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Abstrakt 

Studiens syfte var att jämföra effektiviteten mellan tre inlärningsformat applicerat på sång: 

bildstöd, endast gehörsinlärning samt textstöd. I ett experiment fick deltagarna lära sig en 

sång, utföra en distraktionsuppgift och därefter återge sångtexten. Retrieval-based learning 

innebär att text tyst repeteras ur minnet snarare än att den läses upprepade gånger. Enligt 

dual-coding theory kan ord simultant bearbetas verbalt och visuellt och därmed förstärka 

inlärningen. Picture superiority effect innebär att ord är lättare att minnas då de representeras i 

form av bilder. Redundancy effect innebär en försämring av inlärningen då verbal information 

redundant presenteras både uppläst och i textform. Resultatet visade att bildstöd var 

signifikant mer effektivt för inlärningen än både textstöd och endast gehörsinlärning. Dock 

fanns ingen signifikant skillnad i jämförelsen mellan endast gehörsinlärning och textstöd. 

Vidare innebär detta att mer forskning måste göras för att utreda teoriernas tillämplighet på 

sång samt hur de relaterar till varandra. 

Nyckelord 

Learning, retrieval-based learning, dual-coding theory, picture superiority effect, redundancy 

effect, sång, körsång. 
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Introduktion 

Många psykologiska och pedagogiska teorier behandlar inlärning, minne och kognition i 

allmänhet, men färre studier har gjorts på det tillämpade området sång. Eftersom sång är en 

komplex aktivitet där flera olika typer av information bearbetas är detta ett intressant fenomen 

att studera ur psykologiskt perspektiv. Syftet med denna studie var att med utgångspunkt i 

psykologiska teorier kring inlärning, minne och kognition studera effektiviteten av olika 

inlärningsformat. 

Minne  

Enligt Atkinson and Shiffrins (1968) modell definieras minnet som en informationsprocess 

bestående av delarna encoding, storage och retrieval. Encoding är en inlärningsprocess där 

perceptuella intryck bearbetas i arbetsminnet (working memory, WM) för att sedan kunna 

lagras i långtidsminnet (long-term memory, LTM). När ett minne eller kunskap blivit inkodat 

lagras det i LTM och befinner sig då i storage. Minnet som funktion befinner sig inte på 

endast en plats i hjärnan utan är i själva verket associativa nätverk bestående av synapser 

(Holt, 2015). För att minnet ska nå medvetandet räcker det inte med lyckad lagring, utan det 

måste därefter framplockas genom retrieval. Detta är en viktig del av informationsprocessen 

eftersom minnet eller kunskapen först kan användas när det blivit tillgängligt för individen.  

 

Vidare består Atkinson och Shiffrins minnesmodell av tre komponenter: sensoriskt minne 

(SM), arbetsminne (WM) och långtidsminne (LTM). SM är den funktion som lagrar de 

omedelbara perceptuella intrycken och finns bara kvar i medvetandet en kort stund. En del av 

de stimuli som bearbetas i det sensoriska minnet ersätts därefter med en mental representation 

i WM. Denna representation kan vara visuell, fonologisk, semantisk eller motorisk. WM är 

den funktion som kortvarigt kvarhåller information under tiden som en uppgift utförs, till 

exempel minnet av var man lagt sin mobiltelefon eller siffrorna i ett telefonnummer som ska 

skrivas av. WM har en begränsad lagringskapacitet och om informationen inte repeteras hålls 

den sällan kvar mer än tjugo sekunder (Peterson and Peterson, 1959). George Miller (1956) 

utvecklade digit span test för att mäta individuella skillnader i working memory capacity 

(WMC) och konstaterade att de flesta personer kan hålla mellan fem och nio siffror i WM. En 

del av den information som bearbetats i WM inkodas och lagras så småningom i funktionen 

LTM, där minnet består över en lång tid. LTM har obegränsad kapacitet och vissa minnen kan 

finnas kvar hos en individ genom hela livet. LTM kan vidare kategoriseras i episodiskt minne, 
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semantiskt minne (Tulving, 1972) och procedurminne (Milner, 1962). Episodiskt minne 

omfattar händelser och personliga erfarenheter, medan semantiskt minne karakteriseras av 

faktakunskaper. Dessa två minnen är så kallade deklarativa minnen, eftersom de består av 

information som kan återberättas. Procedurminne är däremot ett icke-deklarativt minne som 

lagrar färdigheter, till exempel sjunga eller dirigera. 

 

En senare modell av WM har föreslagits av Baddeley och Hitch (1974). Enligt modellen 

består WM av en central styrfunktion, central executive, som kontrollerar de två 

hjälpfunktionerna fonologisk (och artikulatorisk) slinga samt det visuospatiala skissblocket. 

Den fonologiska och artikulatoriska slingan används för att behålla verbal information i 

arbetsminnet under den tid en uppgift ska utföras, till exempel en uppläst instruktion. Det 

visuospatiala skissblocket behåller på liknande sätt visuell och spatial information i 

arbetsminnet, till exempel var i rummet ett föremål befinner sig och hur det ser ut. Dessa två 

hjälpfunktioner kan enligt modellen bearbeta information samtidigt utan att respektive 

funktion nämnvärt försämrar prestationen hos den andra. Detta innebär att det bör vara 

möjligt att till exempel aktivt lyssna till en instruktion samtidigt som bilder och andra 

synintryck bearbetas. Denna modell av WM har kommit att kompletteras med en fjärde 

komponent, episodisk buffert (Baddeley, 2002). Den episodiska bufferten integrerar 

långtidsminnet och episodiska minnen med de två hjälpfunktionerna i WM så att lagrad 

information kan plockas fram och bearbetas tillsammans med den nya. För att till exempel 

kunna lära sig en ny sångtext integreras delar ur LTM (till exempel ordens betydelse som är 

inkodade sedan tidigare) i den episodiska bufferten tillsammans med den nya textens 

betydelse.  

Inlärning 

För inlärning ska kunna ske behöver alltså informationen bearbetas i WM, inkodas till LTM 

och därefter kunna framplockas (retrieval). Möjligheten till retrieval påverkas av bland annat 

hur informationen inkodats. Konceptet levels of processing (Craik & Lockhart, 1972) innebär 

att inlärningen förbättras när informationen bearbetats djupare. Detta kan till exempel göras 

genom att sätta informationen i ett sammanhang och försöka associera den med tidigare 

kunskaper. Maintenance rehearsal är en studiestrategi som innebär att information eller en 

procedur upprepade gånger repeteras utan någon djupare bearbetning (Holt, 2015). I kontrast 

till detta finns strategin elaborative rehearsal som innebär att ökad förståelse eller utvidgning 

av informationen eftersträvas. Till exempel kan fler associationer användas för att öka 
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inlärningsdjupet och på så sätt skapa fler ledtrådar (cues) som underlättar retrieval. Ett sätt är 

att använda sig av bilder, antingen föreställda (imagery) eller fysiska, som då fungerar som en 

mnemonic device och skapar fler associationer. Paivio (1969) formulerade dual-coding 

theory, och menar att visuell och verbal information bearbetas separat i hjärnan och därför 

kan inkodas samtidigt för att underlätta inlärning. Många ord har, till exempel ordet 

”dirigent”, både en verbal representation (själva ordet) och en visuell representation (bilden 

av en dirigent). Det är enligt teorin möjligt att samtidigt tänka på ordet dirigent och bilden 

dirigent. Paivios dual-coding theory har i detta avseende stora likheter med begreppen 

fonologisk slinga och visuospatialt skissblock. Picture superiority effect (Mintzer & 

Snodgrass, 1999) är en vidareutveckling av Paivios teori och innebär att bilder är lättare att 

minnas än ord. Detta tros bero på att bilder oftast har större variation och är lättare att särskilja 

från varandra än ord, givet att bilderna är distinkta från varandra. 

