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Sammanfattning 

I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i 

vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men 

även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. För 

att besvara studiens syfte och frågeställning används metoden allmän litteraturstudie med 

systematisk ansats samt en informell intervju med tre forskare inom neurologi. Fyra 

vetenskapliga artiklar är inkluderade i studien. Alla har granskats kvalitets- och 

kunskapskritiskt. Den vetenskapsteoretiska ansatsen för studien är kulturhistorisk men min 

långa bakgrund som rytmikpedagog, skolad och erfaren i Dalcroze-metodik, är den vinkel jag 

oundvikligen betraktar resultatet ur. Ett av studiens resultat är att ämnet inte ägnats någon 

större uppmärksamhet från forskare under 2000-talet och det därför finns mycket att göra för 

att utveckla praxis. De huvudsakliga resultaten i de studerade artiklarna är att a) barn tenderar 

att prioritera tonhöjd framför rytm i notbilden, b) underliggande puls på rytmens minsta 

värde, snarare än puls som motsvarar taktens värde, förenklar för notläsningsförmågans 

utveckling, c) god notläsning kräver tidigt utformade strategier snarare än övning och d) 

rytmisk notläsning kan utvecklas på ett likartat sätt som läs- och skrivförmåga och bör stödjas 

ur det perspektivet med aktiviteter som innefattar ljuda, skriva och läsa. I intervjudelen 

framkommer bland annat att rytmisk träning kan främja tal- och skriftspråklig utveckling men 

att det inte förekommer några direkta transfereffekter mellan läsning och notläsning.   

Nyckelord: rytmisk notläsning, noter, rytmik, förskoleklass, förskola, musikundervisning, 

språkrytmik, språkutveckling, symboler, läs- och skrivträning  
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Abstract 

In this study, the 21
st 

century scientific literature addressing rhythmic music reading in 

children aged 5–8 is explored and compared. The described strategies are the main focus of 

the study but research on music reading´s effect on the development of reading and writing 

skills is also discussed. In order to meet the purpose of this study and answer the scientific 

question, the methods general literature study with systematic approach together with 

informal interviews with three neurology-scientists, are applied. Four scientific articles are 

included in the study. They were all thoroughly reviewed from a quality- and knowledge 

perspective. The scientific theory used for this study is Vygotskij´s cultural-historical 

psychology but my own background as a teacher of eurythmics, educated and experienced in 

Dalcroze´s methodology, is inevitably the light in which I view the results of this study. One 

of the study´s results, is that this subject did not yet render much attention from researchers 

during the 21
st
 century, leaving a lot of room for further development of practice. The main 

results of the studied articles are that a) children tend to prioritize tone before rhythm when 

reading notated music, b) underlying beat on the shortest note-duration in the rhythm, rather 

than beat that corresponds to the “worth” of the bar, simplifies the development of music 

reading skills, c) accomplished music reading demands early developed strategies rather than 

practice and d) rhythmic music reading may develop in a trajectory similar to that of language 

and literacy acquisition and should be fostered within that perspective through all of the 

following: oral and aural exercises, writing and reading. The interview-section shows, 

amongst other things, that rhythmic training may promote the development of articulation and 

writing, but there are no direct transfer effects between reading and music reading. 

Keywords: music reading, staff notation, clef notation, music education, symbols, rhythm, 

rhythmic music literacy, music literacy acquisition, eurythmics, Dalcroze  

 

 

 

 

 

 

 



 v 

Tack! 
 

 

Förskolan Båten i Länsmansgården vars ljuvliga ungar är upphov till mina frågor. Ni kommer få ta 

del av svaren! 

Lundby församling som låtit mig få använda arbetstid till denna uppsats. 

Calle som möjliggjorde mina studier genom att låna ut förstklassigt boende. 

Eskil, Inez och Vilgot för att ni smugit, peppat, tröstat och tålmodigt väntat medan jag arbetat – när 

jag hellre hade varit med er. 

Pär för markservice, korrekturläsning, datorsupport och hinkvis med tålamod. 

Mor som alltid tror att det blir bra. 

Ola som sällan tror att det blir bra men tar sig lite tid ändå. 

Peter Falthin för en inspirerande genomgång av Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv samt ett 

hjälpsamt citat just i rättan tid. 

Annika Falthin som så beredvilligt delar med sig av sin rika kunskap – om kursplanen i musik eller 

annat. 

KPU-klassen – utan er hade det inte gått! Och livet hade varit tråkigare. 

Incca för tålmodigt petande bland mina krumelurer och krumbukter. 

Personalen på UB – sökhjälpsservicen är ovärderlig. 

Forskarna Rina Blomberg, Jan Fagius och Fredrik Ullén – för frikostigt delande av kunskap till 

någon som knappt förstår vad hon frågar. 

Ulf Frödin – för att så tydligt ha illustrerat exakt vad jag ville säga, gett mig tillstånd att använda din 

fina bild men, framförallt, för ett väldigt gott skratt när jag verkligen behövde det. 



 vi 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning och bakgrund ..................................................................................................... 1 

1.1 Personlig inledning ...................................................................................................... 1 

1.2 Introduktion ................................................................................................................. 3 

1.2.1 Behovet av mer kunskap om notläsningsmetodik ................................................ 3 

1.2.2 Tonsättande pedagoger ......................................................................................... 5 

1.2.3 Nutida forskning ................................................................................................... 6 

1.2.4 Forskningsglipan .................................................................................................. 7 

1.3 Noter, notläsning, rytm och läsning – begreppsanvändning och samband ................. 8 

1.3.1 Notläsning ............................................................................................................ 8 

1.3.2 Samband mellan rytm och språk .......................................................................... 9 

1.3.3 Samband mellan läsning och notläsning ............................................................ 10 

2 Syfte, frågeställning och avgränsningar........................................................................... 12 

2.1 Avgränsningar ........................................................................................................... 12 

3 Metod ............................................................................................................................... 13 

3.1 Litteraturstudie........................................................................................................... 13 

3.1.1 Litteraturstudiens utformning ............................................................................. 13 

3.1.2 Sökprocessen ...................................................................................................... 14 

3.1.3 Urval ................................................................................................................... 14 

3.2 Intervju....................................................................................................................... 16 

3.2.1 Intervjuns utformning ......................................................................................... 16 

3.3 Forskningsetiska överväganden ................................................................................. 17 

3.4 Ett kulturhistoriskt perspektiv på lärande, symboler, abstraktioner och barn ........... 18 

4 Litteraturstudiens resultat ................................................................................................ 20 

4.1 Värdering och val av sökträffar ................................................................................. 20 

4.1.1 Den utvalda litteraturens kvalitet ....................................................................... 21 

4.1.2 Den utvalda litteraturens etiska spörsmål ........................................................... 22 

4.1.3 Kunskapskritisk innehållsanalys ........................................................................ 23 



 vii 

4.1.4 Presentation av utvald litteratur .......................................................................... 24 

4.2 Sammanfattning av litteraturstudiens resultat ........................................................... 28 

4.2.1 Hur (ska noter introduceras) ............................................................................... 29 

4.2.2 När (är rätt tid att börja med noter) .................................................................... 30 

5 Intervjuns resultat ............................................................................................................ 31 

6 Diskussion ........................................................................................................................ 33 

6.1 Tillförlitlighet ............................................................................................................ 33 

6.2 Multimodalt lärande, beprövad och omprövad erfarenhet ........................................ 35 

6.3 Börja där det är naturligt ............................................................................................ 37 

6.4 Fortsatt forskning ....................................................................................................... 37 

Referenser ................................................................................................................................. 39 

Bilaga 1. Litteraturmatris ......................................................................................................... 45 

Bilaga 2. Sökvägstabell ............................................................................................................ 47 

Bilaga 3. Checklista, kvantitativ artikel – Music reading errors… .......................................... 48 

Bilaga 4. Checklista, kvantitativ artikel – From child to musician… ...................................... 49 

Bilaga 5. Checklista, kvantitativ artikel – Comparing two approaches… ............................... 50 

Bilaga 6. Checklista, kvalitativ artikel – Making music mine… ............................................. 51 

Bilaga 8. Hellspongs 26 kunskapskritiska frågor ..................................................................... 53 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1 Inledning och bakgrund 

I detta kapitel gör jag först en personlig inledning som förklarar mitt intresse för och 

begränsningar av ämnet samt i allmänna ordalag beskriver min ambition med uppsatsen. 

Därefter följer en introduktion vars upplägg inspirerats av CARS-modellen – Creating a 

Research Space (Feak & Swales, 2011). Efter det följer ett delkapitel om noter, notläsning och 

rytm samt samband mellan läsning och notläsning. Även förståelsen och bruket av delar av 

musikterminologin i denna uppsats preciseras där.  

1.1 Personlig inledning 

Med arton yrkesverksamma rytmikpedagogår i ryggen, har jag med denna uppsats fått tillfälle 

att söka svar på ett problem jag ofta konfronteras med i min praktik: när, hur och varför ska 

barn få möta noter? Detta problem aktualiserades ytterligare då jag började undervisa i 

språkrytmik.  

Målet för vanlig rytmikundervisning är att ge eleverna ökade insikter i musik men en av 

många positiva bieffekter är att rytmiken stärker tal- och skriftspråklig utveckling (Nivbrant 

Wedin, 2013). I språkrytmik är bieffekten med de språkliga fördelarna upphöjd till mål för 

undervisningen och musik blir ett medel med vars hjälp språklig utveckling och träning 

gagnas och görs lustfylld. Övningarna i språkrytmik väljs och utformas delvis annorlunda än i 

reguljär rytmikundervisning men kan även vara exakt likadana; den praktiska effekten av att 

mål och medel byter plats är inte alltid synlig. Att undervisa i språkrytmik motiverade mig 

ytterligare att söka kunskap om notintroduktion bland barn samt om noter kan berika 

språkrytmik.  

/…/ bästa sättet att väcka barnets intresse för musik, [är] att få det att älska musik. Ty det viktiga 

är – det kan ej för ofta upprepas – att barnet lär sig att uppleva musik, att ta emot den, att med 

kropp och själ förena sig med den… att lyssna på den ej blott med örat, utan också med hela sitt 

väsen (Jaques-Dalcroze, 1912/1997, s. 81).  

I min barnrytmikverksamhet, där barnen är mellan ett halvt och fem år, får barnen – i Jaques-

Dalcrozes anda – upptäcka, skapa känslomässiga band till och uppleva olika musikaliska 

parametrar, som t.ex. dynamik, känsla, tempi, pauser, genrer och taktarter, med så många 

sinnen som möjligt (Bankl, Mayr & Witoszynskyj, 2009). Det visuella lärandet handlar främst 

om härmningsprocesser men då barnen är i fyra-årsåldern, introducerar jag noter. Detta har 

flera skäl: 1) Min erfarenhet är att barnen i denna ålder är mycket mottagliga för tecken och 

symboler och älskar att i transduktionsprocesser – innehållsliga och fysiska omvandlingar – 

till exempel tolka signaler eller bilder till rörelser eller ljud i kommando-lika lekar. 2) Alla 

fyraåringar jag hittills mött, har varit mycket nyfikna på att lära sig läsa bokstäver. Notläsning 

möter samma nyfikenhet. 3) Noter är ett uttrycksfullt, flerdimensionellt och mångfacetterat 

skriftspråk. Det gör notsymbolerna till ett rikt material att arbeta multimodalt med; 
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kinestetiskt
1
, taktilt, spatialt, auditivt, oralt, socialt och visuellt. 4) I den verksamhet jag jobbat 

under många år, finns renodlad rytmikundervisning endast t.o.m. 5 års ålder. Från 

förskoleklassåldern erbjuds istället rytmikinspirerad barnkörverksamhet. Många rytmikbarn 

väljer att fortsätta i kör och då möter notläsning såväl behovet av att preparera 4–5-åringarna 

för körverksamhet som min önskan att inspirera och väcka nyfikenhet på ytterligare 

musikaliskt lärande. 5) Att ta ”hela sitt väsen” – som Jaques-Dalcroze uttryckte det i det 

inledande citatet – i anspråk i musiken, innebär även att ges möjligheten att verbalisera, 

resonera om, logiskt strukturera, läsa och skriva om den musiska upplevelsen. Ett välutvecklat 

och adekvat fackspråk, talat som skrivet, är en förutsättning för en holistisk, hel och 

utvecklande upplevelse av musiken. Vygotskij ger mig stöd i detta; en av grundpelarna i hans 

teorier är att barn blir medvetna om sina tankar genom kulturella redskap (Smidt, 2010). 

Noter är ett utmärkt exempel på kulturellt redskap, d.v.s. en metod för människor att hantera 

tänkande och problemlösning. En av följderna med användning av kulturella redskap, är att 

det ”/…/ ger möjlighet till utveckling av flera nya funktioner som hänger samman med 

användandet och kontrollen av detta redskap.” (ibid., s. 58) 

Mina funderingar kring noternas praktiserande fick en ny dimension när jag började undervisa 

en grupp 4–5 åringar i språkrytmik ht 2017. Skulle det stötta eller störa undervisningen med 

noter?  

Vid mitt första besök på Göteborgs universitetsbibliotek (UB), då jag gjorde ämnessökningar 

i deras databaser, insåg jag snabbt att mitt ämne behövde koncentreras. Många av mina 

sökträffar handlade mest om sång, gehör, intonation och förmåga att avkoda notbilden i 

vertikal linje, d.v.s. tonhöjd. Litteraturmängden blev oöverskådlig och mitt intresse var 

dessutom primärt det metriska skeendet i notbilden eftersom det var i det sammanhanget jag 

tidigare anat ett samband med det talade språket. Rytm, till skillnad från toner, uppfattas och 

hanteras liksom talat och skrivet språk, till övervägande del av vänster hjärnhalva. Skador i 

talcentrum av hjärnan leder ofta till skador även på förmågan att uppfatta och återge rytmer. 

(Fagius, 2015) Ytterligare ett skäl att börja nysta i den rytmiska änden av notbilden, är att min 

egen erfarenhet av att undervisa små barn med konventionella noter, främst handlar om 

metriska aspekter. Stöd för att använda den erfarenhet jag vet mig dela med många – och som 

genererats ur långa traditioner av rytmikpedagogisk verksamhet – som utgångspunkt i 

forskning, finner jag bl.a. i Skolverkets formulering kring skollagens inställning i frågan: 

”Dessutom framhåller skollagen den beprövade erfarenheten som en kunskapskälla som 

behöver ges utrymme i skolutvecklingsarbetet.” (Skolverket, 2015a) Här följer Skolverkets 

precisering av begreppet beprövad erfarenhet:  

För att en erfarenhet ska kunna kallas beprövad så måste den vara prövad, dokumenterad och 

genererad under en längre tidsperiod och av många. Den beprövade erfarenheten byggs i 

verksamheten och av professionen och den är lika relevant som den akademiskt framtagna 

kunskapen (vetenskaplig grund). (Statens offentliga utredningar, 2017) 

Den metriska läsningen är oftast den svagaste länken hos en god notläsare, d.v.s. den del av 

läsningen som oftast felar samt den parameter som tydligast skiljer en mycket god notläsare 

                                                 
1
 Med rörelsesinne och upplevelse av rumslighet och riktning. 
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från en medioker sådan (McCabe, 2004). Studier av skickliga notläsare visar också att de kan 

koda av musiken i större bitar av strukturella mönster än den ovane läsaren som snarare läser 

noterna en och en (Gudmundsdottir, 2010). Att förmågan att klumpa ihop noter till strukturer 

och större bitar stöds av metrisk avkodning, framstår som en logisk följd av forskning om 

notläsning, läsning och fonemisk samt fonologisk medvetenhet (Hansen & Milligan 2012).  

Steget till att föreställa sig ett släktskap mellan förmågorna att läsa noter respektive bokstäver 

i enheter känns inte långt (Hansen, Bernstorf & Stuber, 2014). 

Denna litteraturstudie ser jag som en möjlig start till ett mer medvetet förhållningssätt till mitt 

eget yrkesskriftspråk. Uppsatsen är en resa för mig; från praktisk kunskap och empiri till 

teoretisk underbyggnad, bekräftelse av somt och omvärdering av annat. Jag hoppas att den 

kan bli ett stöd för fler musiklärare och ett sätt att få notinlärningspraxis att vila på en något 

mer vetenskaplig grund; den ”forskning och beprövad erfarenhet” som våra styrdokument 

efterlyser (Skolverket, 2010). 

1.2 Introduktion 

Detta delkapitel inleds med en beskrivning av ämnet tillsammans med en förklaring till varför 

det upplevs viktigt. Sedan fortsätter introduktionen med historik och tidigare forskning i 

ämnet. Därefter belyses forskningsglipan; det som ännu inte beforskats i ämnet. Sist i 

introduktionen kommer en sammanfattning av vad föreliggande studie hoppas kunna bidra 

med till forskningen om yngre barns notläsningsstrategier. 

1.2.1 Behovet av mer kunskap om notläsningsmetodik 

Methods in music-reading instruction are mostly based on conventions and when students fail to 

develop acceptable fluency in music reading, teachers have little more than intuition to base their 

strategies on (Gudmundsdottir, 2010, s. 331).
2
 

Alla gör det – eller väljer aktivt att avstå från det – men ingen vet egentligen varför eller hur. 

Så kan, lite tillspetsat, musikpedagogers förhållande till yngre barn och notundervisning 

uttryckas. Att bara repetera kunskapsstoff av gammal vana, måste vara den diametrala 

motsatsen till det som Dewey kallade intelligent action (Bjärvall, 2016). Koncept, idéer och 

egensamlad empiri som underlag för undervisandet i det ämnesspecifika skriftspråket är dock 

vad musikpedagoger har att förhålla sig till. Drivna och erfarna pedagoger samlar ibland sina 

erfarenheter i bokform (Vesterlund, 2011; Törebratt & Wattström, 1996; Engelholm, 1993) 

och det är värdefull, praktisk kunskap men den saknar tyvärr tydlig, vetenskaplig förankring. 

Denna studie utgår från att det är angeläget att musikpedagoger får tillgång till relevant 

forskning på området för att säkra att undervisning bedrivs på vetenskaplig grund (Skolverket, 

2010).  

                                                 
2
 Metoder för notläsningsundervisning baseras främst på konventioner och när studenter misslyckas med att 

utveckla ett acceptabelt flyt i notläsningen, har lärare inte mycket mer än intuition att basera sina strategier på. 

[min översättning] 
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I musikundervisning går det att spåra en motsättning mellan förespråkare av gehörstraderad 

musik och de pedagoger som gärna arbetar med notbunden musik. Många musiklärare i 

skolan tycker det är svårt att kombinera elevernas förväntningar på att få spela med teoretisk 

kunskap om spelandets skriftspråk (Ericsson & Lindgren, 2010). Även den som spelar på 

gehör, har förstås skriftliga strategier för att komma ihåg låtar. Det kan handla om 

formscheman med ackordanalys eller tabulatur men även om egna påfund och hitte-på-

symboler som är tänkta att vara ett enklare och mindre akademiskt sätt att föra musiken vidare 

på. Andra anser att musiken och kunskapen om den inte kan vara komplett utan ett skriftspråk 

för den: ”/…/ when literacy skills are not developed alongside technical instrumental 

training, the result is a fragmented knowledge of music and ultimate disintegration 

of skills.”
3
 (Davidson & Scripp i Swanwick, 2001, s. 231) 

Om mer kunskap om noternas möjligheter och begränsningar blir kända, kanske det blir 

lättare att som yrkeskår förhålla sig mer samstämmigt till det egna fack-skriftspråket. 

