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Abstract 

Detta examensarbete består av två delar där första delen innefattar en litteraturstudie och den 

andra delen en metodundersökning. Litteraturstudien behandlar dyslexi och musik ur både ett 

medicinskt och ett pedagogiskt perspektiv för att skapa en förståelse för var i hjärnan dyslexi 

och musik processas. Men också för att finna olika metoder och strategier, med fokus på färg, 

som kan hjälpa den musicerande dyslektikern i både enskilt lärande och klassundervisning. 

 

Arbetets andra del, metodundersökningen, bygger på en studie av Lisa Kindbergs egna 

färgkodningsmetod. Metoden baseras på att varje ackord med tanke på dess grundton har sin 

färg vilket har som syfte att förenkla läsningen av ackordanalyser. Test på både dyslektiker 

och icke-dyslektiker i Kronobergs län har genomförts där en kort intervju om deltagarnas 

upplevelser har följt. Materialet har sedan analyserats med ett pedagogiskt perspektiv. 

 

Av litteraturstudien visades att forskningsläget kring relationen mellan dyslexi och musik inte 

är stort men att det finns fungerande hjälpredskap som musikläraren kan använda sig av. 

Resultatet av undersökningen påvisade positiva utslag från dyslektikergruppen medan icke-

dyslektikergruppen var mer splittrad i fråga om metodens hjälpande egenskaper. Ingen i 

någondera grupp fann att färgen försvårade läsningen. 
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Förord 

 

Vi vill ge ett stort tack till de personer som deltagit i vår studie och tagit sig tid till att hjälpa 

oss i vårt arbete. Vi vill också rikta ett tack till våra familjer som stöttat oss i arbetets upp- och 

nedgångar med positiva ord. Till vår handledare Karin Hallgren vill vi ge ett speciellt tack för 

den goda vägledning och stöttning som vi fått från arbetets början till slut.  

 

Växjö 2012-01-13 

 

Lisa Kindberg och Patrik Bernstein 
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Inledning 

Redan för ett antal år sedan infann sig tankarna till detta arbete och sakta började idéerna att ta 

form. Idéerna blev till reella planer som vad tiden led övergick till en konkret bild för valet av 

ämne till detta examensarbete; den nedtecknade musiken i relation till dyslexi. Då den ena av 

oss författare, Lisa Kindberg, är dyslektiker var ämnet extra intressant att utforska, speciellt 

med de dåliga erfarenheterna som kommer av att inte få adekvat hjälp. Lärarna var 

kompetenta men de hade inga fungerande redskap vilket gjorde misslyckandet vid not- och 

ackordläsning till ett faktum. När lärarna inte kunde eller hade tiden låg valet i att antingen 

fastna i en nedgående spiral av misslyckanden eller finna en väg för att på ett bättre och 

framförallt lättare sätt ta till sig nedtecknad musik. För att klara av utbildningen, både på 

gymnasial och högskolenivå, kom olika strategier att utarbetas och den som för Lisas del 

fungerade bäst byggde på färger. 

 

Att det blev en uppsats med en byggsten som musik grundar sig i att vi båda skribenter har en 

bakgrund som musiker med ett stort musikintresse. Båda utbildar vi oss även till musiklärare 

varav uppsatsens andra byggsten – dyslexi, blir intressant. Att få kunskap om olika strategier 

är viktigt ur ett musikpedagogiskt lärandeperspektiv då mycket av dagens samhälle bygger på 

skrift.  Likväl som lärare i teoretiska ämnen kan erbjuda eleven hjälpmedel i form av bland 

annat inlästa böcker måste också musikläraren ha fungerande redskap för att kunna ha en bra 

lärandemiljö för alla, även de med funktionshinder. Hur kan vi på bästa sätt hjälpa en 

musicerande dyslektiker att få bättre erfarenheter än Lisa? Vi skriver denna uppsats för att ge 

andra dyslektiker men också musiklärare information om vad för hjälpredskap som finns att 

tillgå. Därför kommer denna uppsats försöka att dels överblicka nuvarande forskningsläge och 

dels undersöka om Lisas egenbyggda färgkodningsmetod kan fungera. Vi har valt att ha en 

tyngdpunkt vid färgkodning när vi studerar tidigare forskning för att skapa en realistisk 

avgränsning med tanke på examensarbetets omfattning. 

 

Genom hela arbetet har vi gemensamt diskuterat fram uppsatsens form och innehåll. Patrik 

har haft den engelska och norska litteraturen i fokus vilket som regel handlat om pedagogiska 

metoder och strategier för den musicerande dyslektikern. Patrik har också haft hand om 

forskningsmetoder och funnit en passande sådan för arbetet. Lisa har inriktat sig på 

litteraturen kring dyslexi – historiskt och pedagogiskt men även med en medicinsk 
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orientering. Lisa har också tittat närmare på musik ur ett neurologiskt perspektiv. Vi har valt 

den uppdelningen på grund av Lisas dyslexi där svårigheter att läsa engelska är markant. 

Bakom större delen av texten, vad gäller formuleringar och meningsuppbyggnad, står Lisa. 

Även styckena som berör Lisas metod är skrivna av henne på egen hand. Patrik har skrivit 

vissa stycken i litteraturstudien och styckena refererade efter Esaiasson m.fl. under 

forskningsmetod och forskningsdesign. Vad gäller undersökningens praktiska del med 

intervjuer har Patrik haft hand om samtliga förutom två där vi båda varit närvarande och en 

som Lisa skött.  
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Syfte 

Engagemanget kring relationen mellan dyslexi och musik varken är eller har varit påfallande 

stort. Vad detta beror på är svårt att säga då det idag börjar bli allt vanligare med läs- och 

skrivredskap som kan hjälpa de med dyslexi i skolorna. Tyvärr är inte redskap som hjälper 

den musicerande dyslektikern lika givet. Efter egen erfarenhet och vad vi har funnit är ämnet 

relativt outforskat varför det är intressant att göra en översikt av tidigare musik- och 

dyslexiorienterade analyser. Ett av arbetets syfte är därför att göra en litteraturstudie. Genom 

att granska tidigare undersökningar ämnar arbetet ge en översikt av dagens forskningsläge.  

 

Litteraturstudiens forskningsfrågor är: 

 

 vilka delar av hjärnan är aktiva vid musikaliska aktiviteter? 

 vilka är de medicinska orsakerna till dyslexi? 

 vilka dyslexi och musikpedagogiska strategier genom tiden, med fokus på färg, kan 

hittas? 

 vilka problem kan uppstå för dyslektikern? 

 

Uppsatsens andra syfte är att se om Kindbergs färgkodningsmetod kan fungera som ett bra 

hjälpmedel. Det finns främst metoder för att förenkla notläsning men det förekommer inte lika 

mycket hjälp för att tolka en ackordanalys. En avsikt är att fylla denna nisch genom en 

undersökning av en specifik färgkodningsmetod skapad av Lisa Kindberg.  

 

Undersökningens forskningsfrågor är: 

 

 hur upplever dyslektikerna färgkodningsmetoden som hjälpmedel? 

 hur upplever icke-dyslektikerna färgkodningsmetoden som hjälpmedel? 

 vad kan dras för slutsatser om metodens funktion som hjälpmedel genom observation?  

 kan metoden användas i ordinarie undervisning? 

 kan metoden påverka i negativ riktning? 
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Centrala begrepp 

I den här uppsatsen kommer begreppet ”dyslexi” att användas frekvent. Det finns många 

tolkningar, och olika grupper lägger skilda meningar i vad som innefattas i begreppet. Det 

kommer nedan att föras en kort diskussion över hur detta arbete behandlar begreppet. 

 

Mycket forskning har gjorts kring ämnet dyslexi och begreppet har betraktats ur flera 

perspektiv. I handböcker och forskningslitteratur beskrivs svårigheten att stava och läsa ofta 

som ett funktionshinder, något som både barn och vuxna kan lida av (Zetterqvist Nelson 

2003:8). I litteraturen kan också ses en pendling mellan vilket begrepp som ska användas; 

”dyslexi” eller ”specifika läs- och skrivsvårigheter”. Birgit Druid Glentow som arbetat med 

lärarutbildning inom den specialpedagogiska utbildningen i mer än trettio år vid Malmö 

högskola menar att det skett en form av inflation i begreppet ”dyslexi”. Läraren bör vara 

varsam med uttrycket om inte en diagnos blivit ställd av en professionell, exempelvis en 

logoped. Som lekman bör begreppet ”specifika läs- och skrivsvårigheter” istället användas 

(Druid Glentow 2006:10). Karin Zetterqvist Nelson som är lektor i psykologi och har arbetat 

med många forskningsprojekt vid Tema Barn, Linköpings universitet hävdar däremot att 

begreppet ”dyslexi” bör användas framför termen ”specifika läs- och skrivsvårigheter”. 

Zetterqvist Nelson förordar detta med stöd av nutida dyslexiforskning som menar att 

benämningen ”läs- och skrivsvårigheter” bottnar i ett förlegat sätt att betrakta orsakerna till de 

skriftspråkliga problemen. 1968 kom Världsfederationen för neurologi med en formulering 

som kan ses som en officiell definition av dyslexi: 

 

Dyslexia is a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional 

instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependent 

upon fundamental cognitive disabilities which are frequently of constitutional 

origin (Riddick, 1996:2) 

 

Vi har valt att använda begreppet ”dyslexi” då detta examensarbetets intervjupersoner har 

diagnostiserad dyslexi och termen i fallet av diagnos tycks vara officiellt accepterad. Därav 

jämställer vi dyslexi med specifika läs- och skrivsvårigheter. 

 



   

9 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Det finns flertalet olika utgångspunkter i valet av hur forskningsmaterial kan betraktas och 

tolkas. I detta examensarbete har en stor vikt lagts vid praktikers verk då intresset varit den 

praktiska användningen av metoder och strategier i undervisning. I litteraturstudien har fokus 

lagts på två olika perspektiv vid insamling av och reflektion kring materialet, dels medicinskt 

och dels pedagogiskt. I den egna undersökningen har ett pedagogiskt perspektiv präglat både 

test och analysen. Vi är medvetna om att det finns ett flertal forskningsteorier med ett mer 

specifikt vetenskapligt förhållningssätt men fann inte något som vi uppfattade passade 

arbetets syfte. Därför anser vi att de perspektiv som representeras, medicinskt och 

pedagogiskt, är de som gynnar detta examensarbete bäst. 

