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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka korrelationen mellan perception av tonhöjd och fonologisk 
medvetenhet hos barn i förskoleklass. Den undersöker också genom en interventionsstudie, med drag 
åt aktionsforskning, huruvida detta samband kan stärkas av regelbundna övningar i tonhöjd under sju 
veckor. Idén till studien kommer ur en vilja att undersöka hur musik kan användas språkutvecklande, 
för att kunna skapa varierande lärmiljöer. 19 barn ingick i interventionsgruppen och 18 barn på samma 
skola bildade jämförelsegrupp. I varje klass undervisar två lärare; dessa, samt skolans musiklärare, var 
involverade i interventionen. Resultatet visar att någon korrelation mellan tonhöjdsperception och 
fonologisk medvetenhet inte fanns. Interventionsgruppen förbättrade inte heller sina resultat på testet 
av tonhöjdsperception efter sju veckor; dock förbättrade de sina resultat i de båda språktesten – test av 
fonologisk medvetenhet och läsförståelse.  
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Inledning 

Bakgrund 
Som snart nybliven lärare funderar jag ofta på hur man ska arbeta för att kunna nå alla elever och ge 
alla en chans att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Jag funderar också över vilka arbetssätt som 
fungerar bäst för mig själv, för att jag ska kunna vara en så bra lärare som möjligt, men också trivas 
och få växa och utvecklas i min profession. Båda dessa tankar landar ofta i mitt intresse för musik och 
språkutveckling och min vilja att kunna använda hela kroppen och hela människan i det jag gör. Kan 
jag på något sätt kombinera detta i min lärargärning? 

När jag under min utbildning fick möjlighet att läsa musik fick jag höra om forskning som pekar på 
sambandet mellan musikalisk perception och språklig perception (Lamb & Gregory, 1993). Detta 
väckte min nyfikenhet, eftersom något sådant inte hade nämnts bland alla metoder och teorier för 
språkutveckling inom svenskämnet. Jag blev därför nyfiken på att undersöka hur en skola väljer att 
arbeta med fonologisk medvetenhet, läsinlärning och språkutveckling, för att se om de då använde sig 
av musik och andra praktisk-estetiska ämnen. Detta blev min första uppsats, och jag fann att skapande 
ämnen användes tillsammans med språkutveckling, om än inte medvetet eller uttalat. Istället sågs det i 
huvudsak som koncentrationshöjande avbrott som indirekt kunde stödja inlärningen. Men om nu 
korrelationen mellan fonologisk medvetenhet och perception av tonhöjd var så tydlig som den tycktes 
hos Lamb och Gregory måste musiken även kunna användas på ett mer uttalat sätt inom svenskämnet. 
Jag ville ta reda på vad som hände om man införde ett sådant uttalat perspektiv – skulle det bli någon 
skillnad mot innan? 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011: 8) står det att skolan ska erbjuda en likvärdig utbildning som ska erbjuda 
olika arbetssätt för att alla ska få utvecklas på bästa sätt. Det fortsätter med att både innehåll och 
arbetsformer ska vara varierade. ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga 
och estetiska aspekterna uppmärksammas” (ibid.: 10). Med detta som bakgrund gav jag mig ut för att 
se om de arbetssätt som jag är bekväm med, och som kan hjälpa till att skapa en varierad skolmiljö för 
mina elever, också kan vara ett verktyg i språkutvecklingen. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur perception av tonhöjd kan samspela med 
den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Syftet är vidare att undersöka huruvida detta samband i så fall 
kan utnyttjas som en metod för läs- och skrivinlärning i svensk skola idag som ett steg i att öka 
variationen i undervisningen; detta för att sträva mot en likvärdig utbildning med utgångspunkt i vars 
och ens individuella lärstilar. 

Frågeställningar 
Hur ser korrelationen ut mellan förmåga att höra skillnad i tonhöjd och fonologisk medvetenhet hos 
barn i förskoleklass? 