Att syssla med kultur är i Sverige av idag en aktivitet som företrädesvis engagerar socialt 

gynnade grupper och i en flerspråkig och socioekonomiskt utsatt miljö, är det internationella 

notspråket en raritet som få barn får tillgång till (Kulturskoleutredningen, 2016). Bland andra, 

försöker El Sistema ändra på det. Denna musikpedagogik som kommer från Venezuelas 

utanförskapsområden, har nu nått stora delar av Sverige. Själva andemeningen med El 

Sistema-pedagogiken är att genom musiken peka på fler valmöjligheter och sätt att forma 

identiteten än vad utsatta förorter oftast lyckas förmedla. (Dymén, 2012; Sæther, Bergman & 

Lindgren, 2017) Hur ska pedagogerna ställa sig till introduktionen av noter i El Sistema och 

liknande projekt? 

Kan notläsning dessutom stödja språklig utveckling i tal och skrift? Om så är fallet, bör 

noterna snarast och systematiskt utnyttjas som redskap i detta angelägna arbete.  

Noter har olika status och användningsfrekvens i olika kulturer. Min egen erfarenhet 

inbegriper musikstudier i Tyskland där notläsning är en självklar del för barnen i Musikalische 

Früherziehung, tidig allmänmusikalisk utbildning för barn i 4–6-årsåldern (Klassen & Zarius, 

1985). I Sverige, som får anses vara kulturellt och geografiskt nära, är det ovanligt att små 

barn lär sig noter. De olika förhållningssätten kan vara ett symtom på avsaknad av forskning 

och här ligger Sverige med stor sannolikhet i lä bakom det stora forskningslandet Tyskland. 

Kreativ notläsningsträning har inneboende möjligheter att skapa naturliga och 

upplevelseförankrade musikaliska band mellan de aristoteliska begreppen techne (teknisk, 

instrumentell kunskap) och episteme, (teoretisk kunskap) (Liljas, s.141). Resultatet kan bli 

sann fronesis (praktisk klokhet) – eller ”den klarnade erfarenhetens förvärv” som Eyvind 

Johnsons lärde romanfigur Anselmus uttrycker det. (Johnson, 1960). Men hur kan den nås, 

vilken är bästa vägen dit? 

                                                 
3
 /…/när litterära färdigheter inte utvecklas tillsammans med spelteknik är resultatet en fragmenterad kunskap i 

musik och en definitiv desintegration av färdigheter. [min översättning]   
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1.2.2 Tonsättande pedagoger  

Fyra män, födda på 1800-talet, har alltjämt mycket stort inflytande över hur musik lärs ut i 

västvärlden: Zoltán Kodály, Carl Orff, Émile Jaques-Dalcroze och Shinichi Suzuki. Deras 

idéer utgör högst levande pedagogiska traditioner och de flesta, kanske alla, modernare teorier 

om musikpedagogik förhåller sig på något sätt till dessa giganter. Alla fyra hade höga 

ambitioner för sina elever och samhället; idéer om musikens verkan bortom det rent 

musikaliska. De var alla även drivna kompositörer och förenade sina pedagogiska tankar med 

likaledes pedagogiska kompositioner. 

Suzukis musikpedagogiska metod genomsyras av att lära musik som barnet lär ett språk; höra 

och göra kommer flera år före läsa och skriva. Först när barnet anses vara ”symbolmoget” och 

nått ”en viss spelförmåga”, introduceras noter och elementär musiklära. (Svenska 

Suzukiförbundet, 2017) Utgångsläget är att alla kan lära sig musicera, precis som alla kan lära 

sig prata, även om det finns skilda utvecklingshastigheter. Föräldrarnas medverkan är viktig; 

just som de stöttar sitt barn i joller, ljudande och tal, ska de finnas med i barnets musikaliska 

utveckling. Alltså får även föräldrarna undervisning och ska spela med sitt barn mellan 

lektionerna. Repetition gör att repertoaren, liksom språket, ständigt utvidgas. En strikt 

progression i repertoar är viktig och följden av en syn på lärandet som en stegvis process – 

inget steg ska hoppas över och barnet ska inte gå vidare förrän det är färdigt på sin nivå. 

(ibid.) 

Runt 1945 fick Kodálys musikpedagogiska idéer stark genomslagskraft i det ungerska 

skolsystemet. Mest känd är han kanske för sin utveckling och användning av relativ solfège – 

att med handrörelser visa en tons läge i förhållande till tonikan. Enligt Kodály skall barn 

arbeta med notationen av ett musikaliskt koncept först efter att de erfarit detsamma i sång, 

spel, lek och rytmisk rörelse. När barnen i sexårsåldern konfronteras med noter, är tonhöjden 

representerad av förenklade händer för att underlätta fokuserandet på rytmisk läsning.  Kodály 

var en varm anhängare av folkmusik och tyckte att musikalisk utveckling bör starta i den egna 

folkmusiken och i de taktarter och rytmer som är typiska för den. (Giddens, 1993) 

Beträffande musik och rörelse, delade Kodály och Jaques-Dalcroze åsikten att fysiska rörelser 

är ett viktigt verktyg för att internalisera rytmer. Tillsammans med rörelse, som engagerar det 

kinestetiska sinnet i lärprocessen, är arbete i grupp ett signum för Jaques-Dalcrozes metod 

som i Sverige kort och gott kallas rytmik. Innehållsmässigt vilar rytmik på tre musikaliska 

parametrar: det metriska, det klingande och det improviserade. I de rörelsebaserade 

rytmstudierna, leder kunskaperna till att eleven lär sig läsa, notera och skapa rytmer såväl 

tankemässigt som konkret. (Jaques-Dalcroze, 1914/1997, s. 99) Jaques-Dalcroze uppfattade 

rytmen i musiken som en bärande struktur, ”Alla vet att det är rytmen som ger mening och 

form åt tonkombinationerna” (ibid., 1912/1997, s. 80), och menade också att det är det 

rytmiska elementet i musiken som talar mer direkt, intuitivt till människan och särskilt barnet: 

”Mycket ofta är det förkärlek för rytmisk rörelse som till slut får barn med otillräckliga 

gehörsanlag att älska musik.” (ibid., s. 83) Jaques-Dalcroze var av åsikten att rytmisk känsla 

och tonalitet – tränad genom rörelse och solfège – skulle övas i två separata ämnen i 
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skolmusiken. Dessutom ansåg han att ”Barnet bör inte studera och analysera tonarterna förrän 

det praktiserat rytmiska rörelser.” (ibid., 1915/1997, s.139)  

På Carl Orff-stiftelsens hemsida framställs grunderna i OSW, Orff Schulwerk, bland annat på 

följande sätt: ”Die Verbindung von Musik und Bewegung sowie das Prinzip der 

Improvisation wurde von Anfang an konstitutiv für Orffs Idee der Elementaren Musik (…)”
4
  

(Carl-ORFF-Stiftung, 2011). Liksom hos Kodály och Jaques-Dalcroze, är lärande genom 

rörelse alltså grundläggande för metoden men för Orff – och Jaques-Dalcroze – är 

improvisationen minst lika viktig (Giddens, 1993). För att förstå OSW, behöver man känna 

till det tidiga 1900-talets strömningar kring uttrycksfull fridans och fascinationen för exotiska 

slagverksinstrument. Genom föregångsdansare som Isadora Duncan och Mary Wigman, klev 

starkare uttryck, ”fulare” steg och vildare rytmer in på de fina scenerna och vidare ut i idéer 

om musikpedagogik. (Carl-ORFF-Stiftung, 2011) Gruppdynamisk, rytmisk improvisation 

med integrerade vokala uttryck och dans kommer långt före behovet av noter i OSW: 

”Notation erst in zweiter Linie einsetzen.”
5
 (ibid.) Först när barnet är i tioårsåldern, anser Orff 

att noterad musik behöver introduceras (Giddens, 1993).   

Generaliserat kan dessa fyra musikpedagoger sägas framhålla varsina synsätt för vad som är 

det mest grundläggande i barnets musikaliska utveckling: lyssna och härma på ditt instrument 

– Suzuki – (Svenska Suzukiförbundet, 2017), tonbildning och intonation i a cappella-sång – 

Kodály –, rytmiska rörelser samt improviserad musik och sång – Jaques-Dalcroze – och 

instrumentalspel i improvisation – Orff (Giddens, 1993, s. 367).  

Edwin Gordon, en amerikansk professor i musikpedagogik, kan också nämnas i detta 

sammanhang. Hans metod framstår som ett konglomerat av Orff och Suzuki med emfas på 

lyssnande och gehör. Liksom hos Orff betonas rörelsens betydelse för lärandet medan 

musikteorin anses ha en väsentligen senare plats i utvecklingen: ”Students build their 

audiation skills through singing, rhythmic movement, and tonal and rhythm pattern 

instruction before being introduced to notation and music theory.”
6
 (GIML, 2017) Suzukis 

tankar om att den musikaliska utvecklingen ska efterlikna barnets språkutveckling är tydliga 

inom GIML som Gordons metod heter. Gordons teorier har fått stort genomslag i modern 

forskning och flera studier bygger på hans teorier eller mäts enligt GIML:s parametrar.  

1.2.3 Nutida forskning 

Barn har en tydlig tendens att ha högre uppmärksamhet på tonhöjd än musikalisk meter vid 

notläsning – på bekostnad av rytmen (Gudmundsdottir, 2010). Andra studier visar den – inte 

helt otippade – positiva korrelationen mellan förmåga att avkoda rytm och sammantagen 

notläsningsförmåga (Gudmundsdottir, 2010, s. 335). Forskningen verkar entydig beträffande 

de goda resultaten av att lära ut notläsning i mönster, d.v.s. lite större informationsbitar 

                                                 
4
 Förbindelsen mellan musik och rörelse, liksom improvisationsprincipen, var redan från början konstitutiv för 

Orffs tanke om den elementära musiken. [min översättning]  
5
 Notation kommer först i andra hand. [min översättning] 

6
 Eleverna bygger upp sitt gehör genom sång, rytmisk rörelse och undervisning i ton- och rytmmönster innan de 

introduceras för notation och musikteori. [min översättning]   
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snarare än en not och ett notvärde i taget (McPherson, 2015). Skillnaden mellan goda och 

medelmåttiga notläsare är bl.a. just ”their ability to perceive the musical notation in larger 

chunks.”
7
 (Gudmundsdottir, 2010, s. 334). Parallellerna med forskning om läsning och minne 

är uppenbara; vikten av att uppfatta mönster och strukturer är essentiell för alla sorters läsning 

och inlärning (Nivbrant Wedin, 2013). 

Att spela musik efter noter, engagerar stora delar av hjärnan (ibid., s. 26). Med koncentrerad 

träning i ett ämne, förändrar hjärnan sin struktur – ju mer träning, desto större förändring. 

Både större massa, annan fördelning av massa samt snabbare informationsflöden och 

förändrade informationsvägar i hjärnan är effekter som uppmätts med modern teknologi. Att 

öva sig på att spela ett instrument ger kognitiva och matematiska fördelar. Såväl visuospatialt  

– förmågan att med synens hjälp orientera sig i sin omgivning; till exempel bedöma avstånd, 

avgöra storleksskillnader et cetera – som verbalt arbetsminne utvecklas bättre hos ett barn 

som spelar och övar än hos dem som inte gör det. Och ju mer övning, desto bättre utveckling. 

(Bergman Nutley, Darki & Klingberg, 2014) 

Hur språk, läs- och skrivförmåga utvecklas är ett väl beforskat område (Weiner Ahlström, 

2001; Klingberg, 2011; Schilhab & Steffensen, 2009), musikens influenser på densamma 

likaså (Gordon, Fehd & McCandliss, 2015; Hansen et al., 2014; McPherson, 2015). 

Forskningen om musikhanteringen i hjärnan har kommit mycket långt (Fagius, 2015). Men 

forskning från 2000-talet undersöker sällan hur gamla rön om musikalisk litteracitet kan 

verifieras eller falsifieras mot bakgrund av modern neurologisk forskning. Inte heller kan den 

påvisa tydliga framgångsfaktorer för notläsning eller eventuella positiva bieffekter av den. 

(Gudmundsdottir, 2010) 

1.2.4 Forskningsglipan 

It is pointed out that research on music-reading skill in adult experts is more advanced 

than research on music-reading acquisition in childhood. In contrast, music-reading acquisition 

most often occurs during the childhood years.
8
 (Gudmundsdottir, 2010, s. 331) 

Så skriver Helga Rut Gudmundsdottir i sin sammanfattning till den litteraturöversikt hon 2010 

gjorde över forskningen inom notläsning i västlig tradition. Hon citerar nutida studier om 

musikalisk perception, kognition, undervisning och musikneurologi och kommer framförallt 

fram till att vi behöver lära oss mycket mer om de komplexa processer som notläsning innebär 

samt hur utveckling av god notläsningsförmåga kan optimeras i samklang med barnets 

utveckling.  

Kursplanen för musik i grundskolan, föreskriver noters införande i undervisningen först i 

mellanstadiet (Skolverket, 2017) vilket gör att många musiklärare introducerar dem då. Den 

erfarenhet som jag vet mig dela med många erfarna musiklärare (Annika Falthin, personlig 

kommunikation, 16 januari 2017) säger dock att barn är mer mottagliga och nyfikna på noter i 

                                                 
7
 deras förmåga att uppfatta noterna i större stycken. [min översättning]     

8
 Det poängteras att forskning om notläsningsskicklighet bland vuxna experter har kommit längre än forskning 

om förvärvandet av notläsningskunskap i barndomen. Detta trots att förvärvandet av notläsningskunskap oftast 

inträffar under barndomen. [min översättning]   
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lägre åldrar. Kommentarmaterial till kursplanen i musik pekar åt samma håll; ”Kursplanen 

introducerar noter under årskurs 4–6. Det innebär emellertid inte att noter måste vänta till det 

fjärde skolåret – yngre barn är ofta mycket receptiva när det gäller noter. Noter är dock 

obligatoriskt innehåll först från och med årskurs 4.” (Skolverket, 2017, s.12) Forskning, 

praxis och beprövad erfarenhet från 2000-talet är inte känd, entydig eller erkänd när det 

kommer till i vilken ålder och hur noter lämpligen bör introduceras. 

Utförd och betecknad rytm, i text såväl som i noter, har systematiska mönster av tid, accenter 

och fraser. Patel (2008) menar att det saknas forskning om sambanden mellan talets och 

musikens rytm trots att det finns mycket forskning om rytm kopplat till endera språk eller 

musik.  

Den mesta litteraturen i ämnet rytmisk notträning med barn, härrör sig från en annan tid, 

gamla läroplaner, en annan pedagogisk grundsyn och oftast ett land långt bort från 

föreliggande arbetes kontext. Flest relevanta träffar under sökprocessen i denna studie rörde 

vetenskapliga texter eller metodböcker från 60–80-talet. Mycket har hänt sedan dess, inte 

minst inom neurologi; vi vet så otroligt mycket mer om minne och kunskap 2017 än 1960. 

Utbildningsvetenskapen är dessutom en av de mer kontextbundna disciplinerna; därför är det 

oroande att inte hitta en enda text i ämnet från 2000-talet som är tillgänglig på svenska eller 

skriven i en svensk kontext. Forskningen om notläsningen behöver uppdateras mot 2000-talet 

och olika forskningsdiscipliner behöver lära mer från varandra. (Gudmundsdottir, 2010) 

Med de rön jag hoppas finna och de slutsatser som kan vara rimliga att dra, vill jag skissa en 

bild av hur en vetenskapligt baserad notläsningsmetodik kan te sig och därmed ge ett litet 

bidrag till litteraturen i ämnet på svenska där det visat sig finnas påtagligt lite material. 

Docenterna Oleg Popov och Gunnar Sjöberg från Umeå universitet, argumenterar i 

Pedagogiska magasinet (nr. 4, 2017) för att forskningen behöver tillgängliggöras på vårt eget 

språk och i den kontext den hör hemma för att få ökad genomslagskraft. Nyanserade och 

precisa åsikter är svåra såväl att formulera som att läsa och förstå på ett främmande språk.  

1.3 Noter, notläsning, rytm och läsning – begreppsanvändning 

och samband 

Detta delkapitel tar upp notläsning på ett generellt plan, samband mellan rytm och språk samt 

samband mellan läsning och notläsning. 

1.3.1 Notläsning 

Med notläsning menas här förmågan att avkoda ett helt notsystem med alla inbegripna tecken 

som är aktuella för det spelade instrumentet eller sången; att tolka visuella symboler till ljud. 

Däremot avses inte a prima vista-läsning som innebär att spela eller sjunga noter direkt från 

bladet utan att ha sett dem förut. Då uttrycket rytmisk notläsning används i föreliggande 

arbete åsyftas förmågan att avkoda endast de metriska aspekterna i notbilden – alltså varken 

tonhöjd, dynamik, artikulation, känsla eller form. Rytmisk notläsning går att göra som en 
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selektiv övning där rytmen extraheras ur en komplett notbild men det som här avses 

beträffande små barn och rytmisk notläsning, är notbilder avskalade på allt annat än de 

rytmiska figurerna, oavhängiga ett notsystem men taktindelade. 

Notläsning kan se olika ut i olika tider och kulturer och skiljer sig delvis för olika instrument 

även inom samma notsystem. Det system som är det vanligast förekommande i västvärlden 

idag är det som avses i föreliggande arbete. Det har både rytmiska och tonala begränsningar 

som försvårar användandet av systemet i musiktraditioner utanför den västeuropeiska. 

1.3.2 Samband mellan rytm och språk 

Rytm kan definieras som ett systematiskt mönsterskapande av ljud beträffande timing, 

betoning och gruppering. (Patel, 2008, s. 96) Detta gäller i tal såväl som i musik. Fonologisk 

medvetenhet, nödvändig för läs- och skrivförmågan, har visat sig ha starka samband med 

rytmisk förmåga (Gordon et al., 2015).  

Nationalencyklopedins artikel om rytm (1995, band 16, s. 137), tar upp den hierarkiska 

aspekten där pulsen är en fundamental summa av musikens tidsstruktur, indelad i såväl takter 

som taktarter. ”Under pulsens nivå finns en väv av tidsliga relationer, av vilka de flesta dock 

ligger onåbara för vår aktuella begreppsbildning.” (ibid.). De kvaliteter som här avses är 

sväng, häng, genre- och traditionstypiskt gung – sådant som svårligen låter sig fångas i en 

notbild. I talrytmen är växlingen mellan betonade och obetonade stavelser grundläggande i de 

flesta språk och en betonad stavelse får också ökad tidslängd jämfört med en obetonad. (ibid.). 

Allt språk, talat som skrivet, är alltså rytmiskt och i poesi är det ofta efter en bestämd meter 

medan det spontana talet är utan tydlig puls. Rytmen i en sång strävar oftast efter att likna 

talrytmen men inordnar sig i det hierarkiska systemet av puls och taktart. 