 

Mayer (2001) etablerade begreppet redundancy effect i sina riktlinjer om multimediala 

presentationer och konstaterade att redundant text ibland har negativ inverkan på inlärning. 

Redundant text i multimediala presentationer innebär att information presenteras både som 

visuell text och uppläst ljud samtidigt. I en studie (Jamet & Le Bohec, 2006) där 

försökspersoner fick titta på bildspelspresentationer innehållandes diagram och uppläst 

information försämrades inlärningen då den upplästa informationen dubblerades i textform på 

presentationen. Detta antogs bero på att den kognitiva kapaciteten, (Sweller, 1988) blivit 

överbelastad, eller på grund av delad uppmärksamhet (split attention).  

 

Länge har forskningen fokuserat på främst på inkodningsfasen vid inlärning, men relativt ny 

forskning pekar på att retrieval är viktigare än vad man tidigare trott. Karpicke, Roediger & 

Henry (2008) studerade i en mellangruppsdesign försökspersoner som fick lära sig fakta från 

en text. I en av grupperna fick deltagarna genom retrieval-based learning träna på att läsa 

texten och därefter ett antal gånger repetera för sig själva utan att läsa texten igen. I en annan 

grupp fick deltagarna repetera genom re-reading, det vill säga läsa texten flera gånger. 

Studien pekade på att retrieval-based learning gav betydligt bättre resultat på minnestest än re-

reading. Detta innebär att både encoding och retrieval är viktiga komponenter i 

informationsprocessen som krävs för lyckad inlärning, och bör tas i beaktande vid utformning 

av studie- och repetitionsteknik. 
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Sång och körsång 

Sång och körverksamhet är en utbredd aktivitet i Sverige. Svenska Körförbundet hade år 2019 

över 600 000 medlemmar och dagligen pågår det musikundervisning som inkluderar sång i 

för- och grundskolor. Intresset för sång är med andra ord stort och ämnet har på sistone 

uppmärksammats för sina kognitivt utvecklande egenskaper (Rauscher, 2003). Körsång tycks 

även verka hälsofrämjande genom till exempel ökad medellivslängd (Hyyppä, 2007) och 

medföra andra positiva effekter, såväl biologiska (Beck, Gottfried, Hall, Cisler & Bozeman, 

2006; Cohen, Perlstein, Chapline, Kelly, Firth & Simmens, 2006; Kreutz, Bongard, 

Rohrmann, Hodapp & Grebe, 2004) som psykologiska (Clift & Hancox, 2001).  

 

Eftersom musik är en bred vetenskap med egen terminologi görs i denna studie endast 

förklaringar av de musikaliska begrepp som är relevanta för förståelsen av studiens upplägg. 

Sång är en komplex disciplin som integrerar flera färdigheter och sinnen. Motorik tränas och 

innefattar både ansiktsmuskler, andningsmuskulatur, hållning och muskulatur i struphuvud 

(Doscher, 1993). Hörseln är aktiv och uppfattar musikaliska element som melodier, tempo, 

fraser, stämmor, intonation, rytmer och dynamik. Likaså är synen inkopplad då sångaren ofta 

läser sångtext eller noter samt kommunicerar med dirigent, medmusiker och publik som vill 

ha ögonkontakt. De flesta sånger har en text (även om det förekommer ordlösa stycken, 

vokaliser), vilket innebär att sång till stor del består av en verbal komponent med semantiskt 

innehåll som ska tolkas och uttryckas musikaliskt. Sångaren behöver också ta hänsyn till 

andra språkliga element såsom korrekt uttal, eventuellt ord på främmande språk och tydlig 

artikulation. 

 

I många musikaliska sammanhang är det önskvärt att lära sig sånger utantill (France Musique, 

2018) och detta är något som körsångare, skolelever på musiklektioner samt sångsolister 

dagligen ägnar sig åt. Sångare upplever ofta sig själva som mer närvarande i musiken och 

upplevelsen som mer lustfylld när de inte behöver titta på text eller noter samtidigt som de 

sjunger. Denna närvaro uppskattas även av publiken som i högre utsträckning kan få 

ögonkontakt med sångaren eller sångarna (Antonietta, Cocomazzi & Ianello, 2009). Sångare 

har ofta flera stimuli och uppgifter att fördela sin uppmärksamhet mellan, till exempel en 

eventuell dirigents gester, det musikaliska uttrycket, intonation och samspel med medmusiker.  

Att sjunga utantill frigör sångare från ett visuellt stimuli eftersom de då inte behöva titta på 

text eller noter. När en sång väljs att framföras utantill kan det även bero på andra faktorer, till 

exempel genre och sammanhang. Inom många genrer är det vanligare att sjunga utantill än 
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andra, till exempel inom folk- och världsmusik som har en gehörsbaserad musiktradition 

(Åkesson, 2012). I många fall saknas då en nedskriven text eller not. Det kan även finnas skäl 

att lära ut stycket på gehör i sammanhang då kören saknar notläsningsförmåga, till exempel 

hos barn och nybörjare – vilket ofta är fallet i musikundervisning i skolan. Att dela ut sångtext 

utan noter är dock vanligt i dessa sammanhang. I kontrast till detta finns till exempel den 

klassiska konstmusiken, där praxis vanligtvis innebär att instrumentalister och körer använder 

sig av noter vid framförandet. Dock är det inte enbart genre som avgör huruvida sången 

framförs utantill - inom den klassiska genren framföras verk utantill vid solistiska 

framträdanden eller sceniska uppsättningar som opera eller musikal. Detsamma gäller även 

traditioner med sceniska inslag, till exempel luciakonserter.  

 

Det finns med andra ord flera sammanhang då en sång väljs att framföras utantill: 

anledningarna kan bero på genre, tradition, musikalisk upplevelse, estetiska och praktiska 

skäl. Strategierna för att lära utantill kan se ut på flera olika sätt. Dels kan körledaren eller 

läraren aktivt använda sig av en viss strategi för att lära ut styckena, dels kan sångaren ha 

interna strategier som hon spontant använder sig av utan att dessa presenterats av körledaren. 

Det är dock ovanligt att dessa strategier eller studietekniker medvetet lärs ut av pedagoger 

(Ginsborg, 2004, s. 158) och det är ofta upp till sångaren själv att uppfinna eller välja strategi. 

Ofta används flera strategier samtidigt och gemensamt för dem alla är upprepad repetition 

(maintenance rehearsal). Det varierar dock mellan körer och tillfällen huruvida sångaren 

förväntas repetera på egen hand eller endast vid undervisningstillfället. En vanlig 

utlärningsstrategi som används i nästan samtliga körsammanhang är (1) härmning. 