 

Vi har valt att betrakta dyslexi ur ett medicinskt perspektiv och utgått från neurologiska 

orsaker till svårigheterna. Vi har valt ett medicinskt perspektiv för att ge en ökad förståelse 

kring orsakerna bakom dyslexi. Genom att förstå orsakerna till problemen kan en förståelse 

skapas om varför dyslektikern agerar som hen gör. Detta kan ge en bättre undervisningsmiljö 

för både lärare och elev. Även musik, i form av hur den uppfattas och vilka delar av hjärnan 

som är inblandade vid musiska aktiviteter, har setts ur en medicinsk synvinkel med 

neurologen Jan Fagius (2001) och professorn Töres Theorells (2009) böcker som grund. 

Genom att förstå musik och dyslexi ur ett medicinskt perspektiv kan ett samband ses mellan 

dem vilket ger en förståelse kring varför problem uppstår för en musicerande dyslektiker.  

 

Det pedagogiska perspektivet har använts vid analysen av litteraturstudien i syfte att se hur 

materialet kan användas i undervisning och vara musikläraren till hjälp. Då det för arbetet är 

intressant att koppla litteraturstudien till den praktiska undervisningen har vi valt att ha Sheila 

Oglethorpe som en primär källa. Oglethorpe studerade vid Royal Academy of Music och har 

haft klassundervisning i musik och arbetat som instrumentlärare i piano, cello och sång, både 

privat och i skolan. För examensarbetet passar Oglethorpes erfarenhet väl då fokus ligger på 

både klass och individuell musikundervisning. Eftersom dyslexi är en stor del av vårt arbete är 

Oglethorpe även på den punkten relevant, då hon har goda kunskaper. Oglethorpe har varit 

ordförande i British Dyslexia Association Music Committee och arbetar som dyslexi- och 

musikkonsult på Salisbury Cathedral School (abrsm.org). Som aktiv musikpedagog har 

Oglethorpe specialiserat sig inom arbete med dyslektiska musiker, vilket faller samman väl 

med examensarbetets intresseområde (classicfm.co.uk). Oglethorpes bakgrund har 
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specialiserat henne på problem som kan inträffa för den musicerande dyslektikern, där hon 

exemplifierar situationer som kan uppstå. Neurologer som Max Frisk och Jan Fagius 

beskriver medicinska orsaker till dyslexi respektive hur hjärnan processar musik, något som 

Oglethorpe omvandlar till tillämpning i verkligheten. Som praktiker kan Oglethorpe förklara 

den situation som är realiteten för den musicerande dyslektikern och ge förslag på åtgärder. 

Flera av författarna i litteraturstudien som skrivit om dyslexi och musik har styrkt sina 

slutsatser i Oglethorpes resonemang eller nämner hennes böcker.  

 

Även i den egna undersökningens analys har ett pedagogiskt perspektiv använts. Detta då 

metoden vi undersökt är tänkt som ett hjälpredskap i musikundervisningen. Den tidigare 

forskningen ligger till grund för våra resonemang och slutsatser där pedagoger som till 

exempel Sheila Oglethorpe ur litteraturstudien har varit framträdande. Oglethorpe har varit av 

stor vikt även för undersökningen då hennes resonemang kopplas till praktisk undervisning, 

vilket varit centralt för studien. 

 

Insider, outsider perspektiv 

När ett underlag ska tolkas och analyseras kan forskaren inta olika roller. ”I syfte att beskriva 

forskarnas roll vid observationerna kan begrepp som insider och outsider perspektiv 

användas” (Skyvell Nilsson 2010:24). Med ”insider” perspektiv menas att forskaren har eller 

arbetar sig till en nära relation av det studerade. ”Outsider” omfattar det motsatta där 

forskaren istället har en distanserad roll. I detta examensarbete kommer både ett ”insider” och 

ett ”outsider” perspektiv användas. Skyvell Nilsson talar om hur båda perspektiven med 

fördel kan användas, där ”insider” perspektivet ger forskaren förståelse och ”outsider” 

perspektivet kan användas för att beskriva för en utomstående så att denne förstår (Skyvell 

Nilsson 2010:24). Vi anser det därför vara en fördel att vi skriver tillsammans då materialet 

kan betraktas ur olika perspektiv. Lisa har, i egenskap av att vara dyslektiker, tagit rollen som 

”insider”. Genom ”insider” perspektivet har Lisa kunnat relatera till både undersökningens 

dyslektiker och dyslexiavsnitten i litteraturstudien där en jämförelse mellan de egna 

upplevelserna gentemot dyslektikernas utsagor och dyslexiforskning gjorts, vilket framgår i 

både reflektioner och analys. I de reflekterande avsnitten och i analysen är text som behandlar 

erfarenheter och upplevelser skriven av Lisa i ”jag-form”. Patrik tar i gengäld ”outsider” 

perspektivet vilket ger ett mer objektivt bidrag till tolkningen av material och kan ge 

utomstående en större förståelse. Patrik har som icke-dyslektiker kunnat ha en större distans 
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till materialet. Till skillnad från Lisas mer subjektiva tolkande har Patrik betraktat både 

litteratur och undersökning mer sakligt utifrån fakta snarare än upplevelse. I de reflekterande 

avsnitten används både Lisas egna erfarenheter och Patriks outsider perspektiv för att bredda 

analysen. 
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Litteraturstudie 

Att vi valt att göra en litteraturstudie grundar sig i ett behov av en överblick utav 

forskningsfältet. Musiklärare idag behöver kunskap om hur elever med speciella behov kan få 

den hjälp de har rätt till. Denna litteraturstudie inriktar sig på dyslexi och vill ge en ökad 

förståelse för hur dyslexi och musik fungerar i relation till varandra. Vi kommer presentera 

generella upptäckter i ämnet men med fokus på färgkodning. Även om relationen dyslexi – 

musik inte är ett stort forskningsfält finns det ett antal forskare som intresserat sig för frågan, 

både ur ett pedagogiskt men också ur ett medicinskt perspektiv. Nedan kommer vi redogöra 

för hur både musik och dyslexi yttrar sig i hjärnan men även för pedagogiska strategier och 

metoder.  

 

Musikens plats i hjärnan 

Jan Fagius har en mångårig bakgrund som klinisk neurolog och neurologipedagog kombinerat 

med ett passionerat musikintresse. Fagius har därför undersökt hjärnan ur ett musikbiologiskt 

perspektiv där han tittat på forskning som gjorts med tanke på musikens plats i hjärnan. 

Fagius uttrycker följande: 

 

 stora delar av hjärnan är aktiva i anslutning till musik, särskilt vid aktivt 

 musicerande, som ju omfattar notläsning, ibland sång, motorisk aktivitet 

 med instrument, uppmärksamhet på omgivningen för samspel […] Det 

 finns heller inget specifikt ”musikcentrum” i hjärnan. Alla delar av hjärnan 

 av betydelse för musiklyssning och musikutövning är aktiva också vid andra 

 aktiviteter av kognitiv art. (Fagius 2001:61) 

 

Fagius menar dock att även om det inte existerar ett område i hjärnan som behandlar enbart 

musik finns det fortfarande vissa delar som har en större betydelse än övriga när det handlar 

om det karakteristiskt musikaliska (Fagius 2001:61). Även läkaren Töres Theorell, som är 

professor emeritus i psykosocial miljömedicin och idag är verksam på 

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, har undersökt hur hjärnan arbetar med 

musik (sverigesradio.se). Theorell instämmer med Fagius i att det inte finns en specifik 

musikregion i hjärnan utan att processerna kring musik i hjärnan är mer komplicerade 

(Theorell 2009:44). Långt in på 1900-talet låg spekulationerna i att musiken främst låg i 
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vänstra delen av hjärnan men numera tror flera forskare att det är höger hemisfär som hanterar 

musik. Fagius anser dock, med stöd ur sin litteraturstudie, att det inte finns ett konkret svar. 

Många test, framför allt olika former av lyssningstest, har genomförts men resultaten har varit 

ganska skilda även om det på senare tid varit en majoritet av undersökningar som visar att 

musiken i stor utsträckning ligger i höger hjärnhalva. Ett test som styrker den tesen har 

genomförts i Kanada där en undersökning gjordes på 20 friska, musikaliskt oskolade 

deltagare. De fick genomföra ett lyssningstest och resultatet i statistiken visade att vänster öra, 

som är kopplat till höger hemisfär, uppfattade melodierna bäst. Testet genomfördes senare 

igen på 45 epilepsipatienter som opererats för sin sjukdom. Patienterna hade fått en del av 

temporalloben bortopererad på antingen höger eller vänster sida men hörseln var intakt. De 

som opererats på höger sida fick en störd melodiuppfattning medan den andra gruppens 

förmåga var intakt. Resultatet visade alltså även denna gång på att höger hemisfär har en 

dominant funktion vad gäller melodiuppfattning. (Fagius 2001:61-69) 

 

På sent 1970-tal genomfördes test på en grupp musikaliskt begåvade deltagare samtidigt som 

en grupp med musikaliskt obegåvade respondenter också deltog för att se en skillnad. Testen 

visade en annan bild där vänster hemisfär spelade en viktig roll, men generellt enbart för de 

musikaliskt begåvade. Fagius sammanfattar testen med att; 

 

Höger hemisfär är i grunden bättre på att uppfatta musik i former av  

melodiska och klangliga helheter. Vänster hemisfär har en större  

betydelse för den mera utvecklade och sofistikerade musikaliska processen. 

(Fagius 2001:72) 

 

Musikaliskt oskolade och skolade har alltså olika sätt att lyssna när det kommer till musik. 