I tal kallas de musikaliska elementen rytm, intonation och dynamik för prosodi. Nedsatta 

funktioner i prosodisk förmåga p.g.a. hjärnskada, ger i tester motsvarande grad av 

funktionsnedsättning i musikalisk förmåga. Detta, bland annat, talar för att hjärnan i vissa 

avseenden använder samma resurser för språk- och musikljud. (Fagius, 2015) I två av de 

tester som refereras i Hemisfärernas musik (ibid.), undersöks samma kvinna vars hjärnskada 

gett henne amusi
9
. Kvinnans förmåga att uppfatta rytm var väsentligen intakt medan förmågan 

att känna igen eller skilja på melodier hade gått förlorad, vilket visar på att hjärnan på ett 

grundläggande plan bearbetar rytm skilt från melodi. I ett test skulle kvinnan särskilja 

meningar med samma ord men betydelseskiljande prosodi samt skilja samma meningar 

”översatta” till motsvarande prosodi fast utan ord – det vill säga ett slags melodi – från 

varandra. Trots sin amusi, lyckades kvinnan nästan lika bra som kontrollgruppen. (ibid.) Detta 

är ett belägg för att väsentliga och betydelsebärande delar av språkbearbetningen sker inom 

det rytmiska spektrat av prosodin.  

                                                 
9
 Amusi är den musikaliska motsvarigheten till afasi och innebär nedsättning av tidigare musikalisk förmåga 

p.g.a. hjärnskada. Skall ej förväxlas med kongenital amusi där oförmågan att uppfatta musikaliska förlopp är 

medfödd. (Fagius, 2015) 
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För en instrumentalist, innebär avkodningen av tonhöjd att trycka på rätt knapp, tangent eller 

plats på strängen och är således till stor del en motorisk process. Vid a vista-sång, samspelar 

struphuvudets muskelminne med en inre representation av tonhöjden medan för rytmen ligger 

endast en inre, mental representation av metern till grund för avkodningen. (Gudmundsdottir, 

2010). Vygotskij sammanfattade utvecklingen av tal – tanke i fyra steg där den högsta 

utvecklingsnivån är att talet är internaliserat, d.v.s. tanken behöver inte uttalas högt på det sätt 

som många små barn gör. (Smidt, 2010, s. 94). Det kan kallas en automatiseringsprocess där 

talet inte längre behöver stödja tanken. På samma vis, behöver den rytmiska läsningen bli 

internaliserad eller automatiserad så att notläsaren inte behöver räkna eller ljuda enligt 

särskilda rytm-stavelser utan ordlöst tänker och föreställer sig den angivna rytmen.    

1.3.3 Samband mellan läsning och notläsning 

The music and literacy connection (Hansen, Bernstorf & Stuber, 2014) är en bok med gott om 

belägg för att musik- och språkutveckling främjar varandra. Författarna argumenterar för att 

språk och musik kan och bör följa varandra i utveckling, delvis baserat på den vida definition 

de – genom att citera Patricia Stock (2014) – ger litteracitet:  

Literacy is the ability to use available symbol systems that are fundamental to learning and 

teaching – for the purposes of comprehending and composing – for the purposes of making and 

communicating meaning and knowledge.
10

 (Hansen et al., 2014, s. 3) 

Boken beskriver i text och tabeller hur litteracitet är en vid process som med fördel 

genomsyrar och rör sig parallellt med alla ämnen men där musik har en särskild förmåga att 

kunna öppna fler dörrar till LVS – Listening, Viewing and Speaking.
11

 Hansen et al. urgerar att 

musik är av naturen ett holistiskt och praktiskt-fysiskt sätt att lära som dessutom ger ökade 

färdigheter i social samverkan och exekutiva funktioner.
12

 De färdigheter och den kunskap 

som krävs för att bli en litterat medborgare, hävdas vara desamma i musik och text (ibid). 

Argumentationen för införandet av just noter samtidigt som text, övertygar i tabeller som 

denna där Viewing jämförs i läsprocessen för text och musik: 

  

                                                 
10

 Litteracitet är förmågan att använda tillgängliga symbolsystem som – då avsikterna är att förstå och formulera 

– är fundamentala för lärande och undervisande när målet är att kommunicera mening och kunskap. [min 

översättning] 
11

 Lyssna, se och tala [min översättning] 
12

 Förmågorna att kunna planera, organisera, strukturera, självkorrigera, fokusera, inhibera och ta initiativ bl.a. 
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Term Läsprocess Musikprocess 

Visuell analys Identifiera bokstäver eller syllabler 

inbäddade i ord. 

Identifiera specifika ikoner eller symboler 

som är inbäddade I en musikalisk eller 

konstnärlig kontext. 

Visuell association Sammankoppla ett ljud med dess 

visuella symbol. Förmåga att identifiera 

objekt från bild/ ikon/ ord. 

Identifiera musikaliska element, tonhöjd, 

rytm, dynamik och så vidare, med hjälp av 

grafiska representationer eller symboler. 

Visuell 

uppmärksamhet 

Visa uppmärksamhet för visuella bilder 

under en längre tid. 

Visa uppmärksamhet för visuella bilder 

(även noter) under en längre tid. 

Visuell 

mönsteruppfattnings-

förmåga   

Sammankoppla skilda bokstäver till 

ord. 

Uppfatta linjer/ mönster, antingen 

melodiska eller rytmiska, från ikoner/ noter. 

Visuell utfyllnads- 

eller 

kompletteringsförmåga 

Förstå ett helt ord eller budskap då en 

bit saknas. 

Stänga luckor och komplettera ofullständiga 

former; se delar som en helhet. 

Citat ur tabell. (Hansen et al., 2014, s. 7) [min översättning]   

På andra ställen i boken nämns också korrelationen mellan läsförmåga, rytm och 

koordinationsförmåga samt (vilket inte nämns i tabellen ovan) att ögats rörelse i läsriktningen 

är en annan gemensam faktor där musik- och textavkodning stödjer varandra. Detta torde 

primärt gälla rytmisk notläsning eftersom en komplett notläsning rör sig både vertikalt och 

horisontellt. 

I Musik och språk i samverkan (2011) skriver Dahlbäck:  

Vygotskij (1999) menar att språkets primära funktion är den kommunikativa och att ord och texter 

är både kommunikativa och kulturella tecken. Detsamma kan man säga om toner och noter, de är 

också tecken på den kultur de ingår i och de har både en expressiv och kommunikativ funktion. 

Både språk och musik är traditionsförmedlare som kan få oss att förstå handlingar, tankar och 

känslor som andra människor har upplevt och också ge oss insikter om oss själva. (s. 41–42). 

Ett viktigt forskningsfynd är att aktiviteter som handlar om att läsa noter och spela, har visat 

sig ha stor effekt för att träna upp det för den reguljära läsningen och inlärningen så centrala 

arbetsminnet. (Bergman Nutley, Darki & Klingberg, 2014) Avkodning av en text eller 

notbild, kräver ett arbetsminne som kan hålla kvar de senast lästa bokstäverna, orden eller 

tonerna tillräckligt länge för att skapa mening, sammanhang och förståelse. (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). 
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2 Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med detta arbete är att bidra till den vetenskapliga förankringen av praxis för 

undervisning i rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern. Avsikten är att lyfta ut 

den rytmiska notläsningen ur det allmänna musikundervisningsbegreppet för att med större 

precision kunna urskilja såväl effekter som fungerande metoder. Motivation och 

bakomliggande syfte för att söka denna kunskap, finns i min önskan att med resultatet av 

denna studie kunna stödja utvecklingen av språkrytmik och annan praktik som handlar om att 

ge fler barn god tillgång till klingande och grafiskt språk; tal- och skriftspråk, musikens språk, 

modersmål och främmande språk. 

Följande centrala frågeställning ringar in syftet: 

Vilka lär-strategier för rytmisk notläsning med små barn ger vetenskapen belägg för 

på 2000-talet? 

2.1 Avgränsningar 

Denna litteraturstudie är avsedd att återspegla forskningen om notläsning och barn i ljuset av 

samtidens utvidgade kunskaper om den mänskliga hjärnans lärande och minne varför urvalet 

är begränsat till 2000-talet. Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att en litteraturstudie ”bör 

fokusera på aktuell forskning inom det valda området” (ibid., s. 31) och ”När det gäller 

praxisforskning kan sägas att forskning är färskvara. Verksamheter förändras snabbt och 

forskningsresultat blir fort historia.” (ibid., s. 115). Den eftersökta åldern på barn – 5–8 år – 

samt att den rytmiska men inte tonala aspekten av notläsning eftersöks, är viktiga och starkt 

begränsande för urvalet. Studentarbeten, C-uppsatser, examensarbeten och uppsatser på 

basnivå exkluderas från studien. Uppsatser inom utbildningar är gjorda i utbildningssyfte, 

håller ojämn kvalitet och har därför inte tillräckligt hög tillförlitlighet som underlag i en 

litteraturstudie. (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 63). På det sätt som sökvägstabellen i bilaga 

2 visar, exkluderas även – av uppenbara skäl – recensioner och noter. Ytterligare en viktig 

avgränsning är att endast originalartiklar eftersöks för föreliggande studie; ”Litteraturen ifråga 

ska vara vetenskaplig, framförallt i form av originalartiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter.”  (Korhonen & Lindström, 2016–17, s. 1). I en originalartikel presenteras 

resultaten från empiriska studier för första gången. (Karolinska Institutet, 2017) Alla språk 

som inte är svenska, norska, danska, engelska eller tyska, exkluderas från studien.  

I intervjuerna begränsas antalet informanter till tre. Deras sammanlagda kompetenser är mer 

än tillräckliga för de frågor som ställs varför fler informanter inte behövs.  
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3 Metod 

I kapitel tre beskrivs de valda metoderna litteraturstudie och informell intervju. 

Litteraturstudien beskrivs ingående under rubrikerna 3.1.1–3.1.4 där läsaren, i tur och 

ordning, presenteras för litteraturstudiens utformning, sökprocess och urval. Efter 

metodbeskrivningarna redogörs för forskningsetiska överväganden och därpå följer ett 

delkapitel som handlar om kulturhistorisk teori och dess betydelse för min tolkning av 

forskningen – både den jag studerat och den jag producerat. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie befanns bäst kunna besvara syftesfrågan. I boken Systematiska studier i 

utbildningsvetenskap (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) argumenteras för att 

fler arbeten inom utbildningsvetenskap ska skrivas enligt konsumtionsmodellen vilket kan 

stärka anknytningen till nationell och internationell forskning i lärarutbildningen: 

”forskningsanknytningen stärks med en sådan metod genom att studenter tvingas söka, läsa 

och analysera forskning” (ibid., s. 40). Konsumtionsmodell ställs i boken mot 

produktionsmodell där den förra handlar om att genom litteraturstudier göra sig förtrogen med 

och sammanställa rådande forskningsläge medan den senare producerar ny kunskap; inom det 

utbildningsvetenskapliga fältet ofta genom intervjuer. Detta stöds av betänkandet En hållbar 

lärarutbildning vari man kan läsa: ”Den alltför ensidiga inriktningen på produktion av 

forskning kan och bör kombineras med en inriktning på konsumtion av forskning.” (SOU, 

2008:109, s. 391)  

3.1.1 Litteraturstudiens utformning 

Riktlinjer för litteraturstudier vid IKI, ger 2015 vid handen att:  

En litteraturstudie är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett 

vetenskapligt syfte. Litteraturen som granskas utgörs av vetenskaplig litteratur, det vill säga 

vetenskapliga publikationer, som avhandlingar och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. (Håman, 

Prell & Lindgren, 2015, s. 4) 

Den allmänna beskrivningen ovan, preciseras innehållsmässigt i SBU:s handbok: 

Den systematiska litteraturöversikten bör bland annat innehålla: 

• klart formulerade frågor 

• en tydligt beskriven metod för litteratursökning och urval av artiklar 

• kvalitetsbedömning av studier som uppfyller översiktens inklusions- och exklusionskriterier 

• tabeller som redovisar data för inkluderade studier 

• en sammanvägning av studiernas resultat med lämpliga metoder, exempelvis metaanalys 

• formuleringar som tyder på att författarna har tagit hänsyn till de ingående studiernas 

vetenskapliga kvalitet i slutsatserna. (ibid., s. 56) 

Ansatsen för föreliggande litteraturstudie är systematisk enligt de kriterier som ovan beskrivs 

men sammantaget befinns metoden vara övervägande allmän, d.v.s. beskrivande 
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kunskapsläget inom det valda området. (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 25) I enlighet med 

kriterierna för systematiska litteraturstudier (ibid.), uppfylls i denna studie de tre första kraven 

i följande citat medan det fjärde inte är möjligt. 

1. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

2. En uttalad sökstrategi 

3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 

4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier (om det är 

möjligt). (The Campbell Collaboration, u.å. i Eriksson Barajas et al., 2013, s. 27) 

Framförallt är det min avsikt att bidra till svaren på de pragmatiska frågor som en systematisk 

litteraturstudie i utbildningsvetenskap är väl lämpad att besvara:  

 Vad fungerar bäst? Vad är effektivt? 

 Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller undervisningsmetod? 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 27)  

Den utvalda litteraturen har granskats kritiskt genom att värdera, jämföra och kvalitetsbedöma 

dess innehåll. Till hjälp för min värdering av texternas kvalitet har jag tagit Eriksson Barajas 

et al:s checklistor som kan användas vid värdering av kvalitativ respektive kvantitativ 

undersökning (2013, s. 184–192). Resultaten finns i bilagorna 3–6 men är sammanfattade i 

löpande text i delkapitel 4.1.1. Jämförelsen av utvald litteratur förenklades av en 

litteraturmatris (bilaga 1). Den utformades med inspiration från den modell som skissas i 

Korhonen & Lindströms riktlinjer för en litteraturstudie (2016–17).  

En kunskapskritisk analys gjordes med hjälp av Lennart Hellspongs metod; varje granskad 

text har ställts mot de 26 frågor metoden förespråkar (2001, s. 143–146). Resultatet av 

analysen redovisas, främst av utrymmesskäl, inte separat men frågorna återfinns i bilaga 8. 

3.1.2 Sökprocessen 

Underlag för föreliggande studie har uteslutande hämtats digitalt från Humanistiska 

fakultetens Universitetsbibliotek, vilket hädanefter refereras till som UB, i Göteborg under 

november månad 2017. UB ställer förtjänstfullt sina bibliotekarier till särskilt förfogande för 

så kallad sökhjälp två timmar om dagen; en tjänst som gagnat denna studie. Den hjälp som 

mottogs har sannolikt ökat studiens reliabilitet. Tyvärr fanns inte praktisk möjlighet att 

stämma av rimligheten i sökordens utformning eller litteratururvalet med handledare (Åbo 

Akademi, 2016), varför det stöd UB tillhandahöll får anses vara av särskilt värde. Efterhand 

som artiklar av intresse hittats, har de vidarebefordrats via mail för senare sortering i urvalet.  

3.1.3 Urval 

Sökandet inleddes förutsättningslöst, relevanta sökord letades högt och lågt, fackterminologi 

på engelska och tyska var en brottningsmatch och min förvåning över det låga antalet 

sökträffar på svenska var stor. En viktig länk till att hitta sökord med relevans för studien, var 

ingressen till kapitlet Children’s Rhythmic Development from Age 5 to 7: Performance, 

Notation, and Reading of Rhythmic Patterns (Davidson & Colley, 1987). Orden ”music 

reading” i kombination med ”children” hade gett några intressanta träffar på databasen ERIC 
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men fler eftersöktes till råmaterialet och därför extraherades ur ovan nämnda kapitel, 

tillsammans med dess referenser, de ord som gav 197 supersöksträffar. Bibliotekarierna kallar 

det fulsök, inte helt utan anledning; det är ett trubbigt verktyg. Att göra ett supersök innebär 

att få åtkomst till: 

 Artiklar ur de e-tidskrifter biblioteket prenumererar på 

 Bibliotekskatalogen GUNDA 

 KVINNSAM, tvärvetenskaplig databas med genusperspektiv 

 Publikationsdatabasen GUP 

 Publikationsdatabasen GUPEA 

 Tidskrifter, både tryckta och elektroniska 

 De flesta databaser som biblioteket prenumererar på (Göteborgs Universitetsbibliotek, 2017) 

Vid supersök är precisionen låg och det går inte lita på att citationstecken runt ett uttryck ger 

förväntat resultat, d.v.s. att endast uttrycket i sin helhet söks medan de enskilda orden i 

uttrycket exkluderas om de står ensamma. De flesta träffarna var helt irrelevanta men det 

numerära antalet var ändå så lågt att alla träffar kunde granskas.  

Kvalitet och etiska överväganden lämnades initialt därhän; jag var glad att hitta något alls. Att 

använda så kallat peer reviewed
13

 som exklusionskriterium togs under övervägande men 

eftersom 1) peer reviewed har mött kritik för att fungera dåligt och vid upprepade tillfällen 

anklagats för fusk (Codex, 2017c) och 2) hälften av min redan mycket lilla studie skulle 

exkluderas i så fall, valdes det alternativet bort.  

Tidigt utkristalliserade sig tre kategorier litteratur i ämnet: om (det över huvud taget är en bra 

idé att använda noter i tidig ålder), hur (ett eventuellt bruk av noter i undervisningen med små 

barn kan ta sig uttryck) och effekter (som kan förväntas och mätas i grupper där noter varit ett 

verktyg i en undersökning). Speciellt den sistnämnda kategorin verkade kunna bli hur stor 

som helst. Därför justerades och förtydligades såväl rubrik som syfte för föreliggande arbete 

så att det för läsaren förhoppningsvis framstår som självklart att denna studie koncentrerar sig 

på hur-kategorin, d.v.s. hur ska vi förhålla oss till små barns notintroduktion. Därmed inte 

sagt att fynden från de andra kategorierna slängdes. Eftersom det var svårt att hitta underlag 

för studien, eftersöktes notläsningsstrategier lite varstans där notläsning nämndes tillsammans 

med barn, det vill säga t.ex. även där noter varit ett verktyg för att mäta effekter av 

musikundervisning. Det gjorde sökvägen krokig och omständlig; urvalet var svårt att 

koncentrera och träffsäkerheten vid sökningarna var låg vilket var tidsödande och arbetsamt. 

På den positiva sidan är att, med anledning av den låga träffsäkerheten, gjordes många bifynd 

som ger vetenskapligt stöd i analysen och diskussionen av den litteratur som till slut vaskades 

fram som studiens underlag.  

Under sökprocessen användes inte Google scholar eftersom den sökmotorn inte kan 

exkludera c-uppsatser. I jämförelse med det oerhört magra resultatet på motsvarande sökning 

på UB:s supersök, är det ändå intressant att Google scholar 171128 generar 609 träffar på 

                                                 
13

 ”Peer review, det vill säga sakkunnig granskning, innebär att bedömningen görs av forskare som är kunniga 

inom det forskningsfält en ansökan gäller. I Vetenskapsrådets användning av peer review är vetenskaplig kvalitet 

det främsta bedömningskriteriet.” (Vetenskapsrådet, 2017)  
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”notläsning” med exklusionskriterierna 2000–2017, patent och citat. Skriver bara studenter 

om notläsning!? En sökning på google scholar med sökorden rhythm* AND sightread* AND 

child* gav 2190 träffar. De artiklarna sorterades efter relevans, de fem första sidorna 

bläddrades igenom men inget som passade för denna studie upptäcktes. 

Även databasen Svensk musikhistorisk bibliografi genomsöktes men den gav ytterst få träffar 

och ingen av relevans. Vid en senare sökning inkluderades, tack vare en initierad 

bibliotekarie, även RILM och Education Research complete vars betydelser som databaser av 

relevans, jag inte tidigare förstått. Inte heller dessa databaser genererade dock några nya 

träffar. 

Några sökträffar kom fram på olika sökvägar, d.v.s. dubblerades i antal träffar i 

sökvägstabellen (se bilaga 2).  