Hur påverkas förmågan att höra skillnad i tonhöjd, samt den fonologiska medvetenheten, av sju 
veckors regelbundna tonhöjdsövningar? 
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Hur reflekterar de medverkande lärarna runt metoden med tonhöjdsövningarna? 

Tidigare forskning 

Här följer en presentation av forskning som tar upp korrelationen mellan fonologisk medvetenhet, 
läsning och tonhöjdsperception. Den inleds med ett avsnitt om varför just fonologisk medvetenhet har 
en så stor betydelse för läsinlärningen, och följaktligen även i denna studie. Följande avsnitt behandlar 
sambandet mellan språk och musik, samt perception av de båda, innan kapitlet avslutas med exempel 
på studier där detta samband har använts som ett didaktiskt instrument för att stärka 
språkutvecklingen. 

Fonologisk medvetenhet och läsinlärningen 
Høien och Lundberg (1988: 165ff) skriver att när barn lär sig läsa går de från att se orden som bilder 
eller logotyper – logografisk-visuell läsning – till att se varje bokstav med dess specifika funktion för 
sig – alfabetisk-fonemisk läsning. På sikt kan man sedan nå en mer automatiserad läsning, där man 
kan känna igen en stor mängd ord, eller delar av ord mycket snabbt, vilket benämns som ortografisk-
morfemisk läsning (ibid.). Att passera steget med alfabetisk-fonemisk läsning är dock väsentligt för att 
kunna läsa okända ord (Frost, Madsbjerg, Niedersøe, Olofsson & Møller Sørensen, 2005: 90, Pressley, 
2006). För att kunna urskilja varje bokstav, eller grafem, för sig och koppla ihop dem med rätt fonem, 
som är talspråkets minsta betydelseskiljande enhet, krävs fonologisk medvetenhet. Detta skriver 
Olofsson och Hemmingsson (1994: 8) i bakgrunden till det test av fonologisk medvetenhet som är 
använt i denna studie. 

Att fonologisk medvetenhet är en viktig faktor för att kunna lära sig läsa och skriva har många 
forskare konstaterat de senaste decennierna (Lundberg, Olofsson & Wall, 1980: 159, Høien & 
Lundberg, 1988: 167, Magnusson & Nauclér, 1990: 50, Stahl & Murray, 1994: 221, Frost et al., 2005: 
80). Lundberg et al. (ibid.) kunde konstatera att av informanterna i deras studie var det 70 % som i sin 
läsutveckling under det första skolåret, följde den nivå som hade förutspåtts med hjälp av test av 
fonologisk medvetenhet när barnen gick i, motsvarande, förskoleklass. Barnen hade då testats i både 
analys och syntes av ord (ibid.: 162). Stahl och Murray (1994: 221f, 230f) menar att den fonologiska 
medvetenheten också kan mätas i förmåga att rimma och manipulera med språkljud. Man kan på så 
sätt mäta vilken grad av medvetenhet barnen har, för att se hur snabbt de troligtvis kommer att lära sig 
läsa; att manipulera med fonem kräver då en högre grad av fonologisk medvetenhet än att kunna känna 
igen kända rim eller urskilja vilket ljud som inleder ett ord. Barn med låg nivå av fonologisk 
medvetenhet vid skolstart ligger ofta efter sina jämnåriga kamrater i läsutvecklingen flera år senare, 
menar de. 