Den grundläggande musikuppfattningen ligger i höger hemisfär medan det mer avancerade 

musikaliska behandlas i vänster hemisfär. Detta menar Theorell beror på att musikutbildning 

skapar ett kognitivt tänkande kring musik. Musiken behandlas mer förståndsinriktat vilket 

påverkar lyssnarens analys där hjärnan processar frågor kring tempo, vilka klangliga färger 

och varför en viss tonstyrka valts. När musikutbildning saknas arbetar hjärnan istället med 

helhetsbilden som behandlas av höger hemisfär. (Theorell 2009:45) 
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Dyslexi och musik i hjärnan 

En fråga som engagerat allt fler dyslexiforskare är de medicinska orsakerna till dyslexi där 

forskning gjorts i syfte att förstå vad som händer i hjärnan vid dyslexi. En förklaring till 

varför problemen kring läs- och skrivsvårigheter uppstår är ”en generell biologisk omognad 

som även berör centrala nervsystemet” (Frisk 2007:72) och en störning i utvecklingen av 

vänstra planum temporale. När samarbetet mellan hjärnhalvorna inte sker korrekt kan det 

uppstå en störd visuell perception, en så kallad dyseidetisk dyslexi (Frisk 2007:70, 76). Detta 

kan resultera i en oförmåga att läsa stadigt längs raden vilket kan i sin tur kan leda till både 

utelämnanden och tillägg i texten (Oglethorpe 1996:4-5). Garzia menar att en liten procent 

av barn också upplever att texten blir suddig och rör sig över sidan, trots att de i övrigt har en 

normal syn (Riddick 1996:17). I musikaliska sammanhang kan det resultera i att dyslektikern 

exempelvis kommer av sig då ögonen hoppar över en grupp noter eller ett pulsslag. Ögonen 

kan också regrediera till något redan läst eller glider upp eller ner till föregående eller 

följande rad (Oglethorpe 1996:4-5).  

 

Automatisering av noter har att göra med hur snabbt musikern känner 

 igen noter först och främst som visuella symboler, och sedan hur snabbt  

dessa symboler omvandlas till motoriska rörelser eller hur snabbt de  

omvandlas till ljud. (egen översättning ur Kristin Ytreberg, 2005:29) 

 

En icke-dyslektiker ser tonen giss och känner igen den. Bilden stannar i minnet medan hen 

letar efter tonen och sätter det i långtidsminnet genom att spela den. Icke-dyslektikern går 

sedan vidare till nästa ljud som genom kontextuella bevis bör vara tonen a. Dyslektikern kan 

däremot behöva längre tid att känna igen giss. När detta väl sker kan bilden ibland behållas 

längre än för icke-dyslektikern. När tonen väl hittas och översätts från synintryck till den 

rörelse i fingrarna som behöver utföras, ger nästa ton som ska spelas ett nytt visuellt intryck 

och det första intrycket, gett av giss, försvinner helt och hållet. Ögonen återvänder till giss på 

sidan och inte förrän giss har spelats kommer dyslektikern att kunna gå vidare. (Oglethorpe 

1996:4, 99) 

 

Även den auditiva perceptionen kan bli störd där svårigheter med ordsegmentering och att 

höra skillnad på ljud kan bli en följd (Frisk 2007:76). Dyslektiker har därigenom en oförmåga 

att känna igen och manipulera ljudsegmentering och ljudblandning vilket resulterar i dålig 
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stavning och läsning. Ljudsegmentering, eller fonemsegmentering, är att bryta ner ord till 

enskilda ljud. Ordet "katt" till exempel bryts ner till k, a, och t. Ljudblandning i sin tur är den 

omvända processen av ljudsegmentering; att bygga ord från enskilda ljud genom att blanda 

samman ljuden i en sekvens. Den auditiva perceptionen, alltså det vi hör, blir i dyslektikerns 

fall långsam i bearbetandet av vad som hörs. Detta gäller tal samt, framför allt, rytm. Prosodi 

(den musikaliska delen av tal) och musikalisk rytm styrs av vänster hemisfär i hjärnan vid 

"normala" högerhänta, medan tonhöjd och tonalitet i sång (men inte i tal) styrs av den högra 

hjärnhalvan. "Nästan all musikalisk prestation är därför beroende av perfekt halvsfärisk 

samordning" (vår översättning av Borchgrevink 1982 ur Oglethorpe 1996:4). Om de båda 

öronen inte hör med samma hastighet, är detta inte möjligt för vissa dyslektiker. (Oglethorpe 

1996:4).  

Reflektion  

Genom att förstå hur musiken hanteras i hjärnan kan vi på ett bättre sätt få kunskap om de 

problem som kan uppstå i musikaliska situationer när dyslexi tillkommer. Efter den forskning 

som vi funnit kan det förstås att dyslexin faktiskt påverkar musikutövningen. Med en 

bakgrund i att vara dyslektiker kan konstateras att mycket av det ovan skrivna känns igen. Det 

är svårt att behålla fokus på notraden, att ögonen glider och att samma rad läses igen sker 

frekvent. Även det som Garzia beskriver om hur bokstäver ”rör sig” över sidan kan jag 

relatera till. Som liten hade jag nästan hallucinogena upplevelser av att bokstäverna trillade 

ner längs sidan, vilket jag kan förstå är svårt att föreställa sig som icke-dyslektiker. Det är 

viktigt att som lärare ha en förståelse för att detta fenomen förekommer och att inte vifta bort 

barnets förklaring kring läsupplevelsen. För att fånga bokstäverna kan till exempel en linjal 

användas, något som fungerade för mig. 

 

Dyslexi och musikpedagogiska strategier genom tiden 

Vad kan det bero på att enbart ett fåtal strategier finns idag för att bemöta elever som har 

svårigheter med skriven musik? Vi hittar inget tydligt svar på den frågan, det finns trots allt 

metoder som kan användas, även om de är få. Kanske har det varit en bristande kunskap om 

dyslexi där skolan inte uppmärksammat att även i musik behövs det hjälpmedel. Nedan 

kommer vi presentera ett antal metoder som kan användas. 
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Att använda färg för att underlätta musikalisk läsning är inte ett nytt påfund. Redan innan den 

moderna musiktryckarkonsten tog över i början av 1500-talet och noter handskrevs fanns 

färgkodning (Oldfield 2001:28). Vid den tiden markerades G-linjen med en brun färg, C-

linjen i gult och F-linjen markerades med rött.  

  

För ungefär 200 år sedan började det utvecklas teorier om dyslexi för första gången. En 

brittisk läkare vid namn Kussmaul var bland de första att uppmärksamma läs- och 

skrivproblemen och skapade begreppet ordblindhet. Enligt honom berodde svårigheterna på 

en hjärnskada, en uppfattning som var vitt utspridd över Europa under 1800-talet (Ericson 

2007:24). Den schweiziske tonsättaren och musikpedagogen Émile Jaques-Dalcroze (1865-

1950) med sin musikaliska inriktning såg även han hur dyslexin kunde påverka lärandet. 

Jaques-Dalcroze observerade hur barnet hade svårt att få grepp om både melodi och rytm 

samtidigt. Musikläraren Sheila Oglethorpe menar att det känns igen i dagens undervisning av 

dyslektiker (Oglethorpe 1996:10).  

   

Vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal hade Émile Jaques-Dalcroze funnit en strategi som 

innefattade flera av sinnena. Jaques-Dalcroze kallade metoden ett multisensoriskt 

förhållningssätt vilket innebar att flesta möjliga sinnen skall användas i lärandet. Vi använder 

våra öron att höra med, våra ögon att se med och våra fingrar att känna med. Det var genom 

Jaques-Dalcroze ansträngningar att bredda grunden för musikutbildning som det system för 

samordning av musik med kroppslig rörelse, idag känt som rytmik, föddes (Oglethorpe, 

1996:10). Theorell har undersökt hur sinnena påverkas av musik och finner det överraskande 

hur ”tydliga kopplingar som ibland finns mellan musikaliska och andra sensoriska 

upplevelser” (Theorell 2009:53). Synestesi kallas denna företeelse och Theorell menar att 

många musiker uppfattar olika tonarter i olika färger (Theorell 2009:53). Utifrån Dalcroze och 

Theorell har vi kopplat detta till vårt arbete. Rörelse i kombination med musik och färg 

förstärker det sammantagna sinnesintrycket. Användandet av färgkodning i musik tillför inte 

något nytt sinnesintryck vad gäller ackordanalys utan fungerar enbart förstärkande, vilket gör 

det mer jämställt med hörsel och känsel och ger en jämnare multisensorisk upplevelse. 

 

Dyslektiker är som regel väl medvetna om sina problem och känner ofta en rädsla att begå 

misstag när det gäller musik; när tonen väl är spelad kan den inte tas tillbaka. En notbild kan 
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ofta upplevas som skrämmande och är många gånger kopplad till upprepade motgångar. 

(Oglethorpe 1996:6)  

 

Medan man i läsning av text följer en jämn talrytm, har man i notläsningen  

en strikt rytmisk ramfaktor i puls och tempo. Man kan nästan säga att man har  

en deadline när man läser noter, medan man i läsningen av text är friare och har  

mer tid. Jag har tidigare nämnt att dyslektiker behöver mer tid än andra för att  

avkoda noter. Att behöva handskas med stadig puls och tempo blir en stressfaktor  

för dyslektiker. Läsning av noter utgör därför enligt min mening en större utmaning  

för ögats motorik och neurologi, än att läsa text. (egen översättning ur Kristin  

Ytreberg, 2005:43) 

 

 Därför är det ett flertal dyslektiker som enbart musicerar på gehör och behöver lyssning för 

att kunna ta till sig nytt material (Oglethorpe 1996:6). Genom egna erfarenheter är notbilder 

dock som regel ett måste inom skola och musikutbildning. Att inte klara av det som för andra 

verkar självklart kan påverka självförtroendet i en negativ riktning. Motivationen till fortsatt 

lärande kan bli lidande när erfarenheten av att ständigt misslyckas sänker självförtroendet 

(Druid Glentow 2006:17). Vad finns det idag för hjälp att tillgå för dessa individer?  Frågan 

har flera förgreningar men Oglethorpe (2001: 71) talar om att vissa personer med dyslektiska 

drag upplever det som en hjälp med till exempel färgade notblad.  