3.2 Intervju 

När det visade sig att originalforskningen på området – under det valda tidsintervallet och 

med den åldersavgränsning som gjorts för barnen – har en mycket ringa omfattning, mailade 

jag tre svenska forskare inom neurologi. Brevväxlingen innehåller tämligen spontana frågor 

och svar och är bearbetad som vore den informella intervjuer. (Cohen & Crabtree, 2006) 

Dessa intervjuer gjordes i avsikt att öka både studiens validitet och reliabilitet, det vill säga 

”huruvida ”rätt” fenomen undersöks på ”rätt” sätt.” (Ekengren & Hinnfors, 2012, s.75) 

Ytterligare ett skäl att göra intervjuer, var att de svar som söktes var svåra att finna i utom-

medicinsk litteratur. Kunskap om de neurologiska processer som styr musikaliska skeenden är 

svåråtkomlig utan medicinsk bildning; de vetenskapliga arbeten som är aktuella för 

föreliggande uppsats, är ofta fulla av latin och återfinns i helt andra databaser än de 

konstnärliga och pedagogiska som genomsöktes och gavs åtkomst till vid denna 

litteraturstudie. (Herdenberg & Stafström, 2016) Därför antogs mailen, ett slags 

informantintervjuer (Ekengren & Hinnfors, 2012, s. 83), kunna utgöra ett större bidrag till 

svar på syftesfrågorna än mitt blinda famlande bland grå och vit massa. Stöd för det lilla 

formatet på intervjun, finns i Forskningsmetodikens grunder: ”Enkäter och intervjuer har ofta 

en tendens att innehålla för många frågor som gör det tröttsamt för personerna som ska 

besvara dem. Speciellt vid enkäter, där vi inte kan motivera personerna under själva 

besvarandet, kan för många frågor leda till att personerna inte bryr sig om att överhuvudtaget 

svara på enkäten.” (Patel & Davidson, 2003) Även Holme & Solvang betonar betydelsen av 

frågornas numerär för utfallet: ”Utarbetandet av ett frågeformulär måste vara en avvägning 

mellan forskarens behov av information och hur mycket tid och engagemang han kan påräkna 

frän respondentens sida. Det varierar självklart från person till person.” (1991, s. 178–179)  

3.2.1 Intervjuns utformning 

Intervjuerna utgjordes av personliga mail till tre forskare. Dessa individer valdes ut på grund 

av den kompetens de besitter (Patel & Davidson, 2003, s. 70). Informanterna antogs ha 
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begränsat intresse av att lägga tid på hjälp till en basnivåuppsats varför antalet frågor 

begränsades till ett minimum. 

De två frågorna löd som följer: 

På ett par olika ställen har jag läst om vikten av att uppfatta mönster som en tungt vägande parameter för 

barns läs- och skrivutveckling. Däremot har jag inte lyckats hitta svar på följande: 

1) Går denna förmåga – att uppfatta mönster rent generellt – att träna upp? (Mitt erfarenhetsbaserade svar 

är JA.) 

2) Skulle en upptränad mönster-avkodningsförmåga kunna vara överförbar så att den gagnar läs- och 

skriftspråksutveckling? 

Samtliga informanter har fått se, godkänna och komplettera sina svar innan denna uppsats 

gick i tryck. De har också erbjudits anonymitet men tackat nej till det. Här följer en kort 

presentation av informanterna: 

Doktorand Rina Blomberg forskar inom kognitiv hörselvetenskap vid Institutionen för 

Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet. 

Jan Fagius är docent och överläkare vid Institutionen för neurovetenskap på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala och därtill amatörmusiker och körsångare.   

Fredrik Ullén är pianist och professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för 

Neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Blomberg och Ullén hänvisade i sina svar till vetenskapliga artiklar som stöder deras utsagor 

och en av dessa artiklar refereras också i denna uppsats. Under referenser, s. 38–43, är den 

markerad med två asterisker (**). 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie kan inte anklagas för att medvetet ”fabricera, förfalska och plagiera 

vetenskapliga data och resultat” (Codex, 2017a). Jag har inte försökt framhäva andras tankar 

eller slutsatser som mina egna och har lagt ner stor möda på att citera och referera korrekt; 

arbetet kännetecknas av ärlighet och noggrannhet och eventuella fel och brister får tillskrivas 

min bristande erfarenhet och förmåga (Ekengren & Hinnfors, 2012, s. 108).  

De utvalda texterna i litteraturstudien, har alla granskats ur ett forskningsetiskt perspektiv och 

befinns vare sig ha oredlighet i forskningen, det vill säga medvetet fusk, eller negativ 

särbehandling i någon av de experimentella grupperna. Huruvida de medverkande barnen gett 

sitt samtycke, framgår inte
14

 (Unicef, 2011) men vårdnadshavare och pedagoger uppfattas ha 

gjort informerade samtycken enligt Nürnbergkoden. (Codex, 2017b) 

 

Alla personer som, utan att vara författare till någon av de refererade texterna, nämns vid 

namn i föreliggande studie, är tillfrågade och informerade om sin medverkan. Eftersom 

missivet till mail-intervjun inte var tydligt kring eventuell medverkan, togs ytterligare en 

                                                 
14

 Barnkonventionens fjärde grundläggande princip lyder: ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 

respekterad.” (Unicef, 2011) 

 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X44:7
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pianist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_neurovetenskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karolinska_institutet
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kontakt med informanterna för att bekräfta deras frivilliga medverkan. (Patel & Davidson, 

2003, s. 69–71) 

3.4 Ett kulturhistoriskt perspektiv på lärande, symboler, 

abstraktioner och barn  

”Utveckling är driven av social interaktion”. Så sammanfattade föreläsaren Peter Falthin 

Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv på lärande och utveckling (personlig kommunikation, 8 

maj 2017). Det kulturhistoriska perspektivet utgör vetenskaplig ansats i denna studie och de 

för Vygotskij centrala begreppen semiotisk mediering och kulturella redskap, blir extra 

relevanta eftersom både de strategier för notinlärning som här eftersöks och noter i sig, utgör 

kulturella redskap som möjliggör semiotisk mediering. ”Förmedling genom tecken” är ett sätt 

att förstå uttrycket semiotisk mediering. Enligt Vygotskij står vi inte i direkt, omedelbar 

kontakt med omvärlden; vi hanterar den med hjälp av medierande metoder. Dessa utgör 

kulturella redskap av olika slag. (Smidt, 2010). En pedagog, vuxen eller mer erfaren kamrat 

kan introducera barnet i system av uppbyggda symboler där såväl rörelser, handlingsmönster, 

socialt interagerande och konst som siffror, bokstäver och noter är kulturella redskap. Med 

dessa redskap kan vi växa och förändras; bli något mer än bara våra biologiska betingelser: 

”The use of signs leads humans to a specific structure of behaviour that breaks away from 

biological development and creates new forms of culturally-based psychological process.”
15

 

(Vygotskij, 1978, s. 40) 

I Vygotskij och de små och yngre barnens lärande förklarar författaren skillnaden mellan 

tecken och symbol som att tecken överför information medan symboler är bärare av innebörd. 

(Smidt, 2010, s. 43) Utvecklingen från att se noterna som tecken till att tolka dem som 

symboler, är avhängig förskolebarnets kognitiva mognad. Genom lek, som är barnens främsta 

sätt att utvecklas och förstå världen, tränas bland annat den abstraktionsförmåga som så 

småningom blir nödvändig för att kunna läsa en text – eller en notrad. När barnet kan skilja på 

ett teckens form och funktion, användningsområde och betydelse, har det alla förutsättningar 

att knäcka läskoden. (Ekengren, 2014). I Vygotskijs relation till de abstrakta och konkreta 

symboler som ska leda till kulturell utveckling och högre psykiska funktioner, finns en 

pragmatism: ”Olika symbolsystem motsvarar samma undervisningsinnehåll… Innebörden är 

viktigare än tecknet. Låt oss förändra tecknen men behålla innebörden.” (Vygotskij, 1983 i 

Smidt, 2010, s. 212). Peter Falthin uttrycker det som att ”Tecknets förhållande till det 

betecknade är arbiträrt.” (personlig kommunikation, 8 maj 2017) Det innebär i praktiken att 

läraren måste göra sig helt klar över vad målet – innebörden – med undervisningen är och 

sedan välja de redskap som bäst lämpar sig för att förmedla denna kunskap. Föreliggande 

studies frågor om notläsning måste alltså i en kulturhistorisk kontext belysas av vad som 

hoppas uppnås med dem, vilken kunskap som önskas förmedlas. Därför räcker det inte att här 

                                                 
15

 Bruket av symboler ger människan ett specifikt beteendemönster som höjer henne över den biologiska 

utvecklingen och skapar nya former av kulturellt baserade psykologiska processer. [min översättning] 
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skriva om symbolsystemet notläsningsstrategier utan att gå in på vilka högre funktioner – i 

denna studie musikaliska och språkliga – de har potential att utveckla. 

Vygotskijs resonemang om rekontextualisering korresponderar med beläggen för samband 

mellan musikalisk och språklig litteracitet som tas upp i denna uppsats. Ett produktivt 

tänkande kan uppfatta eller upprätta generalitetsrelationer mellan olika strukturer så att ett 

problem eller fenomen i en given kontext, kan ges sammanhang och mening även i en annan 

kontext. (Lindqvist, 1999) 

En del av den pedagogiska grundsyn som skrivs fram i föreliggande arbete, bottnar i 

Vygotskijs så kallade proximala utvecklingszon. Den handlar om att utvecklingspotentialen 

hos individen finns bortanför den egna räckvidden men blir nåbar med hjälp av en erfaren 

kamrat som kan vara en vuxen, förälder ett syskon eller bara någon som redan nått lite längre 

i sin utveckling, färdighet eller förståelse. Med rätt stöd, kan vi alltså utvecklas långt mer än 

på egen hand. (ibid.) 

Det kulturhistoriska begreppsbildningsperspektivet är också ett fundament för min tolkning av 

litteratur och resultat i denna uppsats; i en cirkelrörelse mellan analys och syntes, växer 

barnets förståelse tillsammans med barnet i tre faser, menar Vygotskij. I den synkretistiska 

fasen prövar sig barnet fram och varje situation är ny, i den komplexa fasen kan barnet 

generalisera och uppfatta samband mellan sina erfarenheter, det vill säga att förmågan till 

rekontextualisering växer fram, och i den begreppsliga fasen internaliseras kunskapen på ett 

sätt som möjliggör att den tål att byggas på med mera kunskap och att även abstrakta former 

(inte självupplevda) av kunskapen kan tillgodogöras. (Smidt, 2010) 

Den sociala interaktion som driver utveckling, betonas i Vygotskijs texter som ledande till 

högre psykiska funktioner. Utan att ha haft möjlighet till fördjupning i Vygotskijs 

ursprungstexter i tillfredsställande grad för ett välgrundat påstående, önskas här ändå 

uttryckas en viss olust inför det ensidiga talet om psykiska funktioner. Min bestämda åsikt är 

att både psykiska och fysiska funktioner kan utvecklas till ”höga” nivåer – och att det ena 

alltid främjar det andra. Människan är hel, organismens alla delar kommunicerar med 

varandra och ingen del av kunskapsaspekterna techne, fronesis eller episteme bör värderas 

högre än den andra. En pedagog riskerar att flera tillfällen till god interaktion förbigås om 

perspektivet på ”högre” lärande inskränker sig till psykiska faktorer.  
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4 Litteraturstudiens resultat 

”Syftet med kunskapsinsamlingen är att visa på sammanhang och mönster.” (Eriksson Barajas 

et al., 2013, s. 127). I följande kapitel avses att göra just det genom att presentera studiens 

sökresultat och peka på texternas respektive styrkor och brister. Valet av sökträffarna 

motiveras och värderas och därefter belyses texternas kvalité och de eventuella etiska 

spörsmål de kan ge upphov till. Sedan följer en presentation av den utvalda litteraturen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av litteraturstudiens resultat. 

Resultaten strukturerades med hjälp av en litteraturmatris (bilaga 1) och granskningsprotokoll 

i form av checklistor (bilagorna 3–6) (Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 2017). En 

kunskapskritisk analys av de utvalda texterna genomfördes med stöd av Hellspongs (2001) 26 

kunskapskritiska frågor (bilaga 8). 

4.1 Värdering och val av sökträffar 

De granskade texter som valdes ut bland sökträffarna, kan samtliga besvara Eriksson Barajas 

et al:s urvalsfrågor jakande; de genererar relevant information, strategin bakom valet av dem 

är förenlig med min undersöknings syfte och urvalsförfarandet är motiverat och tydligt 

beskrivet. (2013, s. 139). Endast fyra texter hade relevans för syftesfrågan, d.v.s. behandlade 

barn i det eftersökta åldersspannet – ca 5–8 år –, handlade om rytmisk notläsning, härrörde 

från 2000-talet och befanns innehålla ny forskning, så kallade originalartiklar, vilket är 

kriterierna för urvalet i denna litteraturstudie. (Korhonen & Lindström, 2016). Övrigt material 

av intresse har varit översiktsartiklar och avhandlingar i andra ämnen där rytmläsning varit ett 

av många fokusområden. Dessa intressanta bifynd, som inte passade för studien, har istället 

använts som källa till kunskap och reliabilitet och flera av dem refereras. Särskilt Helga Rut 

Gudmunddottirs Advances in music reading research (2010) är en viktig källa till både 

kunskap och analys. 

En låg numerär av texter i studien kan svårligen ge ett starkt vetenskapligt stöd för de svar 

som genereras på syftesfrågan, inte heller kan svaren anses vara uttömmande. Föreliggande 

studies ansats är kvalitativ, varför jag är högst medveten om min subjektiva påverkan på 

urvalet av studerade texter. Urvalet befinns ändå vara ändamålsenligt; strategin är att 

undersöka ämnet så brett som möjligt och de utvalda studierna belyser syftesfrågan ur flera 

olika perspektiv (Eriksson Barajas et al., 2013, kap. 8). Utifrån dessa samlade premisser, torde 

resultatet bli en hypotes snarare än ett assertoriskt påstående; ett resonemang med visst belägg 

för att gå vidare med såväl empiri som litteratur i en föreslagen riktning.  

Numerären ger ett starkt belägg för påståendet att det finns väldigt mycket åsikter och 

traditioner vad gäller not-metodik men väldigt lite modern forskning, speciellt beträffande 

barn. (Gudmundsdottir, 2010; Hodges, D. & Nolker, B., 2011). 

Samtliga utvalda texter är skrivna på engelska. Studierna som tas upp har utförts i Canada, 

Australien och USA. De är skrivna 2002, 2004, 2005 och 2017 och utgörs av en avhandling 
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samt tre artiklar i vetenskapliga tidningar. De tre artiklarna berör två större studier och en 

pilotstudie. Av de fyra granskade texterna, är tre kvantitativa undersökningar och en är 

kvalitativ. De kvantitativa texterna har alla olika design: en är kvasiexperimentell, en har 

prospektiv, icke-experimentell design och en är en tvärsnittsstudie. Samtliga författare är 

numer professorer i musik och innehar arbeten på musikinstitutioner. 

4.1.1 Den utvalda litteraturens kvalitet 

Till hjälp för värdering av texternas kvalitet, används Eriksson Barajas et al:s checklistor som 

är gjorda för värdering av kvalitativa respektive kvantitativa undersökningar (2013, s. 184–

192). Checklistan för kvantitativa texter är designad för en kvasi-experimentell studie men har 

besvarats efter förmåga även för de två andra kvantitativa studierna av vilka en har 

prospektiv, icke-experimentell design och en är en tvärsnittsstudie. Resultaten finns i 

bilagorna 3–6 men återges här i löpande text. 

Alla studierna har befunnits ha genomgående hög kvalité. Av checklistornas ja- och nej-

frågor, har jag markerat i bilagorna så att de frågor som utfallit till studiens nackdel har en lila 

överstrykning och de positiva en grön. En studie hade tre lila överstrykningar, övriga två var. 

Checklistorna har 13 kritiska ja- eller nej-frågor för de kvantitativa texterna och 20 för den 

kvalitativa.  Eftersom tre av texterna är artiklar om större studier och därmed starkt 

komprimerade versioner av den ursprungliga studien om vilken artikeln skrivs, är det svårt att 

svara säkert på vissa check-frågor, t.ex. om validitets- och reliabilitetsanalys gjorts. I de fall 

där data nämns utan att visas, har jag utgått ifrån att dessa data finns. 

Gudmundsdottirs avhandling (2002) uppvisar två allvarliga kvalitetsbrister: den saknar såväl 

reliabilitetsberäkning som validitetsdiskussion. Studiens resultat vägs och avvägs däremot 

noggrant mot varandra, litteratur och erfarenhet i diskussionsdelen på ett sätt som 

kompenserar bristen på sammanhållen validitetsdiskussion. De noggranna och 

väldokumenterade beräkningarna av respondenternas felspelningar klassificeras och betraktas 

ur flera perspektiv med följd att empirin genomsöks efter fakta som kan såväl falsifiera som 

verifiera resultaten; ett förfaringssätt som ger avhandlingen vetenskaplig tyngd och hög 

reliabilitet. 

Det kvalitetsmässigt svagaste bidraget till denna litteraturstudie är Gauthier´s och Dunn´s 

pilotstudie från 2004. Förutom att den är tids- och omfångsmässigt mycket begränsad, har den 

använt variabler på ett sätt som försvårar för jämförelse mellan grupperna. Trots det är den 

grundligt gjord, resonerar balanserat kring sina brister och, kanske viktigast, bidrar med ett 

intressant perspektiv som ingen annan av de utvalda texterna lyft. 

Den långa artikeln av McPherson (2005) med pro-spektiv, icke-experimentell design, kan 

anses ha brister i mätmetoden. Graderingen i de skalor barnen bedömdes efter, har låg 

sannolikhet att vara så exakt som den eftersträvar och mätmetoden i sig vittnar, i mitt tycke, 

om en låg förståelse för barnens socio-emotionella mognad och kapacitet. Likväl har studien 

tagits med eftersom dess resultat är tydligt med tämligen god marginal och den är långvarig, 

noggrann och med ett ambitiöst upplägg. Resultaten är viktiga och har potentiellt stor 

betydelse för praxis.  
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Burtons (2017) kvalitativa studie saknar biasdiskussion, vilket är en allvarlig kvalitetsbrist vid 

en kvalitativ studie. Självfallet förväntar Burton sig ett positivt resultat av en så långvarig och 

ambitiös studie där hon själv varit både forskare och lärare för studiens barn. Med stor 

sannolikhet har Burton dessutom engagerats på ett personligt plan i de barn hon undervisat. 

Metodologiskt upptäcks dock inga brister och eftersom studiens främsta resultat är ett förslag 

på en slags kursplan som ska vidareutvecklas, anses särskilt Burtons avstämningar med 

erfarna kollegor i viss mån väga upp för bristen på bias-diskussion. 

De kvantitativa studierna tål alla, i allt väsentligt, en kritisk granskning och värdering av syfte, 

frågeställningar, design, urval och bortfall, mätinstrument, analys och tolkning. Den interna
16

 

och externa validiteten är hög. I den kvalitativa artikeln förstärks reliabiliteten genom sex (!) 

olika perspektiv på barnens lärande – en ambitiös triangulering. Källornas samstämmighet, 

som här uppfattas som hög, avgör studiens kvalitet. (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 144). 