Magnusson och Nauclér (1990: 57ff) har undersökt hur den fonologiska medvetenheten kan samspela 
med läsutvecklingen hos barn med språkstörning, jämfört med barn utan sådan störning, och funnit att 
den fonologiska medvetenheten inte nödvändigtvis korrelerar med förmåga till språklig produktion – 
barnen med språkstörning kunde ändå få höga resultat på test av fonologisk medvetenhet, och lärde sig 
då också att läsa tidigare än barn med sämre resultat – med eller utan språkstörning. Men även andra 
förmågor har betydelse för läsinlärningen – även barnens arbetsminne och förmåga att bilda 
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syntaktiskt komplicerade meningar, och till viss del även deras fonologiska produktion, visade sig ha 
betydelse för hur de senare läste i både årskurs två och fyra (ibid.: 49, 57ff). Frost et al. (2005: 87f) 
skriver dessutom att andra saker än fonologisk medvetenhet kan förutsäga en framtida läsutveckling 
med än större precision. Deras undersökning visar att ordförråd, meningsbyggnad och talförståelse vid 
tre års ålder korrelerar med läsförmåga i årskurs två, tre, fyra och nio ännu tydligare än fonologisk 
medvetenhet. Dock verkar fonologisk medvetenhet spela den största rollen vid just den tidiga 
läsinlärningen, även om alltså den språkliga förmågan vid tre års ålder är det som på längre sikt hänger 
samman med en god läsförmåga (ibid.: 90). Detta stämmer väl ihop med det Høien och Lundberg 
(1988: 165) skriver om att förståelse för kopplingen mellan grafem och fonem är väsentlig för att 
kunna ta till sig den alfabetiska koden. Till följd av detta poängterar Lundberg (2007: 6) vikten av att 
träna den språkliga medvetenheten med barnen redan tidigt i skolan, och att varje dag leka språklekar 
med barnen i förskoleklass. På så sätt kan man ge barnen en möjlighet att öva upp sin språkliga 
medvetenhet – att kunna skilja på språkets form och dess innehåll – av vilken fonologisk medvetenhet 
är en del (ibid.: 3, 9). Magnusson och Nauclér (1990: 50) pekar också på att den fonologiska 
medvetenheten och utvecklingen av ett skriftspråk har medierande verkan sinsemellan, vilket innebär 
att man kan fortsätta att träna språklekar även efter att barnen har börjat läsa och skriva, men också att 
den fonologiska medvetenheten stärks av den skriftspråkliga träningen. 

Musik, språk och hjärnan 
Att jämföra talspråk och musik kan innebära att man finner de två väldigt olika, då mycket skiljer dem 
åt; ibland kan det dock vara intressantare att bortse från olikheterna och istället titta på vad som 
faktiskt länkar dem samman. Detta skriver Patel (2008: 72) och hans utgångspunkt till detta är att 
musik och språk är människans minsta gemensamma nämnare. Någon form av musik och någon form 
av språk går att finna i alla mänskliga kulturer, även om allt annat skiljer sig åt. Lägg därtill att både 
musik och talspråk är uppbyggda på samma sätt, av ljud som tillsammans skapar fraser och mönster 
(ibid.: 3f). Även Saffran (2003: 1) skriver om den särskilda vikt musik och språk tycks ha för 
människor, genom att peka på att språk och musik är det som allra först fångar ett spädbarns intresse, 
vid sidan av mänskliga ansikten. Hur språken och musiken låter inom varje kultur skiljer sig 
naturligtvis åt, och Patel (2008: 9, 238) skriver att det lilla barnet lär sig att känna igen sin kulturs 
musik precis som det lär sig sitt eget modersmål; hur man sedan skapar musik påverkas av 
språkmelodin i det egna modersmålet. Även Bidelman, Gandour och Krishnan (2011: 425) menar att 
man genom den exponering av språk och musik som man utsätts för, lär in sitt modersmål eller en 
musikalisk förmåga. 

Vilka är då likheterna och skillnaderna mellan musik och språk? En likhet som konstaterats ovan är att 
byggstenarna påminner mycket om varandra, men även de mekanismer som krävs för perception av 
språk respektive musik är desamma, menar Patel (ibid.: 10). Detta tycks även en studie av Saffran, 
Johnson, Aslin och Newport (1999: 49) visa, då denna pekar på att liknande funktioner används för att 
lära in språk och musik, vilket syns i studier av både spädbarn och vuxna. Patel (2008: 9) skriver dock 
vidare att perceptionen fokuserar på olika områden: perception av tonhöjd har en större betydelse inom 
musiken, medan det är viktigare att uppfatta klangfärg i tal. Detta innebär inte att tonhöjd är oviktigt i 
språk; tvärtom pratar människor väldigt sällan med bara en ton – monotont – trots att det är fysiskt 
möjligt. Att låta språkljuden växla i tonhöjd utnyttjas bland annat till att uttrycka känslor, som sorg 
och glädje, men tonhöjden kan även ha en rent semantisk funktion i vissa språk, så kallade tonspråk. 
Dessa språk är vanliga i Afrika och Asien (ibid.: 40f, Bidelman et al., 2011: 425). Även i 
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tonaccentspråk, som svenska är ett exempel på, kan förändringar i tonhöjd få en semantisk funktion på 
vissa ord; melodin påverkar exempelvis om ordet tomten är bestämd form av tomt eller tomte. 