 

En person som intresserat sig för dyslektikerns musikaliska problematik är högskoleläraren 

Margaret Hubicki. Hubikcki har skapat en färgkodningsmetod som hon kallar för Colour-Staff 

och är tänkt att förenkla notläsning. Colour-Staff är både en metod och en uppsättning 

material och bygger på att en färg är länkad till varje svart linje eller vitt mellanrum i G- och 

F-klavarnas totalt elva linjer och mellanrum. Varje färg i denna panel representerar namnet 

som hör till varje musikaliskt ljud A, B, C, D, E, F och G. Detta skapar en länk som leder till 

att det uniforma svarta och vita av musikens notation "vaknar till liv" eftersom elevens ögon 

nu får möjlighet att se. För att lokalisera varje namngivet ljuds plats på instrumentet medföljer 

det i Colour-Staff små fyrkantiga färgade lappar med de sju grundtonernas namn A, B, C osv.  

tryckt på varje enskild färglapp. (Hubicki 2001:86-88) 

 

Det är viktigt att ha olika strategier för att på bästa sätt kunna tillgodose elevers olika sätt att 

lära. Howard Gardner har skapat en teori om sju intelligenser, senare tillkom även en åttonde 

intelligens, med syfte att utvidga intelligensbegreppet från att inte enbart innefatta 
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formaliserade tester som använts förut. Joel Karlsson har i sitt examensarbete Åtta vägar till 

musiken skrivit om Gardners intelligensteori och utifrån hans sammanställning och 

resonemang har fakta om Gardner och Lazear tagits. Gardner ville framhålla hur olika 

kulturer ser på intelligens och ge en ökad förståelse kring hjärnan. Med hjälp av sin teori om 

de multipla intelligenserna ville Gardner skapa fler möjligheter för eleverna till lärande i 

skolan. David Lazear har arbetat med Gardners teori och genererat konkreta förslag till hur 

läraren kan använda sig av den i undervisningen. Till exempel förespråkar Lazear att 

färgpennor kan användas som ett visuellt verktyg. Joel Karlsson kom i sitt examensarbete 

fram till att sju av de åtta intelligenserna finns med i musikundervisningen. Karlsson menar att 

”musikalisk intelligens, lingvistisk-verbal intelligens, logisk-matematisk intelligens, visuell-

spatial intelligens, kroppslig-kinestetisk intelligens samt de personliga intelligenserna: 

interpersonell- och intrapersonell intelligens” (Karlsson 2010:21) var de intelligenser som 

förekom i undervisningen. Flera av de olika intelligenserna var också sammankopplade med 

varandra när de brukades. (Karlsson, 2010:9, 14, 21)  

Reflektion  

Att utnyttja färg för att underlätta musikalisk läsning har således använts sedan 1500-talet och 

vi finner det märkligt att inte fler metoder letat sig in i klassrummet med tanke på hur länge 

vetskap i ämnet har funnits. Det är nu viktigt att vi använder den kunskap och de metoder som 

finns för att hjälpa eleverna till ett bättre lärande också i ämnen som musik. Med tanke på 

Dalcrozes multisensoriska förhållningssätt borde musikundervisningen gynnas av ett sådant 

arbetssätt. Detta styrks i Gardners teori om de multipla intelligenserna; vi lär på skilda sätt 

och i klassrummet bör vi kunna tillgodose eleverna med olika undervisningsmetoder. Genom 

ett multisensoriskt förhållningsätt stimuleras fler sinnen och fler intelligenser får uttryck vilket 

i sin tur kan skapa ett sammanhang där fler kan känna sig delaktiga i lärandet.  För att 

ytterligare bredda intrycken och skapa tydlighet kan färg tillämpas. Färg kan skapa ett nytt 

visuellt intryck och förstärka synintrycket som sinnesintryck, vilket ger ett likvärdigare 

multisensoriskt intryck. Mer konkret kan musikläraren, som Lazear förespråkar, använda sig 

av färgpennor för att förbättra sin undervisning. 

 

Som Druid Glentow nämner har ofta dyslektikern ett dåligt självförtroende. Det är viktigt att 

förstå hur negativt självförtroendet påverkas av de ständiga misslyckandena som många 

dyslektiker upplever. Som Ytreberg nämner kan notläsning vara ännu svårare än textläsning 

med tanke på den ”deadline” som hon talar om. Det är viktigt att ge dyslektikern tid och i 
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början inte stressa med att inkludera puls. Som lärare bör man också vara tydlig med att 

eleven inte är ointelligent, det är ett handikapp som vilket annat och har inte med intelligensen 

att göra. Därtill kan det vara bra att ha verktyg som hjälper och minskar känslan av 

misslyckande. Som dyslektiker är min erfarenhet att färgkodning är en bra hjälp, vilket flera 

av ovanstående författare rekommenderar. Kanske kan vi i musiksalen ha 

överstrykningspennor och använda dem i undervisningen. Detta kan göra 

kunskapsförmedlingen tydligare och mer multisensorisk men också roligare för barnen. För 

att förenkla för de som har svårt skulle läraren kunna använda sig av olika whiteboard-pennor 

när ackordanalyser skrivs på tavlan, där olika färger används till de olika ackorden. Det är 

enkla medel som kan hjälpa mycket samtidigt som det kan göra undervisningen mer rolig och 

givande. 

 

Dyslektikerns svårigheter  

Att dyslektiker har svårt att läsa hör till allmän vetskap men hur och varför problemen uppstår 

är inte lika välkänt. För att kunna hjälpa en elev med dyslexi behövs kunskap om hur 

dyslexiproblematiken ser ut. Här nedan följer problem som kan uppstå och orsaker som ligger 

till grund för problemen.  

 

Genom åren har skolan hanterat barn med dyslexi mycket olika. På 1800-talets början fick 

dyslektikern, som antogs vara hjärnskadad av allmänheten, gå om en eller flera klasser vilket 

resulterade i att vissa individer aldrig kom längre än till småskolan. Det förekom även teorier 

om att föräldrars vårdslöshet och fattigdom, eller kombinationen av de båda, bidrog till 

svårigheterna med att läsa och skriva (Ericson 2007:24). Britta Ericson fil.dr och tidigare 

universitetslektor i pedagogik och föreståndare vid läspedagogiska institutet EMIR 

sammanfattar skolans teorier om orsakerna till dyslexi genom åren som:   

  

 en följd av barns naturfel, hjärnskada (ordblindhet), en eller flera faktorer i  

 kombination samt omognad. Åtgärder som vidtagits för att övervinna svårigheterna  

 har varit kvarsittning, undervisning i läsklass eller – klinik, individualisering samt  

 väntan på mognad. (Ericson, 2007:31) 
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Sociologerna Gerald Erchak och Richard Rosenfeld menar att läs- och skrivsvårigheter allt 

mer under de senaste tjugo åren setts ur en medicinsk vinkel, vilket i stor utsträckning beror 

på de medicinska disciplinernas höga sociala status. Fler elever diagnostiseras och här menar 

Erchak och Rosenfeld att föräldrar och pedagoger upplever en lättnad då de inte kan hållas 

ansvariga för barnets problematik i och med diagnosen. En diagnos är en bekräftelse där 

barnet får en förståelse för att orsaken inte handlar om bristande intelligens menar Barbara 

Riddick som är föreläsare i pedagogisk psykologi vid University of Sunderland. Samtidigt 

menar Riddick att många dyslektiker inte vill kännas vid sin diagnos offentligt då risken att 

bli retad känns överhängande och således uppfattas som en svaghet att dölja. Janice Edwards 

betonar vikten av att en diagnos inte får lämnas därvid utan måste alltid följas av 

pedagogiska åtgärder. Eleven måste ”få hjälp att finna egna sätt att uttrycka sin intelligens 

och kreativitet” (Edwards 1994:22 ur Zetterquist Nelson, 2003:14). (Zetterquist Nelson, 

2003:11,14,15) 

 

Problem som kan uppstå när en dyslektiker läser musik: 

 

• välja en välbetänkt puls och sedan klara av att hålla den 

• bilda en fonetisk (eller auditiv) bild 

• läsa stadigt över sidan samtidigt som hen känner sig fram på instrumentet 

• se framåt och komma ihåg vad som har hänt före 

• förstå harmonik 

(Oglethorpe, 1996:4, 92) 

 

Flertalet dyslektiker känner också av en ”bländning” av vitt papper där kontrasten av de svarta 

tecknen gör det svårt att läsa. Att skriva hjälpanteckningar på nybörjarens notblad ger därför 

inget resultat. En förklaring till detta är dyslektikerns oförmåga att upprätthålla ett fast fokus 

som är resultatet av brist på dominans av det ena eller det andra ögat, så kallat ”unstable 

binocular control”. Normalt har vi ett dominerande öga men dyslektikern med ”unstable 

binocular control” kan således växla från öga till öga. Dyslektikern får då intrycket av att 

tecknen rör på sig från vänster till höger eller vice versa. Oglethorpe (1996) nämner hur färg i 
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form av överstrykningspennor eller färgade post-itlappar kan vara ett hjälpmedel. 

(Oglethorpe, 1996:4-6) 

 

Reflektion 

Vi har kommit långt sedan de första teorierna kring dyslexi skapades, men dyslexi som 

fenomen har varit känt sen 200 år tillbaka. Det kan tyckas märkligt att skolan inte har fler 

redskap som kan inkludera den med svårigheter mer i undervisningen och med det menas 

också ämnen som just musik. 

 

Diagnoser har idag blivit en vanlig företeelse och ibland avgörande för att en elev ska få hjälp, 

något jag vet av egen erfarenhet. För mig var diagnosen en lättnad, en bekräftelse på att 

orsaken till problemen inte bottnade i dumhet. Tyvärr stämmer min historia med Edwards 

farhågor där hon menar att diagnosen måste följas av åtgärder, vilket min inte gjorde. 

Diagnosen fastställdes och det var tal om att få mer tid men sällan hade lärarna ”tid” att ge 

mig mer tid då jag skulle hamna efter om jag inte höll samma hastighet som övriga i klassen. 