Körledaren sjunger och spelar då en fras i taget och låter därefter kören i en omedelbar repris 

härma frasen, ibland kallat ”call and response”. Härmning som utlärningsstrategi används i 

princip alltid då noter saknas, men förekommer även i varierande grad bland notläsande körer 

och kan kombineras med andra strategier. Undantaget gäller körer bestående av mycket 

skickliga notläsare som inte har något behov av att först höra stämman, utan kan läsa den 

direkt från noten (a prima vista). Eftersom notläsningsförmåga är en förmåga som 

förekommer i olika grad brukar även de flesta notläsande körer i någon mån använda sig av 

härmning. När noter inte används kallas denna strategi (2) gehörsinlärning (Woody, 2012). 

Gehörsinlärning kan med andra ord användas både med och utan text som stöd. En variant är 

att lägga ifrån sig text och noter så snart det är möjligt och försöka sjunga ur minnet. 

Avsaknad av textstöd kan jämföras med retrieval-based learning, då det inte finns någon 

möjlighet till att läsa om (re-reading). Inlärningen kan också ske på gehör genom upprepat 
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lyssnande och övande till en ljudfil, även om härmning då inte på samma metodiska sätt kan 

användas. En tredje strategi är att (3) repetera sången med hjälp av text eller not som stöd. 

Detta är en mycket vanligt strategi, och ofta delas text eller noter ut med syftet att sångarna 

mellan körtillfällena ska öva själva. I arbetet med barnkör används ibland (4) rörelser eller 

bilder som illustrerar innehållet i texten och på så sätt underlättar inlärningen genom fler 

associationer. Bilderna kan antingen vara fysiska eller föreställda (imagery). De flesta 

strategier är möjliga att kombinera med varandra eller varieras över tid och det finns fler 

strategier än ovan nämnda. Det är dock oklart huruvida dessa inlärningsstrategier har olika 

effektivitet jämfört med varandra. 

 

Eftersom sång som aktivitet visat sig medföra flera positiva hälsoeffekter motiverar det vidare 

att undersöka de psykologiska processer som sker vid utövandet. Sång och musiklyssning har 

till exempel visat sig förbättra kognitiva funktioner hos individer med demens (Maguire, 

Wanschura, Battaglia, Howell & Flinn, 2015). För såväl professionella musiker som amatörer 

är sångutövandet en kontinuerlig inlärningsprocess där de musikaliska färdigheterna utvecklas 

i takt med utövandet och sångaren fortsätter kontinuerligt att utöka sin repertoar. Att som 

vuxen fortsätta lära sig nya saker hjälper till att bromsa den åldrande hjärnans nedbrytning 

(Schaie, 2005). Vissa indikationer finns på att sång kan förbättra fysiologiska tillstånd som 

astma, men mer forskning behövs på området för att kunna dra några slutsatser (Clift, Nicol, 

Raisbeck, Whitmore & Morrison, 2010). Trots att sång förekommer i alla mänskliga kulturer 

vet vi fortfarande förhållandevis lite om vilka processer som pågår. Forskning pekar på att 

musik och text bearbetas oberoende av varandra (Besson, Faïta, Peretz, Bonnel & Requin, 

1998; Peretz, Gagnon, Hébert, Macoir, 2004). Denna teori stärks även genom fallstudier av 

patienter som förlorat förmågan att minnas och återge melodier, men fortfarande har intakta 

minnen av sångtext och kan känna igen dessa (Hébert & Peretz, 2001; Peretz, 1996). Även det 

omvända tillståndet har observerats, då patienter haft förmågan att känna igen sångtexter men 

däremot inte längre kunnat känna igen en känd melodi (Ayotte, Peretz, & Hyde, 2002). Hela 

bilden av processerna tycks dock ännu inte vara kartlagd. Samson och Zatorre (1991) föreslår 

i en studie att sångtext inte endast bearbetas separat i dessa två spår, utan även i ett spår där 

text och melodi kodas in tillsammans. Överensstämmande resultat fanns i en fallstudie av 

Steinke, Cuddy och Jakobson (2001). Författarna fann att en patient med förvärvad 

hjärnskada inte längre kunde känna igen kända instrumentala stycken, men kunde däremot 

fortfarande känna igen sånger med text, trots att dessa spelades upp instrumentalt. Med andra 

ord behövs mer forskning på området, då sång verkar skilja sig från andra typer av 
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musikaliska aktiviteter på grund av sitt verbala innehåll. Större kunskap kring de kognitiva 

processer som pågår under sång skulle kunna leda till förbättrade behandlingsmetoder hos 

patienter med demens, Parkinsons sjukdom, depression och ångest. I synnerhet körsång har 

potential som framtida terapiform då aktiviteten är kostnadseffektiv samtidigt som den 

uppvisar många positiva effekter i termer av hälsorelaterad livskvalitet, reducerad depression 

och ångest (Coulton, Clift, Skingley & Rodriguez, 2015). Det råder dock osäkerhet kring hur 

dessa positiva effekter kan härledas till sång som aktivitet eller snarare det unika sociala 

sammanhang som uppstår i körsång. Det är med denna utgångspunkt intressant att undersöka 

de kognitiva processer som pågår vid sånginlärning. 

Inlärning vid sång 

Att lära sig en sång utantill innebär inkodning av ett procedurminne (Dowling & Tighe, 2014) 

innehållande musikalisk information om tonhöjd, rytm, tempo, volym och timbre. Denna 

procedurala, musikaliska information kräver inkodning genom maintenance rehearsal, det vill 

säga upprepad repetition. Dock innehåller sång utöver musikalisk information även verbal 

information och har därför element som kan kodas in semantiskt. Vid inlärning av sångtexter 

på främmande språk är detta ett exempel på hur inkodningen endast sker proceduralt. Det 

finns en hel del forskning som stöder att elaborative rehearsal är mer effektivt än maintenance 

rehearsal vid inlärning av deklarativ kunskap och ger dessutom en djupare förståelse (Craik & 

Lockhart, 1972; Benjamin & Bjork, 2000). Hur sambandet ser ut när en sång ska läras utantill 

är dock oklart. Ett instrumentalt stycke eller vokalis saknar verbal information, vilket är ett 

exempel på när maintenance rehearsal är att föredra. Eftersom sång dock består av både 

musikalisk och verbal information är det oklart huruvida inlärningen förbättras genom att 

även repetera genom elaborative rehearsal. Användande av bilder som illustrerar sångtexten 

som en mnemonic device kan vara ett sätt att tillämpa elaborative rehearsal och som 

underlättar retrieval genom att ge fler associationer. Enligt dual-coding theory bör den verbala 

och musikaliska informationen kunna bearbetas samtidigt som den visuella utan att cognitive 

overload uppstår, och på så sätt underlätta inlärningen. Avsaknad av visuell text vid 

instudering bör innebära frigörande av visuellt bearbetningsutrymme som i stället kan 

användas till imagery, även om det dock är oklart huruvida detta är en strategi som spontant 

används av sångare. Eftersom bilder är lättare att minnas än ord enligt picture superiority 

effect, bör användandet av bilder förstärka inlärningen. Retrieval-based learning kan tillämpas 

genom att lära ut sånger på gehör utan textstöd, vilket innebär att möjligheten till re-reading 
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förhindras. När sången lärs ut på gehör tvingas sångaren att aktivt hålla kvar frasen inklusive 

text i WM, vilket bör gynna inlärningen.  