Flera forskare pekar också på att de områden i hjärnan som aktiveras vid perception av tal respektive 
musik överlappar varandra (bland andra Brown, Martinez & Parsons, 2006: 2791, Patel, 2008: 86, 
238). Brown et al. (ibid.: 2795) visade med hjälp av hjärnröntgen att flera områden som aktiveras i 
hjärnan vid sång även aktiveras vid tal. Detta testades genom att låta informanter höra en melodislinga 
eller en halv mening, och sedan improvisatoriskt svara på meningen eller melodin. De kunde då se att 
båda hjärnhalvorna aktiverades vid båda aktiviteterna, även om vänster hjärnhalva fokuserades lite 
mer vid tal (ibid.: 2791, 2794). Att områdena tycks överlappa kan förklara den studie som Bidelman et 
al. (2011) presenterar, och som visar att en inövad perceptionsförmåga inom språk eller musik kan 
användas till att stärka perceptionsförmågan inom det andra området. Detta visades genom att låta 
mandarinspråkiga, engelskspråkiga amatörmusiker och engelskspråkiga utan musikträning genomgå 
test i att urskilja både musikaliska och lingvistiska tonhöjdsförändringar (de senare hämtade ur 
tonspråket mandarin). Resultatet visar att både musiker och mandarinspråkiga har hög förmåga att 
urskilja båda dessa ljud, trots att de bara har fått träning inom ett av områdena, medan de 
engelskspråkiga utan musikträning ligger långt efter i perceptionsförmåga. Dock presterade de 
mandarinspråkiga bäst på stimulin med den lingvistiska tonen, medan musikerna presterade bäst på 
den ickelingvistiska stimulin. Bidelman et al. (ibid.: 430) menar att detta visar att människan kan 
överföra förmågan till tonhöjdsperception mellan musikalisk och lingvistisk sådan. Något som 
motsäger detta är dock forskning på tondöva1 där dessa har god förmåga att urskilja tonhöjdsvarians i 
talat språk, trots att de inte hör samma skillnad i ickelingvistiska melodier. Detta skulle dock kunna 
bero på att det i prosodin ofta finns stora skillnader i tonhöjd, medan det är på de små intervallen som 
tondöva urskiljs från icke tondöva, menar Patel (2008: 230f). 

Musik som verktyg för språkutveckling 
Lamb och Gregory (1993: 19) har undersökt sambandet mellan läsförmåga och perception av såväl 
språkliga som musikaliska ljud. Studien testade engelskspråkiga barn i motsvarande förskoleklass (i 
genomsnitt fem år gamla) i både olika sorters läsförmåga, som ord- och bokstavsigenkänning, och två 
auditiva perceptionstest: ett i bokstavsljud och ett i att urskilja tonhöjd hos toner och tonkluster (ibid.: 
21ff). Det de fann var att förmåga att höra om två toner eller tonkluster var identiska eller ändrades, 
hängde väl samman med läsförmågan. Det gjorde även, som förväntat, testet i fonologisk medvetenhet 
(ibid.: 23). De testade också förmågan att urskilja klangfärg hos en ton, en auditiv perceptionsförmåga 
som Patel (2008: 9) menar hör närmare ihop med talat språk än vad tonhöjd gör, men de fann att denna 
förmåga inte korrelerade med någon av de andra förmågorna (Lamb & Gregory, 1993: 23). Bolduc 
och Montésinos-Gelet (2005) gjorde sedan en liknande studie med franskspråkiga barn; förmågan att 
avgöra om två toner var identiska eller inte jämfördes med barnens fonologiska medvetenhet (ibid.: 6). 
Även de fann ett tydligt samband mellan de båda förmågorna, medan förmågor rörande rytm, vilket 
användes som kontrolltest, inte korrelerade med den fonologiska medvetenheten (ibid.: 10). 
Peynircioğlu, Durgunoğlu och Öney-Küsefoğlu (2002: 68) visade att detta samband även tycks finnas 
hos turkiskspråkiga barn; i deras studie gjordes samma experiment med både turkiska och engelska 