Inga speciella hjälpredskap användes heller. Jag fick ständigt kämpa och låg alltid lite efter, 

speciellt när det var stycken som skulle läsas under lektionstid för att sedan diskuteras. Där 

finns en enkel utväg från att trycka ner en dyslektikers självförtroende; använd aldrig 

lektionstid till att läsa för vi hinner aldrig klart och känslan av dumhet som följer drar ner 

självförtroendet, trots medvetenheten kring den egna diagnosen. Detta gäller även noter och 

ackordanalyser som dyslektikern behöver tid och ro att gå igenom själv innan. Dock är det 

farligt om diagnosen används som en förevändning att inte ta ansvar, som Erchak och 

Rosenfeld befarar. De förväntningar vi har är viktiga och kanske ska läraren akta sig för att 

ställa för låga krav på en elev enbart för att hen har ett funktionshinder. Dock måste extra tid 

vara en självklarhet. I mitt fall togs grundskolekursen i franska bort för att ge tid till 

läxläsning vilket gav mig en chans att klara skolan. Alla bör ha den chansen och med 

adekvata verktyg kan eleven få en större möjlighet att klara av sina studier. 
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Undersökande studie 

I den här delen kommer vi redogöra för den egna undersökningen vilken berör den 

egenkonstruerade färgkodningsmetoden. Studien är tänkt att undersöka utifall denna metod 

kan vara ett fungerande hjälpredskap som kan användas vid undervisning. Vi har ingen 

intention om att undersökningens material ska ses som generaliserande utan snarare som en 

grund för vidare forskning vilket förklaras närmare under rubriken ”Anspråk”. Då det till 

synes finns få metoder i omlopp ute i klassrummen är det viktigt att ta initiativ till nya 

metoder då forskning ur litteraturstudien tyder på att det behövs. 

 

Forskningsmetod och forskningsdesign 

Vid en undersöknings inledning finns det ett flertal olika forskningsmetoder att ta ställning till 

och det är många faktorer som forskaren måste ta i beaktande när valet görs. De två vanligaste 

strategierna är kvantitativ forskningsmetod och kvalitativ forskningsmetod där den 

förstnämnda bygger på att insamling och analys av data sker med tanke på mätbarheten och 

har ett naturvetenskapligt förhållningsätt. Kvalitativ forskningsmetod handlar inte lika mycket 

om mått utan har ett mer tolkande synsätt när data samlas in och analyseras. (Bryman, 

2007:35) Studien kommer genomföras med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod då ett mer 

tolkande synsätt passar i studiens insamling och analys av empiri. Med ett tolkande synsätt 

finns risken att värderingar tillkommer vilket kan leda till ett skevt eller till och med felaktigt 

resultat. Det är av vikt att forskaren är medveten om faran och genom diskussion där vi antar 

våra olika perspektiv, ”insider” respektive ”outsider”, har risken för detta försökts att 

minimeras. 

 

Esaiasson m.fl. talar om olika undersökningsformer där han berättar om 

informantundersökning respektive respondentundersökning. En informantundersökning syftar 

till att visa hur ett händelseförlopp ägt rum genom att ett antal informanter delger forskaren 

information om olika delar som denne sedan summerar till en helhetsbild. Vid en 

respondentundersökning är det undersökningspersonerna och deras uppfattningar som är 

intressanta, och att se hur och i så fall varför svaren skiljer sig åt. (Esaiasson m.fl. 2007:257-

258) Vi har valt en respondentundersökning då den är väl lämpad för ett av arbetets syften; att 

finna om Kindbergs färgkodningsmetod kan vara en hjälp vid läsningen av ackordanalyser.   
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Under respondentundersökningar finns frågeundersökningar och samtalsintervjuer som 

datainsamlingsmetoder. En samtalsintervjuundersökning har ofta en öppen karaktär på sina 

frågeställningar och bygger på en muntlig kommunikation. Frågeundersökningar, eller 

surveys, är mer fasta och söker, ofta genom enkäter, generaliserbar data som kan antas om en 

hel population. (Esaiasson m.fl. 2007:262-266,283-284) Vi har valt att använda oss av en 

samtalsintervju där vi har ett antal fasta frågor, men även andra öppna frågor där svaren 

ibland tillkommer genom en kort diskussion kring dem. Intervjun i samband med en 

direktobservation ger oss en bra bild av hur väl färgkodningen hjälper svarspersonerna. 

 

Esaiasson m.fl. förklarar observation som icke-verbal data – det som görs till skillnad från det 

som sägs göras. De delar även in direktobservation i sex faktorer som kan variera i 

förhållandet ”fullständig observatör kontra rollen som fullständig deltagare” (Esaiasson m.fl. 

2007:345). De sex faktorerna är: karaktären på deltagandet, längden på kontakten, inslaget av 

manipulation, öppenheten med avsikterna, konstruktionen av miljön och datainsamlingen. 

(Esaiasson m.fl. 2007:344-346)  

 

Undersökningens genomförande  

Även om metoden fungerar för dess grundare, Lisa Kindberg, behövdes en undersökning för 

att pröva funktionaliteten. Undersökningsdeltagarna kommer enskilt tillsammans med en eller 

båda projektledarna genomföra experimentet vid två tillfällen med omkring en veckas 

mellanrum. Anledningen till de tillfällen då endast en av projektledarna närvarar vid 

experimenten är till största delen av praktiska skäl. Exempelvis har testen då utförts på 

deltagarnas lektionstid vilket gjort tillfällena något utspridda. Vi har även valt att i vissa fall 

endast ha den projektledare som haft kontakt med deltagaren närvarande, då en ytterligare, 

okänd, projektledare kan utsätta deltagaren för press. Projektledaren kommer närvara för en 

observation där hen kommer vara i rummet utan att kommentera eller rätta till eventuella 

felspelningar. Som projektledare kommer vi inta en neutral roll för att inte påverka deltagaren 

och därigenom resultatet i någon riktning. Dock kommer projektledaren vara tillgänglig för 

deltagarens frågor för att ytterligare förklara om något är oklart. 

  

Två olika ackordanalyser, den ena med färgkodning och den andra utan, således bara svart 

och vit, kommer att sättas framför undersökningspersonen. Denne kommer själv att försöka 
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spela det skrivna och kommer att inleda med ackordanalysen utan färg. Vi har valt att inte 

börja med den färgade ackordanalysen då kontrasten i att där efter återgå till de normala 

omständigheterna, det vill säga den ofärgade ackordanalysen, kan bli stor och avspeglas i 

resultatet. Vi anser därför att det främjar testet att börja med den ofärgade för att sedan spela 

efter den färgade ackordanalysen. Under ackordanalysen är en notrad som deltagaren inte ska 

spela efter. Den har vi valt att ta med för att dels skapa en realistisk notbild men också för att 

eventuellt förvilla och distrahera.  

 

Båda ackordanalyserna kommer innehålla samma ackord men i olika ordningsföljd för att inte 

påverka resultatet i form av att det går ”bättre” med det andra bladet då 

undersökningspersonen minns vad hen spelat tidigare. När undersökningsdeltagaren har spelat 

igenom båda ackordanalyserna följer en kort intervju med frågor om hur deltagaren upplevde 

de olika bladen. Projektledaren kommer läsa upp frågorna och anteckna respondentens svar. 

Vi har valt att läsa upp frågorna dels för att inte utsätta dyslektikerna för en obekväm situation 

och dels för att få ett utförligare svar då vi tagit Brymans varning om att deltagaren vid 

skriftliga svar emellanåt inte orkar ge uttömmande svar (2007:158).  

 

Experimentet kommer genomföras likadant vid båda testtillfällena för att på så sätt minska 

risken för yttre påverkan vilket kan influera resultatet. Det är också ett sätt att se om det sker 

någon förändring efter att deltagarna fått bearbeta erfarenheten med färgkodningen. 

 

Ackordanalyserna är skapade efter undersökningspersonernas musikaliska nivå för att inte 

vara för enkla eller svåra att spela. Svårighetsgraden har utformats antingen genom ett samtal 

med undersökningspersonen innan testet eller genom tidigare förkunskaper då ett antal av 

deltagarna har en av undersökningsledarna som lärare. Om ackordanalysen visar sig vara för 

svår eller lätt kommer en korrigering att ske till andra testtillfället. 

 

Forskningsetiska principer 

För en studie som involverar medverkande människor finns det vissa principer som forskare 

förväntas följa. Dessa etiska principer är konstruerade och antagna av Vetenskapsrådets 

ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. De inbegriper två krav vilka är 

forskningskravet; som handlar om att kunskaper och metoder ska förbättras, och 

individkravet; vilket syftar till att individen inte ska komma till fysisk eller psykisk skada. Här 
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måste forskaren noga överväga forskningstillskottet gentemot individens säkerhet sett på både 

kort och lång sikt. Individkravet delas in i fyra allmänna huvudkrav vilka kommer redogöras 

för nedan. (Vetenskapsrådet, 2002:5) 

 

Informationskravet behandlar hur forskaren är skyldig att informera deltagarna om projektet, 

både dess positiva och negativa sidor, innan undersökningen startar. Det ska också vara 

tydligt för de medverkande att deltagandet sker på en frivillig bas där de har rätt att när de vill 

avbryta. (Vetenskapsrådet, 2002:7) 

 

Samtyckeskravet syftar till att forskaren ska inhämta ett samtycke till medverkan från 

deltagaren eller ett samtycke från deltagarens målsman om hen är under femton år. 

