik, borde individuell variation av individens effektivitet i dessa mekanismer influera båda 

domäner. Detta skulle betyda att hjärnans förmåga att inlära ljudkategorier i en domän skulle förutspå 

ljudkategoriernas inlärningsförmåga i den andra domänen. Hypotesen har fått stöd genom empirisk 

forskning som har visat att musikaliska kunnigheter förespår fonologiska kunnigheter i språk. 

Förhållandet verkar finnas hos både vuxna och barn. (Patel 2008:78) 

  

Det finns också bevis på att användning av musik i språkundervisning och musikaliskt intresse hos 

inläraren kan leda till bättre språkinlärningsresultat. Redan tidigare studier på 1930-talet visade att 

det finns en positiv korrelation mellan elevens förmåga att urskilja tonhöjd och uttala andraspråk och 

flera senare undersökningar har lett till samma resultat. Förbättringar i muntlig färdighet verkar hänga 

ihop med tonhöjdens urskiljningsförmåga, tonalt minne och rytmkänsla, vilka alla lätt kan förbättras 

genom undervisning och övning. En del forskare påstår att speciellt sådana språkinlärare som normalt 

är tvungna att använda mer tid för att inlära ett andraspråk skulle få mest nytta av musikaliska 

språkinlärningsmetoder. (Pasanen 1992:83–84) 

  

De flesta samhörande undersökningar handlar om musikalitetens inverkan på uttal och muntlig 

framställning. Musikalisk övning och dess relevans i språkklassrummet har undersökts bland annat 

genom att betrakta framgång hos elever som har spelat ett instrument längre än ett år samt genom att 

forska i tonträffningsträningens effekter på elevernas andraspråksinlärningsförmåga. En del forskare 

anser att musikalisk övning kan vara ett effektivt sätt att förbereda sig till inlärning av ett andraspråk, 

speciellt före inlärningsprocessens början. Musikalitetens korrelation med andraspråkets 

uttalsförmåga har undersökts på 1970-talet och då har forskarna kommit till slutsatsen att röstlägets 

avskiljningsförmåga samt tonminne korrelerar mest med andraspråkets uttalsförmåga. Studier har 

också påvisat att musikalitet har en positiv påverkan på framgång i modersmålsämnet i lågstadiet och 

att bakgrundsmusik under lektioner, oberoende av ämnet, kan hjälpa elever att förstå och minnas det 

hörda. (Pasanen 1992:84) 
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6 SYNPUNKTER PÅ MUSIKENS ANVÄNDNING I GRUNDSKOLEUNDERVISNING  

 

Enligt Hallam och MacDonald stöder undersökningarna uppfattningen att användning av rim, rytm 

och repetition underlättar inlärningen av språkets vokabulär och har lett till förbättringar i läsförmåga 

och läsförståelse, attityder samt motivation hos elever. Musikalisk aktivering av barn har visat stöda 

deras andraspråksinlärning medan förökning av musikundervisning har påverkat elevernas sociala 

beteende positivt. Samtidigt har elever i liknande klasser haft bättre självkänsla och bättre social 

anpassningsförmåga. (Hallam & MacDonald 2009:474) 

 

Musik kan på flera sätt främja elevernas språkkunskaper och bidra till att uppnå andra generella 

språkundervisningsmål. Musik är också en stor del av ungdomskulturen och kan väcka intressanta 

diskussioner och på så sätt fungera som ett medel att aktivera inlärningen hos eleverna. (Pasanen 

1992:81–82, 88) Ofta upplevs musik också som en lättsam undervisningsmetod bland eleverna, vilket 

kommer fram i en pro gradu-avhandling av Koski och Rahkonen. De har studerat hur musik används 

i klassrummet och hur både eleverna och läraren förhåller sig till musik som ett undervisningsverktyg. 

Mestadels upplevde eleverna musik som något roligt och avslappnande som gav mer variation till 

undervisningen och förde inlärningssituationen närmare elevernas vardagliga värld. Eleverna hade 

också upplevt att de lärde nya ord genom musik i klassrummet. Elevernas feedback var emellertid 

inte helt positiv, utan en del eleverna tyckte att det var onödigt att använda eller lyssna till musik i 

språkklassen eller att musik är meningslöst och oförståeligt. (Koski & Rahkonen 2004:50–52) 

 

 

6.1 Användning av musik i språkklassen och val av undervisningsmusik   

 

I klassrummet kan musik användas som undervisningsmedel, det vill säga använda musik för att 

förmedla det man vill lära eleverna, eller som stimulansmedel för att stimulera eleverna i 

inlärningssituationen. I jämförelse med undervisningsmusik är det inte nödvändigt att 

stimulansmusiken har en anknytning till ämnet som undervisas i språkklassen. Uppdelning i 

undervisnings- och stimulansmedel är inte helt hållbar på grund av att inlärning och stimulering oftast 

händer samtidigt utan avseende på musikens primära uppgift. Som redan sagts tidigare påverkar 

musik bland annat det autonoma nervsystemet, respiration samt puls. Beroende på situationen och 

tilltänkta slutresultatet kan stimulansmusik antingen användas för att stilla eller pigga upp eleverna. 

I undervisning används musik för det mesta för att stimulera elever. (Pasanen 1992:96) 
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För att musik ska fungera i språkundervisningen på ett stödjande sätt, är det viktigt att valet av 

undervisningsmusik grundar sig på önskade undervisningsmål. Då man använder musik i 

undervisning är det motiverat att välja väl artikulerade sånger där arrangemanget är enkelt. Först och 

främst borde musiken bestå av vokalmusik som utvecklar inlärarnas ordförråd och ger bra exempel 

på rätt artikulering. Det är också möjligt att använda instrumentalmusik som speglar språkområdets 

kultur och aktiverar och uppväcker olika föreställningar hos eleverna. Eftersom musik är ett 

fungerande sätt att motivera barn till språkinlärning kan det vara värt att ta reda på elevernas 

musikaliska intressen i klassrummet när man väljer undervisningsmusik. (Pasanen 1992:88–89) 

  

Vilken slags musik som fungerar bäst under språklektionerna för att förbättra språkinlärningen hos 

elever har diskuterats mycket. En del forskare är av den åsikten att popmusik som eleverna vanligen 

redan är bekanta med och upplever som en del av sin egen kultur fungerar mest effektivt i 

språkundervisning: språkinlärning med hjälp av något inläraren redan är personligt intresserad av kan 

kännas lättare och väcker vanligen mindre motstånd hos eleverna. Det är viktigt att det som 

undervisas borde anknytas till saker och ämnen som är nära eleverna och kopplas ihop med något de 

själv kan identifiera sig med. (Pasanen 1992:89–90) 

 

Även om popmusikens användning i undervisningen har fått mycket stöd bland forskare, är det viktigt 

att man presenterar varierande musik för eleverna för att ge en mångsidig bild av språkområdets 

musikkultur. Folksånger rekommenderas på grund av deras kulturellt rika innehåll och dessutom 

påstås de vara enkla med mycket upprepning och således lätta för eleverna att lära sig. Folksånger 

kan innehålla några ålderdomliga uttryck vilka kan behöva förtydligande. Klassisk musik har å sin 

sida använts för att skapa en mottaglig atmosfär. Annat slags musik kan givetvis också användas och 

används kontinuerligt i språkundervisning. Det viktigaste är när man väljer lämpliga sånger och 

musik att man tar hänsyn till att melodin i musiken är angenäm, att textens svårighetsgrad är lämplig 

i förhållande till elevernas språkfärdighetsnivå, samt att musikens innehåll är relevant. (Pasanen 

1992:95) 

 

Uttal förbättras endast genom aktiv uttalsövning och därför kan sång användas som ett fungerande 

övningssätt och hjälpa eleverna med att uttala andraspråket korrekt. Sång stimulerar örat att skilja 

språkljudens nyanser samt främjar uttalsförmåga. Genom sång är det också möjligt att lära elever 

sådana språkljud som inte finns i modersmålet. Elevernas vokabulär kan utvidgas med hjälp av musik 

genom att antingen spela eller sjunga sånger. Då är det viktigt att eleverna förstår orden som finns i 

sångerna och på det viset lär nya ord genom repetition. Flera forskare har gjort olika föreslag för 
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varierande vokabulärövningar som man kan närmare bekanta sig med i Pasanens bok. (Pasanen 

1992:99, 101, 103) 

 

Sånger används mycket i andraspråksundervisning också när man lär eleverna språkets struktur. 

Enligt Pasanen finns det fullständiga sångböcker som introducerar olika språkkonstruktioner och har 

tillverkats i syfte att stödja språkinlärningen hos elever. Alla är inte ense om att tillgjorda sånger är 

lika fungerande som genuina sånger, men de kan användas på ett effektivt sätt åtminstone i lågstadiet. 

I allmänhet spelar genuina sånger, till exempel popmusik, ändå en större roll i att befästa 

språkkonstruktioner hos elever eftersom sådana sånger ofta är en del av elevernas vardag utanför 

skolan och fortlöpande repetition effektiverar språkinlärningen. (Pasanen 1992:102–103) 

  

Musikens användningsmöjligheter är oändliga och sånger är ett värdefullt material som berikar 

språkundervisningen på flera sätt. Sånger medför meningsfullhet, betydelsefullhet och något genuint 

till lektionerna genom att vara något som hör till verkligheten utanför skolan. Dessutom förstärker 

sånger och sjungandet samhörighetskänslan och användning av sånger frambringar glädje och 

omväxling i normala rutiner. Utöver själva språkinlärningen är ett av språkundervisningens syften att 

presentera kulturen som är förknippad med språkområdet för eleverna. Musik är således en viktig del 

av språkundervisningen och behöver inte nödvändigtvis alltid tjäna syften som har med själva 

språkinlärningen att göra. (Pasanen 1992:89, 105, 109) 

 

 

6.2 Läroplan 2014  

 

I den nya läroplanen, som träder ikraft under höstterminen 2016, betonas vidsträckt kunnande bland 

alla grundskolelever vilket innehåller bland annat att eleverna uppmuntras till mångläskunnighet. 

Med mångläskunnighet avses att eleverna utvecklas att vara kunniga att tolka, producera och bedöma 

texter som kommer i form av till exempel verbala, visuella och auditiva symbolsystem eller en 

kombination av dessa. Syftet är att stöda mångläskunnighetens utveckling hos elever genom holistisk 

och multisensorisk undervisning. Eleverna uppmuntras att använda, producera och njuta av olika 

texter samt att uttrycka sig själva genom dem. Enligt läroplanen är det viktigt att eleverna har tillgång 

till olika texter, olika tidskrifter, böcker, spel, musik och filmer för att utvecklas till mångläskunniga. 

(Utbildningsstyrelsen 2014:17, 102–103) 

 

Enligt läroplanen blir diskussionen mellan lärare och elever rikare genom att presentera 

undervisningsämnen för eleverna via olika aktiviteter, sagor, berättelser, spel, musik, konst och 
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drama. Genom olika aktiviteter får eleverna möjlighet att använda och testa sina kunskaper. I 

Läroplanen diskuteras musikens användning för pedagogiska föremål också vida utanför 

musikklassen. Där framhävs ett undervisningssätt som stöder inlärningen i varierande läroämnen och 

ger eleverna möjligheten att få nya upplevelser. Läraren uppmuntras att använda musik i språkklassen 

till exempel vid presentation av kultur i olika språkområden. (Utbildningsstyrelsen 2014:117, 144, 

284, 372)  
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7 TIDIGARE FORSKNINGAR OM ÄMNET 

 

Det hurdan påverkan musik har på andraspråksinlärningen och hur musik kunde utnyttjas i 

andraspråksundervisningen har undersökts mycket speciellt på senaste tiden. Härnäst presenteras tre 

exempel på 2000-talets undersökningar av forskare som har undersökt sambandet mellan 

språkinlärningsförmåga och musikalisk skicklighet, musikens användning i andraspråksinlärningens 

effektivisering och hur användning av musik i språklassen påverkar andraspråksinlärningen hos 

förskoleelever. 

 

 

Sambandet mellan språkinlärningsförmåga och musikalisk skicklighet  

 

Toscano-Fuentes har undersökt om användning av sång och instrumentalmusik i 

andraspråksundervisning är till nytta bara för elever som är musikaliska eller om också icke-

musikaliska elever kan ha nytta av musikövningar i andraspråksundervisningen. Sammanlagt 49 

elever i åldern 11–13 deltog i undersökningen där undervisningsmetoden och -materialet i 

språkklassen förändrades på ett sätt som möjliggjorde daglig användning av både sång och 

instrumental musik under undervisningstillfällena. Resultaten visade att elever vars auditiva 

kunnigheter var mer utvecklade lärde andraspråket snabbare än andra. Bättre auditiva kunnigheter 

visade sig att sammanhänga med varandra. Efter att läraren introducerade musik i språkklassen 

förbättrades bland annat elevernas grammatik, rättskrivning, uttal och speciellt hörförståelse.  I 

samband med forskningen hade Toscano-Fuentes också tagit reda på elevernas attityder mot musik i 

allmänhet och hur de upplevde språkinlärningen genom sång och musik. Det kom bland annat fram 

att eleverna mestadels njöt av att sjunga och lära sig ett andraspråk genom sång och musik. 