                                                      
1 Med tondöva menas den grupp individer som, trots musikalisk träning och mycken exponering för musik 

samt med fungerande hörselorgan, inte förmår höra skillnad på tonhöjd i andras eller eget musicerande. 

Dessa skall inte förväxlas med människor som själva diagnosticerar sig som tondöva, ofta på grund av 

att de inte upplever sig sjunga vackert (Patel, 2008: 229). 
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barn. De fann att det i båda experimenten fanns en tydlig korrelation mellan fonologisk medvetenhet 
och musikalisk perceptionsförmåga (ibid.: 77). De resonerar över huruvida sambandet egentligen har 
att göra med andra kognitiva förmågor som krävs i båda övningarna, som arbetsminne eller 
koncentrationsförmåga, men menar ändå att det tydliga sambandet mellan resultaten i de båda testerna 
pekar på att fonologisk medvetenhet kan höra samman med mer generell auditiv perception än vad 
som nu ryms i begreppet (ibid.). 

Den presenterade forskningen ovan har endast mätt sambandet mellan tonhöjdsperception, fonologisk 
medvetenhet och läsning vid ett specifikt tillfälle. Lamb och Gregory (1993: 24f) avslutar dock sin 
artikel med att det utifrån deras resultat vore intressant att se vilken effekt musikundervisning får för 
språkutvecklingen på sikt, vilket andra forskare efter dem har valt att göra. Gromko (2005: 202f) 
studerade hur undervisning i musik under fyra månader påverkade språkutvecklingen hos barn i 
motsvarande förskoleklass. Fyra parallellklasser på en amerikansk skola utvaldes till 
interventionsgrupp, medan klasserna på en annan skola tjänade som kontrollgrupp. Undervisningen 
gick till så att barnen en gång i veckan fick träffa en student i musikmetodik som under en halvtimma 
undervisade gruppen i både sång, spel, läsning av musikaliska symboler och dans och rörelse. En 
liknande musikmetod använde Dahlbäck (2011: 67, 69ff) i sin aktionsforskningsstudie, med den 
skillnaden att musiksamlingarna inledde varje skoldag, och varade under hela läsåret. Även här 
användes multimodala sätt att närma sig språket och musiken, och man arbetade både med språket 
(bokstäver, rim och hela texter) och med musikens egna symboler, samt musicerande, dans och 
skapande. Det man fann i båda studierna var att barnen som genomgick musikträningen utvecklades 
snabbare än förväntat, eller snabbare än kontrollgruppen, i sin språkutveckling (Gromko, 2005: 203ff, 
Dahlbäck, 2011: 126). Gromko (ibid.: 206) diskuterar dock huruvida resultaten kan bero på andra 
saker, som det faktum att barnen i interventionsgruppen fick uppleva något nytt och fick mer 
uppmärksamhet. Detta skulle också kunna förklara en del av framgången i Dahlbäcks studie, där ingen 
jämförelsegrupp heller användes. Att musik på olika sätt kan främja språkutveckling och läsinlärning 
har dock visats i ett flertal studier, och Standley (2008: 17, 24f) visar i en sammanställning av olika 
interventionsstudier att även interventioner så korta som fyra veckor gav effekt för läsinlärningen. 
Dahlbäck (2011: 118, 121) menar dessutom att språk och musik har en medierande verkan på 
varandra, vilket innebär att även musikförmågor kan utvecklas genom en samverkan mellan språk och 
musik. Detta stämmer också med de resultat som Bidelman et al. (2011: 426) presenterar, vilka visar 
att musikalisk träning förbättrar den fonologiska perceptionen, och gör det lättare att lära sig urskilja 
tonhöjd även i språkljud, som i tonspråken, men även att kunskaper i ett tonspråk kan förbättra den 
musikaliska perceptionen. 

