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Den kulturella hjärnan
Hur påverkas hjärnan av kultur, och vad gör kulturen med våra hjärnor?
Det var ämnet för det symposium, som hölls i Aula Medica på Karolinska
institutet den 11 oktober.

”The Cultural Brain Initiatve” är ett projekt
vid Karolinska Institutet, som har till syfte att
lyfta fram och presentera den internationella
spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa. Det här var det
tredje symposiet i serien, och talare var forskare från London, Oxford, Kalifornien och
Kanada. Mellan föreläsningarna framträdde
elever från Balettakademin i Stockholm och
folkmusiksångerskan Sofia Karlsson. En
föreläsning hade rubriken ”Musik och belöningssystem: funktion och dysfunktion”.
Den hölls av professor Robert Zatorres, och
eftersom den alltså handlade om musik, ska
vi hålla oss till den.
Vad det innebär att vara människa
Professor Zatorre är neurovetenskaplig forskare vid McGill-universitetet i Montreal,
där för övrigt den svenske tonsättaren Bengt
Hambraeus också var verksam 1972–2000.
Robert Zatorre inledde med att säga, att det
neurofysiologin handlar om är att ta reda på,
vad det innebär att vara människa.
– Och jag vill tillägga, att en del av att vara
människa är konsten. Det är en betydande del,

så för att beskriva vad det är att vara människa måste vi känna till den mentala grunden
för detta, sa Robert Zatorre.
Han fortsatte med att berätta att musik är
något som funnits hos människan mycket
länge. Han illustrerade det med en bild på
flera tusen år gamla flöjter, som man funnit
i Kina. Att de delvis fortfarande går att spela
på, gav han ett klingande exempel på. Men
man har faktiskt hittat ännu äldre flöjter, ca
40 000 år gamla, i Donaus dalgång.
– Då var stora delar av Europa fortfarande
täckta av inlandsis. Människorna kämpade
för att överleva, och hade knappast någon fritid, så för att ta sig tid att bygga dessa instrument, måste de ha betraktat musiken som något mycket viktigt. Musik har uppenbarligen
förekommit hos människorna sedan de blev
människor, när nu det kan ha skett, fortsatte
Zatorre.
Darwin frågade sig i sin berömda skrift
”Om arternas uppkomst”, varför det var så:
musiken är ju inte viktig för människans fortlevnad. Senare insåg han att musiken behövs
för att kommunicera känslor. Han menade
också att musik och poesi har förmågan att
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aktivera delar av hjärnan, som annars står
oanvända.
Varför njuter vi av musik?
I ett originellt experiment i professor Zatorres forskning använde man en mycket smal
cello, närmast bara en förtjockad greppbräda,
givetvis försedd med strängar. Den fick en
cellist spela på, medan hon låg i en MR-scanner – det var för att få plats där, som den var
så liten – och på så sätt kunde man direkt se
vilka delar av hennes hjärna som aktiverades,
när hon spelade.
Hur kommer det sig då, att musik kan
väcka känslor av njutning? Jo, det beror på
två system i hjärnan, hörselcentrum och belöningscentrum. Det senare är alltså ett system
för belöning men också för njutning och motivation, och det är genom att de här systemen påverkar varandra, som vi kan uppskatta
musiken.
Musik är förstås något man uppfattar genom att höra den, men genom experiment har
man fått patienter att tycka sig höra musik,
Fortsätter på nästa sida
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när man med elektroder stimulerat vissa delar
av hjärnan (inte hörselcentrum). Det innebär
att hjärnan måste innehålla lagrade musikaliska mönster i andra delar än hörselcentrum,
delar som kan aktiveras på konstgjord väg.
Man kan ju föreställa sig musik enbart genom
att tänka på den, så som den helt döve Beethoven gjorde: han fortsatte att komponera,
trots att han inte kunde höra den musik han
skrev.
Hjärnan växer
Redan 1904 hade den spanske läkaren San
tiago Ramón y Cajal förmodat, att orsaken till
att en person kan behärska ett musikinstrument endast efter långvarig övning skulle
bero på att hjärnan först behöver skapa nya
kontaktvägar genom att växa och bilda nya
nervcentra. Det är också något senare tiders
forskare kunnat bekräfta. Hjärnan kan alltså
förändras genom övning, den lär sig saker.
Musik och njutning
Så gick Zatorres över till att tala om njutning
och visade bildexempel på sådant som vi kan
få njutning av, ”fast man bör inte hålla på
med allihop samma kväll”, som han leende
påpekade. Det som reglerar vår upplevelse av
njutning är produktionen av signalsubstansen
dopamin. Ju högre produktion av dopamin
desto mer njuter vi och tvärt om. Nästan alla
sorters njutning har anknytning till vår överlevnad: mat för den personliga överlevnaden,
sex för artens bestånd, droger, som stimulerar
oss men är så farliga genom sitt beroendeframkallande.
Musik hör inte hit, som vi redan nämnt,
men påverkar ändå vårt belöningssystem,
trots att den inte har någon livsviktig uppgift.
Det gäller dock inte alla människor. Vissa
människor berörs aldrig av musik, den är i
bästa fall likgiltig för dem. Det är ju att beklaga, för man har också visat att musik är

Professor Robert Zatorre talade om musiken och hjärnans belöningssystem.

nyttig: när man hör musik man tycker om, stimuleras flera typer av hjärnaktivitet. På så vis
har musiken en fysiologisk funktion.
Spelintresse utan musik
Vad händer då, om förbindelsen mellan det
receptoriska systemet (hörselcentrum) och
belöningssystemet bryts? För att undersöka det använde man i övrigt helt normala

försökspersoner, som saknade förmågan att
tycka om musik. Det oväntade var då att de
som inte gillade musik i stället var förtjusta i
att spela – om pengar (!). Hur det hänger ihop
utvecklades dock inte.
Så varför har vi då nöje av musiken? Jo, säger professor Zatorre, det beror på att vi med
dess hjälp kan reglera vårt belöningssystem.
Stämmer det? Ja, tänk bara på myskvällar på
tu man hand med ”soft music” i bakgrunden
eller motsatsen: hejarklacken som sjunger för
att förmå sitt idrottslag att göra bra ifrån sig.
För att inte tala om all filmmusik, som just
läggs på för att framkalla en viss stämning
hos åskådarna!
Sammanfattning
Musik kan man leva utan, den är inte viktig
för vår överlevnad, men:
• Musik stimulerar flera olika aktiviteter i
hjärnan.
• Genom musik reglerar vi vårt belöningssystem, och
• Med musik kommunicerar vi känslor.
– Men det finns fortfarande mycket att utforska, slutar Robert Zatorre från McGill-universitetet i Montreal.
Och under tiden fortsätter vi att njuta av
musiken…

Elever från Balettakademin bjöd på två imponerande framträdanden under
förmiddagen.
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