Undersökningsdeltagarna har även rätt att bestämma över sin medverkan i fråga om de vill 

delta, under vilka villkor och under vilken tidsrymd. Utan risk för negativa konsekvenser ska 

deltagarna när de vill kunna avbryta sin medverkan. Forskaren får inte heller utsätta 

undersökningspersonerna för otillbörlig påtryckning eller påverkan när de ska besluta om att 

delta eller avbryta. (Vetenskapsrådet, 2002:9-10) 

 

Konfidentialitetskravet berör individens rätt till anonymitet där uppgifter om deltagarna dels 

ska förvaras på ett sådant vis att utomstående inte kan ta del av dem och dels ska utomstående 

inte kunna identifiera undersökningsdeltagarna vid läsning av studien. (Vetenskapsrådet, 

2002:12) 

 

Nyttjandekravet behandlar hur personuppgifter ska hanteras. Forskaren får enbart använda den 

insamlade empirin till forskningsändamålet vilket innebär att materialet inte får säljas eller 

lånas ut för att användas för kommersiellt bruk. (Vetenskapsrådet, 2002:14) 

 

Med tanke på ovanstående krav har studiens deltagare fått ett brev, mail eller i ett fall muntlig 

information om studiens karaktär och hur den kommer genomföras. De har fått lämna sitt 

samtycke och i de fall undersökningspersonerna är under femton har målsman givit sitt 

tillstånd. Deltagarna har meddelats sin rätt att när de vill kunna avbryta sin medverkan och att 

deras deltagande är anonymt. Materialet vi får in kommer enbart att användas i denna studie 

för att sedan förvaras enligt gällande lag om arkivering. 
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Lisa Kindbergs metod  

Som dyslektiker är det komplicerat att avkoda ackordanalyser då synintrycket som regel 

påverkas av en visuell störning där hjärnan upplever att tecknen är i rörelse. Jag ville skapa en 

form av redskap vilket stabiliserar och hjälper avkodningen för att generera en mer problemfri 

och effektiv läsning. Då jag varken hade förkunskaper eller vägledning tog det, med start från 

2005, omkring fyra år att arbeta fram en fungerande metod. Tidigt insåg jag att färger var det 

medel som hjälpte mig bäst och att en metod som grundade sig på just färg skulle vara mest 

lämplig. Genom experimenterande med överstrykningspennor växte metoden fram till hur den 

ser ut idag där varje ackord med tanke på dess grundton har sin färg; A – gul, B – lila, C – blå, 

D – rosa, E – orange, F – röd och G – grön. För mig lyfter kulörerna fram de olika ackorden 

till klarhet från det annars svartvita myllret av tecken. Färgerna är valda efter hur jag i färg 

visualiserar de olika tonerna och det finns ingen vetenskaplig grund för valet av färg till 

specifik ton. 

 

Men det förekommer givetvis vanligen inte enbart dur-ackord i en ackordanalys utan även 

moll-ackord och i min metod markeras mollet, ”m” eller ”mi”, med en mörkare färg. När det 

gäller de höjda respektive sänkta ackorden får de i stället för en färgöverstrykning en färgad 

ring runt ackordet. I min metod får till exempel ett Ab en gul ring runt sig. Alltså är alla 

ackord med ett ”A” gula. Se bilden nedan för en bättre förståelse: 

  



   

27 

 

Urval  

Att välja undersökningspersoner har varit en intrikat process där valet har fått bero mycket på 

deltagarnas tillgänglighet. Kontakt har tagits med författarnas egna elever, dels för att 

förkunskaperna om elevernas spelskicklighet gjorde att testet kunde utformas mer korrekt och 

dels då dessa personer varit mer villiga att ställa upp. Kontakt har även tagits med skolor för 

att få deltagare men här har intresset varit lågt. Även genom ett kontaktnät av vänner har 

deltagare lokaliserats. Vi har valt att ha två grupper, en med icke-dyslektiker och en med 

dyslektiker. Detta för att se en skillnad i hur metoden fungerar för de olika grupperna. 

 

Alla utom en i gruppen av icke-dyslektiker tillhör den ena av författarens elever vilket kan 

vara en fördel då testet kan konstrueras mer korrekt med tanke på förkunskapen om 

deltagarna. Dock finns en risk med att använda egna elever i undersökningen då de kan ge 

metoden positiva respektive negativa omdömen på grund av deras åsikt om läraren. Eleverna 

kan även vara benägna att vilja "svara rätt" inför sin lärare, vilket ger ett skevt resultat. Totalt 

innehåller gruppen sju deltagare. Gruppen omfattar åldrarna 24, 18, 17, 12 och 10 där fem 

stycken är nybörjare och två ligger på medelnivå.   

 

Att lokalisera dyslektiker har varit problematiskt, mycket beroende på att vissa musikaliska 

förkunskaper fordras för att kunna genomföra undersökningen. Tyvärr var det även en viss 

ovilja att medverka i studien från individer med dyslexi, motiveringen var att de inte orkade. 

Därför har studien enbart tre dyslektiker som deltar. Två av dem är nybörjare och en ligger på 

en högre spelmässig nivå och de är 21, 22 respektive 28 år. 

 

Undersökningens anspråk  

Sharan Merriam som är professor i pedagogik beskriver i sin bok Fallstudien som 

forskningsmetod varför undersökningar av enskilda fall kan vara viktiga. Vi vill dra en 

parallell till vårt arbete vilket liksom en fallstudie endast ger en inblick i en specifik del av 

verkligheten.  

 

En del [fallstudier] är föga mer än intensivbeskrivningar av ett program,  

en företeelse eller en process. Sådana beskrivningar är användbara när man  

ska lära sig något om unika eller innovativa situationer och kan utgöra en  

databas för framtida forskning. (Merriam 1994:48-49) 
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Merriam menar att den här undersökningsformen är viktig då den kan utgöra en grund när 

vidare studier ska bedrivas, vilket är ett hopp för oss då vi anser att forskning kring 

hjälpredskap är viktig. Samtidigt bör forskaren vara medveten om risken för felaktiga, triviala 

och missvisande resultat då det är forskaren själv som samlar in och analyserar data (Merriam 

1994:49). Vi är medvetna om att vår studie påverkas av hur vi analyserar materialet och i 

diskussion med både varandra och våra undersökningspersoner har vi försökt att få en så 

rättvisande bild som möjligt. Vi har använt oss av ett aktivt lyssnade under intervjuerna där vi 

med egna ord beskrivit deltagarens utsaga för att få bekräftat om vi uppfattat svaret rätt. 

 

Vår undersökning syftar inte till att göra en generaliserande djupstudie utan vill ge en 

förståelse för hur dyslektiker och icke-dyslektiker kan uppleva färgkodade ackordanalyser.  

 

Stake (1978) menar t ex att när förklaring, hypotesprövning och   

lagar är målet med en undersökning, är det normalt en nackdel  

att använda sig av en fallundersökning. Men när syftet är förståelse,  

vidgade erfarenheter och en ökad säkerhet beträffande det redan  

kända försvinner denna nackdel. (Merriam 1994:184) 

 

Merriam menar att begreppet ”reliabilitet” inte kan användas på ett meningsfullt sätt i en 

fallstudie. Detta är dels för att tillvägagångssättet kommer till efter hand som arbetet fortgår. 

Men också dels för att en upprepning av undersökningen mycket väl kan komma fram till 

andra resultat vilket ”dock inte misskrediterar den första undersökningens resultat. Flera 

tolkningar av samma information är fullt möjlig, resultaten står sig tills de direkt motsägs av 

ny information.” (Merriam 1994:182) 

 

Således ska inte undersökningen ses som ett generaliserbart underlag utan som ett försök till 

en grund för vidare forskning och ge en förståelse för hur färg kan adderas till undervisning 

med stöd av det material vi fått in. Vi tycker att även i musik ska det finnas hjälpredskap för 

dyslektiker och med studien vill vi ge en inblick i hur läraren kan arbeta med färg i 

undervisningen. 
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Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer empirin att presenteras med hjälp av stapeldiagram där icke-

dyslektikergruppen och dyslektikergruppen presenteras separat. Icke-dyslektikerna refereras 

till via bokstäver, från A till G, medan dyslektikerna har siffrorna 1 till 3. Detta för att 

tydligare visa vilken grupp som menas. Rubrikerna är baserade på frågorna som deltagarna 

fått besvara och utifrån svaren har kategorier konstruerats. Först beskrivs respondenternas 

svar i sin helhet vilket sedan följs av en analys och diskussion kring observationerna av de 

medverkande.  

 

Generell uppfattning av metoden 

 

 

 

Vi undersökte hur respondenterna generellt upplevde färgmetoden och som ses i diagrammet 

var det ingen som tyckte färgen försvårade läsningen. Andra gången testet genomfördes hade 

upplevelsen ändrats hos en del. Person A fann det både lättare och svårare denna gång. Person 

B tyckte istället för ”ingen skillnad” att det denna gång blev lättare. Även person C hade 

ändrat sig och istället för lättare uppfattade respondenten testet som ingen skillnad mellan 

ackordanalyserna men den med färg var roligare. Övriga stod kvar vid sin upplevelse. 
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Dyslektiker 1 och 2 uttryckte med tydlighet att färgen förenklade läsandet vid både första och 

andra testomgången. Deltagare 1 menade till och med att det blev mycket lättare med färgen 

vilket uttrycktes både verbalt och via kroppsspråk. Dyslektiker 3 som hade mer förkunskaper 

på sitt instrument fick i första omgången en något för enkel ackordanalys vilket rättades till 

vid testtillfälle två. Även om hen valde ”lättare” bland de tre kategorierna tyckte hen att 

färgens påverkan snarare var ”bättre” än ”lättare”. Dyslektiker 3 motiverade detta med att det 

är komplicerat innan systemet har lärts in, speciellt som den svårare ackordanalysens 

färgsystem är mer invecklat där till exempel ringar kommer till runt höjda ackord. (se bild s. 

20) 

Svårighetsgraden på ackorden 

För att kunna utesluta om deltagarnas svar berodde på att de givits fel svårighetsnivå vad 

gäller ackordanalyserna valde vi att fråga hur respondenterna upplevde ackordens 

svårighetsgrad. Person A upplevde att ackorden påverkade, men enbart i andra omgången. 

Även dyslektiker 1 och 3 ansåg svårighetsgraden något lätt vid första testtillfället. Ingen av de 

övriga respondenterna i vare sig icke-dyslektikergruppen eller dyslektikergruppen upplevde 

att svårighetsgraden på ackorden påverkade testet, vare sig i omgång ett eller omgång två.  
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Färgernas påverkan 

 

 

Respondenterna kunde här välja bland sex olika beskrivande ord med alternativet ”annat” som 

sjunde punkt där de själva kunde lägga till ord. Några valde att besvara med egna ord och 

menade att färgerna ”bara var färg” och att det inte var något speciellt. Ord som ”lättare, 

färggladare” och ”kladdigare” användes också. 

 

 

 

Bland dyslektikerna menade person 2 under kategorin ”annat” att färgerna gjorde det enklare 

att räkna ut i förhand, vilket resulterade i ett större flyt i spelet. 
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Färgernas betydelse för att läsa ackorden 

 

 

De som svarade att färgen var till hjälp hade motiveringen att färgen var ett sätt utöver 

bokstäverna till att få information om vad som ska spelas och att ackorden kunde uppfattas i 

förväg. Person G menade även att det blev enklare att utläsa var i formen man är. De som 

svarade att det blev lite lättare hade liknande svar men menade också att periferiseendet kunde 

uppfatta vad som ska spelas i förväg vilket ger ett större flyt i spelet. Person E uppfattade 

dock att färgen på ackordet A-moll inte skulle vara gult men specificerade inte vilken färg 

ackordet istället skulle ha.  