Syfte, hypotes och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka effektiviteten av olika inlärningsformat när en sång ska 

läras in utantill.  

 

• Förstärks inlärningen av sångtexter genom användande av bilder associerade med textens 

innehåll? 

• Försvagas inlärningen av sångtexter genom att simultant sjunga och läsa texten? 

Metod 

Deltagare 

I experimentet deltog totalt 60 personer (exklusive internt bortfall), varav 37 var kvinnor.  

Experimentets design bestod av en randomiserad kontrollerad studie innehållandes tre 

betingelser. I den första betingelsen deltog 21 personer, den andra 20 och den tredje 19. Två 

deltagare exkluderades ur studien på grund av att de rapporterat tekniska problem. Ytterligare 

37 personer hade klickat på länken utan att genomföra studien. Experimentet konstruerades 

som en mellangruppsdesign och urvalet bestod av personer med minst ett års erfarenhet av 

körsång som talade flytande svenska samt var över 18 år. Deltagarnas ålder varierade mellan 

19-70 år och erfarenhet av körsång mellan 1-50 år. Bland deltagarna förekom både 

professionella musiker, musikstudenter, musikpedagoger och amatörer. Användandet av 

körsångare till studien motiveras av att instuderingsmetoden med härmning som används i 

studien kräver viss förkunskap och liknar sättet många körledare lär ut. 

 

Tabell 1. Deltagare, kön, ålder 

Betingelse Antal deltagare Kön, antal kvinnor Ålder. M, (SD), Mdn 

1 (bildstöd) 21 13 27.58  (5.98)  26 

2 (endast gehör) 20 13 32.56  (12.93)  27  

3 (textstöd) 19 11 29.79  (8.43)  28 

Totalt 60 37 29.93  (9.53)  27 
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Tabell 2. Körerfarenhet, antal spelade instrument, antal år eftergymnasial musikutbildning 

Betingelse Körerfarenhet (antal år). 
M, (SD), Mdn 

Antal spelade instrument. 
M, (SD), Mdn 

Antal år eftergymnasial 
musikutbildning. M, (SD), Mdn 

1 (bildstöd) 9.37  (7.40)  7 1.89  (1.15)  2 1.97  (2.21)  2 

2 (endast gehör) 12.29  (11.34)  10 1.39  (0.78)  1 3.06  (2.39)  3.5 

3 (textstöd) 11.74  (7.29 ) 8 1.16  (0.60)  1 1.90  (2.57)  0 

Totalt 11.14  (8.76)  9 1.48  (0.91)  1 2.30  (2.41)  2 

 

Två deltagare uppgav ogiltiga svar på enkätfrågorna gällande körerfarenhet. Dessa svar 

exkluderades ur deskriptiv deltagardata, dock inkluderades resultatet från manipulationen i 

studien. Deltagarna rekryterades främst genom sociala medier. Urvalet bestod av ett 

tillgänglighetsurval av de körer författaren kände till och ett snöbollsurval då många deltagare 

hjälpt till att rekrytera andra personer de kände med erfarenhet av körsång. Det externa 

bortfallet går inte att fastställa då studien annonserats i sociala medier och det är okänt hur 

många som nåtts av förfrågan.  

Instrument och procedur 

Experimentet genomfördes i form av en online-studie (bilaga I) där samtliga deltagare oavsett 

betingelse blev instruerade att de skulle få lära sig en sång (bilaga II) utantill. Noter användes 

inte i någon av betingelserna. Sången var densamma för samtliga tre betingelser och var 

komponerad av författaren och innehöll fyra fraser, där varje fras bestod av två takter. Hela 

sången bestod därmed av totalt av åtta takter (exklusive en takt intro innehållande upptakt). 

Sångens tempo gick i 70 bpm i en tonart avsedd passa både kvinno- och mansröst i respektive 

oktav. Inlärningen mättes i form av word recall, det vill säga antal ord som deltagarna kunde 

återge från sången (totalt 31 ord). Ljudfilens kvalitet pilottestades på två personer för att 

garantera att sångtexten gick att uppfatta. Dessa två personer fick utan tidspress skriftligt 

återge texten varpå det kunde konstateras att de båda uppfattat sångens samtliga ord korrekt. I 

huvudstudien blev deltagarna instruerade att de skulle få lyssna på en förinspelad ljudfil och 

att sången skulle spelas upp fyra gånger sammanlagt. De fick vidare instruktioner om att 

sången första gången skulle spelas upp i sin helhet utan avbrott och att de då endast skulle 

lyssna. Andra och tredje gången skulle sången spelas upp fras för fras (två takter) där 

deltagaren i en omedelbar repris skulle härma frasen till ett instrumentalt ackompanjemang 

(call and response) för att öva. Den fjärde och sista gången spelades sången upp i sin helhet 

utan avbrott och deltagarna instruerades då att försöka sjunga med så gott de kunde genom 
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hela sången. Ljudfilen som innehöll totalt fyra uppspelningar av sången var 3:27 minuter lång 

och gick varken att pausa eller spelas upp mer än en gång. Denna ljudfil pilottestades även på 

fyra personer för att säkerställa att uppgiften varken var för enkel eller svår. Spridningen i 

resultat bland dessa pilotdeltagare var stor och korrekt återgivning av sångtexten varierade 

mellan inget till samtliga korrekt återgivna ord. Detta innebär att studien inte helt kunde 

eliminera golv- och takeffekter, men motiveras genom uppgiftens likhet med verkliga 

situationer. Därefter påbörjades huvudstudien och en webblänk till experimentet publicerades 

i sociala medier så att deltagare kunde göra experimentet på distans. De blev i introduktionen 

instruerade att använda sig av surfplatta eller dator, ej mobil på grund av liten skärmstorlek. 

Experimentet bestod av tre delar: i den första delen lärdes en sång ut (manipulation av 

inlärningsformat), i den andra delen genomfördes ett förenklat arbetsminnestest (som även 

fungerade som en distraktionsuppgift) och i den sista delen fick deltagarna återge sångtexten 

samt fylla i en enkät.  

 

I experimentets första del tilldelades deltagarna slumpmässigt en av tre betingelser. I den 

första betingelsen (1) fick deltagarna lyssna på ljudfilen tillsammans med ett bildspel som 

visades. Totalt visades fyra olika illustrationer (bilaga III), en i taget och en för varje fras. 

Bilderna visades även under den instrumentala repris då deltagarna skulle härma frasen. 

Mellan de fyra gångerna sången spelades upp gick det ett par sekunder samtidigt som det 

visades en blank skärm. I den andra betingelsen (2) fick deltagarna lyssna på samma ljudfil 

som i första betingelsen, dock utan bilder. Deltagarna fick här lära sig sången helt på gehör. I 

den tredje betingelsen (3) visades hela sångtexten (alla fyra fraser) samtidigt och under hela 

sången, även under de instrumentala repriser då deltagaren blivit instruerade att härma 

fraserna. Mellan de fyra gångerna visades även i denna betingelse en blank skärm för att 

exponeringstiden för visuella stimuli skulle vara lika lång i både första och tredje betingelsen. 