Attityderna mot inlärning av andraspråket hade också ökat nästan hos alla elever sedan läraren hade 

introducerat musik som ett inlärningsmedel i andraspråksundervisningen. (Fonseca-Mora, Toscano-

Fuentes & Wermke 2011:101–118) 

 

 

En experimentell studie om musikens användning i andraspråksinlärningens effektivisering  

 

Legg har forskat i hur användning av musik i andraspråksundervisning påverkar inlärningen av 

franskas tempus passé composé hos grundskolelever i södra England. Sammanlagt 62 elever deltog i 

undersökningen; 27 elever var med i musikgruppen, det vill säga gruppen som fick språkundervisning 
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där musik användes som hjälpmedel i undervisningen, medan 29 elever fungerade som en 

kontrollgrupp vars språkundervisning fortsattes som normalt enligt undervisningsplanen. Båda 

grupperna fick bekanta sig med en franskspråkig dikt, vilken i kontrollgruppen först upplästes av 

läraren, sedan av eleverna. Eleverna kunde ställa frågor om de inte förstod något och de spelade 

ordspel som innehöll ord från dikten. Eleverna uppmuntrades att diskutera och uppteckna ord och 

fraser de hade upplevt som svåra. I musikgruppen läste läraren upp dikten och också musikgruppen 

kunde ställa frågor om ord de inte hade förstått. Istället för ordspel och diskussion sjöng både eleverna 

och läraren flera gånger en sång som innehöll samma strukturer, ord och fraser som dikten. Eleverna 

i båda grupperna testades före och efter lektionerna med ett prov där eleverna översatte några 

meningar från engelska till franska. Grupperna klarade provet ungefär lika bra före lektionerna. Efter 

den ena gruppen hade fått språkundervisning där läraren hade använt sång som hjälpmedel i 

undervisningen, lyckades musikgruppen bättre i provet än kontrollgruppen, som hade fått 

undervisning där läraren använde undervisningsmetoder enligt undervisningsplanen. (Legg 2009:2–

8) 

 

 

Tidig språkinlärning med och utan musik 

 

Fischer i sin tur har forskat i hur användning av musik i förskoleundervisning påverkar skriftliga 

kunnigheter hos barn som deltar i ett tvåspråkigt utbildningsprogram. 80 förskoleelever med spanska 

som hemspråk tog del i undersökningen. Eleverna delades upp i fyra olika grupper där de 

undervisades av en och samma lärare i två års tid från början av förskolan till slutet av första klassen. 

Två av fyra lärare använde musik i språkundervisningen. Elevernas muntliga färdighet och 

läskunnighet i engelska språket testades både före och efter undersökningsperioden och härutöver 

observerades varje klass två gånger i veckan i 19 månader. Före undersökningens början hade alla 

elever motsvariga färdigheter i engelska språket. Alla fyra klasser fick liknande undervisning och 

undervisningsmaterialet och metoder var till största delen desamma. De två klasserna som använde 

musik under språklektionen började skoldagen med en spansk- eller engelskspråkig sång som 

eleverna fick välja medan de två andra klasserna började dagen med att diskutera vädret och 

kalendern. Härutöver spelade lärarna musik för eleverna och sånger användes i uppgifter som 

förbättrade bland annat elevernas vokabulär och rättskrivning. Samtidigt undervisades de två andra 

klasserna utan musik. Efter undersökningsperioden lyckades de klasser som undervisades med hjälp 

av musik bättre i undersökningsslutprovet än kontrollgruppen. Skiljaktigheterna i läskunnighet och 

muntlig färdighet mellan olika klasser var avsevärda. (Fischer 2001:41–47) 
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8 ANALYS OCH RESULTAT  

 

För att förtydliga skillnaden mellan olika svarsgrupper har resultaten angetts i procent med en 

decimals noggrannhet. Procentandelen elever som hör till varje svarsgrupp framgår i början av de 

följande åtta kursiverade underrubriker.  Efter varje numrerad avsnitt finns ett sammandrag av de 

centrala resultaten. I de fall där det finns ett samband mellan två variabler är det möjligt att de står i 

ett kausalförhållande till varandra, men samtidigt det är lika möjligt att det finns en tredje orsakande 

variabel som orsakar båda två. Därför har det inte varit motiverat att påstå att det automatiskt finns 

ett kausalförhållande mellan två variabler, utan det har endast tagits upp att möjligheten för 

kausalförhållandet finns. För att utreda om det finns ett kausalförhållande mellan två variabler behövs 

fortsatt forskning. 

 

 

Elevernas kön 

 

Undersökningsmaterialet omfattar 120 svar av vilka 60 från flickor och 60 från pojkar. Ett likadant 

antal flickor och pojkar valdes ut för att säkerställa en god representation av båda könen. 

  

 

Elevernas sångbegåvning 

 

I enkäten ombads eleverna att beskriva sin sångbegåvning genom att välja ett av följande tre 

svarsalternativ: a) Jag sjunger väl, b) Jag sjunger måttligt eller c) Jag kan inte sjunga så väl. 

Sammanlagt 20,0 % av alla 120 elever svarade att de sjunger väl, medan 50,8 % tyckte att de sjunger 

måttligt. Sammanlagt 29,2 % av alla 120 elever svarade att de inte kan sjunga så väl.  

 

 

Elevernas musiklyssnande 

 

I enkäten frågades eleverna om de lyssnar på musik på fritiden. En tydlig majoritet, 90,8 % av alla 

120 elever, svarade att de lyssnar på musik på fritiden medan 9,2 % svarade att de inte gör det.  
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Elevernas instrumentspelning 

 

Eleverna fick berätta om de spelade något instrument och svarade på en ja/nej-fråga. Det kom fram 

att 28,3 % av alla 120 elever spelar något instrument, medan 71,7 % av alla 120 elever inte gör det.  

 

 

Elevernas inställning till musikföreställningen 

 

Eleverna fick berätta om de gillade musikföreställningen och det kom fram att en tydlig majoritet av 

eleverna hade gillat föreställningen. Sammanlagt 74,1 % av alla 120 elever hade gillat föreställningen 

medan 25,9 % av eleverna svarade att de inte hade gjort det. Sammanlagt 21,6 % av eleverna hade 

kommenterat varför de tyckte att föreställningen inte var bra. De elever som inte hade gillat 

föreställningen kritiserade det för att musiken inte var bra eller att föreställningen var tråkig. Flera 

elever tyckte också att föreställningen var för barnslig eller att den var inriktad för yngre. Några elever 

beskrev föreställningen också som konstig. En del elever tyckte också att det var tråkigt när man inte 

hörde musiken. Några elever tyckte också att föreställningen var rolig men att de inte gillade musiken 

eller att det inte användes tillräckligt många olika instrument i föreställningen. 

 

 

Elevernas deltagande i musikföreställningen 

 

När eleverna blev frågade om de hade deltagit i sång och musik under musikföreställningen eller om 

de hade mestadels endast lyssnat på föreställningen, hade majoriteten av eleverna svarat att de hade 

nöjt sig mestadels med att lyssna. Sammanlagt 33,3 % av alla 120 elever svarade att de tog del i sång 

och musik under musikföreställningen medan 66,7 % av alla 120 elever svarade att de mestadels hade 

nöjt sig med att lyssna. 

 

 

Vilka nya saker lärde eleverna sig när de lyssnade på musikföreställningen 

  

Eleverna fick också berätta vilka nya saker de hade lärt sig när de lyssnade på musikföreställningen 

genom att välja alla lämpliga alternativ av de följande: a) Jag lärde ett eller några svenskspråkiga ord, 

b) Jag lärde att säga en kort mening på svenska, c) Jag lärde en ny sång eller en del av en, d) Jag lärde 

att uttala svenska, e) Jag fick veta och höra hurdant språk svenska är, f) Nu vet jag, vilket språk 
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finlandssvenska är, g) Nu vet jag var finlandssvenska människor bor, h) Nu vet jag även något annat, 

vad? Eleverna instruerades att välja alla passande svarsalternativ.  

 

Tabell 1. Elevernas inlärning under musikföreställningen. 

 Vilka nya saker lärde eleverna under musikföreställningen Frekvens Procent 

1. Ett eller flera svenskspråkiga ord 

 
96 80,0 

2. Att säga en kort mening på svenska 

 
72 60,0 

3. En ny sång eller en del av en 

 
36 30,0 

4. Att uttala svenska 

 
40 33,3 

5. Hurdant språk svenska är och hur det låter 

 
70 60,0 

6. Vilket språk finlandssvenska är 

 
47 39,2 

7. Var finlandssvenska människor bor 

 
36 30,0 

8. Något annat 2 1,7 

 

Varje elev hade lärt minst tre saker under musikföreställningen. Över hälften av eleverna hade lärt ett 

eller flera svenskspråkiga ord, att säga en kort mening på svenska och hurdant språk svenska är och 

hur det låter. Dessutom hade ungefär en tredjedel av eleverna lärt en ny sång eller en del av en, att 

uttala svenska, vilket språk finlandssvenska är samt var finlandssvenskar bor. Svenska ord, hur man 

säger en kort mening på svenska samt hur språket låter var de saker som största delen av eleverna 

hade lärt: dessa saker hade inlärts av över hälften av eleverna. Samtidigt hade cirka en tredjedel av 

alla elever lärt en ny sång eller en del av en, att uttala svenska, vilket språk finlandssvenska är samt 

var finlandssvenskar bor. Endast 2 elever hade tillagt att de lärde något annat: informant 27 skrev att 

hon hade lärt några finlandssvenska sångare och informant 107 lade till att han lärde om nya band 

och artister. Eftersom så få elever hade tillagt att de lärde något övrigt, har detta utelämnats från resten 

av resultaten. 
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Feedback 

 

Eleverna fick ge feedback om de ville kommentera föreställningen på något sätt eller tillägga något 

annat. Sammanlagt 49,0 % av alla elever hade gett feedback. Feedbacken kategoriserades antingen 

som negativ, positiv eller neutral. Som det kommer fram i tabell 2 var feedbacken mestadels positiv. 

 

Tabell 2. Elevernas feedback. 

 Feedback Frekvens Procent 

Negativ 13 10,7 

Positiv 40 33,3 

Neutral 6 5,0 

Sammanlagt  59 49,0 

 

De som gav feedback var mestadels nöjda och njöt av föreställningen. De beskrev föreställningen 

bland annat som riktigt trevlig (informant 21), intressant (informant 25), skojig (informant 72) och 

imponerande (informant 111). De som gav negativ feedback kommenterade föreställningen bland 

annat som tråkig (informant 44 och informant 69), att den var för yngre och inte riktigt efter sjätte 

klassens tycke (informant 53) och att föreställningen intresserade inte (informant 86). Det fanns flera 

kommentarer som var varken positiva eller negativa, men gav några tips hur föreställningen kunde 

utvecklas för att bli mer intressant. Dessa kommentarer analyserades som neutrala. Eleverna gav 

kommentarer som att de ville veta mer om Sverige (informant 8) och att de var tvungna att hoppa och 

sjunga lite för mycket men annars var det trevligt (informant 11). Informant 34 kommenterade att 

föreställningen skulle ha kunnat vara lite mer intressant och kortare medan informant 97 tyckte att 

det skulle ha kunnat vara lite längre. Informant 37 skrev att de skulle ha kunnat ha nyare låtar och 

informant 76 ville ha fler instrument. Informant 39 tyckte att föreställningen var bra, men inte för 

någon i vår ålder medan informant 43 kommenterade att det skulle vara bättre med färre barnvisor.  
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8.1 Sambandet mellan elevernas kön och andra variabler 

 

Som det redan kom fram tidigare var 60 flickor och 60 pojkar med i undersökningen, det vill säga av 

alla 120 elever som var med i undersökningen var 50,0 % flickor och 50,0 % pojkar. I detta avsnitt 

har det undersökts om det finns ett samband mellan elevernas kön och följande variabler: 

 

 1. Elevernas sångbegåvning 

 2. Elevernas musiklyssnande 

 3. Elevernas instrumentspelning 

 4. Elevernas inställning till musikföreställningen 

 5. Elevernas deltagande i musikföreställningen 

 6. Vad eleverna lärde under musikföreställningen 

 7. Typ av feedback eleverna gav på musikföreställningen. 

 

 

8.1.1 Sambandet mellan elevernas kön och sångbegåvning 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan kön när man betraktade antalet elever som svarade 

att de sjunger väl, men när man jämförde antalet flickor och pojkar som hade svarat att de sjunger 

måttligt eller inte kan sjunga så väl, var skillnaden mellan könen tydlig. Könsskillnaden kom således 

först fram när man betraktade elever som sjunger måttligt och elever som inte kan sjunga så väl, 

medan det fanns lika många flickor och pojkar bland dem som anser att de kan sjunga väl.  

Procentandelen av flickor och pojkar som sjunger väl, måttligt eller inte kan sjunga så väl kommer 

fram i tabell 3. 