 

De som svarade att färgen inte hjälpte motiverade sitt svar med att ”det bara inte var någon 

skillnad”. Dock tyckte två av dem att även om det inte var någon skillnad var det ändå 

roligare med färg. 
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Dyslektikerna tyckte att färgen hjälpte med motivationen att färgerna kunde memoreras. 

Respondent 1 och 2 menade att de spelade mer efter färgerna, när de memorerat dem, än efter 

bokstäverna. De uttryckte även att formen blev klarare och lättare att uppfatta. Person 2 

menade att hen efter en veckas träning hade kunnat spela efter endast färgerna. Deltagare 3 

tyckte dock att även om det var en hjälp så behövde hen mer träning i metoden innan den 

skulle fungera fullt ut som ett hjälpredskap. 
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Analys 

Vad kan då ses av materialet som redovisats ovan? Vi har valt att tolka empirin ur en 

pedagogisk synvinkel där slutsatserna bygger på ett undervisningsperspektiv med tanke på 

metoden som ett pedagogiskt hjälpredskap. För att underlätta vår analys har vi skapat 

kategorier ur vår empiri som vi sedan tolkat. I vår kategorisering har vi fokuserat på språkliga 

likheter vid indelningen av kategorier. Nedan kommer empirin att analyseras med stöd av 

pedagogerna ur litteraturstudien där vi tagit hjälp av deras resonemang och tidigare forskning.   

 

När vänner och tillika musiker tidigare sett Lisas färgade ackordanalyser har de som regel 

tyckt att färgen blivit ett hinder för läsningen. Vi upplevde en viss förvåning då ingen av 

undersökningens respondenter uppfattade färgen som en försvårande komponent vid 

avkodningen. Dock tyckte respondent A vid andra testtillfället att det blev både svårare och 

lättare på samma gång. Där var det svårt att utläsa vad hen menade med sitt uttalande då hen 

inte själv riktigt kunde klarlägga vad som gav känslan. Generellt sett ur icke-

dyslektikergruppens synvinkel var det mycket lika mellan uppfattningen att det var ”lättare” 

eller ”ingen skillnad” när färgen tillkom. Dyslektikerna hamnade i kategorin ”lättare” men 

deltagare 1 och 2 var båda bestämda med att färgen gjorde det mycket lättare, ” Det 

underlättade helt klart” tyckte person 2. Även om person 3 hade vissa svårigheter menade hen 

att det var en träningsfråga och visade en positiv inställning till metoden. Utav detta material 

tolkar vi metoden som en positiv upplevelse och att den kan fungera som en hjälp. Janice 

Edwards (Zetterqvist Nelson 2003:14) är specifik i sina uttalanden om att dyslexidiagnosen 

alltid bör följas av pedagogiska åtgärder. Att använda färg i den ordinarie undervisningen 

skulle därför kunna fungera som en god pedagogisk åtgärd när man som lärare har en elev 

med dyslexi. Metoder som kan användas för hela klassen, med stöd av Oglethorpe som 

förespråkar färg i undervisningen, är Kindbergs färgkodningsmetod, Hubickis (2001:85-100) 

Colour-Staff men även Oglethorpes (2001:71) råd om färgade papper. 

 

Första gången testet genomfördes med dyslektiker 1 kunde vi se en drastisk skillnad mellan 

då hen spelade efter det ofärgade pappret och det färgade. Respondenten hade klara problem 

med det ofärgade för att sedan med det färgade få ett större flyt i sitt spel. Här kunde vi se 

tydligt att metoden hjälpte, vilket undersökningsdeltagaren översvallande bekräftade för oss. 

Dock var det ett intressant andra testtillfälle. Respondenten hade bett om några fler ackord till 
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denna gång och vi kunde se att hen hade problem med båda ackordanalyserna. Här kan antas 

att utmaningen blev för stor i fråga om ackord även om dyslektiker 1 bett om dessa specifika 

ackord. Vad som sen var mycket intressant var att hen upplevde att färgen hade hjälpt trots att 

det inte var någon hörbar skillnad. För dyslektiker 2 var situationen omvänd, vid första 

testtillfället hördes ingen skillnad mellan den färgade och ofärgade ackordanalysen medan det 

vid andra gången hördes en större säkerhet i spelet. Dock upplevde dyslektiker 2 att färgen 

förenklade läsningen vid båda tillfällena. Detta har jag förståelse för. Vid en utmanande 

ackordanalys har det för mig inte heller hörts någon särskiljbar skillnad mellan färgad och 

ofärgad ackordanalys men det har ändå upplevts som lättare med den färgade. Dyslektiker 3 

gav oss en ny bild av metoden. Hen fick efter egen anmodan en mer avancerad ackordanalys 

som innehöll både klangfärgningar, höjda och tonartsfrämmande ackord. I och med detta fick 

person 3 spela efter metoden i dess mer avancerade form och hen tyckte att det blev något 

"jobbigt". Samtidigt menade respondenten att färgen hjälpte och utvecklade sitt resonemang 

med att det krävs övning av själva metoden innan den kan fungera som ett hjälpredskap fullt 

ut. Vad vi dock kunde observera var hur hen vid spelandet efter den ofärgade ackordanalysen 

förbisedde de flesta förtecknen, spelade dur istället för moll, förväxlade stor och liten sjua och 

avbröt spelet för att lokalisera var i noten hen befann sig. Med den färgade ackordanalysen 

skedde en radikal förbättring. I diskussion efter testet beskrev deltagare 3 hur färgen, även om 

det var mycket att få grepp om innan hen hade en full förståelse av metoden, ändå hjälpte hen 

att rätta till sina felspelningar. Vi drar här slutsatsen att med träning kan metoden vara en 

större hjälp då vi kunde se en förbättring utan att respondenterna hade övat på metoden. Dock 

skulle metoden kunna förbättras, vilket kommer diskuteras i avslutningen, då den i sin mer 

avancerade form kan upplevas som rörig och kan behöva bli enklare och tydligare.  

 

En intressant lärdom om färgens påverkan som vi inte hade räknat med fick vi från person G i 

icke-dyslektikergruppen. Hen hade svårt att skilja på färgerna blått och rosa respektive grönt 

och orange. Där drog vi slutsatsen att hen eventuellt kunde vara färgblind med tanke på 

svårigheter i att skilja komplementfärger åt. Detta var intressant ur ett metodperspektiv. Vi 

hade i åtanke att vissa kunde uppleva färgerna som ett rörigt tillägg i ackordanalysen men vi 

hade inte funderat kring färgblindhet. Trots svårigheten i att skilja färgerna åt tyckte person G 

att färgen ändå hjälpte, den gav formen en tydlighet. Person E hade vissa problem där den 

färgade ackordanalysen upplevdes som rörig men talade om rörigheten som ett vaneproblem, 

att det är rörigt i början. Person E svarade att färgen gjorde läsningen rörigare vid första 
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testtillfället men i andra valdes istället ”tydligare” och ”klarare”, nu hade hen haft tid att vänja 

sig. Här instämmer Patrik som även han i början hade svårt med min metod. Nu har Patrik 

vant sig och ofta känner han inte av någon skillnad mellan färgad och ofärgad ackordanalys 

förutom vid mer avancerade ackordanalyser där metoden är i en mer avancerad form. I 

motsats till ovan sagda tyckte person A i första testomgången att den färgade noten ”bara var 

färg”, medan vid det andra tillfället blev det ”kladdigare” att läsa. Hen hade således inte vant 

sig men menade inte att färgen försvårade läsningen utan tyckte enbart att färgerna gav noten 

ett kladdigare intryck. I övrigt kan ses att fyra av de sju icke-dyslektikerna ändå upplevde att 

färgen skapade en tydlighet åt läsningen. För dyslektikerna bidrog färgen till en tydligare 

läsning.  

 

Riddick talar om hur många dyslektiker upplever ett obehag av att offentligt kännas vid sin 

diagnos (Zetterqvist Nelson, 2003:14,15). Läraren bör ha det i åtanke och därför noggrant 

planera sin undervisning vad gäller vilka metoder som används. Det kan vara bra att använda 

metoder i ordinarie undervisning som dels är en hjälp för dyslektiker och dels inte försvårar 

för de övriga i klassen. Vår undersökning tyder på att enklare färgkodning inte påverkar i 

negativ riktning för icke-dyslektiker och därför kan vara ett bra val. Detta gör dessutom att 

dyslektikern inte blir lika utpekad men samtidigt får den hjälpen som behövs i den ordinära 

musikundervisningen.  

 

När det gäller om metoden upplevdes som roligare tyckte fyra ur icke-dyslektikergruppen och 

två ur dyslektikergruppen att metoden skapade en glädjefaktor till spelet. Inte någon, vare sig 

i första eller andra testomgången, uppfattade att färgen gjorde det tråkigt att läsa. Vi har inte 

funnit något uttalande i litteraturen som nämner komponenten ”roligt” i samband med 

inlärning men vi tror att elevernas upplevelse av ”roligt” kan främja inlärningen. Dyslektiker 

3 menade att hen själv hädanefter skulle färglägga sina ackordanalyser då systemet var 

tilltalande. Vi diskuterade utifall hen skulle vilja ha redan färdiga notböcker med färgkodning, 

vilket flertalet ur båda grupperna hade uttalat sig om att vilja ha, men deltagare 3 menade att 

hen ville färglägga själv som en del av inlärningsprocessen. Även Oglethorpe förespråkar att 

eleven själv ska arbeta med färgläggandet (Oglethorpe 1996:42). Detta är mycket tänkvärt och 

som skapare av metoden använder även jag färgläggandet som en början av inlärningen, en 

första studie över vilka ackord som finns och var och hur i formen de förekommer. Det är en 

slags analys av ackorden som senare hjälper när man praktiskt skall spela.  
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Det var blandade åsikter bland icke-dyslektikerna utifall metoden var en hjälp eller inte, dock 

kunde en tydlig förändring ses mellan första och andra testtillfället. Tre personer upplevde 

färgmetoden som ”ingen hjälp” vid första tillfället medan enbart en deltagare upplevde 

metoden som ”ingen hjälp” vid andra test tillfället. Detta talar för att hjärnan kan behöva 

vänja sig vid en ny metod. Med tanke på respondent 3 som också menade att hen behövde tid 

att studera metoden kan det vara en tanke att introducera metoden bit för bit för att ge eleven 

en bättre möjlighet att lära sig metoden.  