Att hela texten presenterades samtidigt gjordes med syftet att simulera en verklig 

inlärningssituation, till exempel en körrepetition då hela texten oftast är utskriven på ett enda 

papper. Med andra ord tvingas deltagaren att använda sig av retrieval-based learning i 

betingelse (1) och (2) då sångens fraser endast kan hållas i WM, medan fraserna i betingelse 

(3) gick att läsa samtidigt som skulle härmas.  

 

I experimentets andra del fick deltagarna i samtliga betingelser en förenklad version av digit 

span test. Sju olika siffersekvenser (nivåer) med ökande svårighetsgrad visades. Den första 

nivån bestod av fyra siffror och den sjunde nivån av elva siffror. Deltagarna uppmanades att 
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inte använda några hjälpmedel. Enligt teorin kan de flesta hålla sju ± två siffror i WM, och 

därför bedömdes spannet på fyra till elva siffror räcka för att undvika tak- och golveffekter. 

Varje siffra visades i 0,9 sekunder följt av 0,9 sekunders paus. Efter respektive siffersekvens 

visades en ruta på skärmen där deltagaren ombads skriva ned vad de mindes. I denna 

förenklade version operationaliserades WMC i form av deltagarens högst avklarade nivå. En 

deltagare som klarade nivån med nio siffror i rad men gjorde fel på lägre nivåer bedömdes 

alltså ändå ha klarat nivån med nio siffror.  

 

I experimentets tredje och avslutande del visades fyra rader, en för varje fras, där deltagaren 

ombads fylla i vad de mindes av sångtexten. Därefter ställdes demografiska frågor om kön, 

ålder, körerfarenhet, eventuell eftergymnasial musikalisk utbildning och färdigheter i andra 

instrument. Slutligen fanns även en fråga om något oförutsett inträffat under studien som kan 

ha påverkat validiteten, till exempel oväntade avbrott eller tekniska problem. Återgivningen 

av sångtexten poängsattes genom ett poäng per korrekt ord på rätt fras. Inga avdrag gjordes 

för stavfel eller ordning på orden inom frasen. Eventuella särskrivningar betraktades som 

stavfel och gav därmed poäng. Inga poäng gavs för ord böjda i fel form, till exempel ”vakna” 

istället för ”vaken”. Både orden dansa och dansar gav poäng då skillnaden bedömdes svår att 

uppfatta. 

 

Inlärningsformatets (DV) samband med word recall (IV) analyserades i form av både en 

ANOVA samt ANCOVA för att kontrollera för WMC. Vidare undersöktes samband mellan 

ålder, kön, körerfarenhet, eftergymnasial musikalisk utbildning och färdighet i antal 

instrument (utöver sång). 

Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till och följer Vetenskapsrådets etiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls i 

samband med början av enkätstudien då information ges och deltagarna frivilligt får ge sitt 

samtycke. Vidare uppfyller studien både anonymitets- och nyttjandekravet och endast 

deltagare över 18 år har rekryterats. 

Resultat 

En envägs-ANOVA utfördes för att undersöka hur word recall (max 31) påverkades av 

respektive inlärningsformat. Resultatet visade på signifikans (F (2, 57) = 3.52, p = .036, !!= 
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0.110). Post hoc-test LSD visade att medelvärdet för betingelsen med bildstöd var signifikant 

högre än för både textstöd (p = .045, d = .66, 95% CI [0.02, 1.30]) och endast gehör (p = .017, 

d = .80, 95% CI [0.16, 1.43]).  

 

Vidare gjordes en ANCOVA för att kontrollera för WMC (F (2, 57) = 3.12, p = .052, !!= 

0.100). Poängen för WMC var normalfördelad, (M = 4.20, SD = 1.52, 95% [CI 3.81, 4.59], 

Mdn = 4.0). Varken erfarenhet av körsång, eftergymnasial musikutbildning, färdighet i antal 

instrument eller kön påverkade resultatet. Ålder var däremot negativt korrelerat med word 

recall (r = -.40, p = .002). Dock fanns inget samband mellan ålder och WMC. Resultatet tyder 

på att användande av bilder associerade med sångtextens innehåll förstärker inlärningen.  

Resultatet tyder vidare på att inlärningen varken förstärks eller försvagas av att simultant läsa 

texten under tiden den sjungs.  

 

Tabell 3. Antal deltagare, medelvärde och standardavvikelse. 

Betingelse n M SD 

1 (Ljud och bild) 21 20,52 8,17 

2 (Endast ljud) 20 13,30 9,90 

3 (Ljud och text) 19 14,42 10,13 

Diskussion 

Resultatet visade i enlighet med studiens första hypotes att formatet bildstöd signifikant 

förbättrade inlärningen i jämförelse med enbart gehörsinlärning. Däremot stödde resultatet 

inte studiens andra hypotes då textstöd varken gav signifikant förbättring eller försämring av 

inlärningen i jämförelse med enbart gehörsinlärning. 

 

Givet studiens resultat finns det skäl att utvärdera vilka inlärningsteorier som är 

generaliserbara och tillämpbara vid sång samt hur dessa relaterar till varandra. Studiens fynd 

går i linje med teorin om dual-coding (Paivio, 1969) som innebär att bildstöd bearbetas i ett 

visuellt spår samtidigt som sångtext bearbetas separat i ett verbalt spår. Informationen som 

bearbetas i respektive spår tycks inte försämra bearbetningskapaciteten i det andra eftersom 

resultatet visar att inlärningen förbättrats när de båda spåren stimulerats. Dual coding kan 

jämföras med Baddeley och Hitchs (1974) modell som i stället använder begreppen 

visuospatiala skissblock samt fonologiska/artikulatoriska slinga. När en sång endast lärs ut på 
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gehör eller med hjälp av textstöd bearbetas informationen verbalt men inte visuellt, vilket 

innebär ett bearbetningsspår färre. När sångtexten med hjälp av bildstöd inkodats i två spår 

kan detta vidare innebära en djupare level of processing (Craik & Lockhart, 1972). Bildstödet 

bidrar till att informationen satts i ett sammanhang och kan associeras med tidigare 

kunskaper. Resultatets fynd går även i linje med picture superiority effect (Mintzer & 

Snodgrass, 1999) eftersom deltagarna kom ihåg fler ord från sångtexten när dessa samtidigt 

presenterats som bilder. Mäntylä (1986) jämförde experimentdeltagare i en studie som i 

samband med inlärning av ord fått skapa en respektive tre associationer till varje ord. 

Resultatet visade att sannolikheten för att deltagarna skulle minnas orden var signifikant 

högre i betingelsen med tre associationer. I likhet med denna sånginlärningsstudie blev 

deltagarna i betingelsen med bildstöd försedda med fler associationer vilket sannolikt varit en 

bidragande orsak till förbättrad inlärning. 