 

Tabell 3. Elevernas kön och deras sångbegåvning.  

 Eleven sjunger % av flickor % av pojkar 

Väl 20,0 20,0 

Måttligt 65,0 36,5 

Inte så väl 15,0 43,3 

P-värdet är ,026 

 

P-värdet är ,026 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan könen är statistiskt signifikant. Det finns 

således ett samband mellan elevernas kön och sångbegåvning: flickorna var mer sannolika att sjunga 

måttligt medan pojkarna tenderade att inte kunna sjunga så väl. För att utreda om det finns ett 

kausalförhållande mellan elevernas kön och det hur väl de kan sjunga behövs fortsatt forskning. 
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8.1.2 Sambandet mellan elevernas kön och musiklyssnande 

 

En majoritet av både flickorna och pojkarna svarade att de lyssnar på musik på fritiden: som det redan 

diskuterades tidigare svarade 96,7 % av flickorna och 85 % av pojkarna att de lyssnar på musik på 

fritiden, medan 3,3 % av flickorna och 15,0 % av pojkarna svarade att de inte gör det. P-värdet är 

0,027 vilket indikerar att skillnaden är statistiskt signifikant. Det finns ett samband mellan elevernas 

kön och musiklyssnandet: flickorna var mer sannolika att lyssna på musik på fritiden i jämförelse 

med pojkarna. För att utreda om finns ett kausalförhållande mellan elevernas musiklyssnande och 

kön behövs fortsatt forskning.  

 

 

8.1.3 Sambandet mellan elevernas kön och instrumentspelning 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan olika kön när man betraktade vilka elever som spelar 

något instrument, fast en något större procentandel av flickor hade svarat att de spelar ett instrument 

jämfört med pojkar. Sammanlagt 34,5 % av flickorna och 21,7 % av pojkarna svarade att de spelar 

något instrument medan majoriteten, 65,5 % av flickorna och 78,3 % av pojkarna, svarade att de inte 

gör det. P-värdet är 0,105 vilket indikerar att det inte finns något samband mellan kön och 

instrumentspelning i detta material.  

 

 

8.1.4 Sambandet mellan elevernas kön och deras inställning till musikföreställningen 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan könen när man betraktade elevernas inställning till 

musikföreställningen. En majoritet av båda könen, 71,7 % av flickorna och 76,7 % av pojkarna, 

svarade att de hade gillat föreställningen medan en minoritet, 28,3 % av flickorna och 23,3 % av 

pojkarna, svarade att de inte hade gjort det. P-värdet är 0,532 vilket indikerar att det inte finns något 

samband mellan kön och vad eleverna tyckte om musikföreställningen. 

 

 

8.1.5 Sambandet mellan elevernas kön och deltagande i musikföreställningen                   

 

En minoritet av båda könen hade tagit del i sång och musik under föreställningen. Sammanlagt  

35,0 % av flickorna och 31,7 % av pojkarna svarade att de tog del i sång och musik under 

föreställningen medan majoriteten av båda könen, 65,0 % av flickorna och 68,3 % av pojkarna, hade 
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mestadels lyssnat på föreställningen. Några fler flickor tog del i sång och musik jämfört med pojkarna 

men skillnaden var inte stor. P-värdet är 0,699 vilket indikerar att det inte finns något samband mellan 

kön och elevernas deltagande i musikföreställningen. 

 

 

8.1.6 Sambandet mellan elevernas kön och inlärning under musikföreställningen                   

 

När man betraktade vad flickor och pojkar hade lärt sig under musikföreställningen kom det fram att 

vissa saker hade inlärts av en avsevärt större procentandel av pojkar än flickor. Procentandelen flickor 

och pojkar som hade lärt varje sak samt p-värdet kommer fram i tabell 4. 

 

Tabell 4. Elevernas kön och deras inlärning. 

 Vilka nya saker lärde eleverna under 

 musikföreställningen % av flickor % av pojkar P-värde 

1. Ett eller flera svenskspråkiga ord 

 
86,7 73,3 0,068 

2. Att säga en kort mening på svenska 

 
55,0 65,0 0,264 

3. En ny sång eller en del av en 

 
23,3 36,7 0,111 

4. Att uttala svenska 

 
21,7 45,0 0,007 

5. Hurdant språk svenska är och hur det låter 

 
53,3 66,7 0,136 

6. Vilket språk finlandssvenska är 

 
26,7 51,7 0,005 

7. Var finlandssvenska människor bor 15,0 45,0 0,000 

 

En något större procentandel av flickor hade lärt ett eller några svenskspråkiga ord, medan något fler 

pojkar lärde att säga en kort mening på svenska, en ny sång eller en del av en, hur svenska språket 

låter och hurdant det är. Skillnaden var emellertid liten och det fanns inte något samband mellan 

elevernas kön och inlärning av dessa saker.  

  

Samtidigt hade en betydligt större procentandel av pojkar lärt att uttala svenska. P-värdet är 0,007 

vilket indikerar att skillnaden mellan kön är statistiskt signifikant. Det finns ett tydligt samband 

mellan elevernas kön och inlärning av att uttala svenska: pojkarna var mer sannolika att lära detta 

jämfört med flickorna.  
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Nästan dubbelt så många pojkar som flickor hade lärt vilket språk finlandssvenska är. P-värdet är 

0,005 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan kön är statistiskt signifikant. Således finns det ett 

samband mellan elevernas kön och inlärning av var finlandssvenskar bor: sannolikheten att lära detta 

var större hos pojkarna än flickorna.  

 

Det fanns en avsevärd skillnad mellan könen när man betraktade vilka elever hade lärt var 

finlandssvenska människor bor. P-värdet är 0,000 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan kön är 

statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan könen och inlärning av detta: 

sannolikheten att lära var finlandssvenskar bor var tre gånger större hos pojkarna. 

  

När man betraktade vad flickor och pojkar hade lärt under musikföreställningen hade en betydligt 

större procentandel av pojkarna lärt tre saker i jämförelse med flickorna. Det fanns ett samband 

mellan mankönet och inlärning av var finlandssvenskar bor, vilket språk finlandssvenska är samt hur 

man uttalar svenska. Sannolikheten att lära dessa saker var större hos pojkar än flickor. Detta betyder 

emellertid inte automatiskt att skillnaden i inlärningen mellan pojkar och fickor orsakas av könet, 

utan skillnaden kan också bero på en tredje variabel. För att utreda om det finns ett kausalförhållande 

mellan dessa variabler behöver sambandet forskas vidare. 

 

 

8.1.7 Sambandet mellan elevernas kön och feedback på föreställningen 

 

När man betraktade vilket slags feedback flickor och pojkar hade gett på musikföreställningen fanns 

det inte något signifikant skillnad mellan könen. Flickorna gav något mer både positiv och negativ 

feedback än pojkarna, men skillnaden var inte avsevärd. 

 

Tabell 5. Elevernas kön och deras feedback. 

Feedback % av flickor % av pojkar 

Negativ 23,5 20,0 

Positiv 70,6 64,0 

Neutral 5,9 16,0 

P-värdet är 0,232 
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Sammanlagt 56,6 % av flickorna och 41,7 % av pojkarna gav feedback. Som det framkommer i tabell 

5 gav ungefär en likadan procentandel av båda könen positiv, negativ och neutral feedback. P-värdet 

är 0,232 vilket indikerar att det inte finns något samband mellan könen och typ av feedback som gavs 

på musikföreställningen. 

 

 

8.1.8 Sammandrag 

 

Som redan sagts tidigare har könsskillnader i musikalitet inte undersökts mycket och det är därför 

också dessa resultat, där sambandet mellan elevernas kön och musikalitet eller musikaliskt intresse 

har betraktats, ska iakttas med viss aktsamhet.  

 

När man betraktade hur flickor och pojkar hade beskrivit sin sångbegåvning kom det fram att det 

fanns ett samband mellan elevernas kön och det hur väl de kan sjunga. Ett lika stort antal pojkar och 

flickor hade svarat att de kan sjunga väl. Samtidigt fanns det en tendens för flickorna att sjunga 

måttligt medan det var mer sannolikt för pojkarna att inte kunna sjunga så väl. Enligt dessa resultat 

verkar både flickorna och pojkarna vara lika sannolika att kunna sjunga väl, medan det är mest 

sannolikt för flickorna att sjunga måttligt. Pojkarna är mest sannolika att inte kunna sjunga så väl 

medan detta inte är så vanligt bland flickorna. Som det redan kom fram tidigare är flickor med i körer 

oftare än pojkar (O´Neill 1997:50). I enkätsvaren kom det olyckligtvis inte fram om eleverna sjunger 

i en kör eller inte, men det faktum att det är mer sannolikt för flickor att vara med i en kör kan orsaka 

att de har beskrivit sin sångbegåvning vara bättre. 

  

Enligt O´Neill (1997:50) har det framkommit tidigare att jämfört med pojkar föreställer sig flickor 

mer positivt mot att lyssna på musik. Majoriteten av både flickorna och pojkarna lyssnar på musik på 

fritiden, men en betydligt större procentandel av flickorna svarade att de lyssnar på musik i jämförelse 

med pojkarna. Det fanns ett samband mellan kvinnokönet och musiklyssnandet; det var något mer 

sannolikt för flickorna att lyssna på musik på fritiden jämfört med pojkarna. Om denna skillnad 

mellan flickorna och pojkarna beror på könet kvarstår emellertid oklart. 

 

Det fanns inte något samband mellan kvinnokönet och instrumentspelning, utan en liknande 

procentandel av båda könen svarade att de spelar något instrument. Detta stämmer inte med tidigare 

undersökningar som har påvisat att sannolikheten att spela något instrument är större hos flickor. 

Enligt dessa undersökningar finns det inte några reliabla bevis på könsskillnader i musikalitet, men 



38 
 

fler flickor än pojkar har visat sig ta del i musikalisk verksamhet. Flickor har också visat sig värdera 

dessa aktiviteter mer positivt jämfört med pojkar. (O´Neill 1997:49–50)  

 

En liknande procentandel av båda könen hade lärt ett eller några svenskspråkiga ord, att säga en kort 

mening på svenska, en ny sång eller en del av en samt hur svenska språket låter och hurdant det är. 

Samtidigt fanns det vissa saker som hade inlärts av en betydligt större procentandel av pojkar än 

flickor. En betydligt större procentandel av pojkarna lärde att uttala svenska, vilket språk 

finlandssvenska är samt var finlandssvenskar bor. Av en okänd anledning var sannolikheten att lära 

dessa saker större hos pojkarna än flickorna. Samtidigt fanns det ingenting som fler flickor skulle ha 

lärt jämfört med pojkarna. 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan könen när man betraktade elevernas inställning till 

musikföreställningen, utan en majoritet av både flickorna och pojkarna hade gillat föreställningen. 

En likadan procentandel av båda könen hade också tagit del i musik och sång under 

musikföreställningen. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan könen heller när man 

betraktade hurdan feedback pojkarna och flickorna hade gett på musikföreställningen, utan 

majoriteten av båda könen hade gett positiv feedback. 

 

 

8.2 Sambandet mellan elevernas sångbegåvning och andra variabler 

 

Som det framkom i början av kapitel 8 svarade 20,0 % av alla 120 elever att de sjunger väl, 50,8 % 

att de sjunger måttligt och 29,2 % att de inte kan sjunga så väl. I detta avsnitt har det undersökts om 

det finns ett samband mellan elevernas sångbegåvning och följande variabler: 

 

 1. Elevernas inställning till musikföreställningen 

 2. Elevernas deltagande i musikföreställningen 

 3. Vad eleverna lärde under musikföreställningen 

 4. Typ av feedback eleverna gav på musikföreställningen.  

 

 

8.2.1 Sambandet mellan elevernas sångbegåvning och deras inställning till musikföreställningen 

 

När man betraktade procentandelen elever med olika sångbegåvning som hade gillat 

musikföreställningen kom det fram att det inte fanns någon signifikant skillnad i svar mellan dessa 

elever. En majoritet av alla elever hade gillat musikföreställningen. 
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Tabell 6. Elevernas sångbegåvning och deras inställning till musikföreställningen. 

Gillade eleverna 

musikföreställningen 

% av elever som 

sjunger väl 

% av elever som 

sjunger måttligt 

% av elever som inte 

kan sjunga så väl 

Ja 75,0 78,7 65,7 

Nej 25,0 21,3 34,3 

P-värdet är 0,374 

 

Som det framkommer i tabell 6 gillades föreställningen mest av elever som sjunger måttligt, medan 

elever som inte kan sjunga så väl gillade föreställningen minst. P-värdet är 0,374 vilket indikerar att 

det inte finns något samband mellan elevernas sångbegåvning och vad eleverna tyckte om 

musikföreställningen. 

 

 

8.2.2 Sambandet mellan elevernas sångbegåvning och deltagande  

 

När man betraktade en hur stor procentandel av elever med olika sångbegåvning hade deltagit i sång 

och musik under musikföreställningen kom det fram att det fanns en signifikant skillnad mellan dessa 

elever. Som det framkommer i tabell 7 hade minoriteten av både elever som sjunger måttligt och som 

inte kan sjunga så väl mestadels nöjt sig med att lyssna på musikföreställningen, medan hälften av de 

elever som sjunger väl tog del i sång och musik under föreställningen. 

