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Popzene, mint nyelvoktatási potenciál 
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Az előadás az idegennyelv-oktatás kevésbé hangsúlyozott készségére, a 
beszédértés gyakorlására mutat be egy alternatív módszert: a zenei 
szövegekben rejlő idegennyelv-oktatási potenciált akarja feltérképezni és 
az oktatásban történő felhasználhatóságát példákkal bemutatni. Az utóbbi 
évtizedekben a digitális médiumok térhódításával egyre inkább 
megváltoztak a tanulók idegennyelv tanulási szokásai és mindez a 
nyelvtanárokat is újabb módszertani kihívások elé állítja. A digitális 
médiumok használata ugyanis sokoldalúvá teheti a nyelvórát és pozitívan 
hat a tanulók motivációjára. A hagyományos nyomtatott szövegeken kívül 
főleg a középiskolás korosztályban nagy népszerűségnek örvend a zene. 
Okos telefonjaikon ez a generáció szinte mindig zenét hallgat és erre az 
érdeklődésre alapozva nagyszerű alkalom lehet a német könnyűzene 
nyelvórákon való felhasználása is. Így a nyelvóra nem csak élményalapú 
lehet, hanem a német kultúrában uralkodó aktuális zenei trendeket is 
követheti. Természetesen a zeneszövegek hallgatása nem szorítja ki a 
beszéd receptív készségének gyakorlását, hanem kiegészíti, 
változatosabbá és ezáltal hatékonyabbá teszi azt. Ez a tanulmány a 
következő két hipotézist szeretné igazolni:  

a.) a német kortárs popzenei szövegekkel a tanulók motiváltabbak a 
nyelvórán,  
b.) a zenei trendek használata a korosztály egyéb kompetenciáinak 
fejlesztését is végezheti (pl. kulturális, szociális és médiakompetencia) 

 
A hallás utáni készség mint az élményalapú tanulás része 
 
A hallás utáni készség a beszélt nyelvi készségek közé sorolható, továbbá 
a receptív beszédfeldolgozási készség egyike. A megértés megelőzi a 
szövegalkotást, tehát a nyelvoktatásban nagy szerepe van, mert  
kompenzálhatja a hiányos és hibás beszédalkotási folyamatból eredő 
frusztrációt. Természetesen a nyelvoktatási folyamatban minden 
készséget kiegyensúlyozottan kell képviselni és gyakoroltatni, lehetőleg 
egymással kombinálva és egymást erősítve (Faistauer, 2001:86).  

A beszédértéshez bozonyos más ismeretekre is szükség van, ezek 
nélkül a megértés csak részben teljesedhet be (Solmecke, 2001:895): a 
nyelv rendszerének az ismerete, a kontextus ismerete, világtudás, az 
adott szövegtípus szerkezetének ismerete. Ezen kívül még számos egyéb 
tényező is befolyásohatja természetesen a megértést, amelyek a szöveg 
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tulajdonságaiból és a hallgató nyelvi tudásszinttjéből erednek. 
Beszélhetnek pl. túl gyorsan, a beszélők hangját nem lehet egyértelműen 
azonosítani, mellékzajok, akusztikai problémák nehezíthetik a megértést, 
ismeretlen vagy szokatlan a szókincs, túl bonyolultak a 
mondatszerkezetek, az információk megfogalmazása nem elég explicit, 
nem eléggé tagolt a szöveg, a szöveg tartalmilag nincs a hallgató 
tudásvilágában, nem érdekli őt.  

A hallott szöveg autentikussága alapján megkülönböztetünk spontán , 
spontán és nem spontán szövegeket. Ez utóbbihoz tartoznak az irodalmi 
felolvasások, színházi szövegek, a filmek és a dalok, amelyek különösen 
fontosak lehetnek a tanulási folyamatban, hiszen írásos alapjuk miatt a 
további készségek fejlesztésére is alkalmasak lehetnek. Ez a tanulási 
módszer az egész tanulást mint ősszefüggő és élményalapú folyamatot 
fogja fel. A tanuló aktívan részt vesz a tanulás élményfolyamatában és a 
tananyagot egészében dolgozza fel (Schlemminger, 2000:23). A tanulási 
folyamat pedig nemcsak kognitív, hanem érzékekre is kiható folyamat. A 
tanulás így nem csak egy kognitív megismerés része, hanem a folyamat 
képes érzelmeket előhívni a tanulóban és hangulatokat kiváltani, ezáltal 
egy élmény-átélési folyamat részévé tenni. Ez a tanulás hatékonyabb mint 
a szavak, kifejezések és nyelvtani szabályok betanulása. természetesen 
nem állítom, hogy helyettesíti a memorizálást. Azonban az tény, hogy 
emlékezetünk könnyebben és hatékonyabban tárol olyan emlékeket, 
amelyek érzelmekkel vannak összekapcsolva, amelyek egyúttal élmények. 
Ha az élmények több érzékhez fűződnek, jobban aktiválódnak a tárolt 
emlékek és információk is. így a tanulási folyamatban nagy szerepet 
játszik a kontextus is, amely az élményhez fűződik (Lehmann & Oerter, 
2008:117). Nem csoda, ha a fiatalok nagyon kedvelik a multimédiás 
eszközöket, hiszen azokon egyszerre több aktivitást is folytathatnak. Pl. 
egy okos telefonon zenét hallgathatnak, képeket, filmet is nézegethetnek, 
sőt csetelhetnek is. A 80-as évektől létrejött videoclipek pedig 
egyértelműen a fiatal, de megkockáztatom a 30-40-es évek 
generációjának érdeklődését is felkeltik.  