Sammantaget uppfyller de fyra granskade texterna konsistenskriteriet för processbeskrivning 

och analys, har kongruens mellan delarna och stringens i diskussionerna. Det pragmatiska 

kriteriet, vilka konsekvenser studiernas resultat har för praxis och hur de tydliggörs, är även 

det väl uppfyllt för studiens alla texter. Framskrivningen av de utbildningshandlingar som kan 

bli en följd av de granskade texterna, är inspirerande läsning. (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 

140–146). Ingen av de granskade texterna har haft en tillräcklig numerär av deltagare eller ett 

nöjaktigt tidsspann som underlag för att göra vittgående tolkningar av resultaten. Fortsatt 

forskning i fler kontexter, större skala och ur fler synvinklar skulle kunna ge resultaten det 

prisma av reflektioner som en större generalisering av resultaten tarvar. 

Föreliggande studie har inte behövt exkludera några texter på grundval av bristande kvalitet. 

4.1.2 Den utvalda litteraturens etiska spörsmål 

Forskaren ska i sin etiska avvägning visa omsorg för att inte orsaka deltagarna skada eller men. 

Vidare ska forskaren vara noggrann i sina slutsatser samt göra en välgrundad redovisning av 

resultaten. Ett krav på alla vetenskapliga studier är att det görs etiska överväganden. (Eriksson 

Barajas, 2013, s. 141) 

När det gäller forskning om barn, förslår inte att respondenterna inte skadas fysiskt; särskild 

hänsyn och omsorg måste visas minderåriga (Codex, 2017d). I professor Gudmundsdottirs 

avhandling visades, i små men fina detaljer, särskilt prov på stor känsla för de deltagande 

barnen:  

Each child was allowed some time to become acquainted with the researcher. /…/ The researcher 

made an effort to make each child feel comfortable in the testing situation. /…/ At the end of the 

session, the children were rewarded for their participation with candy, stickers and pencils with 

musical designs.
17

 (Gudmundsdottir, 2002, s. 39–40) 

                                                 
16

 Såvitt mina kunskaper och min bedömningsförmåga sträcker sig beträffande möjlighet att identifiera bias i 

avancerade matematiska beräkningar. 
17

 Alla barn fick lite tid på sig för att bekanta sig med forskaren. /…/ Forskaren ansträngde sig för att studiens 

alla barn skulle känna sig bekväma vid testtillfället. /…/ Vid slutet av sessionen fick alla barn en belöning för sin 

medverkan i form av godis, klistermärken och pennor med musikutsmyckning. [min översättning] 
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De barn som deltog i Gudmundsdottirs studie (2002), hade blivit uppmuntrade av sina 

respektive pianolärare att göra det och lärarna i sin tur hade svarat på en annons som 

efterfrågade deltagare till studien. Barnens föräldrar fick signera ett samtyckesformulär innan 

testsituationen. Barnen testades i anslutning till sina vanliga lektioner, alltså med ett minimum 

av interferens. Forskningen är noggrann, väldokumenterad och tydligt redovisad. 

Professorerna Gauthier & Dunn (2004), gjorde en tidsmässigt mycket begränsad studie – åtta 

tillfällen under fyra veckor – i två befintliga skolklasser där ordinarie lärare utjämnade 

demografiska data vilket gjorde det svårt för undersökarna att bevisa likvärdighet mellan 

grupperna. Studiens transparens minskar med det förfarandet men stärks i reliabilitet av att 

personer med god insyn i deltagarnas livssituation kan göra en rättvis bedömning. Deltagarnas 

integritet förblir skyddad när personlig information lämnas ut till så få som möjligt. 

Forskningen är noggrann och förstärker sin trovärdighet genom att redovisa sina egna 

svagheter. 

Professor Mc Pherson (2005) redovisar nogsamt hur han fick klartecken för sin studie 

avseende de etiska aspekterna från såväl sitt universitet som statens utbildningsdepartement. I 

avsikt att förmå de tilltänkta deltagarna – eller kanske snarare deras vårdnadshavare – att fatta 

ett välinformerat beslut om sin medverkan, höll McPherson informationsmöten och delade ut 

material. Först därefter kunde intressenter anmäla sig. Bakgrund, kriterier, insamlade data och 

uträkningar – allt är noggrant redovisat, uppställt och motiverat. 

I Making music mine (2017), är författaren, professor Burton, både forskare och pedagog i 

undersökningen. Hon resonerar och reflekterar över sina roller och hennes intresse av att 

komma nära och förstå barnen känns genuint. Burton beskriver sitt förhållningssätt till 

undervisningen såsom lekbaserat och därigenom appellerande till barnens naturliga sätt att 

lära – så lite forcerad interferens som möjligt, alltså. När hon låter häst-dockan Charlie leda 

övningarna, ställer sig Burton på barnens sida och härmar Charlie tillsammans med dem; som 

vore även hon en deltagare i leken.  

Ingen av de granskade texterna kan förmodas ha så kallad oredlighet i forskningen; de 

förefaller inte ha varit ohederliga med sina resultat, förvrängt, förfalskat, vilselett eller 

plagierat. (Vetenskapsrådet, 2017). 

Föreliggande studie har inte behövt exkludera några texter på grundval av etiska spörsmål. 

4.1.3 Kunskapskritisk innehållsanalys 

”Den kunskapskritiska analysens syfte är att se efter vad för slags kunskap en text ger och 

pröva den kritiskt.” (Hellspong, 2001, s. 143) Den utvalda litteraturen har prövats mot 

Hellspongs 26 kunskapskritiska frågor (se bilaga 8) som sorterar under följande 

underrubriker: frågeställning, kunskap, relevans, metod, prövning och värdering. (2001, s. 

143–146) Resultatet av den kunskapskritiska innehållsanalysen var att den inte bidrog med 

något som inte kvalitetsgranskningen och den strukturerade jämförelsen av den utvalda 

litteraturen redan påvisat. Därför ansågs svaren på Hellspongs mångordiga frågor orimligt 

utrymmeskrävande i förhållande till det låga informationsvärdet, varför de uteslöts. 



 24 

4.1.4 Presentation av utvald litteratur 

Studiens äldsta text, Music Reading Errors of Young Piano Students, är från 2002 och 

skriven av Helga Rut Gudmundsdottir. Hon är professor på fakulteten för lärarutbildningar, 

Islands universitet. Hennes avhandling lades fram i Montreal, Canada. 

Syftet med hennes avhandling är att undersöka misstag och avvikelser från notbilden när unga 

pianoelever spelar enkla, obekanta musikstycken från bladet. Effekterna av ålder, komplexitet 

i vänsterhandsspelet och samtidig användning av händerna undersöktes. Misstagen i tonhöjd 

analyserades såväl som precision i timing och rytm. 

I introduktionen till sin avhandling, poängterar Gudmundsdottir att fler studier om barn som 

spelar instrument behövs för att få en tillfredsställande överblick av ungas notläsning. Hon 

konstaterar vidare att olika musikpedagogiska metoder har skilda meningar om hur och när 

notläsning skall undervisas – de yngsta barnen som exemplifieras är 3 år – men alla förväntar 

sig att musikstudenten skall lära sig läsa musik under sina studier. Utveckling av 

notläsningsförmåga, behöver dock inte alls följa förmåga att musicera eller vara en följd av 

många övnings- och undervisningstimmar men däremot finns ett tydligt samband mellan 

förmåga att spela på gehör och förmåga att läsa noter. Den refererade forskningen visar vidare 

att en duktig notläsare, liksom textläsare, kan ta in information i större bitar än den oerfarne 

som ser detaljerna var för sig. Dessa ”chunks of information” handlar om att den skicklige 

notläsaren identifierar och strukturerar mönster som hen mött förut och på så vis även 

memorerar dem lättare. Kontexten är avgörande för hur mönsteravkodningen fungerar; om 

musiken är ”ful”, ologisk eller slumpgenererad, kan den erfarne notläsaren inte minnas 

musiken bättre än en otränad notläsare. I ett logiskt musikaliskt förlopp, kan den erfarne 

notläsaren däremot använda sin erfarenhet även för att gissa det kommande förloppet, vilket 

innebär att förväntan är en viktig aspekt av framgångsrik notläsning. Att, liksom skickliga 

notläsare, identifiera mönster och struktur snarare än att lägga emfas på enskilda notvärden 

eller -höjder, är ett effektivt sätt även för att träna notläsning.  

Korrelerande med sambandet mellan förmåga att spela på gehör och läsa noter, och tillika 

högintressant för föreliggande litteraturstudie, är de studier som handlar om att musiker 

behöver inre mentala representationer av rytm när de utför och uppfattar temporala aspekter 

av musik. Medan det är möjligt att läsa och utföra tonhöjd på ett instrument utan att ha en inre 

känsla för hur det skall låta, är det omöjligt att utföra en rytm utan inre representation av den. 

Att detsamma gäller för sångare – rösten har inga knappar att trycka på – går Gudmundsdottir 

inte in på utan konstaterar bara att studier om vokal notläsning exkluderats från hennes egen 

studie.  

Ur Gudmundsdottirs introduktion kan, utöver informationen ovan, följande konkreta och 

vetenskapsbaserade råd vid träning av rytmisk notläsning extraheras: att  

1) inte räkna numrerade pulsslag högt medan rytmen klappas,  

2) gärna använda rörelse för att markera pulsen – till exempel ”stampa takten” – men inte med 

barn som är så små att de störs av koordinationssvårigheten i övningen,  

3) talade stavelser (till exempel ta, tatte och tavateve) i rytmisk läsning utvecklar densamma 

oavsett om det är till exempel Kodály eller Gordons metoder som används,  
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4) anpassade notbilder som till exempel återger notens duration grafiskt, inte är lättare att lära 

sig än vanliga noter,  

5) använda noter tillsammans med talade, bestämda stavelser – visuell tillsammans med 

auditiv och oral input – är ett mer effektivt sätt att lära sig notläsning än att till exempel endast 

lära på gehör samt  

6) en elvaåring kan förväntas lära sig rytmisk notläsning dubbelt så fort som en sjuåring. 

De 35 deltagarna i Gudmundsdottirs egen undersökning är 6–13 år gamla och har tagit 

pianolektioner i ungefär 2 år. Undersökningen är ett test med tre specialkomponerade, 8-

takters melodier i C-dur där vänsterhanden A) alternerar med högerhanden i spelet, B) spelar 

en enkel baston till högerhandens melodi och C) spelar ett tretonsackord i varje takt. Endast 

åttondelar, fjärdedelar och halvnoter används i testet. Barnens framförande spelades in digitalt 

och via MIDI printades resultaten ut för jämförelse med originalnoten. Resultaten visar att 

eleverna gör fler fel med vänster än med höger hand, att det inte är svårare att spela ett ackord 

än en ton med vänster hand och att den största svårigheten är att utföra flera saker samtidigt; 

spela med två händer och läsa två notsystem. Det resultat som har betydelse för min egen 

litteraturstudie, är att det med stor tydlighet framgår att eleverna diskriminerar rytm och 

timing till förmån för ton, d.v.s. att de förstår vikten av att få med varje ton på notbladet men 

inte bryr sig om det rytmiska skeendet. 

Gudmundsdottirs drar tre viktiga slutsatser från resultaten i sin studie.  För det första att ökad 

emfas från pedagogerna på elevens noggrannhet i spel och läsning i basklav, borde öka den 

sammanlagda notläsningsförmågan hos eleven. Den andra viktiga slutsatsen är att pedagogen 

behöver veta att komplexiteten i ett stycke inte nödvändigtvis har med antal toner som ska 

spelas att göra utan hänger samman med hur välkända strukturerna för det som ska spelas är 

(t.ex. kända ackord). Slutsats nummer tre är att pianolärare borde ta sig an problemet med att 

ton prioriteras före timing och rytm; med träning och fokusskifte borde 

prioriteringsdifferensen kunna bli avsevärt mindre. 

Framtida forskning, menar Gudmundsdottir, skulle kunna klarlägga hur metoder som främjar 

metriskt tänkande kan utformas. Ett annat intressant område som Gudmundsdottir identifierar 

med sin avhandling, är på vilket sätt svårigheterna att simultant spela med två händer förhåller 

sig till svårigheten att simultant kunna läsa två notsystem och hur de svårigheterna skulle 

kunna övervinnas. Slutligen önskar sig Gudmundsdottir mer forskning kring hur barn läser 

tonhöjd separerat eller integrerat med rytm; resultaten från en sådan studie skulle kunna vara 

ett viktigt bidrag till att förstå hur barn förvärvar notläsningsförmåga. Gudmundsdottir manar 

också till uppmärksamhet inför barns olika sätt och möjligheter att lära i olika åldrar. 

2004 skrev Delores Gauthier och Robert E. Dunn Comparing Two Approaches for Teaching 

Rhythm Reading Skills to First-Grade Children: A Pilot Study. Delores Gauthier är 

professor i musikpedagogik vid Western Michigan University, USA och Robert E. Dunn är 

professor i musik på Case Western Reserve University, Ohio, USA. 

Syftet med deras pilotstudie är att jämföra två olika sätt att lära ut rytmisk notläsning bland 6-

åringar. De olika tillvägagångssätten kan översättas som underdelnings- respektive adderande 

metod. Hypotesen var att det kan finnas en parallell med sättet vi närmar oss matematik: 
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addition före subtraktion. Författarna ville ta reda på om lärande skedde i båda 

undersökningsgrupperna, om den ena metoden var bättre än den andra samt om studiens 

design var lämplig för fortsatt forskning.  

Bakgrundsdelen till studien, ger vid handen att sex år kan vara en lämplig ålder för att 

introducera rytmisk notläsning – då förväntas barnen kunna skilja på och kombinera rytm och 

puls samt läsa, skriva och utföra enkla rytmer baserat på åttondelar, fjärdedelar och halvnoter. 

Här motiveras även en multimodal (höra, säga, se och röra sig) notläsningspedagogik. 

Gauthier och Dunn redogör i denna del också för hur de använder Jerome Bruners tre former 

av förståelse som leder till lärande av ett koncept. Eleven ska, i tur och ordning, 1) aktiveras, 

2) utföra med hjälp av ikoner som på något sätt efterliknar eller kan representera det nya 

konceptet och 3) förstå och använda en överenskommen symbol utan ikoniska egenskaper för 

det nya konceptet. (Bruner, 1966 i Gauthier & Dunn, 2004)   

Två förskoleklasser med vardera 28 elever, fick undervisning enligt varsin metod i sex 

veckor, en lektion i veckan. Före och efter undervisningsperioden genomfördes tester. 

Lektionsmaterialet innehöll samma visor, ramsor, lyssnings- och rytmläsningsaktiviteter för 

de båda klasserna men skilde sig alltså åt i sättet att närma sig rytmen; den adderande 

metoden innebar att rytmens minsta beståndsdel – åttondel – var puls medan 

underdelningsgruppen fick känna pulsen på fjärdedelarna. Resultatet visar att båda grupperna 

gjorde stora framsteg under perioden men för gruppen som använt adderande metod – 

åttondel som puls – var resultaten bättre och förmågan att läsa synkoperad rytm överlägsen. I 

diskussionsdelen jämför författarna de symboler och ord som använts i de två grupperna. De 

kommer fram till att symbolen för notvärdet bör motsvara en tidslängd – i detta fall en lång 

eller kort horisontell stav – snarare än stora och små symboler. De senare riskerar att 

interpreteras som ljudstyrka snarare än längd. Även orden för rytmerna spelar roll för 

resultaten; om man använder ett sammansatt ord – run-ning – för åttondelar, blir ordet 

ofullständigt och svårare att säga vid synkoperad rytm där åttondelen står ensam. 

Pilotstudiens slutsats var att resultaten var intressanta och väl värda att gå vidare med
18

 

eftersom de kan få implikationer för undervisningspraxis.  

 

From child to musician: skill development during the beginning stages of learning an 

instrument är en artikel från 2005 av Gary E. McPherson. Han är professor på Melbourne 

Conservatorium of Music, Australien, och han är även redaktör för The child as musician: a 

handbook of musical development, vilken refereras på andra ställen i denna uppsats. Syftet 

med McPhersons studie är att undersöka hur mentala strategier och övningstid inverkar på den 

övergripande utvecklingen av spelförmåga hos barn mellan sju och nio år som börjar lära sig 

ett nytt instrument.  

McPherson resonerar kring mentala strategier och övning i sin introduktion. Kvaliteten på 

barns mentala strategier har visat sig vara avgörande för utvecklingen av musikalisk färdighet 

såväl som för framgång i skolan. Beträffande vikten av mentala strategier för musikalisk 
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 Tyvärr har jag inte identifierat någon sådan fortsatt studie under mina sökningar. 
 

https://findanexpert.unimelb.edu.au/individual/org3582
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utveckling, är McPhersons främsta källa en studie han själv genomfört 1997. Av resultatet att 

de strategiska tankar ett barn har just innan det spelar korrelerar med resultatet på det spelade, 

drar McPherson slutsatsen att unga elever skall exponeras för ett stort utbud av visuella, 

auditiva och kreativa spelfärdigheter. Detta för att eleverna skall växa och utmanas på olika 

sätt så att de lär sig att koordinera öga, hand och öra. McPherson anser också att resultaten 

stödjer nödvändigheten av att ”proceed from sound to symbol, not from symbol to sound” 
19

(Mainswaring, 1951 i McPherson, 2005, s. 3). Beträffande övning, lutar sig McPherson mot 

den forskning som visar att mängden av så kallad deliberate practice – det vill säga medveten 

och målinriktad övning – kan skilja amatörmusikern från proffset och att samma princip gäller 

för tidiga stadier i den musikaliska utvecklingen. Slutligen slår han, med ett citat från Howe, 

Davidson och Sloboda (1998, s. 405), fast att ”practice is a direct cause of achievement level 

rather than merely a correlate of it”.
20

   

Studien utfördes i Sydney, Australien, på 157 barn från åtta olika musikskolor. Varje barn 

hade enskild undervisning eller undervisning i liten grupp en gång i veckan samt ensemble en 

eller två gånger per vecka. Endast barn som spelade trä- eller bleckblås inkluderades i studien 

som pågick i tre år. Barnen intervjuades innan de påbörjat sina instrumentalstudier samt efter 

första, andra och tredje läsåret. Mammorna till de deltagande barnen intervjuades om barnens 

övningsvanor sammanlagt tio gånger under de tre åren. Efter varje läsår, gjorde barnen 

speltester som spelades in. I testerna bedömdes barnens förmåga att 1) spela inövad musik, 2) 

spela a vista, 3) spela från minnet av en just studerad notbild 4) härma på gehör en melodi de 

just hört fyra gånger och 5) improvisera genom att både avsluta en given fras och hitta på en 

egen med början, mitt och slut. Dessa fem förmågor har McPherson i egna, tidigare studier 

definierat som de relevanta aspekterna för att förstå barns förmåga att musicera. Genom ett 

mångskaligt bedömningssystem och avancerade matematiska beräkningar, jämför McPherson 

prestation med övningstid och de övningsstrategier barnen berättar om i intervjuerna. 

Resultaten visar att övningstiden har betydelse för prestationen på instrumentet, särskilt 

beträffande förmågan att spela inövad musik, men för förmågorna 2–4 ovan, spelar barnens 

strategier större roll. Strategierna för förmågan att improvisera renderade i pilotstudien – som 

föregick den studie som här refereras – så svårtydda och få svar, att undersökaren valde att 

inte fråga mer om den saken. För förmågan att härma på gehör, spelade övningstiden ingen 

roll alls. Studien pekar inte ut några särskilda strategier som vinnande koncept utan påvisar 

vikten av att alls ha en strategi; att ha metodiska och didaktiska tankar om sitt eget 

musicerande i motsats till att bara spela läxan från början till slut. 