 

Tabell 7. Elevernas sångbegåvning och deras deltagande i musikföreställningen.                   

Deltog eleverna i sång 

och musik under 

musikföreställningen 

% av elever 

som sjunger 

väl 

% av elever 

som sjunger 

måttligt 

% av elever 

som inte kan 

sjunga så väl 

Ja 50,0 36,1 17,1 

Nej 50,0 63,9 82,9 

P-värdet är 0,026 

 

 P-värdet är 0,026 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever med olika sångbegåvning är 

statistiskt signifikant. Således finns det ett samband mellan elevernas sångbegåvning och deras 

tendens att ta del i sång och musik under musikföreställningen: ju bättre eleverna sjunger desto större 

är sannolikheten att de tar del i sång och musik under musikföreställningen.  Det är möjligt att dessa 
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två saker står i ett kausalförhållande till varandra, eller sedan finns det en tredje variabel, till exempel 

allmänt intresse för musik, som orsakar båda. 

 

 

8.2.3 Sambandet mellan elevernas sångbegåvning och inlärning under musikföreställningen  

 

När man betraktade vad elever med olika sångbegåvning hade lärt under musikföreställningen kom 

det fram att jämfört med elever som sjunger måttligt var sannolikheten att lära vissa saker större hos 

elever som sjunger väl och/eller elever som inte kan sjunga så väl.  Procentandelen elever framgår av 

tabell 8.  

 

Tabell 8. Elevernas sångbegåvning och deras inlärning under musikföreställningen.                  

Vilka nya saker lärde eleverna 

under musikföreställningen 

% av elever 

som sjunger 

väl 

% av elever 

som sjunger 

måttligt 

% av elever 

som inte kan 

sjunga så väl P-värde 

1. Ett eller flera 

svenskspråkiga ord 

 

87,5 77,0 80,0 0,556 

2. Att säga en kort mening på 

svenska 

 

62,5 60,7 57,1 0,908 

3. En ny sång eller en del av 

en 

 

58,3 19,7 28,6 0,002 

4. Att uttala svenska 

 
58,3 23,0 34,3 0,008 

5. Hurdant språk svenska är 

och hur det låter 

 

75,0 54,1 60,0 0,209 

6. Vilket språk    

finlandssvenska är 

 

54,2 27,9 48,6 0,033 

7. Var finlandssvenska 

människor bor 
45,8 18,0 40,0 0,013 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan elever med olika sångbegåvning när det kom till att 

lära nya svenskspråkiga ord, att säga en kort mening på svenska eller hur svenska språket låter och 

hurdant det är. Således fanns det inte något samband mellan sångbegåvning och inlärning av dessa 

saker. 
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Först när man betraktade elever som hade lärt en ny sång eller en del av en kom det fram att en 

betydligt större procentandel av dem som svarade att de kan sjunga väl hade lärt detta i jämförelse 

med elever som sjunger måttligt eller inte kan sjunga så väl. P-värdet är 0,002 vilket indikerar att 

skillnaden i svar mellan elever med olika sångbegåvning är statistiskt signifikant. Det finns således 

ett samband mellan elevernas sångbegåvning och inlärning av en ny sång eller en del av en som 

förekom i musikföreställningen: sannolikheten att lära detta var större hos elever som sjunger väl 

jämfört med elever som sjunger måttligt och elever som inte kan sjunga så väl.  

 

Majoriteten av de elever som sjunger väl hade lärt att uttala svenska, medan en betydligt mindre 

procentandel av dem som sjunger måttligt och dem som inte kan sjunga så väl hade lärt detta. P-

värdet är 0,008 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever med olika sångbegåvning är 

statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan elevernas sångbegåvning och inlärning 

av hur man uttalar svenska: elever som sjunger väl var mer sannolika att lära att uttala svenska jämfört 

med elever som sjunger måttligt eller inte kan sjunga så väl.  

 

Samtidigt hade ungefär hälften av både dem som sjunger väl och dem som inte kan sjunga så väl lärt 

vilket språk finlandssvenska är, medan betydligt färre av dem som sjunger måttligt hade lärt detta. P-

värdet är 0,033 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever med olika sångbegåvning är 

statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan elevernas sångbegåvning och inlärningen 

av vilket språk finlandssvenska är: i jämförelse med elever som sjunger måttligt var sannolikheten att 

lära detta större hos elever som sjunger väl eller inte kan sjunga så väl. Eftersom en liknande 

procentandel av både elever som sjunger väl och elever som inte kan sjunga så väl lärde vilket språk 

finlandssvenskan är, är det sannolikt att det inte finns något kausalförhållande mellan sångbegåvning 

och inlärning av detta.  Skillnaden i elevernas svar har således troligen berott på en tredje variabel. 

 

På samma sätt som ovan hade en liknande procentandel av både elever som kan sjunga väl och elever 

som inte kan sjunga så väl lärt var finlandssvenskar bor, medan en mindre procentandel av elever 

som sjunger måttligt hade lärt detta. P-värdet är 0,013 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan 

elever med olika sångbegåvning är statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan 

elevernas sångbegåvning och inlärning av var finlandssvenskar bor: i jämförelse med elever som 

sjunger måttligt var sannolikheten att lära detta större hos elever som sjunger väl eller inte kan sjunga 

så väl. Eftersom en liknande procentandel av både elever som sjunger väl och elever som inte kan 

sjunga så väl lärde var finlandssvenskar bor, är det sannolikt att det inte finns något kausalförhållande 

mellan sångbegåvning och det hur sannolikt det var att eleven lärde detta.  Skillnaden i elevernas svar 

har således troligen berott på en tredje variabel också i detta fall. 
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Sannolikheten att lära en ny sång eller en del av en samt att uttala svenska var betydligt större hos 

elever som sjunger väl och det är möjligt det faktum att eleven kan sjunga väl främjade elevernas 

inlärning av sånger och andraspråkets uttal. Det som var intressant var att en betydligt större 

procentandel av både elever som kan sjunga väl och elever som inte kan sjunga så väl hade lärt vilket 

språk finlandssvenska är och var finlandssvenskar bor, medan samma saker hade inlärts av en tydligt 

mindre procentandel av elever som sjunger måttligt. Detta indikerar att det inte finns något 

kausalförhållande mellan elevernas sångbegåvning och sannolikheten att inlära dessa saker, utan det 

troligen finns en tredje variabel bakom båda. Av någon anledning var sannolikheten att lära alla andra 

saker förutom att säga en kort mening på svenska minst hos elever som sjunger måttligt. Vad detta 

har berott på är oklart, men det är möjligt att en annan variabel har påverkat elevernas inlärning på 

ett negativt sätt.  

 

 

8.2.4 Sambandet mellan elevernas sångbegåvning och feedback på musikföreställningen 

 

Sammanlagt 50,0 % av eleverna som svarade att de sjunger väl, 55,7 % av de som svarade att de 

sjunger måttligt och 37,2 % av de som svarade att de inte kan sjunga så väl gav feedback. Det fanns 

inte någon signifikant skillnad mellan elever med olika sångbegåvning när man betraktade vilken 

slags feedback eleverna gav på musikföreställningen.   

 

Tabell 9. Elevernas sångbegåvning och deras feedback. 

Feedback 

% av elever som 

sjunger väl 

% av elever som 

sjunger måttligt 

% av elever som inte 

kan sjunga så väl 

Negativ 16,7 17,6 38,5 

Positiv 83,3 73,5 38,5 

Neutral 0,0 8,9 23,0 

P-värdet är 0,144 

 

Som det framkommer i tabell 9 gav majoriteten av alla elever oberoende av elevernas sångbegåvning 

positiv feedback. Sannolikheten att ge negativ feedback var störst hos elever som inte kan sjunga så 

väl. P-värdet är 0,144 vilket indikerar att det inte finns något samband mellan elevernas 

sångbegåvning och typ av feedback de gav på musikföreställningen. 
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8.2.5 Sammandrag  

 

I vissa fall hade elever med olika sångbegåvning tenderat att svara på olika sätt jämfört med varandra. 

Det fanns bland annat ett tydligt samband mellan elevernas sångbegåvning och det hur aktivt de 

deltog i sång och musik under musikföreställningen. Vad som också kom fram var att ju bättre elevens 

sångbegåvning är desto mer sannolikt var det för eleven att ta del i sång och musik under 

föreställningen. Det är presumtivt att sannolikheten att ta del i sång är större hos elever som anser att 

de sjunger väl medan elever som upplever att de sjunger måttligt eller inte kan sjunga så väl har en 

högre tröskel att delta. Det är emellertid inte självklart att det finns ett kausalförhållande mellan 

sångbegåvning och tendensen att delta i musik och sång under föreställningen, utan sambandet mellan 

dessa variabler kan lika väl bero på något annat variabel. 

 

Jämfört med andra elever hade en betydligt större procentandel av elever som kan sjunga väl lärt en 

ny sång eller en del av en samt att uttala svenska. Enligt Pasanen (1992:99) stimulerar sång örat att 

skilja språkljudens nyanser samt främjar uttalsförmåga, vilket möjligen har påverkat inlärningen av 

andraspråkets uttal också i detta fall. Det fanns också två intressanta fall där i jämförelse med elever 

som sjunger måttligt hade en betydligt större procentandel av både elever som kan sjunga väl och 

elever som inte kan sjunga så väl lärt vilket språk finlandssvenska är och var finlandssvenskar bor. I 

detta fall kan man påstå att tendensen att inlära dessa saker beror på något annat än elevens 

sångbegåvning. Samtidigt fanns det inte någon skillnad mellan elever med olika sångbegåvning när 

det kom till att lära att säga en kort mening på svenska och hur svenska språket låter och hurdant det 

är.  

 

Det fanns inte något samband mellan elevernas sångbegåvning och deras inställning till 

musikföreställningen, utan en majoritet av alla tre grupper hade gillat den. Det fanns inte heller något 

samband mellan elevernas sångbegåvning och feedbacken som gavs på föreställningen, fast en något 

större procentandel av elever som inte kan sjunga så väl hade gett negativ feedback jämfört med andra 

elever. 

 

 

8.3 Sambandet mellan elevernas musiklyssnande och andra variabler 

 

Som det redan kom fram tidigare svarade 90,8 % av alla 120 elever som var med i undersökningen, 

att de lyssnar på musik på fritiden medan endast 9,2 % av alla eleverna svarade att de inte gör det. I 
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detta avsnitt har det undersökts om det finns ett samband mellan det faktum att eleverna lyssnar på 

musik på fritiden och följande variabler: 

 

 

 1. Elevernas inställning till musikföreställningen 

 2. Elevernas deltagande i musikföreställningen 

 3. Vad eleverna lärde under musikföreställningen 

 4. Typ av feedback eleverna gav på musikföreställningen. 

 

  

Eftersom endast få sådana elever som inte lyssnar på musik på fritiden var med i undersökningen 

borde resultaten där elevernas svar har behandlats i förhållande till elevernas musiklyssnande 

betraktas med en viss aktsamhet. Vad som måste tas i beaktade är att eftersom antalet elever som inte 

lyssnar på musik på fritiden är liten och gruppen är starkt underrepresenterad, kan detta förvränga 

resultaten. För att få ett sanningsenligt resultat behöver man ett tillräckligt stort och representativt 

urval ur populationen.   

 

 

8.3.1 Sambandet mellan elevernas musiklyssnande och deras inställning till musikföreställningen 

 

En liknande procentandel av både elever som lyssnar och elever som inte lyssnar på musik på fritiden 

hade gillat musikföreställningen. Sammanlagt 74,3 % av dem som lyssnar på musik på fritiden och 

72,7 % av dem som inte lyssnar på musik på fritiden hade gillat föreställningen. P-värdet är 0,909 

vilket indikerar att det inte fanns något samband mellan elevernas musiklyssnande och elevernas 

inställning till musikföreställningen. 

 

 

8.3.2 Sambandet mellan elevernas musiklyssnande och deltagande  

 

En liknande procentandel av både elever som lyssnar och elever som inte lyssnar på musik på fritiden 

tog del i sång och musik under musikföreställningen. Sammanlagt 33,9 % av eleverna som lyssnar 

på musik på fritiden och 27,3 % av eleverna som inte lyssnar på musik på fritiden tog del i sång och 

musik under musikföreställningen. Majoriteten av båda grupper, 66,1 % av eleverna som lyssnar och 

72,7 % av eleverna som inte lyssnar på musik på fritiden, nöjde sig mestadels med att lyssna. P-värdet 

är 0,655 vilket indikerar att det inte finns något samband mellan musiklyssnande och elevernas 

deltagande i musikföreställningen. 
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8.3.3 Sambandet mellan elevernas musiklyssnande och inlärning under musikföreställningen 

 

Det fanns inget samband mellan elevernas musiklyssnande och inlärning under musikföreställningen. 

P-värden samt procentandel av elever som lärde varje sak framkommer i tabell 10. 