 

Slutsatser kring sambandet mellan retrieval-based learning (Karpicke, Roediger & Henry, 

2008) och sånginlärning är svåra att dra baserat på studiens resultat. Karpicke et al. (2008) 

fann i sin studie att innehållet i en text lärdes in mer effektivt då deltagarna tyst repeterade 

innehållet för sig själva i stället för att läsa om texten. I denna sånginlärningsstudie 

applicerades metoden retrieval-based learning genom att de två betingelser som saknade 

textstöd förhindrade re-reading och tvingade deltagaren att vid härmningsmomentet hålla kvar 

frasen i arbetsminnet. Detta antagande låg till grund för studiens andra hypotes, nämligen att 

textstöd skulle försämra inlärningen i jämförelse med endast gehörsinlärning. Eftersom 

studiens resultat visade att textstöd inte påverkade inlärningen i jämförelse med endast 

gehörsinlärning är det oklart huruvida metoden retrieval-based learning antingen (1) 

tillämpats felaktigt på sånginlärning eller (2) inte är tillämpbart på sånginlärning. Som 

tidigare konstaterats involverar inlärning av sångtext såväl procedural som deklarativ kunskap 

och uppgiften skiljer sig i stora avseenden åt från den i studien av Karpicke et al. (2008). Om 

(1) metoden tillämpats felaktigt är ett alternativ till tolkningen i denna studie att ge deltagarna 

fler repetitionstillfällen utspritt över tid (exempelvis en gång dagligen under en veckas tid) 

och därefter jämföra resultatet mellan de som repeterar med textstöd (re-reading) med de som 

repeterar enbart genom att försöka minnas (retrieval). Om (2) retrieval-based learning inte 

visar sig vara tillämpbart på sånginlärning bör orsakerna till detta utredas vidare. Eftersom 

deklarativ och procedural kunskap kvalitativt skiljer sig åt bör teorier som rör inlärning 

specificera för vilka uppgifter dessa gäller snarare än att anta generaliserbarhet. Likaså har det 

vid multimediala presentationer konstaterats att redundancy effect (Mayer, 2001) uppstår vid 
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textfördubbling och påverkar inlärning negativt i jämförelse med presentation i endast ett 

medium. I denna sångstudie antogs textstödet vara en multimedial presentation av information 

då den samtidigt presenterades auditivt (melodi med sångtext) och visuellt (text på skärmen). 

Denna effekt förväntades stötta studiens andra hypotes, att textstöd skulle försämra 

inlärningen jämfört med endast gehörsinlärning. Eftersom resultatet dock inte visar någon 

signifikant skillnad mellan dessa två betingelser står det oklart huruvida redundancy effect är 

tillämpbart på sånginlärning. I denna sångstudie finns inga tydliga resultat som pekar på att 

redundancy effect skulle uppstå vid multimediala presentationer innehållande musikalisk 

information där uppgiften består i att memorera sången.  

 

WMC mätt genom digit span test (memorera siffror) var den individuella skillnad som innan 

studiens genomförande antogs bidra till störst varians bland deltagarna. I resultatet visade sig 

dock korrelationen mellan WMC och word recall (memorera sångtext) vara svag. Förslagsvis 

bör i stället något annat mått för working memory capacity användas som bättre representerar 

den kognitiva förmåga som används vid sånginlärning. Detta mått bör i stället innehålla 

verbal information i form av ord, se Gaulin och Campbells (1994) Competing Language 

Processing Task, CLPT. Variansen var något högre i betingelserna med textstöd och enbart 

gehörsinlärning jämfört med bildstöd, vilket skulle kunna tyda på att det finns individuella 

skillnader i huruvida spontan imagery uppstår eller egna strategier används. I studien framgår 

inte hur deltagarna i textstöds- och gehörsbetingelsen kodar informationen, verbalt och/eller 

visuellt. Richardson (1977) har föreslagit och funnit tecken på två olika kognitiva stilar, så 

kallade visualizers och verbalizers. Enligt teorin finns individuella skillnader i hur 

information bearbetas och kan mätas genom Verbalizer-Visualizer Questionnaire. 

Kozhevnikov, Hegarty och Mayer (2002) har reviderat och vidareutvecklat skalan och vidare 

funnit stöd för att individuella skillnader i kognitiva stilar existerar. Mot bakgrund av detta är 

det möjligt att det finns individuella skillnader som påverkar effektiviteten av respektive 

inlärningsformat. Mer forskning inom området krävs för att kunna fastställa huruvida det hos 

vissa individer uppstår spontan imagery som förbättrar inlärningen mer än för andra. Vidare 

återstår det att undersöka andra möjliga orsaker till individuella skillnader, till exempel 

preferenser och erfarenhet av respektive inlärningsformat.  

 

Resultatet visade att erfarenhet av körsång korrelerade negativt med word recall, vilket vid 

första anblick var ett oväntat fynd. Eftersom arbetsminnet försämras med åldern (Cansino et 

al., 2013) och erfarenhet kommer med stigande ålder är det dock en rimlig slutsats att ålder 
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snarare än erfarenhet driver denna effekt. Sambandet mellan prestation i word recall, ålder 

och erfarenhet kunde i denna studie inte klargöras ytterligare, då fördelningen av ålder i 

samplet var en aning skevt. Medianålder var 27 och samplet hade behövt innehålla fler äldre 

deltagare för att kunna utreda detta samband. Vidare var det oväntat att resultatet av WMC 

från digit span test inte försämrades med stigande ålder. Dock finns det andra studier som 

pekar på att främst andra komponenter av WM försämras med åldern snarare än resultat på 

digit span test (Wingfield, Stine, Lahar & Aberdeen, 1988). 

Praktiska implikationer 

Dessa insikter om inlärningsformat kan användas i pedagogiska sammanhang för att öka 

effektiviteten vid instudering med till exempel kör eller i skolverksamhet. En körledare eller 

lärare som vill lära ut en sång på gehör kan strategiskt i sina repetitionsförberedelser välja ut 

bilder som illustrerar frasernas innehåll och genom lämpligt visuellt medium (exempelvis 

projektor eller pappersutskrifter) presentera dessa för körsångare och elever. Användning av 

bildstöd skulle även kunna få en inkluderande effekt för personer med läs- och 

skrivsvårigheter. Insikterna kan vidare impliceras genom att avstå från att presentera visuell 

text och därmed spara på eventuella kostnader för pappersutskrifter. Presentation av visuella 

texter kan dock fortfarande motiveras av andra anledningar, till exempel att orden är svåra att 

uppfatta (ålderdomligt språk, annat språk än modersmål) eller som stöd för egen repetition 

mellan körtillfällena. Vidare kan resultatet ligga till grund för fortsatt forskning i ett 

underforskat ämne som har hälsofrämjande egenskaper (Hyyppä, 2007) och samtidigt är 

relativt kostnadseffektivt (Coulton, Clift, Skingley & Rodriguez, 2015).  

Metoddiskussion 

Deltagare. Antalet deltagare i studien (60) hade med fördel kunnat vara fler. Givet funnen 

effektstorlek d = .66 rekommenderas antalet deltagare till 159 (Cohen, 1988). Studiens 

begränsade omfattning och specifika population försvårade dock möjligheten till rekrytering 

av fler deltagare givet studiens tidsram. Eftersom deltagarna rekryterats genom sociala medier 

var det svårt att avgöra hur stort det externa bortfallet var. Anledningarna är okända och kan 

ha varit flera, till exempel att deltagarna inte uppfyllde kriterierna, tidsbrist eller av annan 

anledning inte ville delta.  