 

Med stöd av undersökningens dyslektiker menar jag att färgen har en positiv påverkan vad 

gäller att uppfatta formen och lokalisera var i formen man befinner sig. Här talar Oglethorpe 

om hur dyslektikern inte kan koncentrera sig på två visuella plan samtidigt vilket innebär att 

notbilden inte kan lämnas med ögonen för en blick ner på instrumentet. När dyslektikern höjer 

blicken igen uppstår ett problem i att finna tillbaka var i noten hen var (Oglethorpe 1996:42), 

vilket var tydligt hos både dyslektiker 1 och 3. Vi menar att färgen ger en förevisning om 

vilka ackord som ska spelas, vilket kan uppfattas med periferiseendet, och kan hjälpa 

dyslektikern hitta tillbaka. Detta grundar vi på hur dyslektikerna spelade mer flytande och 

utan avbrott efter den färgade noten, vilket vi både observerade och de uttryckte. Också bland 

icke- dyslektikerna var det två deltagare som upplevde att färgen fungerande som en hjälp vad 

gäller att i förväg uppfatta det som ska spelas. Tre av icke-dyslektikerna och dyslektiker 1 och 

2 tyckte också att synintrycket förstärktes av färgerna, ackorden blev alltså tydligare. Här kan 

paralleller dras till Dalcrozes multisensoriska förhållningssätt som förespråkar att fler sinnen 

används i lärandet. Även om färgen inte direkt aktiverar ett nytt sinne blir synintrycket ändå 

förstärkt. Detta tycks vara extra tydligt bland dyslektikerna där respondent 1 och 2, men även 

jag, får en god hjälp av att förstärka synintrycket med färg. 

 

I litteraturen om dyslexi och musik har test av olika slag inte diskuterats, vilket gör det svårt 

att koppla litteraturen till vår praktiska undersökning. Viss fokus har legat på egna 

erfarenheter där exempelvis Oglethorpe beskriver sina iakttagelser. Där föreligger dock inget 

vetenskapligt förhållningssätt vilket gör det svårt att generalisera och hennes text berör heller 

inte undersökningars genomförande utan redovisar enbart slutsatser. Där kan ses en tydlig 

skillnad mot till exempel Fagius och Theorell som tydligt beskriver hur olika test utförts för 

att fastställa processerna kring musik i hjärnan. Även de rena dyslexipedagogerna som 
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Zetterqvist Nelson och Riddick har i sina böcker varit utförliga om undersökningars 

tillvägagångssätt och varför slutsatser har dragits. Varför inte samma resonemang kring 

undersökningar har förts i litteratur som behandlar både dyslexi och musik är svårt att avgöra, 

kanske har för lite undersökningar gjorts.  
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Avslutning 

Vårt första syfte som gällde tidigare forskning av dyslexi och musik har till stor del uppfyllts. 

Inom dyslexi har idag mycket forskning gjorts med både medicinska och pedagogiska 

perspektiv. Även musikämnet som forskningsområde är brett, dock inte ur en neuroligisk 

synpunkt. När det kommer till relationen dyslexi och musik krymper forskningsintresset 

drastiskt och få studier har genomförts. Att det dock finns strategier för musikläraren är nu 

klart men fortfarande finns det behov av fler och mer omfattande studier då kunskap och 

hjälpredskap måste finna sin väg in i musiksalarna. Även om inga generella slutsatser kan 

dras i fråga om vårt andra syfte, metodundersökningen, upplever ändå dyslektikerna i vår 

studie en genomgående positiv inställning till färgens hjälp vid avkodningen. Icke-

dyslektikerna är dock en mer splittrad grupp i frågan om färgernas hjälp, även om ingen 

upplevde att färgen försvårade läsningen. Flera forskare och pedagoger som behandlats i vår 

litteraturstudie förespråkar ett multisensoriskt arbetssätt och menar också att färg är gynnsamt 

att tillämpa i undervisningen. Att arbeta med flera sinnen samtidigt och även använda 

förstärkande redskap i form av färg kan därför ge goda undervisningsmöjligheter, efter vad vi 

hittat i både litteraturstudien och undersökningen. 

 

I efterhand skulle vi arbetat mer aktivt och offensivt i vår kontakt med skolornas 

specialpedagoger i våra försök att få deltagare med dyslexi. E-postkontakten var relativt 

långsam och vi var lite för optimistiska vad gäller vårt självsäkra antagande om att dyslektiker 

gärna skulle ställa upp. I en framtida undersökning bör kontakter sökas tidigare och mer 

intensivt för att få en större grupp och därigenom ett bredare underlag. 

 

Min metod verkar fungera i sin enklare form men i dess mer avancerade skepnad då musiken 

blir svårare kan den upplevas rörig. Jag har en längre tid begrundat hur min metod skulle 

kunna utvecklas för att skapa en än större tydlighet. I försök att gå vidare har det uppstått en 

begränsning då överstrykningspennor enbart finns i ett fåtal färger. Men i teorin skulle varje 

ton i vårt västerländska tonförråd, som bygger på tolv toner, kunna få sin egen färg. För att 

skapa ytterligare tydlighet kunde tonerna följa färgskalan, då det rent visuellt kan ses hur 

tonhöjden rör sig och låter. Av en slump fann jag över internet Bertil Martinsson, som tänkt i 

samma banor som jag. Martinsson hade dock konstruerat en matematisk process där 

våglängden på ljud som när den dubbleras tillräckligt många gånger, och går över 

hörbarhetsgränsen, igen kan uppfattas med ett av våra andra sinnen – synen, men då i form av 
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färg. Martinsson har byggt sin teori från Billmeyer and Saltzman bok “Principles of Color 

Technology”. 

”Sifferräkningarna är ännu inte kompetent verifierade, men även om jag räknat fel bör själva 

principen vara korrekt i och med att ljusets omfång motsvarar oktaven. 

ton/färg ljud 

frekv, Hz 

ljus 

frekv, THz 

ljus 

våglängd, nm 

tonfärg 

(prel.) 

färgval NCS 

(prel.) 

Avery 800 

(prel.) 

F/Eiss 349,2 384 781 svartviolett S6020-R30B (871) 

Fiss/Gess 370,0 407 737 rödbrun S3060-R10B 802 

G 392,0 431 696 mörkröd S2060-R10B 849 

Giss/Ass 415,3 457 657 klarröd S1070-R 837 

A 440,0 484 620 orange S1050-Y40R 866 

Aiss/Bess 466,2 513 585 gul S1050-Y10R 807 

B/H/Cess 493,9 543 553 gulgrön S0540-G30Y 814 

C 523,3 576 521 mörkgrön S4030-G30Y 854 

Ciss/Dess 554,4 610 492 ljusblå S1030-B 877 

D 587,3 646 465 mellanblå S2065-B 808 

Diss/Ess 622,3 685 439 mörkblå S2565-R80B 877 

E 659,3 725 414 violett S3050-R50B 870 

F/Eiss 698,5 768 391 rödviolett S4040-R50B 871 

NB Färgerna för F384Hz och F768Hz skiljer sig åt, vilket kräver en kompromiss” 

(martinsson.wordpress.com) 

 

För att förklara tydligare skulle således ett klaviatur kunna se ut som följande: 

 

 

 

http://martinsson.wordpress.com/2010/03/19/musikaliska-tonfarger/
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Utifrån detta skulle varje ackord kunna få sin färg och metoden skulle inte längre vara 

beroende utav ringar för att markera ett höjt eller sänkt ackord. För mig skulle det även vara 

intressant att ha ett fysiskt piano som har färgkodade tangenter för att ytterligare förtydliga 

metoden. Jag inser att det dock kan fungera begränsande då enbart färgskalemetoden blir 

gångbar men som Dalcroze talar om med sitt multisensoriska förhållningssätt; det ger en god 

känsla när sinnesintryck förstärks.  

 

Avslutningsvis vill vi uppmana musiklärare att våga använda färgmetoder i sin ordinarie 

undervisning då detta kan ske med enkla medel som överstryknings- och whiteboardpennor. 

Fler elever inkluderas i undervisningen och det kan vara ett roligt sätt att i förväg analysera en 

not eller ackordanalys. För skolan, och inte att förglömma musikundervisningen, ska vara en 

plats för alla!  
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Vidare forskning 

I detta arbete har dyslexi i relation till musik varit primärt i både litteraturstudien och i den 

egna undersökningen. Litteraturstudien visar att mer forskning i ämnet behövs i syfte att 

skapa en bättre undervisningsmiljö för elever med svårigheter. Resultatet av den egna 

undersökningen var positivt i fråga om metoden som hjälpmedel, men på grund av sin ringa 

storlek är studien inte generaliserbar. Vad gäller vidare forskning hade det varit av intresse att 

göra en större undersökning för att få ett mer generaliserbart resultat i fråga om såväl Lisas 

färgkodningsmetod som andra hjälpmedels funktionalitet i musikundervisningen. Det hade 

även varit intressant att undersöka hur musiklärarna hanterar undervisning av dyslektiska 

elever och vilka eller om de har strategier för att hjälpa dessa barn. Ytterligare hade det varit 

intressant att se hur skolorna arbetar för att ge musiklärare information och utbildning om nya 

hjälpmedel och metoder. Frågor som här kan ställas är; finns det ett intresse för detta? Hur 

aktiva är skolorna i sitt arbete med hjälpmedel för musikundervisningen? Även ett medicinskt 

perspektiv hade varit spännande för vidare forskning. Exempelvis kan en undersökning om 

hur hjärnans processer ser ut för en musicerande dyslektiker utföras, i syfte att få en ökad 

förståelse och kanske kunna utforma bättre hjälpredskap. 
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