  

Tabell 10. Elevernas musiklyssnande och deras inlärning under musikföreställningen. 

Vilka nya saker lärde eleverna under 

musikföreställningen 

% av elever som 

lyssnar på musik 

på fritiden 

% av elever som 

inte lyssnar på 

musik på fritiden P-värde 

1. Ett eller flera svenskspråkiga ord 

 
81,7 63,6 0,155 

2. Att säga en kort mening på svenska 

 
66,6 54,5 0,698 

3. En ny sång eller en del av en 

 
31,2 18,2 0,369 

4. Att uttala svenska 

 
34,9 18,2 0,263 

5. Hurdant språk svenska är och hur det låter 

 
58,7 72,7 0,366 

6. Vilket språk finlandssvenska är 

 
38,5 45,5 0,654 

7. Var finlandssvenska människor bor 29,4 36,4 0,629 

    

 

En liknande procentandel av både elever som lyssnar och elever som inte lyssnar på musik hade lärt 

att säga ett eller flera svenskspråkiga ord, att säga en kort mening på svenska, en ny sång eller en del 

av en, att uttala svenska, fått veta och höra hurdant språk svenska är, vilket språk finlandssvenska är 

samt var finlandssvenskar bor. I jämförelse med elever som inte lyssnar på musik på fritiden hade en 

något större procentandel av elever som lyssnar på musik lärt det som frågades med två undantag, 

men skillnaden var obetydlig i båda fall.  

 

 

8.3.4 Sambandet mellan elevernas musiklyssnande och feedback på musikföreställningen 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan elever som lyssnar och elever som inte lyssnar på musik på 

fritiden när man betraktade vilken slags feedback eleverna gav på musikföreställningen. Majoriteten 
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av båda typer av elever gav positiv feedback (se tabell 11). Elever som lyssnar på musik på fritiden 

var de ända som gav negativ feedback.  

 

Tabell 11. Elevernas musiklyssnande och deras feedback.  

 Feedback 

% av elever som 

lyssnar på musik 

på fritiden 

% av elever som 

inte lyssnar på 

musik på fritiden 

Negativ 25,0 0,0 

Positiv 71,2 42,9 

Neutral 3,8 57,1 

P-värdet är 0,000 

 

P-värdet är 0,000 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever som lyssnar på musik på fritiden 

och elever som inte gör det är statistiskt signifikant. Således finns det ett samband mellan elevernas 

musiklyssnande och typ av feedback eleverna gav på musikföreställningen. Sannolikheten att ge 

antingen positiv eller negativ feedback var större hos elever som lyssnar på musik på fritiden medan 

elever som inte lyssnar på musik på fritiden gav huvudsakligen annat än negativ feedback. Eftersom 

antalet elever som inte lyssnar på musik på fritiden är liten och gruppen är starkt underrepresenterad, 

är det möjligt att detta förvränger resultaten.  

   

 

8.3.5 Sammandrag 

 

Det fanns ett samband mellan elevernas musiklyssnande och feedback de gav på föreställningen. 

Sannolikheten att ge positiv eller negativ feedback var större hos elever som lyssnar på musik medan 

elever som inte lyssnar på musik hade endast gett positiv eller neutral feedback. Som det redan 

påståtts tidigare är elever som inte lyssnar på musik på fritiden underrepresenterade i 

undersökningsmaterialet, vilket möjligen förvränger resultaten. Om både elever som lyssnad och 

elever som inte lyssnar på musik på fritiden var jämställd representerade är det möjligt att sambandet 

inte skulle finnas. Samtidigt fanns det inte något samband mellan elevernas musiklyssnande och 

elevernas inställning till musikföreställningen. Det fanns inte heller något samband mellan 

musiklyssnande och det hur sannolikt det var att eleven tog del i sång och musik under 

musikföreställningen, eller vilka nya saker eleven lärde under föreställningen.  
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8.4 Sambandet mellan elevernas instrumentspelning och andra variabler 

 

Som det kom fram tidigare svarade 28,3 % av alla 120 elever att de spelar något instrument, medan 

71,7 % av eleverna svarade att de inte gör det. I detta avsnitt har det undersökts om det finns ett 

samband mellan det faktum att eleverna spelar något instrument och följande variabler: 

 

 1. Elevernas inställning till musikföreställningen 

 2. Elevernas deltagande i musikföreställningen 

 3. Vad eleverna lärde under musikföreställningen 

 4. Typ av feedback eleverna gav på musikföreställningen. 

  

 

8.4.1 Sambandet mellan elevernas instrumentspelning och deras inställning till  

         musikföreställningen 

 

Ungefär en likadan procentandel av både elever som spelar och elever som inte spelar något 

instrument hade gillat föreställningen. Sammanlagt 79,4 % av dem som spelar något instrument och 

72,1 % av dem som inte spelar något instrument gillade föreställningen. P-värdet är 0,409 vilket 

indikerar att det inte finns något samband mellan instrumentspelning och det hur elevernas inställning 

till musikföreställningen. 

 

8.4.2 Sambandet mellan elevernas instrumentspelning och deltagande  

 

Det fanns en signifikant skillnad i svar mellan elever som spelar och elever som inte spelar något 

instrument när man betraktade vilka elever som hade tagit del i sång och musik under 

musikföreställningen. I jämförelse med elever som inte spelar något instrument hade en något större 

procentandel av elever som spelar något instrument tagit del i sång och musik under 

musikföreställningen. Sammanlagt 47,1 % av dem som spelar något instrument och 27,9 % av dem 

som inte spelar något instrument hade tagit del i sång och musik under föreställningen, medan resten 

svarade att de mestadels hade nöjt sig med att lyssna på föreställningen. P-värdet är 0,045 vilket 

indikerar att skillnaden i svar mellan elever som spelar något instrument och elever som inte gör det 

är statistiskt signifikant. Således finns det ett samband mellan elevernas instrumentspelning och 

elevernas deltagande i föreställningen: sannolikheten att ta del i musik och sång under föreställningen 

var större hos elever som spelar något instrument. Om det finns ett kausalförhållande mellan 

instrumentspelning och elevens tendens att ta del i musikföreställningen, är det faktum att eleven 

spelar något instrument orsaken till tendensen att ta del i sång och musik. Samtidigt är det likaväl 

möjligt att det finns en tredje variabel, till exempel allmänt intresse mot musik, som orsakar både 
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elevernas instrumentspelning och deras tendens att ta del i sång och musik under 

musikföreställningen. 

 

 

8.4.3 Sambandet mellan elevernas instrumentspelning och inlärning under musikföreställningen 

 

Det fanns mestadels inga signifikant skillnader i svar mellan elever som spelar och elever som inte 

spelar något instrument. Den enda signifikanta skillnaden mellan dessa elever kom fram när man 

betraktade vilka elever som hade lärt att uttala svenska (se tabell 12). 

  

Tabell 12. Elevernas instrumentspelning och deras inlärning under musikföreställningen.  

Vilka nya saker lärde eleverna under 

musikföreställningen 

% av elever som 

spelar något 

instrument 

% av elever som 

inte spelar något 

instrument P-värde 

1. Ett eller flera svenskspråkiga ord 

 
85,3 77,9 0,362 

2. Att säga en kort mening på svenska 

 
64,7 58,1 0,508 

3. En ny sång eller en del av en 

 
38,2 26,7 0,216 

4. Att uttala svenska 

 
47,1 27,9 0,045 

5. Hurdant språk svenska är och hur det   

låter 

 

61,8 59,3 0,804 

6. Vilket språk finlandssvenska är 

 
38,2 39,5 0,895 

7. Var finlandssvenska människor bor 23,5 32,6 0,331 

 

En liknande procentandel av både elever som spelar och elever som inte spelar något instrument hade 

lärt att säga ett eller flera svenskspråkiga ord, en kort mening på svenska, en ny sång eller en del av 

en, hurdant språk svenska är och hur det låter, vilket språk finlandssvenska är eller var 

finlandssvenskar bor. Det fanns inte något samband mellan elevernas instrumentspelning och 

inlärning av dessa saker. 

 

Den enda signifikanta skillnaden mellan elever som spelar och elever som inte spelar något 

instrument kom fram när man betraktade elever som hade lärt att uttala svenska. P-värdet är 0,045 

vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever som spelar ett instrument i jämförelse med elever 

som inte gör det är statistiskt signifikant. Således finns det ett samband mellan elevernas 
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instrumentspelning och inlärning av att uttala ett andraspråk: sannolikheten att lära att uttala svenska 

var större hos elever som spelar något instrument. Om dessa två saker står i en kausal relation med 

varandra främjar det faktum att eleven spelar något instrument inlärningen av andraspråkets uttal. För 

att utreda om det finns ett kausalförhållande mellan dessa variabler, behöver detta forskas vidare. 

 

Till största delen svarade en något större procentandel av elever som spelar något instrument att de 

hade lärt något under föreställningen, men skillnaden gentemot elever som inte spelar något 

instrument var i de flesta fall liten. Det fanns ett samband mellan instrumentspelning och det hur 

sannolik eleven var att lära att uttala svenska och sannolikheten att lära att uttala svenska var större 

hos elever som spelar något instrument. Detta tyder på att det finns en möjlighet att 

instrumentspelning och det hur sannolik eleven var att uttala ett andraspråk står i en kausalrelation 

och att instrumentspelning främjar inlärningen av andraspråkets uttal – åtminstone då när språket 

introduceras med hjälp av musik.  

 

 

8.4.4 Sambandet mellan elevernas instrumentspelning och feedback på musikföreställningen 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan elever som spelar och elever som inte spelar något 

instrument när man betraktade vilken slags feedback eleverna gav på musikföreställningen. 

Majoriteten av både elever som spelar och elever som inte spelar något instrument hade gett positiv 

feedback. Elever som spelar något instrument hade endast gett positiv eller negativ feedback medan 

elever som inte spelar något instrument hade också gett neutral feedback. 

 

Tabell 13. Elevernas instrumentspelning och deras feedback. 

 Feedback 

% av elever som spelar 

något instrument 

% av elever som inte 

spelar något instrument 

Negativ 22,0 22,0 

Positiv 78.0 63,4 

Neutral 0,0 14,6 

P-värdet är 0,331 

 

Sammanlagt 52,9 % av dem som spelar och 57,7  % av dem som inte spelar något instrument gav 

feedback. Som det framkommer i tabell 13 gavs negativ feedback av en lika stor procentandel av 

både elever som spelar och elever som inte spelar något instrument. Jämfört med elever som inte 
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spelar något instrument gav något fler elever som spelar ett instrument positiv feedback. P-värdet är 

0,331 vilket indikerar att det inte finns något samband mellan elevernas instrumentspelning och 

vilken slags feedback de gav på föreställningen. 

 

 

8.4.5 Sammandrag  

 

Det fanns det ett samband mellan elevernas instrumentspelning och deras deltagande i 

musikföreställningen. I jämförelse med elever som inte spelar något instrument tog en något större 

procentandel av elever som spelar något instrument del i sång och musik under musikföreställningen. 

Samtidigt var sannolikheten att endast lyssna på föreställningen större hos elever som inte spelar 

något instrument.  

 

Det kom också fram att även om det mestadels inte fanns något samband mellan elevernas 

instrumentspelning och deras inlärning under musikföreställningen, hade en betydligt större 

procentandel av elever som spelar något instrument lärt att uttala svenska. Det fanns således ett 

samband mellan elevernas instrumentspelning och inlärning av uttal. I jämförelse med elever som 

inte spelar något instrument var sannolikheten att lära att uttala svenska större hos elever som spelar 

något instrument. Som det redan kom fram har tidigare undersökningar visat att musikaliska 

kunnigheter förespår fonologiska kunnigheter i språk (Patel 2008:78). Samtidigt har man fått resultat 

som visar att det finns en positiv korrelation mellan elevens förmåga att urskilja tonhöjd och uttala 

andraspråk, och att röstlägets avskiljningsförmåga samt tonminne korrelerar mest just med 

andraspråkets uttalsförmåga (Pasanen 1992:83–84). Dessa resultat bestyrker uppfattningen att 

musikaliska kunnigheter och andraspråkets uttalsförmåga hänger ihop.  

 

Förutom inlärning av hur man uttalar svenska fanns det inte något samband mellan 

instrumentspelning och inlärning under musikföreställningen. Samtidigt fanns det inte heller något 

samband mellan elevernas instrumentspelning och typ av feedback eleverna gav på föreställningen. 