Metod 

Interventionsstudie eller aktionsforskning? 
Det finns olika sätt att bedriva forskning i en skolkontext. Rönnerman (2004a: 11) skriver i förordet 
till sin bok om aktionsforskning, om hur forskningen på och för läraryrket ofta har bedrivits av andra 
än lärare, och hur detta nu är på väg att ändras. Forskningen kommer på så sätt närmare praktiken 
(Rönnerman, 2004b: 15). I arbetet med föreliggande studie gick jag som lärarstudent in som blivande 
praktiker i en skolkontext, men samtidigt tog jag rollen av en utifrån undersökande. Därför kommer 
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här en genomgång av de två forskningspraktiker som formade studien: interventionsstudier och 
aktionsforskning. 

Fisher och Foreit (2002) ger en överblick över hur interventionsstudier kan gå till inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Studien går att utforma på olika sätt, med flera olika 
interventionsgrupper eller bara en, och under olika lång tid. Interventionsgrupp är den grupp som blir 
utsatt för ett försök eller en aktion, medan en likvärdig grupp som inte utsätts för interventionen kan 
användas till att jämföra interventionsgruppens resultat med. Om informanterna har slumpats in i den 
ena eller andra gruppen pratar man om interventionsgrupp och kontrollgrupp, medan en kontrollgrupp 
som har satts samman genom olika former av selektion kallas för jämförelsegrupp (ibid.: 50). 
Författarna tar också upp hur man inom interventioner kan förhålla sig till reliabilitet och validitet, och 
menar att den största risken att det förstnämnda påverkas är att informanterna inte förstår 
instruktionerna för undersökningen, eller intervjufrågorna. De skriver också att en studie kan nå 
antingen extern eller intern validitet, där extern validitet innebär att resultatet är generaliserbart. Även 
ett resultat med intern validitet kan dock vara värt att beakta (ibid.: 45f). 

En vanlig form av intervention i mindre skala är studier där man har valt att använda jämförelsegrupp 
istället för kontrollgrupp då studien ska utföras på bara en enhet (exempelvis en skola) och att man 
därför vill skilja de båda grupperna åt för att undvika att effekter från interventionen överförs till 
jämförelsegruppen. Informanterna kan då inte slumpas in i grupperna, utan hela klassen måste tillhöra 
samma grupp – interventionsgrupp eller jämförelsegrupp. Studien designas då så att ett förtest 
genomförs med båda grupperna för att säkerställa att grupperna är likvärdiga. Efter genomförd 
intervention i den ena gruppen utförs sedan ett eftertest för att urskilja om ökningen i 
interventionsgruppen är större än i jämförelsegruppen, som inte har genomgått en intervention (Fisher 
& Foreit, 2002: 55).  

Aktionsforskningen skiljer sig från en traditionell interventionsstudie genom att initiativet till 
forskningen inte kommer uppifrån en myndighet eller forskare, utan utgår ifrån de frågor som 
uppkommer i praktiken (Rönnerman, 2004b: 14). Istället för den linjära forskningsdesign som 
interventionsstudier har (med förtest, intervention och eftertest) är aktionsforskningen upplagd som en 
spiral eller cirkel, där man planerar, agerar, observerar och reflekterar, för att sedan utifrån sina 
reflektioner ha möjlighet att påbörja ett nytt varv i aktionsforskningsspiralen (ibid.: 26). Forskningen 
utgår på så sätt från praktiken, för att hela tiden återkomma till praktiken och hur den kan förändras, 
snarare än bara förklaras (Berlin, 2004: 209, Burns, 2012). Rönnerman (2004b: 13) skriver att 
aktionsforskningen blir en ”relation mellan tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken”. 