Reliabilitet. Studien gjordes online, oövervakat och utanför laborationsmiljö vilket medförde 

risken att test-retest-reliabiliteten kan ha påverkats negativt. Deltagare hade till exempel 

möjlighet att fuska genom att skriva ned sångtexten eller siffrorna och på så sätt hota 



16 
 

reliabiliteten. Dock bör slumpmässigt tilldelade betingelser lösa detta problem givet 

antagandet att fuskande deltagare är jämnt distribuerade. Det finns också en risk att till 

exempel oupptäckta tekniska fel uppstått eller att deltagarna missuppfattat instruktionerna. 

Dock kunde deltagarna i en enkätfråga uppge om något gått fel under studien, ”Inträffade 

något under experimentet som kan påverka dina svars giltighet? (Till exempel att du blev 

avbruten eller tekniken inte fungerade)”. Denna enkätfråga gjorde att två deltagare som 

uppgett tekniska problem och avbrott exkluderades ur resultatet. Detta garanterar naturligtvis 

inte att studien fungerat väl för övriga deltagare men bör åtminstone ha förbättrat 

förutsättningarna. I vissa fall var det en svår avvägning huruvida deltagare borde exkluderats 

och enkätfrågan hade kunnat specificeras vidare för att få mer uttömmande svar och därmed 

förenkla beslutet. En deltagare svarade till exempel att ”det ringde på dörren”, men det 

framgår inte av svaret huruvida detta avbrott inträffade under enkätdelen (som gör mindre 

skada) eller experimentdelen. Det framgick heller inte om deltagaren gjorde ett avbrott för att 

öppna dörren eller om denne fortsatte studien men dock blev distraherad. Ett experiment 

utfört i laborationsmiljö hade vidare kunnat förbättra deltagarnas möjlighet till lämplig 

vakenhetsgrad. Online-studien fanns tillgängligt dygnet runt och risken fanns att vissa 

deltagare gjorde experimentet en tid på dygnet då de var trötta och därmed presterade sämre. 

Vidare kunde det heller inte till fullo garanteras att deltagarna tillhörde rätt population, det vill 

säga var över 18 år, hade sjungit i kör minst ett år samt talade flytande svenska. Deltagarna 

fick själva välja om de skulle använda högtalare eller hörlurar, vilket även kan ha påverkat 

reliabiliteten, likaså olika mobil- eller datorenheters möjlighet till uppspelning av ljud samt 

storlek och kvalitet på bildskärmen. Slutligen motiveras dock valet av design, det vill säga 

online och oövervakat, med tillgängligheten detta medförde deltagarna och därmed 

möjligheten till större antal deltagare. Deltagare som rekryteras till ett laboratorieexperiment 

skulle behöva avsätta tid för transport och hade inte med samma flexibilitet kunnat göra 

experimentet när det passade dem. Experimentets anonyma och oövervakade design medförde 

dessutom att deltagare kunde inkluderas som annars inte medverkat på grund av verklig eller 

förväntad prestationsångest i samband med ett laboratorieexperiment. 

Validitet. Inlärningen operationaliserades genom word recall, det vill säga skriftlig 

återgivning av sångtexten. Eftersom informationen bestod av sång vore det något bättre för 

validiteten om deltagarna i stället återgivit sången genom att sjunga och svaren spelats in som 

ljudfiler. Detta hade varit en operationalisering som bättre motsvarade uppgiften, dock hade 

andra problem medföljt detta alternativ. Risken bedömdes vara stor att färre personer skulle 



17 
 

deltagit om studien innehållit ljudupptagning, då detta kunnat leda till prestationsångest med 

uteblivet deltagande som följd. Testet hade dessutom kunnat upplevas som mindre anonymt 

då röst spelas in. Ur teknisk synvinkel skulle studien med en sådan operationalisering kräva 

större mängd datahantering om ljudupptagning gjorts, då ljudfiler är större än textfiler. Fler 

fel skulle då kunnat uppstå i samband med ljudupptagningen (låg kvalitet, mikrofoner som 

inte fungerar) eller fel i samband med uppladdningen. Utöver detta skulle en eller flera 

observatörer (inter-rater reliability) behöva transkribera och bedöma dessa ljudfiler, vilket i 

sig skulle varit en tidskrävande uppgift som inte varit möjlig inom ramen för denna studie. 

Studiens styrka är bland annat den höga psykologisk realism i uppgiften vid 

inlärningsmomentet då deltagarna härmar fraserna. Trots att inlärningssituationen var 

konstruerad i jämfört med gemensam utlärning i körsammanhang bör samma mentala 

processer äga rum som i experimentet. Dessutom har körledare fått nya pedagogiska verktyg 

tack vare den tekniska utvecklingen, och det är inte ovanligt att körsångare använder sig av 

ljudfiler (antingen genom strömningstjänst eller inspelad av körledaren) för att repetera 

mellan körtillfällena. 

 

I digit span-test brukar vanligtvis varje nivå (antal siffror) göras två gånger med olika siffror 

då det händer att försöksdeltagarna gör fel på grund av att de inte lyckas behålla 

uppmärksamheten på uppgiften. Genom att ges ytterligare en chans på samma nivå innebär 

detta en noggrannare mätning av WMC, eftersom felet då får mindre inflytande på mätningen. 

I denna studie användes en förenklad variant där varje nivå endast testades en gång, vilket 

motiverades med att studiens totala tid inte skulle bli för lång och trötta ut deltagarna. 

Eventuella fel på grund av uppmärksamhetsbrist bör dessutom ha disponerats jämnt över 

betingelserna och därmed inte utgöra något större problem för måttets validitet. Vidare hade 

illustrationerna i betingelsen med bildstöd kunnat pilottestas för att kontrollera i vilken 

utsträckning bilderna upplevdes förstärkta sångens budskap. Pilotdeltagarna hade kunnat 

skatta hur väl de tyckte bild och sångtext hängde samman samt kunnat kommentera huruvida 

någon bild upplevdes som godtycklig eller irrelevant. Pilotdeltagarna hade även kunnat skatta 

hur distinkta de tyckte bilderna var från varandra, vilket var en förutsättning för att picture 

superiority effect ska uppträda. Dock tyder resultatet på att illustrationerna varit till hjälp för 

inlärningen, även om den upplevda kopplingen mellan sångtext och illustrationer hade kunnat 

undersökas noggrannare i pilotstudie. 
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Framtida forskning 

Studien väcker nya frågor som framtida studier bör utreda. Det är till exempel intressant att 

undersöka hur stark effekten av bildanvändning står sig i förhållandet till antal repetitioner 

(retrieval routes). I denna studie fick deltagarna lyssna på hela sången totalt fyra gånger och 

härma under tre av dessa, men för att lära sig en hel sång utantill behövs vanligtvis fler 

repetitioner än vad som gjorts i denna studie. Vidare hade framtida studier kunnat testa hur 

inlärningen påverkas över tid genom att testa word recall både i direkt anslutning till testet 

och med några dagars intervall. Definitionen körerfarenhet kan i framtida studier preciseras 

ytterligare. I studien framgår det inte vilken typ av körerfarenhet deltagarna har, och som 

tidigare beskrivits har olika sångtraditioner olika sätt att lära ut (gehörsinlärning jämfört med 

användning av noter). I en population som är van vid att lära sig på gehör (till exempel 

sångare i gospelkörer) är det möjligt att erfarenhet spelar större roll, men detta måste 

undersökas vidare för att slutsatser ska kunna dras.  