 

 

8.5 Sambandet mellan elevernas inställning till musikföreställningen och andra variabler 

 

Som det kom fram tidigare svarade 74,2 % av alla 120 elever som var med i undersökningen att de 

gillade musikföreställningen medan 25,8 % av eleverna svarade att de inte gjorde det. I detta avsnitt 
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har det undersökts om det finns ett samband mellan det faktum att eleverna gillade 

musikföreställningen och följande variabler: 

 

 1. Elevernas deltagande i musikföreställningen 

 2. Vad eleverna lärde under musikföreställningen 

 

 

8.5.1 Sambandet mellan elevernas inställning till musikföreställningen och deltagande 

 

I jämförelse med elever som hade svarat att de inte gillade musikföreställningen tog en betydligt 

större procentandel av elever som hade gillat musikföreställningen del i sång och musik under 

musikföreställningen. Sammanlagt 42,7 % av dem som gillade musikföreställningen och 6,5 % av 

dem som inte gillade musikföreställningen tog del i sång och musik under föreställningen, medan  

57,3 % av dem som gillade musikföreställningen och 93,5 % av dem som inte gillade 

musikföreställningen mestadels nöjde sig med att lyssna. P-värdet är 0,000 vilket indikerar att 

skillnaden i svar mellan elever som gillade musikföreställningen i jämförelse med elever som inte 

gjorde det är statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan det faktum att eleverna 

gillade musikföreställningen och deras deltagande i musikföreställningen: om eleven gillade 

musikföreställningen var det mer sannolikt att eleven tog del i sång och musik under 

musikföreställningen. Det är också möjligt att det finns ett kausalförhållande mellan det hur eleven 

upplevde musikföreställningen och elevens tendens att ta del i musikföreställningen, men sambandet 

har lika väl kunnat orsakas av en tredje variabel och bör därför forskas vidare. 

 

 

8.5.2 Sambandet mellan elevernas inställning till musikföreställningen och inlärning under  

         musikföreställningen                   

 

Det var mer sannolikt för elever som gillade föreställningen att lära tre saker: att säga en kort mening 

på svenska, en ny sång eller en del av en samt att uttala svenska. Annars fanns det inte någon skillnad 

mellan eleverna, utan en liknande procentandel av både elever som gillade och elever som inte gillade 

musikföreställningen hade lärt ett eller några svenskspråkiga ord, fått veta och lära hurdant språk 

svenska är och hur det låter, vilket språk finlandssvenska är och var finlandssvenskar bor (se tabell 

14). 
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Tabell 14. Elevernas inställning till musikföreställningen och deras inlärning. 

Vilka nya saker lärde 

eleverna under 

musikföreställningen 

% av elever som 

gillade 

musikföreställningen 

% av elever som inte 

gillade 

musikföreställningen P-värde 

1. Ett eller flera 

svenskspråkiga ord 

 

82,0 74,2 0,348 

2. Att säga en kort mening 

på svenska 

 

68,5 35,5 0,001 

3. En ny sång eller en del av 

en 

 

36,0 12,9 0,016 

4. Att uttala svenska 

 
42,7 6,5 0,000 

5. Hurdant språk svenska     

är och hur det låter 

 

59,6 61,3 0,865 

6. Vilket språk    

finlandssvenska är 

 

43,8 25,8 0,077 

7. Var finlandssvenska 

människor bor 
31,5 25,8 0,554 

 

Först när man betraktade eleverna som hade lärt att säga en kort mening på svenska, fanns det en 

skillnad mellan hur elever som gillade och elever som inte gillade föreställningen. P-värdet är 0,001 

vilket indikerar att skillnaden i svar mellan eleverna är statistiskt signifikant. Således finns det ett 

samband mellan elevernas inställning till musikföreställningen och inlärning av att säga en kort 

svenskspråkig mening: sannolikheten att lära detta var större hos elever som gillade 

musikföreställningen.  

 

I jämförelse med elever som inte gillade musikföreställningen hade en betydligt större procentandel 

av elever som gillade musikföreställningen också lärt en ny sång eller en del av en. P-värdet är 0,016 

vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever som gillade och elever som inte gillade 

föreställningen är statistiskt signifikant. Således finns det ett samband mellan elevernas inställning 

till musikföreställningen och inlärning av en ny sång eller en del av en. Det var mer sannolikt för 

elever som gillade musikföreställningen att lära detta i jämförelse med elever som inte gillade 

föreställningen. 
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Samtidigt hade en betydligt större procentandel av elever som gillade föreställningen lärt att uttala 

svenska. P-värdet är 0,000 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever som gillade 

musikföreställningen och elever som inte gjorde det är statistiskt signifikant. Det finns således ett 

samband mellan det faktum att eleven gillade musikföreställningen och inlärning av svenskans uttal. 

Sannolikheten att lära att uttala svenska var större hos elever som gillade föreställningen.  

 

För det mesta lyckades elever som gillade musikföreställningen bättre i att inlära de ovanstående 

saker jämfört med elever som inte hade gillat föreställningen. En större procentandel av elever som 

gillade musikföreställningen hade lärt respektive saker i alla förutom ett fall, men för det mesta var 

skillnaderna små och kunde inte betraktas som signifikanta. Emellertid fanns det ett samband mellan 

det faktum att eleverna gillade föreställningen och tre saker som dessa elever hade lärt. En betydligt 

större procentandel av elever som gillade föreställningen lärde att säga en kort mening på svenska, 

en ny sång eller en del av en samt att uttala svenska. Det finns således ett samband mellan det hur 

eleven upplevde musikföreställningen och inlärning av dessa tre saker. Det är möjligt att det faktum 

att eleven gillade föreställningen främjade inlärningen av dessa tre saker, men det är likaväl möjligt 

att det finns en tredje variabel som får eleven att gilla föreställningen och främja inlärningen av dessa 

saker. 

 

 

8.5.3 Sammandrag 

 

Det fanns ett samband mellan elevernas inställning till musikföreställningen och deltagande. 

Sannolikheten att ta del i sång och musik var större hos elever som gillade föreställningen, medan 

elever som inte gillade musikföreställningen tenderade att endast lyssna på föreställningen. Det är 

möjligt att det faktum att eleven gillade föreställningen uppmuntrade eleven att ta del i 

musikföreställningen. Det är emellertid osäkert om det finns ett kausalförhållande mellan dessa två 

saker. I fall kausalförhållandet finns, är det inte klart vilken av dessa variabler är orsak och vilken är 

verkan. 

 

Samtidigt var det mer sannolikt för elever som gillade föreställningen att lära vissa saker i jämförelse 

med elever som inte gillade föreställningen. Det fanns ett samband mellan det faktum att eleven 

gillade föreställningen och inlärning av nya sånger, hur man säger en kort mening på svenska samt 

hur man uttalar svenska. Eventuellt finns det ett kausalförhållande mellan det faktum att eleven 

gillade föreställningen och inlärning av dessa tre saker, men sambandet i detta material är endast en 

indikation på att möjligheten för kausaliteten mellan dessa saker finns. Samma tendens kom inte fram 
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när man betraktade andra saker som eleverna hade lärt, utan en likadan procentandel av både elever 

som gillade och elever som inte gillade föreställningen hade lärt ett eller flera svenskspråkiga ord, 

hurdant språk svenska är och hur det låter, vilket språk finlandssvenska är och var finlandssvenskar 

bor. 

 

 

8.6 Sambandet mellan elevernas deltagande och andra variabler 

 

Som det kom fram tidigare tog 33,3 % av alla 120 elever som var med i undersökningen del i sång 

och musik under musikföreställningen medan 66,7 % av alla elever nöjde sig mestadels endast med 

att lyssna. I detta avsnitt har det undersökts om det finns ett samband mellan det faktum att eleverna 

tog del i musik och sång under föreställningen och följande variabler: 

 

 1. Vad eleverna lärde under musikföreställningen 

 2. Typ av feedback eleverna gav på musikföreställningen.  

 

 

 

8.6.1 Sambandet mellan elevernas deltagande i musikföreställningen och inlärning under  

         musikföreställningen     

 

När man betraktade vilka saker eleverna lärde under musikföreställningen fanns det en tydlig skillnad 

mellan eleverna som deltog i sång och musik under musikföreställningens gång och eleverna som 

mestadels endast lyssnade på föreställningen. P-värden samt procentandel av elever som lärde varje 

sak framkommer i tabell 15.  
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Tabell 15. Elevernas deltagande och deras inlärning under musikföreställningen.  

Vilka nya saker lärde eleverna 

under musikföreställningen 

% av elever som 

deltog i sång och 

musik under 

musikföreställningen 

% av elever som inte 

tog del i sång och 

musik under 

musikföreställningen P-värde 

1. Ett eller flera svenskspråkiga 

ord 

 

92,5 73,8 0,015 

2. Att säga en kort mening på 

svenska 

 

77,5 51,2 0,006 

3. En ny sång eller en del av en 

 
55,0 17,5 0,000 

4. Att uttala svenska 

 
57,5 21,3 0,000 

5. Hurdant språk svenska är och 

hur det låter 

 

70,0 55,0 0,114 

6. Vilket språk finlandssvenska är 

 
52,5 32,5 0,034 

7. Var finlandssvenska människor 

bor 
42,5 23,8 0,035 

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan elever som tog del i sång och musik och elever som 

mestadels endast lyssnade på musikföreställningen när man betraktade vilka elever som hade lärt 

hurdant språk svenska är. Således fanns det inte något samband mellan elevernas deltagande och 

inlärning av detta. 

 

Samtidigt fanns det en tydlig skillnad mellan dessa elever när man betraktade vilka elever som hade 

lärt ett eller flera svenskspråkiga ord under musikföreställningen. P-värdet är 0,015 vilket indikerar 

att skillnaden i svar mellan elever som tog del i sång och musik under musikföreställningen och elever 

som inte gjorde det är statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan elevernas 

deltagande i musikföreställningen och inlärning av svenskspråkiga ord. Sannolikheten att lära nya 

svenskspråkiga ord var större hos elever som tog del i sång och musik under musikföreställningen.  

 

En annan tydlig skillnad mellan elever som tog del i sång och musik och elever som mestadels endast 

lyssnade fanns när man betraktade vilka elever som hade lärt att säga en kort mening på svenska. P-

värdet är 0,006 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever som tog del i sång och musik under 

musikföreställningen och elever som inte gjorde det är statistiskt signifikant. Det finns således ett 
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samband mellan det hur aktivt eleven tog del i musikföreställningen och inlärning av en kort 

svenskspråkig mening: i jämförelse med elever som mestadels endast lyssnade på 

musikföreställningen var sannolikheten att lära detta större hos elever som tog del i musik och sång 

under föreställningen.  

 

En även tydligare skillnad kom fram när man betraktade en hur stor procentandel av elever som tog 

del i sång och musik och elever som mestadels lyssnade på musikföreställningen lärde en ny sång 

eller en del av en. P-värdet är 0,000 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan dessa elever är 

statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan elevernas deltagande i 

musikföreställningen och inlärning av en ny sång eller en del av en: sannolikheten att lära detta var 

större hos elever som tog del i sång och musik under musikföreställningen.   

 

En betydligt större procentandel av elever som tog del i sång och musik lärde också att uttala svenska. 

P-värdet är 0,000 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever som tog del i sång och musik 

under föreställningen och elever som inte gjorde det är statistiskt signifikant. Det finns således ett 

samband mellan elevernas deltagande i musikföreställningen och inlärning av att uttala svenska. Det 

var mer sannolikt att eleverna lärde att uttala svenska om de tog del i sång och musik under 

föreställningen.  

 

En betydligt större procentandel av elever som tog del i sång och musik under föreställningen hade 

också lärt vilket språk finlandssvenska är.  P-värdet är 0,034 vilket indikerar att skillnaden i svar 

mellan elever som tog del i musikföreställningen och elever som inte gjorde det är statistiskt 

signifikant. Det finns således ett samband mellan elevernas deltagande i musikföreställningen och 

inlärning av vilket språk finlandssvenska är. Om elever tog del i sång och musik under föreställningen 

var det mer sannolikt att eleven lärde vilket språk finlandssvenska är.   

 

 Jämfört med elever som mestadels lyssnade på föreställningen lärde en betydligt större procentandel 

av elever som tog del i sång och musik var finlandssvenska människor bor. P-värdet är 0,035 vilket 

indikerar att skillnaden i svar mellan elever som tog del i sång och musik under föreställningen och 

elever som endast lyssnade är statistiskt signifikant. Det finns således ett samband mellan det hur 

aktivt eleven tog del i musikföreställningen och inlärning av var finlandssvenskar bor: om eleven tog 

del i sång och musik var det mer sannolikt att eleven lärde detta.  

 

Det faktum att eleverna aktivt tog del i sång och musik under föreställningen är en faktor som 

möjligen har främjat elevernas inlärning. Jämfört med elever som mestadels passivt följde 
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föreställningen var det mer sannolikt för elever som aktivt tog del i musik och sång att lära något 

under musikföreställningen. Det var mer sannolikt för elever som tog del i musik och sång att lära 

nya svenskspråkiga ord, hur man säger en kort mening på svenska, nya sånger, att uttala svenska, 

vilket språk finlandssvenska är samt var finlandssvenskar bor. Samtidigt fanns det ingenting som 

skulle ha varit mer sannolikt att bli inlärd av mer passiva elever. Detta tyder på att det är möjligt att 

det finns ett kausalförhållande mellan det hur intensivt eleven tog del i föreställningen och 

sannolikheten att komma ihåg och lära det som behandlas i musikföreställningen. Således har aktivt 

deltagande i musikföreställningen möjligen haft en positiv inverkan på elevernas inlärning. För att 

utreda om det finns ett kausalförhållande mellan deltagande och inlärning av dessa saker behövs 

fortsatt forskning. 