Slutsatsen i McPhersons studie är att instrumentalpedagogerna bör släppa fokus på enbart 

övning och reproduktion samt försöka förstå och slipa barnens strategier – tidigt. De första 

månaderna kan vara avgörande. Lär alltså tidigt ut a) passande strategier b) hur de kan 

användas c) när och var de olika strategierna passar d) på vilka sätt de olika strategierna 

stödjer prestationen, menar McPherson. 
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 avancera från ljud till symbol, inte från symbol till ljud [min översättning] 
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 prestationsnivå är en direkt följd av övning snarare än bara en motsvarighet av den [min översättning] 
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Studiens färskaste material kommer från 2017 och Suzanne L. Burton, professor i 

musikutbildning på University of Delaware, Michigan, USA. Artikeln heter Making music 

mine: the development of music literacy och handlar om den deltagande fältstudie Burton 

gjorde på en 0–8-skola i USA under ett läsår. 

Syftet med hennes studie var att testa följande hypotes: om musikaliskt lärande utvecklas 

enligt processer som liknar språkets utveckling, kanske musikalisk litteracitet utvecklas enligt 

en liknande bana? Studien fokuserar på rytmisk notläsning. 

Burtons artikel inleds med en jämförelse mellan språkets förvärvande och litteracitet å ena 

sidan och förvärvande av musik och musikalisk litteracitet å den andra. Liksom verbal 

interaktion i imitation och konversation är nödvändiga för en rik språklig vokabulär, kan 

musikalisk dialog i härmning och improvisation öka barnets musikaliska vokabulär, menar 

Burton. När barnet har förvärvat en vokabulär, finns de nödvändiga förutsättningarna för att 

hon ska kunna förstå skriftens användande och betydelse. 

39 barn mellan fem och åtta år gamla, delades under Burtons studie in i två grupper; 5–6-

åringar i en och 7–8-åringar i en annan. Under 40 minuter i veckan, undervisade Burton, 

assisterad av tyghästen Charlie the chanting horse
21

, barnen enligt en undervisningsplan som 

fick växa fram efter hand. Studiens data triangulerades genom att dokumentera barnens 

musikaliska lärande i a) en omfattande musikalisk utvecklingslogg, b) individuell och 

kollektiv notläsningsbedömning, c) analys av barnens egna not-konstverk samt d) 

videoupptagningar från när barnen läser noterad musik. Dessutom diskuterade och verifierade 

Burton sina tankar om den framväxande utbildningsplanen med tre erfarna kollegor. Burton 

gör i studien övningar för att aktivera barnens lyssnande, har rytmiska härm- och dialoglekar, 

läser ”rytmsagor” och börjar så småningom låta barnen skriva egna ”rytmsagor”.  

Resultatet av Burtons läroplan, som ledde till barnens ”read to write and write to read”
22

-

erfarenheter, blev att barnen fick äga sin egen musik och kunde forma den som fulla deltagare 

i densamma. Fortsatt forskning föreslås replikera Burtons konstruktivistiska läroplan för att 

genom implementering av skilda personer och i skilda miljöer, samt genom studier av 

resultatet, kunna validera resultatet Burton nått och därigenom nå en möjlig teori kring 

rytmisk musiklitteracitet. 

4.2 Sammanfattning av litteraturstudiens resultat 

Studiens resultat låter sig, med ett undantag, förenas till ett prisma av lära och lärande av 

rytmisk notläsning. Burton (2017) och Gauthier & Dunn (2004) experimenterar i sina studier 

med nya sätt att presentera rytmisk notläsning medan McPherson (2005) och Gudmundsdottir 

(2002) snarare undersöker vilka fel som begås med nuvarande metoder och kommer med 

förslag på hur dessa skulle kunna korrigeras med ett annat sätt att undervisa. De fyra 

studiernas bakgrundsmaterial ger också viktiga bidrag till den samlade förståelsen av hur 
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 Charlie, den ramsande hästen [min översättning] 
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 läs för att skriva och skriv för att läsa [min översättning] 
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rytmisk notläsning kan förstås, läras och läras ut. I följande delkapitel samlas och 

kategoriseras den utvalda litteraturens rön med hjälp av underrubrikerna hur och när. 

4.2.1 Hur (ska noter introduceras) 

 Rytmisk notläsning kan utvecklas och förstås som en parallell till läsinlärningen så till 

vida att processen bör innefatta integrerade ljuda–skriva–läsa–övningar. Just som vid 

läsutveckling, går läsande och skrivande hand i hand mot förståelse. Att eleven är 

kreativ och hittar på såväl ljudkombinationer som notsymboler samt att stavelse-prata 

rytmer tillsammans med notbilden är effektivt. Stavelser bör väljas med omsorg så att 

orden – om vanliga ord används – blir hela oavsett hur noterna kombineras.  

 När rytmen får erfaras genom flera sinnen, har den bättre möjlighet att bli 

internaliserad kunskap vilket är nödvändigt för rytmisk notläsning. Multimodala 

metoder innefattar i studierna visuella, kinestetiska, orala och auditiva sätt att närma 

sig noter – ofta i kombinationer. 

 Tidigt utformade strategier för spelande och övande kan vara nyckeln till framtida 

framgångar. Det är av betydelse att prata med eleven om hur hon tänker och inte bara 

tala om hur det ska vara.  

 Nicka huvud eller dutta tå i puls med musiken är bra för den som inte tycker 

koordinationen blir för svår men att räkna pulsen högt – ett slags matematiskt sätt att 

dela in takten efter antal pulsslag – är ineffektivt. Läraren behöver tydligt visa för 

eleven hur musiken ”går på” för att inte spelandet ska bli små punkter, toner, som ska 

prickas in utan hänsyn till den rytmiska inramning som ger tonerna dess kontext. 

Pulsen kan med fördel bestämmas till rytmens minsta beståndsdel. Detta underlättar 

för inlärningen generellt men särskilt för synkoperade rytmer.  

 Gehörsspelsförmåga – att spela ur minnet och att härma – har visat sig ha starka 

samband med god notläsningsförmåga och experiment tyder på att lyssningsövningar 

tillsammans med kroppslig rörelse i form av pulsmarkering stärker den rytmiska 

medvetenheten mycket mer än bara rytmläsning gör. 

 Att identifiera mönster och struktur snarare än att lägga emfas på enskilda notvärden 

eller –höjder, är ett smartare sätt att träna notläsning. Komplexiteten i ett stycke har 

inte nödvändigtvis med antal toner som ska spelas att göra utan hänger samman med 

hur välkända strukturerna för det som ska spelas är (t.ex. kända ackord). 

 Olika åldrar kräver olika metoder. Beroende på kognitiv och motorisk utveckling, 

måste alla övningar åldersanpassas. Studier tyder på att en elvaåring kan förväntas lära 

sig noter dubbelt så fort som en sjuåring. 

 Notbilden kan eller kan inte ha betydelse för hur noterna förstås. Viss forskning pekar 

mot att ikoner som visuellt representerar notens duration, underlättar för förståelsen av 

densamma medan andra studier visar att notens utseende inte spelar någon roll. 
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4.2.2 När (är rätt tid att börja med noter) 

 När barnet har förvärvat en vokabulär, finns de nödvändiga förutsättningarna för att 

hon ska kunna förstå skriftens användande och betydelse; auditiv och oral erfarenhet 

föregår den visuella.  

 Gudmundsdottir uttrycker ingen särskild ålder som lämplig men refererar studier där 

noter framgångsrikt introducerats bland 3–4-åringar.  

 Gauthier och Dunn kommer fram till att sex år är en lämplig ålder att börja i och anser, 

med stöd i forskning, att då förväntas barnen kunna skilja på och kombinera rytm och 

puls samt läsa, skriva och utföra enkla rytmer baserat på åttondelar, fjärdedelar och 

halvnoter. En av de studier som nämns, handlar dock om 5-åringar. 

 McPherson tycker att ”sound before symbol” är viktigt och vill gärna tona ner 

noternas betydelse för musicerandet men nämner ingen specifik ålder som varande 

lämpligare i denna text. 

 Burtons små elever är mellan fem och åtta år. Hon nämner inga påtagliga skillnader i 

resultat mellan åldersgrupperna och tar heller inte ställning för någon särskild 

notintroduktionsålder. 
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5 Intervjuns resultat 

Den vetenskapliga forskningen om hjärnan har kommit långt, om än inte ända fram, i sin 

strävan att förstå hur hjärnan processar och producerar olika musikaliska parametrar. (Fagius, 

2015) För att förstå hur och varför den granskade litteraturens strategier fungerar avseende 

hjärnans funktioner, har denna litteraturstudie kompletterats med direktkommunikation via 

mail med forskare inom neurologi och beteendevetenskap. Som resultat behandlas såväl 

forskarnas svar som den referenslitteratur de åberopade. 

Det primära intresset i föreliggande uppsats är att kartlägga vilka notläsningsstrategier som är 

vetenskapligt förankrade på 2000-talet men de pådrivande motivationsfaktorerna för att söka 

svar på syftesfrågan, är viljan att utveckla språkrytmik-praxis och förhoppningen om att noter 

kan vara ett stöd för skrift- och talspråklig utveckling. Frågan om noternas eventuella 

koppling till aspekter av litteracitet var därför det huvudsakliga ämnet för konversationen med 

forskarna.  

De tre forskarna – Blomberg, Fagius och Ullén – som kontaktades via mail i november 2017, 

refereras nedan med respektive efternamn i parentes. Observera att Fagius bok – 

Hemisfärernas musik – refereras med årtal (2015). Följande information är ett resultat av vår 

mailväxling med tillhörande referenslitteratur: 

Mönsteruppfattningsförmåga går att träna upp. Musiker – här avses klassiska – har bättre 

arbetsminne för noterad musik eftersom de har lagrat in noterade, musikaliska figurer i 

långtidsminnet. Detta underlättar för igenkänning och analys av mönster. (Ullén) Det faktum 

att även små barn kan lära sig bokstäver och bokstavsmönster i vitt skilda typsnitt och 

handstilar, påvisar även det att träning lönar sig. (Fagius) Notläsning och skriftläsning 

använder förmodligen några gemensamma områden i hjärnan och förutsatt detta är det möjligt 

att träning inom en färdighet kan träna gemensamma områden i hjärnan som, på någon nivå, 

används även för andra färdigheter. (Blomberg) Detta stöds bland annat av den forskning 

Fagius (2015) refererar i tre kapitel om hur musikalisk träning förändrar hjärnan, om 

släktskapet mellan språk och musik samt om de pedagogiska vinsterna med musik.  

Men. Av notläsningsträning blir man troligen inte bättre på skriftläsning. (Blomberg och 

Ullén). ”Man blir bra på det man tränar och stark evidens för transfereffekter uppvisas sällan.” 

(Blomberg) ”Inlärning handlar mycket om att hjärnan specialiserar sig.” (Ullén). Att träna 

noter i avsikt att underlätta skriftspråksinlärning är alltså ineffektivt. De direkta, positiva 

effekter som lustfylld notläsningsträning trots det kan förväntas ha på skriftspråksutveckling, 

är: 

 Motivation. Lek- och lustbetonad träning ökar barnets mentala uthållighet och 

motivation (Fagius) och är en egenskap som har betydelse för ett livslångt lärande 

oavsett disciplin. (Skolverket, 2004) 

 Rytmträning – som förstås kan förekomma såväl med som utan noter – har ett 

samband med ökad fonologisk medvetenhet och förmåga att göra och höra rim-ord. 
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(Gordon et al., 2015). En god fonologisk medvetenhet är en förutsättning för 

skriftspråklig utveckling. (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006) 

Följande resultat är av vikt för synen på att lära och lära ut notläsning: 

 ”Utan meningsrepresentationer blir det symboliska fort glömt.” (Blomberg) Detta 

kan ses i ljuset av McPhersons tankar om strategi och det värdefulla samtalet om hur 

eleven tänker om sitt musicerande; i vilken kontext hon placerar sitt spelande och 

vilken roll och mening det ges i elevens tillvaro. Minst lika relevant är att se citatet 

från Blomberg som en reflektion av forskningen kring hur ”ful” och ”ologisk” 

musik är svår att minnas även för en skicklig notläsare. (Gordon et al., 2015; 

Gudmundsdottir, 2002, s. 10) En notintroduktion där det, liksom i Burtons (2017) 

fall, är omedelbart uppenbart för eleven hur noten skall användas – att ljud och 

musik kopplas direkt till symbol – skapar en meningsrepresentation som stödjer 

minnet av notsymbolen. En musikalisk meningsrepresentation torde även kunna 

utgöras av strukturer och genrer i musiken; musik som är känd och logisk för eleven 

kan lättare kommas ihåg enligt resonemanget ovan. 

 Det är inte orimligt att anta att god notläsning, liksom läsfärdighet, inte kan existera 

utan alla dessa tre: visuell-fonologisk förståelse, mönsterigenkänning & semantisk 

förmåga. (Blomberg om läsfärdighet, slutsatserna mina) I rytmisk notläsning skulle 

det innebära att den kan fungera endast när det finns en inre representation av hur 

det man ser kan låta, att mönster av rytmer kan förstås som enheter – relaterade till 

puls – och inte läses en och en samt att läsaren förstår innebörden av noter och hur 

de kan användas. 
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6 Diskussion 

Följande kapitel diskuterar föreliggande studies tillförlitlighet, det vill säga om rätt saker 

mätts med rätt medel, om någon del i utförandet kan ifrågasättas, huruvida syftesfrågan är 

besvarad samt med vilka perspektiv resultaten belysts. (Patel & Davidson, 2003; Ekengren & 

Hinnfors, 2012; Eriksson Barajas et al., 2013) Därefter tas multimodala aspekter av 

notläsning och -inlärning upp tillsammans med ett resonemang om beprövad erfarenhet och 

dess eventuella behov av omprövning. Påföljande delkapitel är en anmodan om att undervisa 

kontextuellt, inte dröja med noter när de har ett sammanhang och inte heller rädas att utforska 

nya sammanhang. Slutligen avslutas såväl kapitel som uppsats med ett delkapitel om förslag 

på fortsatt forskning. 

6.1 Tillförlitlighet 

Att skriva uppsats på basnivå är mer utbildning än forskning och resultaten väger inte tungt 

nog för att refereras till i vidare forskning (Eriksson Barajas et al., 2013). Jag skrev själv, på 

sidan 19 i denna uppsats: ”Utifrån dessa premisser, torde resultatet bli en hypotes snarare än 

ett assertoriskt påstående; ett resonemang med visst belägg för att gå vidare med såväl empiri 

som litteratur i en föreslagen riktning.” Dock anser jag även att pedagogik och didaktik inte är 

vetenskapliga discipliner med entydiga svar utan att en bukett av vinklar och metoder ger en 

sannare bild av verkligheten. Med denna uppsats, görs ett bidrag med fler blommor och blad 

till en sådan bukett än vad som kunde anas då jag började lusläsa mitt magra material om fyra 

texter samt skickade lite trevande mail till prominenta forskare. Därför anser jag också att rätt 

saker mätts med rätt medel – validitets- och reliabilitetskriterierna är uppfyllda – men att en 

större studie med såväl mer litteratur som fler metoder, såklart hade kunnat bli en ”bukett” för 

en större vas som skulle stå stadigare. Syftesfrågan i föreliggande studie är således besvarad 

men fler och lika sanna svar finns i skogen. 

Tre omständigheter kan särskilt förmodas ha påverkat studien negativt. För det första har jag 

inte funnit någon forskning, faktiskt nästan ingen litteratur alls, om små barn och notläsning 

på svenska och i en svensk kontext. Popov & Sjöberg (2017), resonerar initierat i en artikel i 

pedagogiska magasinet kring vilka värden som går förlorade när kontextbunden kunskap – i 

det här fallet får kulturskolan och det svenska skolsystemet anses vara relevanta – presenteras 

på ett främmande språk. Förutom att precisionen i språket minskar, krymper läsekretsen och 

förmågan att nå ut med viktig forskning drastiskt. Min egen erfarenhet är att 

informationssökningen försvårades av de många facktermer som engelskan har för notläsning, 

exempelvis rhythmic music reading, staff notation reading, music reading, clef notational 

reading och sight-reading i lite olika kombinationer och böjningar. Hur påverkas vår 

förståelse, och i förlängningen forskning och pedagogisk utveckling, när varken läsare eller 

författare uttrycker sig på sitt modersmål?  
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Ulf Frödin (2017) uttrycker mina farhågor bäst: 

 

För det andra angav jag i ett initialt sökskede även tyska sökord men lyckades inte hitta 

litteratur av relevans och insåg att min svaga fack-vokabulär utgjorde en försvårande 

omständighet varför det spåret släpptes.  Det är synd eftersom Tyskland har en stark tradition 

av Musikalische Früherziehung – tidig allmän musikundervisning – som är förberedande 

instrumental- eller sångundervisning för 4–6:åriga barn där elementär notkunskap är ett av de 

uttalade lärmålen. (Klassen & Zarius, 1985) 

För det tredje prövades inte en litteratursökning med sökorden musikteori, gehör eller 

rytmiskt gehör ihop med barn; varken på svenska eller något annat språk. Möjligen hade jag 

kunnat få några relevanta träffar. 

Ett möjligt och intressant annat förfaringssätt kring hela uppsatsen, hade varit att förvärva – 

exempelvis genom samarbete med en medicinstudent – kunskap om de neurologiska 

aspekterna av musicerande och hjärnans bearbetning av musikaliska data och sedan använda 

den som ett sätt att söka verifiera eller falsifiera praxis och metoder kring rytmisk notläsning. 

Mailväxlingen med forskarna Blomberg, Fagius och Ullén samt de referenstexter de försåg 

mig med blev en viktig källa till kunskap och bidrog starkt till analysen av de utvalda texterna 

och till ett neurologiskt perspektiv på resultaten medan Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv 

– särskilt hans tankar kring internaliserad kunskap – har fördjupat min syn på processen att 

förvärva rytmisk litteracitet. Hela processen med föreliggande arbete kan för övrigt ses ur 

Vygotskijs begreppsbildningsperspektiv: i den synkretistiska fasen försökte jag fösa ihop och 

samla litteratur, neurologi och erfarenhet i en notläsningskontext där det sannerligen var fråga 

om mer perception än förståelse, i den komplexa fasen började jag förstå sambanden mellan 

dem och adderade mer kunskap till min förståelse och i den begreppsliga fasen kunde jag 

internalisera det jag lärt på ett sätt som gör mig rustad att möta mer kunskap. (Peter Falthin, 

personlig kommunikation, 8 maj 2017) Samma slags rörelse i förståelse mellan analys och 

syntes, motsvarar det reflekterande och inkluderande arbete med barn och notvärden som jag 

både skönjer i min studies resultat och erfarenhetsmässigt efterlyser. Min långa erfarenhet 

som rytmikpedagog, skolad i rytmik – Dalcroze-metodik –, utgör den vinkel ur vilken jag 

oundvikligen betraktar studiens samlade resultat och resten av världen.  
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6.2 Multimodalt lärande, beprövad och omprövad erfarenhet  

According to Davidson and Scripp, the interaction of motor and literacy skills enables: 

“the student to link performance, concept and percept. Reflective thinking 

appears as an important dimension of musical development that arises from the 

more enactive stages where skills are first manifest, and are later linked to the 

symbolic literacy skills of the musical culture. The most effective levels of a 

music education must encompass this perspective.”
23

 (citerade i Swanwick, 2001, s. 231) 

Med anledning av min rytmikutbildning och erfarenhet var det – redan innan studien 

påbörjades – min övertygelse att notläsningen, vilket sägs i citatet ovan, skulle stödjas av 

integration mellan kroppslig aktivitet och visuell input. Ett utnyttjande av så många som 

möjligt av de visuella, auditiva, orala och kinestetiska sinnena är ett effektivt sätt att lära. 