 

Enligt Mäntylä (1986) har egna associationer visat sig vara mer effektiva än andras vid 

inlärning. I framtida studier skulle effektiviteten av dessa egna associationer vid sång kunna 

undersökas i jämförelse med presenterade bilder. Deltagare skulle förslagsvis kunna 

instrueras att skapa egna mentala bilder till respektive fras genom tydlig vägledning (frågor 

om till exempel färg, form, riktning, proportion, lukt). Det vore även intressant att jämföra 

vilken effekt dessa egna associationer får då sången lärs ut helt på gehör jämfört med då 

textstöd finns. Vid framkallning av egna associationer skulle även förmågan till imagery 

kunnat testas med hjälp av Verbalizer-Visualizer Questionnaire.  

 

Avslutningsvis bör också framtida forskning behandla på vilket sätt kunskaper om inlärning 

och sång kan tillämpas som preventiva åtgärder åldersrelaterade sjukdomar som demens och 

Parkinsons sjukdom. Forskning kring sång och inlärning bör inte reduceras till att vara studiet 

av en lustfylld aktivitet, då det visat sig var en hälsofrämjande aktivitet är det även intressant 

att studera ur ett samhällsnyttigt perspektiv. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis talar studien för att användning av bildstöd förstärker inlärning vid sång i 

jämförelse med endast gehörsinlärning. Resultatet tydde vidare på att textstöd inte hade någon 

signifikant inverkan på inlärningen i jämförelse med endast gehörsinlärning. I framtiden 

återstår det att utreda teoriernas generaliserbarhet på sånginlärning, som består av både 
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deklarativ och procedural kunskap. Ännu kvarstår många frågor kring vilka processer som 

äger rum vid sånginlärning samt på vilket sätt dessa olika typer av information bearbetas. 
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Bilagor 

Bilaga I - Instruktioner 

Bilaga II - Noter 

Bilaga III - Illustrationer 

 



Introduktion 

Hej experimentdeltagare! 

Du kommer nu att få delta i en studie som handlar om musik och minne. Studiens syfte 
är att jämföra olika inlärningsmetoder. Alla svar är anonyma och kommer endast 
behandlas statistiskt, vilket innebär att ingen enskild persons svar kan spåras. Du kan 
när som helst avbryta studien utan att behöva ge någon förklaring. 
  
För att få delta i studien behöver du:     
• Prata och skriva flytande svenska   
• Ha normalt fungerande syn och hörsel    
• Ha minst ett års erfarenhet av att ha sjungit i kör   
• Vara över 18 år    
 
Experimentet tar ungefär 10-15 minuter att genomföra och består av tre delar och ska 
göras i ett svep utan pauser. I den första delen ska du försöka memorera en sångtext. I 
den andra delen ska du försöka memorera siffror. Experimentets tredje och sista 
del består av en enkät. Alla instruktioner kommer att presenteras i samband med 
respektive del. Experimentet får endast göras en gång per experimentdeltagare. Det 
enda du behöver just nu är:   

• Hörlurar eller högtalare    
• Dator eller surfplatta (gör inte experimentet på mobilen)   
• En avskild plats där du kan lyssna och sjunga med utan att bli störd av ljud eller notiser 

från mobil och dator (inget ljud kommer spelas in, dina svar lämnas skriftligt)   
• God internetuppkoppling (då ljudfiler och bilder kommer spelas upp kan det vara bra 

med wifi eller god tillgång på datamängd)    
 
Genom att trycka "Fortsätt till studien"  ger du ditt samtycke till att medverka. 
 När du känner dig redo är det bara att klicka dig vidare och starta experimentet! 

o Fortsätt till studien 
 

Del 1 
   
 I ljudklippet nedan får du instruktioner inför experimentets första del. Passa samtidigt på 
att ställa in ljudet på din dator eller surfplatta.  

 

Miriam
Bilaga I - Instruktioner



Du ska alltså försöka memorera en sång som spelas upp totalt 4 gånger. Längre fram i 
experimentet kommer du att få skriva ned det du minns och det är viktigt att du inte 
använder dig av några hjälpmedel (till exempel genom att anteckna). 

• Sången består av fyra fraser, där varje fras är två takter lång.  
• Första gången får du höra hela sången utan avbrott och ska då bara lyssna.    
• Andra och tredje gången spelas sången upp en fras i taget för att du ska öva. Varje 

fras följs utan avbrott av en instrumental repris där du själv ska härma den fras du 
precis hört. Med andra ord ska du efter varje fras ensam sjunga till 
ett ackompanjemang.   

• Den fjärde och sista gången spelas hela sången och även då ska du försöka sjunga 
med.    
   

När du nu klickar dig vidare startar experimentet direkt. Det är viktigt att du sätter igång 
filmen inom 10 sekunder efter att sidan laddats för att du ska kunna titta på hela filmen. 
Filmen kan endast spelas upp en gång, och när du tittat på hela klickar du dig vidare. 

Här visas slumpmässigt betingelse (1) ljudfil och bilder, (2) endast ljudfil eller (3) ljudfil 
och synlig text. 

Del 2 

Nu startar del 2 i experimentet. Sju olika siffersekvenser kommer en i taget att visas på 
skärmen. När en hel siffersekvens visats dyker det upp en ruta där du får klicka och 
skriva ned det som du minns av sekvensen. Siffersekvensernas svårighetsgrad ökar 
successivt. Det är viktigt att du inte använder några hjälpmedel för att skriva ned 
siffrorna under tiden de läses upp. 

Här visas sju olika siffersekvenser. Efter varje sekvens visas ett fält på skärmen där 
deltagaren fyller i vad den minns av sekvensen.  

Skriv nu ned vad du minns av sångtexten, en fras per rad. 

o Fras 1   ________________________________________________ 
o Fras 2   ________________________________________________ 
o Fras 3   ________________________________________________ 
o Fras 4   ________________________________________________ 



Del 3  

I den avslutande delen av det här experimentet ska du få fylla i en enkät. 

Kön _________ 
  

Ålder ________ 

I hur många år har du aktivt sjungit i kör  ____________________________ 

Spelar du några andra musikinstrument utöver sång?  

 Vilket/vilka instrument   ____________________________________ 

 Antal år  _______________________________________________ 

Har du någon eftergymnasial musikalisk utbildning? Om ja, hur många år?    

________________________________________________________________ 

Inträffade något under experimentet som kan påverka dina svars giltighet? (Till exempel 

att du blev avbruten eller tekniken inte fungerade) 

o Nej, allt fungerade bra  

o Ja, ett problem uppstod med… ______________________________________ 

Övriga kommentarer och synpunkter 

________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
 
Har du några generella frågor kring studiens upplägg är du välkommen att mejla 

mn222ep@student.lnu.se 
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Fras 1
Nu lyser månens sken över stadens släckta 
hus

Fras 2
I skogen ylar vargen och blickar mot dess ljus

Fras 3
Spår i silvervita snön, gråa skuggor dansa

Fras 4
Endast vaken nu är skog och varg

Miriam
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