 

 

8.6.2 Sambandet mellan elevernas deltagande i musikföreställningen och feedback på  

         musikföreställningen 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan elever som deltog i sång och musik under 

musikföreställningens gång och elever som mestadels endast lyssnade på föreställningen när man 

betraktade vilken slags feedback eleverna gav på musikföreställningen. Som det förekommer i tabell 

16 gav en tydligt större procentandel av elever som hade deltagit i sång och musik positiv feedback, 

medan elever som endast hade lyssnat på föreställningen gav mestadels negativ feedback. 

 

Tabell 16. Elevernas deltagande under musikföreställningen och deras feedback. 

 Feedback 

% av elever som tog del i 

musik och sång under 

musikföreställningen 

% av elever som inte tog 

del i musik och sång under 

musikföreställningen 

Negativ 8,7 30,6 

Positiv 87,0 55,5 

Neutral 4,3 13,9 

P-värdet är 0,037 

 

Sammanlagt 57,5 % av elever som deltog i musikföreställningen och 45,0 % av elever som nöjde sig 

med att lyssna gav feedback. I jämförelse med elever som mestadels lyssnade på föreställningen gav 

en större procentandel av elever som tog del i sång och musik positiv feedback. Samtidigt gav en 

större procentandel av elever som mestadels lyssnade på föreställningen negativ feedback. P-värdet 

är 0,037 vilket indikerar att skillnaden i svar mellan elever som deltog i musikföreställningen i 
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jämförelse med elever som nöjde sig med att lyssna är statistiskt signifikant. Således finns det ett 

samband mellan elevernas deltagande i musikföreställningen och typ av feedback eleverna gav på 

föreställningen. 

 

Sannolikheten att ge positiv feedback var större om eleven tog del i sång och musik under 

föreställningen. Samtidigt var det mer sannolikt för elever som mestadels endast lyssnade på 

föreställningen att ge negativ feedback. Det var ungefär lika sannolikt för båda typer av elever att ge 

neutral feedback. Det finns således ett samband mellan elevernas deltagande i musikföreställningen 

och elevens tendens att ge positiv feedback, men i detta fall är det oklart om det är fråga om ett 

kausalförhållande mellan dessa två saker eller om båda orsakas av en tredje variabel. Något man 

måste ta hänsyn till är att om eleven gillade musikföreställningen var det mer sannolikt att hon tog 

del i musikföreställningen. Det är således möjligt att både det att eleven tar del i sång och musik under 

föreställningen och att eleven ger positiv feedback på föreställningen är följdverkningar av det faktum 

att de gillade föreställningen. 

 

 

8.6.3 Sammandrag 

 

Det hur aktivt eleverna tog del i musikföreställningen har möjligen påverkat inlärningen av flera saker 

som introducerades under musikföreställningen. Sannolikheten att lära nya svenskspråkiga ord, att 

säga en kort mening på svenska, en ny sång eller en del av en sång som introduceras i föreställningen, 

att uttala svenska samt vilket språk finlandssvenska är och var finlandssvenskar bor var större hos 

elever som tog del i sång och musik under föreställningen. Det fanns ett tydligt samband mellan aktivt 

deltagande i musikföreställningen och inlärning av dessa saker. Som redan sagts är sambandet mellan 

två variabler inte en självklar indikation på kausalitet mellan dessa, men om det finns ett 

kausalförhållande mellan aktivt deltagande och inlärning av de ovanstående sakerna, har aktivt 

deltagande haft en positiv påverkan på elevernas inlärning. 

 

Feedback av elever som tog del i sång och musik avvek något från feedback av elever som mestadels 

lyssnade på föreställningen. En betydligt större procentandel av elever som tog del i sång och musik 

hade gett positiv feedback. Samtidigt hade en betydligt större procentandel av elever som mestadels 

endast lyssnade på föreställningen gett negativ feedback. Som redan sagts finns det ett samband 

mellan aktivt deltagande i musikföreställningen och elevens tendens att ge positiv feedback, men det 

är oklart om det är fråga om ett kausalförhållande mellan dessa två saker eller om båda orsakas av en 

tredje variabel, till exempel att eleven gillar föreställningen.  
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9 DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att kartlägga hur elever i årkurserna 3–6 upplevde musikföreställningen Anders 

och kompisen – musik på två språk och om det fanns något samband mellan elevernas musikalitet 

och det hur föreställningen upplevdes av eleverna. Efter insamlingen kodades materialet in på datorn 

med hjälp av dataprogrammet SPSS, där sambandet mellan olika variabler utreddes med hjälp av 

korstabulering. Efter korstabuleringen användes Chi-två–test för att utesluta möjligheten att 

skillnaden mellan olika elever förorsakades av slumpmässig variation. Eftersom urvalet av 

populationen var representativt, kan resultaten generaliseras till populationen. I detta fall omfattar 

populationen alla elever i årkurserna 3–6 som tog del i undersökningen i en av de skolorna som var 

med i projektet Kul på svenska. 

 

I sin helhet hade musikföreställningen upplevts som trevlig och majoriteten av eleverna, både 

flickorna och pojkarna, hade gillat föreställningen. En stor del av eleverna ansåg att 

musikföreställningen var intressant och gav positiv feedback på föreställningen. Eleverna som inte 

hade gillat föreställningen tyckte att den var tråkig, musiken inte var bra eller att man inte hörde 

musiken. Majoriteten av negativ feedback handlade om att föreställningen upplevdes som barnslig 

och tydligt inriktad för yngre elever. Härutöver önskade några elever att det skulle ha spelats nyare 

låtar och fler instrument i musikföreställningen. En del ville också höra mer om Sverige. Utgående 

från elevernas feedback borde man överväga om det är värt att pröva att ha skilda föreställningar för 

elever i årkurserna 3–4 och 5–6 för att erbjuda eleverna en upplevelse som motsvarar deras 

utvecklingsnivå, intresserar dem och härigenom lämnar ett positivt förstaintryck av (finlands)svenska 

språket. 

 

I musikföreställningen används musik först och främst som undervisningsmedel, men givetvis har 

musiken också en stimulerande inverkan på eleverna. Enligt Pasanen (1992) är musik ett fungerande 

sätt att motivera barn till språkinlärning och som det redan diskuterades tidigare har hon framhävt att 

det är värt att ta reda på elevernas musikaliska intressen i klassrummet när man väljer 

undervisningsmusik. Flera elever lyfte fram att de inte hade gillat föreställningen på grund av att 

musiken var dåligt, vilket är ett tecken för att man inte har lyckats med musikvalet. Ifall man fortsätter 

med en gemensam föreställning för elever i årkurserna 3–6 är det viktigt att man hittar den gyllene 

medelvägen och överväger noggrant vilken slags musik som spelas i föreställningen. Även om det 

tar mycket tid och förutsätter att man håller sig à jour om elevernas musikintressen, tyder resultaten 

på att det lönar sig att satsa på att välja musik som faller både yngre och äldre elever i smaken.  
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Det fanns inte något samband mellan elevernas musikalitet och det hur föreställningen upplevdes av 

eleverna eller det vilket slags feedback eleverna gav på föreställningen. Det faktum att eleven sjunger 

väl eller spelar något instrument verkar således inte ha haft något att göra med det hur sannolikt eleven 

njöt av föreställningen, utan sannolikheten att eleven gillade föreställningen var lika stor hos 

musikaliska och icke-musikaliska barn. Emellertid fanns det ett samband mellan elevernas 

musiklyssnande och typ av feedback eleverna hade gett på föreställningen. Sannolikheten att ge 

positiv eller negativ feedback var större hos elever som lyssnar på musik på fritiden, medan elever 

som inte lyssnar på musik på fritiden gav huvudsakligen annat än negativ feedback. Resultatet som 

handlar om sambandet mellan elevernas musiklyssnande och typ av feedback eleverna gav på 

föreställningen är emellertid vagt, eftersom antalet elever som svarade att de inte lyssnar på musik på 

fritiden var litet. Om man intresserar sig för detta samband och vill utnyttja det ursprungliga 

materialet är det nödvändigt att urvalet innehåller en bra mängd av båda typer av elever. 

 

Minst 30 % av alla elever hade lärt en ny sång eller en del av en, att uttala svenska, vilket språk 

finlandssvenska är, samt var finlandssvenskar bor medan minst 60 % av alla elever hade lärt ett eller 

flera svenskspråkiga ord, hurdant språk svenska är och hur det låter samt att säga en kort mening på 

svenska. Detta tyder på att i sin helhet var föreställningen lyckat med tanke på föreställningens 

pedagogiska mål, men att vissa saker hade blivit inlärda bättre än andra. Vid det här läget är det svårt 

att säga vad i musikföreställningen fick majoriteten av eleverna att lägga ena saken på minnet medan 

den andra hade blivit inlärd endast av en minoritet.  

 

Detta är emellertid något som man kan tänka på när man planerar de kommande föreställningarna. 

Vad är det som är det viktigaste som man vill eleverna att inlära och hur kan inlärningen 

effektiviseras? Enligt Pasanen (1992) är det viktigt att valet av undervisningsmusik grundar sig på 

önskade undervisningsmål: vokalmusik utvecklar inlärarnas ordförråd och ger bra exempel på rätt 

artikulering, medan instrumentalmusik reflekterar språkområdets kultur. Hon betonar att om syftet är 

att använda musik i undervisning är det motiverat att välja väl artikulerade sånger där arrangemanget 

är enkelt. Om man till exempel har som ändamål att fler elever lär hur man uttalar svenska, kan man 

koncentrera sig på vokalmusik och fästa speciell uppmärksamhet vid artikulering när man sjunger. 

 

Det fanns ett samband mellan mankönet och inlärning av var finlandssvenskar bor, vilket språk 

finlandssvenska är, samt hur man uttalar svenska. Sannolikheten att lära dessa saker var större hos 

pojkarna. Vad detta förorsakades av är oklart, och i framtiden skulle det vara intressant att studera 

varför sannolikheten att lära hur man uttalar svenska var så mycket större hos pojkar och om det finns 

en liknande tendens i andra klasser. 
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Det kom också fram att i jämförelse med icke-musikaliska elever var sannolikheten att lära vissa 

saker större hos elever som sjunger väl eller spelar något instrument: sambandet upptäcktes att finnas 

mellan elevernas musikalitet och inlärning av svenskans uttal och sånger. Om eleven kunde antingen 

sjunga väl eller spela något instrument var det mer sannolikt att eleven lärde att uttala svenska. Detta 

är i överenstämmelse med tidigare studier, som har visat musikaliska färdigheter förutspår bland 

annat bättre förmåga att percipiera och producera fina fonetiska kontraster i ett andraspråk (Hallam 

2006). Det faktum att sannolikheten att lära hur man uttalar svenska var större hos elever som spelar 

något instrument är sannolikt at bero på transfer, som enligt Schlaug (2009) kan ske bland annat 

mellan instrumental övning och verbalt utförande.  

 

Härutöver var det mer sannolikt för elever som hade svarat att de sjunger väl att lära en ny sång eller 

en del av en, vilken kan bero på att elever som sjunger väl kan redan från början vara intresserad av 

att lära nya sånger. Det fanns ett intressant samband mellan både bra och dålig sångbegåvning och 

inlärning av vilket språk finlandssvenska är och var finlandssvenskar bor, vilket tyder på att den större 

sannolikheten att inlära dessa saker förmodligen har berott på något annat än på hur väl eleverna kan 

sjunga. 

 

Som Hallam (2006) har påstått borde en människa inte kallas musikalisk om hon endast lyssnar på 

musik, utan endast om hon själv skapar musik. Om elevernas musiklyssnande hade en liknande effekt 

på deras andraspråksinlärningsförmåga som sångbegåvning och instrumentspelning, borde det ha 

funnits ett samband mellan musiklyssnande och inlärning av svenskans uttal. Det fanns emellertid 

inte något samband mellan musiklyssnande och inlärning under musikföreställningen. Olyckligtvis 

var de elever som inte lyssnar på musik på fritiden underrepresenterade i undersökningsmaterialet, 

vilket innebär att det inte är motiverat att diskutera resultaten på en allmän nivå. Ifall man är 

intresserad av att kartlägga om musiklyssnande har en likartad inverkan på andraspråksinlärning eller 

allmän inlärning under musikföreställningen som musikalitet, behövs detta forskas vidare. Problemet 

är att nästan alla barn lyssnar på musik ibland och det kan därför vara utmanande att hitta informanter 

som aldrig lyssnar på musik på fritiden – oavsett om man fortsätter att forska det ursprungliga 

materialet som användes i denna studie, eller om väljer att forska ett helt nytt material. 