 
Zenei videó mint médium a nyelvórán 
 
A film és zene kombinációjaként működő zenei videók véleményem szerint 
nagyszerűen képviselik a kombinált össztanulás folyamatát. Amúgyis 
tudjuk, hogy a tanulók ma már sokkal inkább néznek filmet, minthogy 
olvasnak, ami sajnálatos ugyan, de ezt a multimédiás attitűdöt a 
nyelvórán hasznossá is tehetjük. Tehát a hallás utáni megértés készségét 
egy jó zeneválasztással gyakorolhatjuk oly módon, hogy kiegészítjük a 
zene videoclipjével. A videoclip ugyanis megjeleníti a dalszöveget filmen, 
elmesél egy történetet, amelyet a tanuló befogad, megért és a tanár 
segítségével további szöveget is alkot hozzá. Ír egy történetet vagy 
beszélget róla, szókincsfejlesztő, szövegértési gyakorlatokat végez hozzá, 
a témához kapcsolódóan pármunkában vagy csoportban további 
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feladatokat old meg. Dalszövegeket a tanuló a ritmus, a dallam és a 
rímelés miatt amúgyis könnyebben megjegyez.  

A videóhoz kapcsolódó zenehallgatással nem csak az idegen nyelvi 
kompetencia fejleszthető. Az idegeny nyelvi kompetencia fejlesztését egy 
külön pontban mutatom majd be.  

Egy történet zenébe és filmbe ágyazott narrációja nagyszerű 
lehetőséget kínál az interakcióra. A tanulók között kialakul egy 
beszélgetési folyamat, amelynek során együtt kell működniük, véleményt 
cserélni, egymást megérteni, esetleg ellentmondani, érvelni, álláspontot 
képviselni. Mindezen foyamatokban nagy szerepet játszik a közösségbe 
való illeszkedettség és az empátia. A nyelvtanulónak-egy csoport 
részeként- a szociális kompetenciája fog fejlődni.  

Más kultúrkörből származó dalok megértése az interkulturális 
kompetencia fejlesztését is szolgálja, mert nemcsak más 
gondolkodásmódot, hanem a saját kultúrával való állandó összehasonlítást 
is eredményezi. A különbségek és hasonlóságok megragadása, miközben 
a saját identitásunkat próbáljuk meghatározni, az interkulturális vizsgálati 
módszereknek az alapja. A zenei élmény, az érzelmek pedig a két kultúra 
közötti találkozást is ily módon pozitívan befolyásolhatják, a tanuló 
számára az ismeretlenebb kultúra befogadása könnyebb és érdekesebb 
lesz, a pozitív élmény felkelti az érdeklődését.  

Említésre került már, hogy a mai gyerekek és fiatalok élete mennyire 
szorosan összefügg a digitális médiumokkal. Nagyon fejlett a 
médiakompetenciájuk, amely abban is megnyilvánul, hogy egy új eszköz 
kezelése nem jelent nekik problémát. Azonban ebben az agyonmediatizált 
világban szükség van a kritikus reflexiókra, amikor a tanuló nemcsak 
ösztönösen nyúl egy médium, mondjuk a telefonjához vagy a tabletjéhez. 
A médiakompetencia fejlesztése azt jelenti, hogy tudjuk rendeltetésüknek 
megfelelően a megfelelő időben és helyen használni őket, tudjuk 
kihasználni a bennük rejlő lehetőségeket, ill. a különböző 
médiaszövegeket segítsük megérteni. Ne csak abból álljon a megértés, 
hogy tetszett vagy nem, hanem el tudjuk mondani, miért. Így egy 
audiovizuális szöveg befogadásakor és értelmezésekor lehet a különböző 
jelek és jelrendszerek összefüggéseire is rámutatni. Az auditív szövegek 
jeleit mint a hangok, dallamok, tempó, a vizuális szövegek jeleit mint a 
színek, formák, mozgások és a nyelvi jeleket mint a beszéd mind egy 
egységben kell a videóban látni és megérteni. Így a nyelvórán felhasznált 
zenei videó a nyelvtanulás mellett a médiapedagógia és egy össztanulási 
és nevelési folyamat elemévé is válik. 