Studiens resultat bekräftar detta. Att däremot varken taktilt eller spatialt lärande beaktades i 

något av det omfattande litteraturmaterial– bortsett från de texter som handlar om rytmik – 

som använts i studien betraktar jag som en sorglig kunskapslucka hos författarna. Jaques-

Dalcrozes syn på hur lärandet med kroppen skall utvecklas, kallas ofta sensibilisering av 

sinnena eller helt enkelt kroppserfarenhet. Sinnena som särskilt avses i denna sensibilisering, 

är ”Hören, Sehen, Tasten, Spüren und der kinästhetischen Wahrnehmung (Bewegungssinn, 

Raumlage und Richtung).” 
24

(Bankl, Mayr & Witoszynskyj, 2009, s. 11) I tyskan finns alltså 

två ord för det taktila: tasten (känna på, aktivt) och spüren (känna av, passivt) och det 

kinestetiska sinnet specificeras noggrant i citatet som hur vi upplever rörelse, rumslighet och 

riktning. I den litteratur som studerats i föreliggande arbete, behandlas det kinestetiska endast 

som ett slags muskelminne – vi minns hur fingrarna utförde musiken – och inte som den 

möjlighet det är att spatialt uppleva hur till exempel en skala har en riktning, olika duration på 

toner tar mer eller mindre plats i rummet och ett legato har en rörelsekvalitet. Beträffande 

möjligheter att utnyttja det taktila lärandet i högre utsträckning, är tre studier som 

Gudmundsdottir (2002) refererar ett utmärkt exempel på hur okunskap därom kan komma till 

uttryck: I de tre studierna undersöks effekten av att stödja inlärningen med pulsmarkering i 

foten. Skillnaden i resultat – det är en bra metod för äldre barn men distraherar de yngre – 

tolkar Gudmundsdottir som att lärande sker på olika sätt i olika åldrar. Min egen interpretation 

är snarare att taktil input av puls är utmärkt i alla åldrar men den behöver inte vara aktiv –

”tasten”; det vill säga att det lilla barnet behöver inte försöka utföra en icke-automatiserad 

(icke-internaliserad), pulsstärkande rörelse samtidigt som hon fokuserar på spel, sång eller 

rytm utan kan få uppleva pulsen passivt – ”spüren” – genom att läraren till exempel markerar 

den på barnets rygg. 

Exemplet ovan knyter an till ett annat område i det rytmisk-musikaliska lärandet som 

behandlas flyktigt eller inte alls i de studerade texterna: puls. Jaques-Dalcroze skriver, efter att 

                                                 
23

 Enligt Davidson och Scripp möjliggör interaktionen mellan rörelse och litteracitet att ”eleverna kopplar 

samman utförande, begrepp och upplevelse. Ett reflekterande tänkande framstår som en viktig aspekt av 

musikalisk utveckling och springer ur de mer praktiska stadier där färdigheter först manifesterar sig. Senare kan 

de praktiska färdigheterna kopplas samman med den symboliska musikaliska litteraciteten. Den mest 

verkningsfulla musikutbildningen måste beakta detta perspektiv.” [min översättning] 
24

 Höra, se, känna på, känna av och den kinestetiska upplevelsen (rörelsesinne, rumslighet och riktning). [min 

översättning] 
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ha resonerat kring naturlig och inneboende puls i hjärtslag och andning, att ”Den regelbundna 

gången ger oss en perfekt mall /…/ för uppdelningen av tid i lika delar. /…/ Sålunda finner vi 

i den regelbundna gången den naturliga utgångspunkten för att inviga barnet i rytmen.” 

(1907/1997, s. 69) Den erfarenhet jag själv delar med, bland andra, den erfarna pedagogen 

Mallo Vesterlund (2011), är att pulskänslan måste etableras hos barnet innan det är 

meningsfullt att gå vidare med mer krävande och differentierade rytmer. Inte ens i studien om 

puls på fjärdedel eller åttondel (Gauthier & Dunn, 2004), problematiseras eller diskuteras 

pulsens betydelse för lärande; den grund den utgör för vidare förståelse av rytm. 

Jaques-Dalcroze, Orff, Kodály och Suzuki utarbetade metoder som har prövats i nästan 

hundra år. Det får sägas vara väl beprövad erfarenhet. Alla har de något att bidra med till hur 

vi kan förstå, lära och lära ut rytmer. Men när deras åsikter jämförs med dagens forskningsrön 

om hjärnan, är det klokt att bara plocka ut godbitarna ur varje metod, anser jag. En slags 

gourmet-eklekticism som rimmar väl med Giddens (1993) resonemang kring hur vi inte 

behöver förkasta den ene för att vi gillar den andre och hur deras respektive metoder kan 

förenas. Exempel på det är att Suzuki har så rätt i att ett uppövat gehörsspel korrelerar med 

god notläsning (McPherson, 2005), Orffs tankar om improvisationens grundläggande 

betydelse stämmer väl överens med behovet av att göra musiken till sin egen, bland annat för 

att öka motivation och ge mening (se kapitel 5 i föreliggande arbete), Kodálys åsikt att den 

kända musiken är en bra start för barnet är i linje med forskningen om hur vi minns det 

logiska men glömmer ”random spots”
25

 eller ”ful” musik (Gordon et al., 2015; 

Gudmundsdottir, 2002, s. 10) och Jaques-Dalcroze önskan att integrera rörelse i det rytmiska 

lärandet är bevisat effektivt (McCabe, 2004).  

Ett entydigt svar på när – vid vilken ålder eller utvecklingsgrad – rytmisk notläsning bör 

introduceras, ger oss dock varken nämnda 1800-talsherrar eller modern forskning. Själv tar 

jag fasta på Blombergs (se intervju i föreliggande arbete) krassa ”Man blir bra på det man 

tränar” som, tillsammans med hennes ”Utan meningsrepresentationer blir det symboliska fort 

glömt”, kommer innebära att jag:  

1) fortsätter introducera noter när barnen är nyfikna på dem, det vill säga runt 4-årsåldern. Jag 

anser att de vi den åldern fått erfara massor av ”sound before symbol”
26

 både passivt och 

aktivt – de har oral, auditiv, taktil och kinestetisk erfarenhet – som kan ge notsymbolerna det 

meningsvärde inlärningen tarvar. Att börja tidigt, ger fler år att ”bli bra på det man tränar”.  

2) lägger än mer vikt vid att kontextualisera lärandet så att puls och rytmer inte blir fristående 

övningar utan del av klingande musik.  

Eftersom forskningen också är entydig beträffande vikten av fonologisk medvetenhet för 

språklig utveckling (Gordon et al., 2015) kommer jag fortsätta och utvidga användandet av 

rytm och puls i språkrytmiken – med och utan noter. Ramsor, stavelsegång, rim, ordlekar, 

gamla och nya sång- och klapplekar… sätten är oändliga. Det blir semiotisk bekräftelse och 

ytterligare en dimension att åttondelsnoten samtidigt är framme när barnen springer, 

                                                 
25

 slumpmässiga punkter [min översättning] 
26

 ljud före symbol [min översättning] 
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halvnoten skrider fram i stora kliv, fjärdedelen är ute och marscherar och fjärdedelspausen 

markerar tystnad. 

6.3 Börja där det är naturligt 

Att lära där man står är redan en vanlig instrumentallärarmetodik som innebär att eleven lär 

just de noter den för tillfället behöver för att klara den övning eller det stycke som är framför 

henne. Det är dock av vikt att inte råka ”stå kvar” i den svårighet, stil eller redan kända låtar 

som eleven föredrar för att hon ännu inte prövat något annat. Här kommer Vygotskijs 

proximala utvecklingszon in i bilden; vart och hur långt är det möjligt för pedagogen att 

ledsaga eleven just nu? Den proximala utvecklingszonen är vad en individ kan göra och hur 

långt den nå med hjälp av en vuxen, erfaren kamrat eller pedagog – en zon och 

utvecklingsnivå som individen inte kan nå ensam. 

Fagius (2015) använder uttrycket ”use it or lose it”
27

 vid ett flertal tillfällen angående hjärnan. 

Min slutsats vad beträffar notläsning i detta sammanhang, är att musikpedagoger – eller 

framförallt deras elever! – har allt att vinna på en tidig notintroduktion. Liksom med det 

talade språket, tappar vi med stigande ålder förmågan att med lätthet integrera nytt och 

spännande rytm- och tonmaterial, varför just ledsagandet till nya upptäckter, beledsagandet in 

i den proximala utvecklingszonen som nämndes i stycket ovan, ständigt är pedagogens 

uppgift. Min erfarenhet är att små barn inte uppfattar exempelvis 5-takt som svårt – förutsatt 

att texten motiverar taktarten – om pulsen är väletablerad. Inte heller synkoper är ett problem 

för en generation barn som matas med radiopop många timmar om dagen. Detta står i kontrast 

till de nybörjarböcker i instrumentalmusik som rumphugger svängig musik genom att göra 

den rak samt presenterar ett i hög utsträckning fantasilöst material utan utflykter utanför den 

konservativa, västerländska konventionsgränsen i vare sig rytm- eller tonspråk. 

Att lära kontextuellt innebär att förstå vad kunskapen ska användas till. Swanwick citerar 

Gardner angående hur den kända kontexten möjliggör symboliserandet, i detta fall 

notläsningen: “symbolisation requires appreciation of an object and the capacity to link the 

object known to a picture, label, or other kind of element that denotes it.”
28

 (Swanwick, 2001, 

s. 231) Rådet till pedagogen blir alltså att börja ”hemma”, i det kända, men att gå någon 

annanstans med adepten. Ju tidigare promenaden startar och ju mer spännande och långa 

utflykter som görs, desto längre kan färden nå. 

6.4 Fortsatt forskning 

Under processen med denna studie, väcktes så många fler frågor; angränsande, associativa 

eller korrelerande. Ett sätt att hantera nyfikenheten, blev att efterhand snabbt anteckna frågor 

längst ner i uppsatsen, d.v.s. under denna rubrik: Fortsatt forskning. Därför kan detta 

                                                 
27

 bruka det eller bli av med det [min översättning]  
28

 Symbolisering kräver förståelse av ett objekt och förmågan att koppla ihop det kända objektet med en bild, ett 

märke eller andra tecken som kan avkoda det. [min översättning] 
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delkapitel framstå som lite spretigt men förmedlar måhända ändå något av min nyfikenhet till 

läsaren tillsammans med förhoppningen att någon kommer gå vidare med att försöka besvara 

dessa frågor. 

Att musikundervisning som stöder fonologisk medvetenhet kan ha positiva effekter för läs- 

och skrivförmåga, vet vi redan. Frågan är hur den undervisningen skulle kunna se ut på 

”golvnivå” – vilka övningar och sånger, vilka instrument och rörelser, vilka gruppstorlekar 

och åldrar etc. – för att barnens lärande ska optimeras? Det vore dessutom mycket intressant 

att få kunskap om de långsiktiga resultaten avseende såväl musikaliska som språkliga 

kunskaper för barn som tränar rytmer tillsammans med noter respektive utan noter. En 

mätning av långsiktiga språkeffekter i exempelvis gymnasiet i klasser som fått språkrytmik – 

på olika sätt – under förskole- och lågstadietiden tillsammans med en kartläggning av hur 

relationen till musik utvecklat sig, skulle kunna vara av stort tvärvetenskapligt intresse.   

Sällan ger litteraturen uttryck för värdet av att etablera en god känsla för puls innan eller 

tillsammans med notläsningen. Min egen erfarenhet är att den är helt nödvändig för 

förståelsen och användandet av de rytmiska noterna. Många erfarna pedagoger ser till att 

etablera en god pulskänsla som en grund för vidare musikundervisning. (Vesterlund, 2011) 

Jag skulle vilja se forskning som fokuserar på sambandet mellan puls och notinlärning, gärna 

kopplat till forskning om dyslexi eftersom dyslektiker mycket oftare än andra har en uttalat 

svag känsla för musikalisk puls. (Andersson et al., 2006) Hur notläsningen och känslan för 

puls utvecklas med och utan taktilt pulsstöd till eleverna vore ytterligare ett spännande 

område för forskning. 

Hur ser sambanden mellan tidig notintroduktion och fortsatt musicerande ut? En studie av 

vuxna musikutövare på olika nivåer, i skilda genrer och åldrar skulle kunna svara på det. Om 

tidig notläsning är en tröskelsänkande effekt som kan minska de sociala skillnaderna bland 

musikutövare (Kulturskoleutredningen, 2016), skulle vara viktigt att veta. Även eventuella 

samband mellan tidig rytmisk notläsning och skickliga a vista-läsare är ett möjligt fält för 

fortsatt forskning. Ytterligare en fundering och förslag på forskningsfråga kring tidig 

notintroduktion är om sådan kan stärka den inre motivationen för ett generellt utforskande och 

lärande av skriftspråk. 

Släktskap och skillnader mellan de inre representationer och inlärningsprocesser som rytmisk 

respektive vokal notläsning kräver, vore även det ett intressant forskningsområde med stor 

potentiell betydelse för praxis. 

Det privata och praktiska målet med denna studie har varit att utveckla min egen undervisning 

i språkrytmik, säkra att den vilar på vetenskaplig grund samt att utforma övningar som 

omsätter mina lärdomar i praktisk handling. Att få kombinera föreliggande studies 

sammanställda resultat om notläsning med de slutsatser som dras i diskussionskapitlet och 

dessutom addera de erfarenhetsbaserade kunskaper jag besitter om pulsens, rummets, 

helkroppsrörelsens och -dynamikens samt det taktila lärandets betydelse i en kursplan, skulle 

kunna bli en enormt spännande aktionsstudie, tycker jag, – men det är en annan uppsats!  
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Bilaga 1. Litteraturmatris 

titel, 

författare 

From child to 

musician: skill 

development 

during the 

beginning stages of 

learning an 

instrument, Gary 

E: McPherson, 

Sydney 

Comparing Two 

Approaches for 

Teaching Rhythm 

Reading Skills to 

First-Grade 

Children: A Pilot 

Study, D. 

Gauthier, 

R. E. Dunn, 

Michigan 

Making music mine: 

the development of 

music litteracy, 

Suzanne L. Burton, 
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Music Reading Errors of 

Young Piano Students, 

Helga Rut 

Gudmundsdottir, 

Canada 

År 2005 2004 2017 2002 

typ av 

text 

artikel i Psychology 

of music 

artikel i Research 

and Issues in 

Music Education, 

piolotstudie 

paper, artikel i 

vetenskaplig tidning 

A thesis submitted to the 

Faculty o f Graduate 

Studies and Research 

in partial fulfilment of the 

requirements for the 

degree of 

Doctor of Philosophy 

Syfte 

Undersöka hur 

mentala strategier 

och övningstid 

inverkar på den 

övergripande 

utvecklingen av 

spelförmåga. 

Att jämföra två 

olika sätt att lära ut 

notläsning bland 6-

åringar. 

 Testa hypotesen: “If 

learning music occurs in 

a similar progression as 

learning language, then 

perhaps music literacy 

develops within a like 

trajectory” mot hennes 

egen konstruktivistiska 

läro-/kursplan 

(curriculum) som 

utvecklades efterhand. 

Investigate the errors 

made by 

young piano students as 

they read simple 

unfamiliar musical pieces. 

Design 

longitudinell studie 3 

år, kvantitativ, 

jämförande, 

induktiv,  pro-

spektiv, icke-

experimentell design  

kvantitativ, 

jämförande metod, 

induktiv, kvasi-

experimentell 

deltagande fältstudie, 

kvalitativ, induktiv 

test, kvantitativ, 

tvärsnittsstudie, induktiv 

Urval 

157 barn, 7–9 år vid 

starten, 8 skolor i 

olika 

socioekonomiska 

områden, 

nybörjarinstrumenta-

lister 

2 förskoleklasser, 6 

lektioner vardera 

39 barn, 5–8 år gamla, 

ett läsår 

35 pianoelever på 2:a el 

3:e undervisningsåret, 6–

13 år gamla 
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datainsa

mlings-

metod 

Barn som 

intervjuades vid 

flera tillfällen, 

gjorde prov i slutet 

av varje läsår. 

Mödrarna (!) 

intervjuadeas något 

fler ggr om barnens 

övningstid. 

Pre- och posttest, 

undervisning 

mellan. 

Triangulering av 

följande: 

utvecklingslogg, 

individuell och kollektiv 

notläsningsbedömning, 

analys av barnens egna 

notational artefacts samt 

videoupptagningar från 

när barnen läser noterad 

musik. Bollade med tre 

erfarna kollegor. 

Test av unga pianister (6–

13 år). Tre åtta-takters 

specialkomponerade 

melodier för vänster- och 

högerhand spelades in vid 

ett tillfälle med hjälp av 

digitala instrument och 

analyserades efteråt. 

resultat 

Övningstiden har 

betydelse för 

utvecklingen men 

strategierna har 

större betydelse: 

"better players 

possesed more 

sophisticated 

strategies for playing 

their instrument very 

early in their 

development" 

Båda grupperna 

gjorde framsteg 

men gruppen som 

använde 

åttondelspuls (ist. 

f. fjärdedelspuls) 

prestrade bättre 

och fr.a. var 

resultatet på de 

synkoperade 

rytmerna bättre. 

Den curriculum Burton 

utarbetade fungerade väl 

och tål att byggas vidare 

på. 

Huvudsakligt resultat: 

Barn tenderer att 

prioritera ton framför 

rytm när de läser noter. 

Dessutom: Mängden toner 

i vänsterhanden behöver 

inte avgöra 

svårighetsgraden om 

noterna är grupperade i 

kända ackordsfigurer. 

Slutsats 

Släpp fokus på 

enbart övning och 

reproduktion, förstå 

och slipa barnens 

strategier – tidigt! 

De första månaderna 

kan vara avgörande. 

Lär tidigt ut a) 

passande strategier, 

b) hur de kan 

användas, c) när och 

var de olika 

strategierna passar 

samt d) på vilka sätt 

de olika strategierna 

stödjer prestationen 

Intressant. För liten 

population för att 

generallisera men 

motiverande för en 

fortsatt studie (som 

jag inte hittat!?). 

Sound – syllable – 

symbol approach. As 

with language literacy, 

reading and writing 

music worked in 

tandem.  

Improvisation 

nödvändig. 

Mer fokus behöver tidigt 

läggas på rytmisk 

notläsning och mer 

forskning om 

barnperspektivet på 

notläsning behövs. 

evidens/ 

kvalitet/ 

kunskaps

-kritisk 

analys 

Noggrann, ambitiös 

men möjligen 

felkalibrerad. Svagt 

barnperspektiv. 

Liten population. 

Otydlig 

metodbeskrivning: 

"class 

activities"?!? 

Studerade sin egen 

praktik men 

triangulerade samt 

frågade erfarna kollegor. 

Jag bedömer den som 

mkt tillförlitlig. 

Varken bedömning eller 

diskussion om validitet 

och reliabilitet. Tydlig 

och genomlyst vilket 

sammantaget ger hög 

trovärdighet. 
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Bilaga 2. Sökvägstabell 

 

                                                 
29

 Avser både EBSCO och ProQuest. 