 

Ungefär en tredjedel av alla elever hade tagit del i sång och musik under musikföreställningen, vilket 

indikerar att eleverna upplevde föreställningen som medryckande. Det fanns inte något samband 

mellan elevernas kön och deltagande i musikföreställningen. Enligt resultaten fanns det ett tydligt 

samband mellan elevens deltagande i sång och musik under musikföreställningen och inlärning av 
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alla saker förutom hurdant språk svenska är och hur det låter. Detta indikerar att elevernas deltagande 

förmodligen har främjat inlärningen hos eleverna. Om man i framtiden har två skilda föreställningar 

för elever i olika åldrar, som det redan föreslogs tidigare, kan detta resultera till att fler elever tar del 

i sång och musik under föreställningen. Detta kan i sin tur ha en positiv inverkan på elevernas 

inlärningsförmåga. Det är självklart att musikföreställningens anordnare önskar att eleverna trivs och 

lär så mycket som möjligt under föreställningen och för att maximera elevernas inlärning är det viktigt 

att man uppmuntrar barnen att delta i musik och sång under föreställningen. Vad som skulle fungera 

bäst för att sporra barnen till aktiv deltagande är ett annat tema som kräver fortsatt forskning. 

 

Samtidigt fanns det ett tydligt samband mellan elevernas musikalitet och deras deltagande i musik 

och språk under musikföreställningen: sannolikheten att ta del i sång och musik under 

musikföreställningen var betydligt större hos elever som spelar något instrument. Samtidigt kom det 

fram att ju bättre eleverna sjunger desto mer sannolikt var det att eleverna tog del i sång och musik 

under musikföreställningen. I motsats till detta fanns det inte något samband mellan elevernas 

musiklyssnande och aktivt deltagande i musikföreställningen. Det ser ut att elevernas musikalitet 

möjligen förutspår en högre sannolikhet att ta del i sång och musik under musikföreställningen, vilket 

i sin tur hänger ihop med bättre inlärningsresultat under föreställningen. Det verkar inte finnas ett 

motsvarande samband mellan elevernas musiklyssnande och deltagande i musikföreställningen. För 

att utreda om musikaliska elever i allmänhet är mer benägna att ta del i liknande verksamhet behövs 

fortsatt forskning. Då är det viktigt att man har något sätt att avgöra vilka elever som kategoriseras 

som musikaliska och vilka elever som kategoriseras som icke-musikaliska. Det finns flera olika 

mätare som kan användas att testa människans musikalitet beroende på vad man anser som 

musikalitet. Ett alternativ skulle vara att använda Kai Karmas musikalitetstest, som används bland 

annat i finska musikläroanstalternas inträdesprov (Kolehmainen 2009:3). 

 

Det kom fram att sannolikheten att lyssna på musik på fritiden var något större hos flickorna än 

pojkarna, men denna skillnad kan bero på att det endast fanns få svar från sådana elever som inte 

lyssnar på musik på fritiden. Samtidigt fanns det ett samband mellan elevernas kön och 

sångbegåvning: i genomsnitt var flickorna något bättre på att sjunga än pojkarna. Skillnaden kom 

emellertid först fram när man betraktade elever som sjunger måttligt och elever som inte kan sjunga 

så väl, medan sannolikheten att sjunga väl var ungefär lika stor hos båda könen.  

 

Som det redan framkommit, finns det ett flertal möjligheter för fortsatt forskning kring temat och det 

finns mycket mer att undersöka i det materialet som har utnyttjats i denna studie. Om en intresserar 

sig av ämnet och vill granska sambandet mellan musikalitet och andraspråksinlärningsförmåga 



63 
 

vidare, är det emellertid rekommendabelt att använda en mätare för att avgöra vilka elever som 

kategoriseras som musikaliska och vilka elever som kategoriseras som icke-musikaliska. Utöver de 

forskningsämnen som diskuterades tidigare skulle det vara intressant att utreda hur 

musikföreställningen som barnen har sett under lågstadiet påverkar deras inställning och intresse mot 

svenskundervisning eller valfri främmandespråksundervisning senare i högstadiet. En del av eleverna 

som såg musikföreställningen under hösten 2014 har börjat på högstadiet under hösten 2015.  
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10 SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur eleverna upplevde musikföreställningen Anders och 

kompisen – musik på två språk och om det fanns något samband mellan elevernas musikalitet och 

deras inställning till musikföreställningen. Undersökningen syftade också till att utreda bland annat 

vad eleverna lärde under musikföreställningen och om det fanns något samband mellan elevernas 

musikalitet och deras inlärning under föreställningen. Materialet i studien utformades av 120 

enkätsvar som var ett urval från ett större material som samlades in för projektet Kul på svenska. 

Materialinsamlingen tog plats under hösten 2014 vid ett lågstadium i Kuopio och informanterna var 

elever i årkurserna 3–6. Undersökningen var kvantitativ och materialet analyserades med hjälp av 

dataprogrammet SPSS. För att utreda sambandet mellan olika variabler användes korstabulering och 

Chi-två–test. 

 

I huvudsak handlar tidigare forskningar om sambandet mellan musikalitet och 

andraspråksinlärningsförmåga om musikalitetens inverkan på uttal och muntlig framställning 

(Pasanen 1992:84). Det har kommit fram att det finns specifika länkar mellan musikaliska och 

språkliga kunnigheter och musikaliska kunnigheter har till exempel visat sig förespå fonologiska 

kunnigheter i språk (Patel 2008:78). Det finns också bevis på att användning av musik i 

språkundervisning och musikaliskt intresse hos inläraren kan leda till bättre språkinlärningsresultat 

(bland annat Pasanen 1992:83). Samtidigt har musikalisk aktivering av barn visat stöda deras 

andraspråksinlärning och det har kommit fram att användning av rim, rytm och repetition underlättar 

inlärningen av språkets vokabulär och leder till förbättringar i läsförmåga och läsförståelse, attityder 

samt motivation hos elever. (Hallam & MacDonald 2009:474)  

 

Resultaten visade att till största delen hade eleverna gillat musikföreställningen. Majoriteten av 

negativ feedback handlade om att föreställningen var för barnslig. Minst 30 % av alla elever hade lärt 

en ny sång eller en del av en, att uttala svenska, vilket språk finlandssvenska är samt var 

finlandssvenskar bor, ett eller flera svenskspråkiga ord, hurdant språk svenska är och hur det låter 

samt att säga en kort mening på svenska. Det fanns ett samband mellan elevernas musikalitet och 

inlärning av svenskans uttal. Sannolikheten att eleven lärde sig att uttala svenska var större hos elever 

som spelar något instrument eller kan sjunga väl. Resultaten gav således stöd åt tidigare forskningar 

som har påstått att det finns ett samband mellan musikalitet och förmågan att lära andraspråkets uttal 

(till exempel Pasanen 1992:84).  

 



65 
 

En tredjedel av alla elever hade tagit del i sång och musik under musikföreställningen, medan resten 

av eleverna mestadels hade nöjt sig med att lyssna på föreställningen. Samtidigt fanns det ett tydligt 

samband mellan elevens deltagande i sång och musik under musikföreställningen och inlärning under 

föreställningen. Det är möjligt att deltagandet har främjat inlärningen hos eleverna. Det fanns också 

ett tydligt samband mellan elevernas musikalitet och deras deltagande i musik och sång under 

musikföreställningen. Det ser ut att elevernas musikalitet möjligen förutspår en högre sannolikhet att 

ta del i sång och musik under musikföreställningen, vilket i sin tur hänger ihop med elevernas 

inlärning under föreställningen. 

 

I denna uppsats har det undersökts hur eleverna upplevde andraspråksinlärning med hjälp av musik 

under musikföreställningen och vad eleverna lärde sig. Enligt resultaten kan det vara värt att överväga 

om man borde ha skilda föreställningar för elever i årkurserna 3–4 och 5–6 för att erbjuda en 

upplevelse som motsvarar deras utvecklingsnivå. Förutom detta   
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BILAGA  

Frågeformulär  

 

Hei! Olet juuri kuullut musiikkiesityksen suomen ja ruotsin kielellä. Ole hyvä ja vastaa kaikkiin alla 

oleviin kysymyksiin. 

1. Olen        ___ tyttö    ___ poika 

 

2. Minkälainen laulutaito sinulla on omasta mielestäsi? (Rastita sopiva vaihtoehto.) 

    ___ Laulan hyvin.            ___ Laulan kohtalaisesti.             ___ En osaa laulaa kovin hyvin. 

 

3. Kirjoita tähän alapuolelle kolme mieluisinta kouluainettasi. 

    1)________________________   2)______________________   3)_____________________ 

 

4. Kuunteletko musiikkia vapaa-ajallasi?   ___ Kyllä         ___ En 

 

5. Millaisesta musiikista tai lauluista pidät? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Mainitse yksi tai useampi sinulle mieluisa laulaja tai yhtye? _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Soitatko jotain soitinta?  

   ___ Kyllä   Mitä soitinta? ______________________                             ___ En soita. 

 

8. Missä olet kuullut ruotsia aikaisemmin? (Rastita kaikki sopivat kohdat.) 

    ___ Radiossa 

    ___ Televisiossa  

    ___ Netissä 

    ___ Koulussa  

    ___ Kaupungilla   

    ___ Olen kuullut ruotsinkielisiä lauluja vapaa-ajalla. 

    ___ Olen käynyt ruotsissa 

    ___ Minulla on ruotsinkielisiä sukulaisia. 

    ___ Tunnen ruotsinkielisiä ihmisiä 

    ___ Jossain muualla. Missä? _________________________________________________ 
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9. Haluatko opiskella koulussa ruotsia? (Rastita kaikki sopivat kohdat.) 

    ___ Kyllä, koska ruotsin kieli kiinnostaa minua. 

    ___ Kyllä, koska ruotsin kieli on mielestäni hyödyllistä 

    ___ Kyllä, koska minusta on hauska oppia uusia kieliä. 

    ___ Kyllä, jokin muu syy. Mikä? _______________________________________________ 

    ___ En, koska en ole kiinnostunut ruotsista. 

    ___ En, koska ruotsin kielestä ei ole hyötyä. 

    ___ En, koska en pidä kielten opiskelusta. 

    ___ En, jokin muu syy. Kerro mikä? _____________________________________________ 

    ___ En osaa sanoa. 

 

10. Piditkö äsken kuulemastasi musiikkiesityksestä? (Rastita sopiva vaihtoehto.) 

      ___ Kyllä     ___ En   Kerro, miksi et pitänyt? _____________________________________ 

11. Esityksen aikana (Rastita sopiva vaihtoehto.) 

      ___ Osallistuin lauluihin ja musiikkiin itsekin.       ___ Lähinnä kuuntelin. 

 

12. Mitä uusia asioita opit, kun kuuntelit musiikkiesitystä? (Rastita kaikki sopivat kohdat.) 

      ___ Opin ruotsinkielisen sanan tai muutamia sanoja. 

      ___ Opin sanomaan lyhyen lauseen ruotsiksi. 

      ___ Opin uuden laulun tai osan siitä. 

      ___ Opin ääntämään ruotsia. 

      ___ Sain tietää ja kuulla, minkälaista ruotsin kieli on. 

      ___ Nyt tiedän, mitä kieltä ruotsin kieli on. 

      ___ Nyt tiedän, missä suomenruotsalaisia ihmisiä asuu. 

      ___ Nyt tiedän vielä muutakin. Kirjoita tähän, mitä muuta?____________________________ 

             ________________________________________________________________________ 

13. Ruotsin kielen oppiminen musiikin ja laulujen avulla oli (Rastita kaikki sopivat kohdat.) 

      ___ helppoa                                                              ___ vaikeaa 

      ___ kiinnostavaa                                                      ___ tylsää 

      ___ monipuolista                                                     ___ yksitoikkoista 

14. Musiikkiesityksen jälkeen minusta tuntui, että ruotsin kieli (Rastita kaikki sopivat kohdat.) 

     ___ on helppoa oppia 

     ___ on vaikea oppia 

     ___ ei ole helppoa eikä vaikeaa oppia 

     ___ on nyt alkanut kiinnostaa minua 
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     ___ ei enää kiinnosta minua 

     ___ kiinnostaa yhtä paljon kuin ennenkin. 

15. Mitä vierasta kieltä luet koulussa? _______________________________________________ 

 

16. Mielestäni vieraan kielen oppitunnilla kuunnellaan musiikkia (Rastita sopiva vaihtoehto.) 

___ Paljon                             ___ Riittävästi                    ___ Liian vähän 

 

17. Opiskelen vierasta kieltä mieluiten (Rastita kaikki sopivat kohdat.) 

      ___ Kun luen tekstiä hiljaisuudessa. 

      ___ kun luen tekstiä ääneen. 

      ___ kun kirjoitan vieraalla kielellä. 

      ___ kun kuuntelen opettajan puhetta. 

      ___ kun keskustelen vieraalla kielellä. 

      ___ kun kuuntelen vieraskielisten laulujen sanoja. 

      ___ kun katson vieraskielisiä elokuvia 

      ___ jokin muu tapa. Kirjoita tähän alapuolelle, mikä tapa? ____________________________ 

            ________________________________________________________________________ 

19. Mitä muuta haluaisit vielä sanoa suomen ja ruotsin kielellä pidetystä musiikkiesityksestä? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Kysely päättyy tähän. Kiitos paljon vastauksistasi! 

Ystävällisin terveisin, Kaisa Klapuri Oulun Yliopistosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