 
Empirikus elemzés 
 
A kiválasztott dal meghallgatására a 11-12. osztályban került sor, B1-B2 
nyelvtudású tanulóknál. Max Gieseinger: Wenn sie tanz c. dalát dolgoztuk 
fel, A dal témája a család témaköréhez köthető. A dalt először 
meghallgattuk, majd utána megnéztük a videót is. A dal szövege nem 
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nehéz, rövid sorokból áll a szöveg, kettő versszak és három hosszabb 
refrén alkotja. A refrén dallama nagyon fülbemászó és dinamikus, 
könnyen megjegyezhető.  

A dal egy fiatal nőről szól, akinek két gyereke van, így a háztartás és a 
gyereknevelés minden idejét igénybe veszik, ez a téma jelenik meg az 
alapversszakokban.  A nő gyakran gondol arra, milyen lenne gyerekek 
nélkül, álmodik nyaralásokról, szabadságról, barátokról, ez a téma alkotja 
a refrént. Tehát a valóság és az álomvilág egy kontrasztot képez. Az 
ellentét feloldása az utolsó refrénben következik be, amelynek a szövege 
ugyanaz, viszont a képen az álmaiba a gyerekeit is viszi magával.  

A két versszakban előadott munka,  fáradtság, háztartás és 
gyereknevelés problémáinak vizualizálása a konyha, lakás, főzés, 
gyerekek képeivel történik meg. A refrén álomvilágának a vizualizálása 
pedig a tengerpart és a természet további képeivel valósul meg. 

 
Megértést segítő gyakorlatok 
 
A videót először megnéztük és hallgattuk, hogy a tanulóknak legyen egy 
első benyomása. Ezután egy szókincselőkészítő gyakorlat következett. A 
szövegből származó kifejezésekhez meg kellett találni a szinonímákat egy 
összepárosító gyakorlat folyamán. Ezután meghallgattuk a dalt újra. 
Megkapják a dalszöveget, de a refrént lyukas szövegként elolvashatták, 
amelyekhez az igéket kiválaszthatták a hiányzó helyekre.  

springen – tauchen – gehen – schwimmen – lassen - tanzen 
Dann   ……………  sie barfuß in New York 
……………..   alleine durch Alaska 
………………         vor Bali über Board  
Und ……………..     durch das blaue Wasser 
Und wenn sie ………………,  ist sie woanders 
………………..       alles los nur für das Gefühl. 

 
A második meghallgatás után egy rövid szövegértést ellenőrző feladat 

következik. Igaz-hamis állításokat kell azonosítani. 

 
Szövegprodukciót gyakorló feladatok 
 
Páros feladat következett. Felváltva tettek fel kérdéseket a tanulók 
egymásnak a tartalommal kapcsolatban. Kb. négy-négy kérdést 
válaszoltak meg.  

Ezután öt képet kaptak a párok a videóból (lsd. függelék), amelyet 
sorrendbe kellett tenniük és mindegyik képhez írtak két-három mondatot, 
így össze is állt a történet. Végül minden pár előadta a történetét és ahol 
különbségek voltak, ott tanári moderációval minden pár képviselhette a 
véleményét. Eközben nagyszerű lehetőség van olyen kifejezések 
haszbálatára, amelyben véleményt kell képviselni, egyetérteni vagy 
ellentmondani. 
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Szövegprodukciót és médiakompetenciát gyakorló feladatok 
 
Ebben a beszélgetésben a tanár irányítja a beszélgetést, de a tanulók 
továbbra is párban dolgoznak. A tanár a képi vizualizálás és szöveg 
összefüggéseit szeretné a tanulókkal feltárni, ezért rákérdez a képek 
helyszíneire, a bennük lévő tárgyakra, a szereplők ruháira és rávezeti a 
tanulókat a tartalomban lévő ellentétes világokra. Így a tanulók megértik, 
hogy a főszereplő valódi monoton és megálmodott életének képei 
ellentétben állnak egymással, de a dal ezt az ellentmondást az utolsó 
refrénnel feloldja, amelyben anya és gyerekek elválaszthatatlan szoros 
kapcsolatát emeli ki. Ez a feladat nagyszerűen alkalmas arra, hogy 
feltételes mondatokat gyakoroljanak a tanulók a wenn kötőszóval. 

 
Összefoglalás 
 
Az óra végére a tanulók a refrén dallamát néhány szövegrésszel már mind 
tudták. Tehát igaznak bizonyult a feltevés, hogy dallammal egybekötött 
szöveg megjegyzése gyorsabb. A dal feldolgozásához vagy interaktív 
táblára vagy projektorra van szükség, készítettem továbbá egy 
feladatlapot is a különböző feladatokhoz. A reflexióimat a tanulók 
megkérdezésével támasztottam alá. Ezt el lehet végezni egy kérdőív 
kitöltésével is. A tanulóknak tetszett az óra, minden pár történetének 
meghallgatására nem is jutott idő. Véleményem szerint egy videó 
feldolgozásához két tanórát kell számolni. A feltevéseim beigazolódtak. Az 
élményalapú tanulás sokkal hatékonyabb és a tanulók sokkal 
motiváltabbak. A dal feldolgozása során pedig több kompetencia 
fejlesztése is megvalódulhatott.  
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