Databas och 

datum 

Sökord Exkluderings-

kriterier 

Antal träffar Antal artiklar 

som 

inkluderades i 

studien 

ERIC
29

 171106 ”Music reading” 

AND children 

Allt före 2000, 

recensioner, alla 

språk utom sv, 

eng, ty 

19 2 

Supersök 

171117 

”staff notation” 

AND ”music 

education” 

AND symbols 

AND rhythm 

AND children 

Allt före 2000, 

alla språk utom 

sv, eng, ty 

197 2 

ERIC 171129 Sight-read AND 

children 

Ej peer reviewed,  

Allt före 2000, 

alla språk utom 

sv, eng, ty 

1 1 From child to 

musician: Skill 

Development… 

RILM, 

Education 

Research 

complete, ERIC 

171129 

Sight-read* 

AND rhythm* 

AND child* 

Allt före 2000, 

alla språk utom 

sv, eng, ty 

 19 1 

Gudmundsdottir, 

Music reading 

errors...   

   236 4 
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Bilaga 3. Checklista, kvantitativ artikel – 

Music reading errors… 

 

Studiens namn, författare, årtal: Music Reading Errors of Young Piano Students, Helga Rut 

Gudmundsdottir, 2002

A. Syftet med studien? 

Utforska de fel som unga pianoelever gör när de 

spelar enkla stycken från bladet. 

-Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja  

-Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  

B. Undersökningsgruppen 

-Vilka är inklusionskriterierna? 

Barn som spelar piano för andra eller tredje året 

på två musikskolor i Princeton, New Jersey, USA. 

-Vilka är exklusionskriterierna? 

Barn som spelat kortare eller längre tid, vuxna. 

-Vilken urvalsmetod användes? 

Konsekutivt urval 

-Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja 

-Var genomfördes undersökningen? 

Princeton, New Jersey, USA. 

-Vilket antal deltagare inkluderades i 

undersökningen? 

35 

C. Mätmetoder 

-Vilka mätmetoder användes? 

Intervju med varje barn, individuellt test 

-Var reliabiliteten beräknad? 

Nej  

-Var validiteten diskuterad? 

 Nej 

D. Analys 

-Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

Inte aktuellt 

 

-Hur stort var bortfallet? 

2 

-Fanns en bortfallsanalys? 

Inte aktuellt 

-Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja  

-Om nej, varför inte? 

-Vilka var huvudresultaten? 

Fler fel i vänsterhanden. Ackord var inte svårare 

än enskilda toner i vänsterhanden. Barn som inte 

spelat så länge, prioriterar rätt ton framför rätt 

rytm. 

-Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja (eller snarare tydliga resultat i den här sortens 

studie) 

-Om ja, vilka variabler? 

Se huvudresultsat 

-Vilka slutsatser drar författaren? 

1) Ökad emfas på vänsterhand och basklav i 

undervisningen skulle antagligen öka den 

sammanlagda korrektheten i notläsningen. 2) 

Komplexiteten avgörs snarare av om strukturen är 

känd (ett ackord t.ex.) än av antalet toner – tänk 

struktur och mönster i undervisningen. 3) 

Pianolärare borde träna mer rytm med eleverna, 

inte bara premiera rätt ton. Studier av alternativa 

metoder som fokuserar på rytm och puls, behövs. 4) 

Fortsatt forskning behövs, både beträffande 

förhållanden mellan ton och rytm i notläsning och 

kring hur simultan användning av två händer och 

två notsystem korresponderar. 

-Instämmer du? 

Ja  

E. Värdering 

-Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja  

-Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja  

-Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  

-Motivera varför eller varför inte! 

Det är en gedigen och tydlig studie med intressanta 

rön kring rytmisk notläsning, vilket motsvarar min 

syftesfråga. Dessutom är avhandlingens 

litteraturdel mycket välgjord och prickar, även den, 

in syftet för min egen studie. 
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Bilaga 4. Checklista, kvantitativ artikel – 

From child to musician… 

 

Studiens namn, författare, årtal: From child to musician: skill development during the beginning stages of 

learning an instrument, Gary E. McPherson, 2005

A. Syftet med studien? 

Undersöka hur mentala strategier och övningstid 

inverkar på den övergripande utvecklingen av 

spelförmåga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja 

-Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  

B. Undersökningsgruppen 

-Vilka är inklusionskriterierna? 

Nybörjarinstrumentalelever, 7–9 år vid studiens 

start. 

-Vilka är exklusionskriterierna? 

percussionister 

-Vilken urvalsmetod användes? 

∙ Konsekutivt urval 

-Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja  

-Var genomfördes undersökningen? 

Sydney, Australien 

-Vilket antal deltagare inkluderades i 

undersökningen? 

157 barn 

C. Mätmetoder 

-Vilka mätmetoder användes? 

Mamma-intervjuer, barn-intervjuer, 3 prov 

-Var reliabiliteten beräknad? 

Ja 

-Var validiteten diskuterad? 

Nej 

D. Analys 

-Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

Ja 

-Om nej, vilka skillnader fanns? 

- 

-Hur stort var bortfallet? 

16% första året, 31% (av ursprungsantalet) år 2, 

32% efter tre år 

-Fanns en bortfallsanalys? 

Ja  

-Var den statistiska analysen lämplig? 

Nej 

-Om nej, varför inte? 

Barnen poängsattes efter 11–42 gradiga skalor i 

testerna – hur ska de kunna differentieras så 

noga?? Vissa uppgifter poängsattes med noll om 

barnet inte visste hur det skulle göra. Asså. 7-

åringar. Som om de någonsin kunde poängsättas 

rättvisande… 

-Vilka var huvudresultaten? 

För att kunna återge en färdig notbild, är övning 

den viktigaste faktorn men för de övriga 

färdigheterna (a vista spel, spela från minnet av 

notbild, spela på gehör och improvisera) spelar 

barnens lärstrategier större roll. 

-Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja  

-Om ja, vilka variabler? 

Mellan 11 och 71% av variationen mellan hög- och 

lågpresterande elever kan förklaras med att barnen 

använder strategier för sitt lärande. 

-Vilka slutsatser drar författaren? 

Släpp fokus på enbart övning och reproduktion till 

förmån för gehörsspel, utantillspel och 

improvisation. Förstå och slipa barnens strategier 

– tidigt! De första månaderna kan vara avgörande. 

Lär tidigt ut a) passande strategier b) hur de kan 

användas c) när och var de olika strategierna 

passar d) på vilka sätt de olika strategierna stödjer 

prestationen. 

-Instämmer du? 

Ja 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  

Motivera varför eller varför inte! 

Den har hög kvalité och matchar mitt syfte. 
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Bilaga 5. Checklista, kvantitativ artikel – 

Comparing two approaches… 

 

Studiens namn, författare, årtal: Comparing two approaches for teaching rhythm reading skills to first-grade 

children: A pilot-study, Gauthier, D:, Dunn, R.E., 2004 

A. Syftet med studien? 

Att jämföra två olika sätt att lära ut notläsning 

bland 6-åringar 

-Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja  

-Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja 

B. Undersökningsgruppen 

-Vilka är inklusionskriterierna? 

Går i en klass, rätt ålder.  

-Vilka är exklusionskriterierna? 

Går i den andra klassen 

-Vilken urvalsmetod användes? 

∙ Randomiserat urval 

∙ Kvoturval 

-Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja  

-Var genomfördes undersökningen? 

Motsv. förskoleklass, privat skola, USA 

-Vilket antal deltagare inkluderades i 

undersökningen? 

56 barn 

C. Mätmetoder 

-Vilka mätmetoder användes? 

Individuella före- och efter-tester 

-Var reliabiliteten beräknad? 

Ja 

-Var validiteten diskuterad? 

Ja  

D. Analys 

-Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

Ja 

-Om nej, vilka skillnader fanns? 

- 

-Hur stort var bortfallet? 

Diskuterades inte – vanligt sjukdomsbortfall i en 

skolklass? 

-Fanns en bortfallsanalys? 

 Nej 

-Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja 

-Om nej, varför inte? 

- 

-Vilka var huvudresultaten? 

Det är effektivare att lära ut rytm-läsning när 

pulsen utgår från den minsta enheten (åttondelar i 

detta fall) än när rytmen innebär en underdelning 

av pulsen. Särskilt spännande var att se hur 

förmågan till synkopering kom på köpet med den 

snabbare pulsen.  

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja  

-Om ja, vilka variabler? 

Mer korrekt i gruppen med snabb puls samt fler rätt 

på de synkoperade uppgifterna för samma grupp. 

-Vilka slutsatser drar författaren? 

Det positiva resultatet indikerar att det finns skäl 

för fortsatta studier. 

-Instämmer du? 

Ja  

E. Värdering 

-Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Nej 

-Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja 

-Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja 

-Motivera varför eller varför inte! 

Det här var en helt ny – och oväntad – infallsvinkel 

som berikar helhetssynen på hur rytmisk notläsning 

implementeras, vilka parametrar som kan tas 

hänsyn till. Jag är mycket nyfiken på att få testa 

själv i mina grupper! 
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Bilaga 6. Checklista, kvalitativ artikel – 

Making music mine… 
Studiens namn, författare, årtal: Making music mine, the development of rhythmic literacy, Suzanne L. 

Burton, 2017 

 

A. Syftet med studien? 

Testa hypotesen: If learning music occurs in a 

similar progression as learning language, then 

perhaps music literacy develops within a like 

trajectory. 

-Är designen av studien relevant för att besvara 

frågeställningen? 

Ja  

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt 

beskrivna?(Inklusions- och exklusionskriterier ska 

vara beskrivna.) 

Ja 

-Var genomfördes undersökningen? 

En skola med barn från Kindergarten till 8:e 

skolåret. USA. 

-Urval – finns det beskrivet var, när och hur 

undersökningsgruppen 

kontaktades? 

Nej(det är ju en artikel, allt är inte med…) 

-Vilken urvalsmetod användes? 

∙ Strategiskt urval 

-Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social 

status samt annan relevant demografisk bakgrund). 

39 barn mellan 5 och 8 år gamla, åldersindelade i 

två grupper, 26 pojkar, 13 flickor, ingen tidigare 

musikalisk träning hos någon deltagare 

-Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  

C. Metod för datainsamling 

-Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i 

vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja 

Beskriv: 

triangulering av följande: utvecklingslogg, 

individuell och kollektiv notläsningsbedömning, 

analys av barnens egna notational artefacts samt 

videoupptagningar från när barnen läser noterad 

musik. Bollade med tre erfarna kollegor. 

-Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt 

(vilken typ av frågor användes etc.)? 

ja 

Beskriv: 

Under rubrikerna Listening, Dialogue, Reading to 

children och Reading to write and writing to read, 

berättar författaren i text, citat och bilder hur 

barnen instruerats för de övningar som sedan 

samlats i logg, video och barnens egna teckningar. 

 

-Ange datainsamlingsmetod: 

∙ observationer 

∙ video-/bandinspelning 

∙ skrivna texter eller teckningar 

-Är data systematiskt samlade (finns 

intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja (men de finns inte i artikeln) 

D. Dataanalys 

-Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade 

och tolkade? 

Kontinuerligt och i samförstånd med kollegor 

under studiens gång för att utveckla den curriculum 

som låg till grund för undervisningen. 

-Ange om: 

∙ teman är utvecklade som begrepp 

∙ det finns episodiskt presenterade citat 

-Resultatbeskrivning: 

As children wrote and read their rhythm stories, 

they self-corrected when making mistakes – 

revising their stories upon reading them aloud, 

giving clues to their formation of musical meaning 

through the audiation and sound of notated music. 

As with language literacy, reading and writing 

music worked in tandam. 

-Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja 

-Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja 

-Är resultaten pålitliga (undersökningens och 

forskarens trovärdighet)? 

Ja  

-Finns stabilitet och överensstämmelse (är 

fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja  

-Är resultaten återförda och diskuterade med 

undersökningsgruppen? 

Ja 
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-Är de teorier och tolkningar som presenteras 

baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som 

bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja  

 

 

 

E. Utvärdering 

-Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan? 

Ja  

-Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja 

-Har resultaten klinisk relevans? 

Ja 

-Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Nej 

-Finns risk för bias? 

Ja 

-Vilken slutsats drar författaren? 

Aktivt lyssnande, dialog-imitation, improvisation, 

skriva och läsa musik – allt bör introduceras 

samtidigt eftersom de, just som i språkets 

utveckling, förstärker varandra. Om hennes 

curriculum/undervisningsplan/arbetssätt används 

och studeras av flera, kan validiteten av studien 

stärkas och en teori om rytmisk, musikalisk 

litteracitet blir då möjlig. 

-Håller du med om slutsatserna? 

Ja, i huvudsak 

-Om nej, varför inte? 

Annan forskning visar att rörelse hade gjort 

inlärningen än mer effektiv; det var en dimension 

som saknades. 

-Ska artikeln inkluderas? 

Ja
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Bilaga 8. Hellspongs 26 kunskapskritiska 

frågor 

Frågeställning 

1. Vad är det för fråga eller frågor som texten tar upp? Handlar det om något problem? Belyser texten 

någon fråga som vi sällan tänker på? Eller har vi redan mycket kunskap om den? Är den rent av 

uttröskad eller har texten funnit någon ny infallsvinkel? 

2. Anser du att de frågor som texten sysslar med är viktiga? På vilka sätt och för vem? 

Kunskap 

3. Vad för sorts kunskaper ger texten? Hör de hemma i en bestämd vetenskap? Vilken? Eller i flera? 

Eller ger texten kunskaper av ett annat slag, kanske från religiös erfarenhet, vardagslivets iakttagelser 

eller den kollektiva klokhet som ett kulturarv förmedlar? Vad gör att du uppfattar textens innehåll som 

exempelvis vetenskapligt, religiöst, vardagligt eller traditionellt? 

4. Ger texten nya kunskaper – nya fakta, nya iakttagelser, nya tolkningar av gamla iakttagelser, nya 

förklaringar, nya begrepp, nya bidrag till teorier och tankemodeller? Eller rör det sig om bekräftelser 

av tidigare kunskaper? Eller ifrågasättanden av dem? 

5. Möter vi en kunskap med anspråk på att gälla allmänt, för allt och alla av ett visst slag, alltså en 

generell kunskap (”Alla kroppar utövar gravitation”)? Eller handlar det om kunskap om  något enskilt 

– en viss individ, en viss händelse, ett visst konstverk (”Rubens målade den här tavlan”)? Då är det en 

specifik kunskap. 

6. Hur fast och exakt är den kunskap som texten vill ge? Skulle den kunna prövas empiriskt – genom 

olika typer av systematisk observation? Eller är den mer poetisk, mångtydig, lös och öppen, av den 

sort som vi möter i skönlitteraturen? 

7. Handlar det om en kunskap som framträder genom att texten gestaltar olika förhållanden, alltså 

visar upp hur de är, som en pjäs eller en roman, snarare än att den beskriver dem, alltså direkt påstår 

att något är si eller så? 

8. En fråga som är besläktad med den förra är följande: Vad är det intressanta med texten som 

kunskapsmodell? Är det att den presenterar ett antal fakta och idéer? Eller är det hur den utvecklar sitt 

ämne – att den visar på ett fruktbart sätt att tänka och resonera? 

9. Gör den kunskap som texten vill förmedla anspråk på att vara objektiv, så att alla kan dela och 

bekräfta den? Eller tillåter den sig att vara subjektiv, så att den bara gäller ur en viss persons 

synvinkel? 

10. Går det att sammanfatta den kunskap som texten ger – ange det viktigaste i den? Vad försvinner 

när man gör det? Ligger kunskapen kanske på ett plan där varje försök at dra ihop den förfuskar den? 

Är orsaken att texten inte utsäger vad den vet utan gestaltar det, som en berättelse? 

11. Aristoteles talar om tre sorters omdömen. Här ska vi använda hans distinktion för att formulera en 

fråga om textens kunskap. Framställer den sin kunskap som 1) apodiktisk – helt säker och omöjlig att 

betvivla, som de logiska sanningar vi möter i matematiken; 2) assertorisk – som ett resultat av 

verklighetsiakttagelser som antingen gäller eller inte och som därför inte kan diskuteras. Ta påståendet 

”Det regnar ute”. Eftersom vi lätt kan se efter hur det är, tvistar vi inte om saken; 3) problematisk  - 

öppen för argumentation, tolkning och diskussion, som en överlagd åsikt i en omstridd fråga, till 

exempel hur Sverige ska föra sin utrikespolitik? 
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12. Tror du att texten ger olika kunskap till olika läsare? Uppstår det alltså en dialog mellan texten och 

läsarens förkunskaper och intressen? Kan du ge exempel på hur kunskapsutbytet skulle kunna skifta 

med vad läsaren vill veta och kan förstå? 

Relevans 

13. Skulle man kunna dra fler och kanske ännu intressantare slutsatser av det texten säger än 

författaren själv gör? Hur skulle de se ut? 

14. Har de fakta, tankar och resonemang som du möter i texten intresse inom ett vidare fält än den 

själv täcker? Var och hur skulle du kunna använda dem? Kan man säga att du också på det viset 

utvinner kunskaper ur texten som den inte själv har förutsett, och alltså berikar den? 

Metod 

15. Vilka metoder har författaren använt sig av för att komma fram till sina resultat? a) Har hon gjort 

omfattande verklighetsstudier? Har de varit systematiska? Har det skett experiment? Har det 

förekommit intervjuer? b) Har författaren varit en utomstående iakttagare? Eller har hon själv tagit del 

av och levt med i det som texten redogör för? c) Har hon hämtat idéer och insikter från andras texter? 

d) Har hon spekulerat sig fram – genom logiska resonemang eller visionärt tänkande? Har hon låtit 

fantasin spela? e) Är metoderna vetenskapligt etablerade? Eller hör de hemma i någon annan 

kunskapsform?  

16. Bygger textens undersökningsmetod och sätt att resonera på någon bestämd teori? Vilken? Hur 

visar det sig? Har författaren utgått från någon annan form av förutfattad mening? 

17. Styrs textens kunskapsbildning av vissa centrala begrepp och tankemodeller? Hur ser de ut? 

18. Finns det några grundläggande bilder eller berättelser som strukturerar textens budskap? 

Prövning 

19. Hur bör man gå till väga för att pröva det texten säger? Kan man göra kontrollerade iakttagelser 

för att se om det stämmer? Vilka i så fall? Kan man jämföra med sin egen livserfarenhet? Vad kunde 

då vara relevant? Kan man dra in andra framställningar och se om de hävdar en liknande mening? 

Vilka kunde då vara intressanta? 

20. Har du redan kunskaper som du kan pröva texten mot? Vari består de? Hur säkra och pålitliga 

anser du dem vara?  

21. Får texten dig att ompröva något som du tänkt tidigare? Vad betyder den revisionen för din 

samlade verklighetsbild? Är den helt marginell eller mer central? 

22. Hur benägen är texten att självkritiskt pröva sina egna resultat? Ställer den dem mot andra möjliga 

sakförhållanden, tolkningar, förklaringar eller teorier? 

23. Kan de iakttagelser som texten redovisar tolkas annorlunda än den själv gör? Skulle det ändra det 

teoretiska perspektivet? 

24. Hur argumenterar texten för sin uppfattning? Är argumenten övertygande? Går det att finna bra 

motargument? 

Värdering 

25. Ger texten värdefull kunskap? På vilket sätt?  

26. Vad lärde du dig mest av hos texten – vad den hade att säga eller hur den sade det? 

(Hellspong, 2001, s. 143–146) 