En aspekt som också skiljer ut aktionsforskning från annan forskning är att forskningen bedrivs med 
människor och inte på människor, menar Burns (2012). Hon menar också att forskaren i en 
aktionsforskningsstudie alltid är direkt delaktig i aktionen. På denna punkt är dock Berlin (2004: 216) 
av en annan åsikt, då han skriver att forskarens roll kan variera från att var direkt deltagande, till att ha 
en viss distans, men sedan föra en diskussion om resultaten med praktikerna. Eftersom forskningen på 
detta sätt är så nära knuten till en specifik kontext kan resultaten inte bli generaliserbara, då ingen 
praktik är identisk med någon annan (Rönnerman, 2004b: 15). 

Med denna bakgrund har jag valt att arbeta utifrån interventionsstudiedesign, men med drag åt 
aktionsforskning eftersom studien syftar till att påverka praktiken – dock inte nödvändigtvis praktiken 
på den skola där studien genomfördes, utan skolpraktik generellt och framför allt mig som blivande 
lärare. Men då initiativet till studien kommer från mig som blivande lärare, snarare än uppifrån, och 
dessutom syftar till att förändra en specifik kontext, har den tydliga drag av aktionsforskning (ibid.: 
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14, Burns, 2012). Resultaten är inte heller överförbara till en annan kontext än den undersökta, vilket 
dock kan stämma överens med både aktionsforskning och en interventionsstudie med jämförelsegrupp 
(Fisher & Foreit, 2002: 55, Rönnerman, 2004b: 15). Något som skiljer studien från 
aktionsforskningstraditionen är att den saknar den spiralformade designen och nära samarbetet med 
praktikerna som kännetecknar aktionsforskning, och istället har en linjär design med förtest, 
intervention och eftertest (ibid.: 14, 26, Berlin, 2004: 209). 

Urval 
Materialet har inhämtats från två förskoleklasser på samma skola. Sammanlagt går 42 barn i de båda 
klasserna. Skolan är belägen i ett medelklassområde, och en stor andel av eleverna har svenska som 
andraspråk2. I varje förskoleklass undervisar två lärare. Även skolans musiklärare var involverad i 
projektet. Den ena av förskoleklasserna fungerar här som interventionsgrupp (iv-grupp), alltså den 
grupp hos vilken aktionen utförs, medan den andra klassen agerar jämförelsegrupp (jm-grupp). 

Fisher och Foreit (2002: 47) menar att interventionsgruppen och jämförelsegruppen i en studie bör 
vara så lika varandra som möjligt för att inte validiteten ska påverkas. Detta görs genom så kallad 
slumpmässig tilldelning (random assignment), vilket innebär att grupperna har valts ut slumpmässigt, 
men efter särskilda kriterier som ska säkerställa likheten grupperna emellan, till skillnad från 
gruppfördelningen i ett stickprov (random sampling) där de båda grupperna kan råka bli olika och 
därmed svåra att jämföra (ibid.: 50). Utifrån denna synvinkel har jag valt att undersöka två 
parallellklasser på samma skola, för att få så likvärdig kontext som möjligt för de båda grupperna, och 
samma upptagningsområde för elevunderlaget. Dock innebär det faktum att endast en skola deltar i 
studien att resultatet bygger på ett icke-sannolikhetsurval, vilket gör att resultatet inte blir 
generaliserbart; detta eftersom det inte går att fastslå att andra skolor i Sverige fungerar på precis 
samma sätt, samt att informanterna i studien inte kan representera alla Sveriges sexåringar (Larsen, 
2009: 38, 77). Men även om studien inte bygger på ett sannolikhetsurval så skedde alltså ett 
slumpmässigt urval av skolan, eftersom den inte är utvald efter några särskilda karaktäristika. 
Indelningen i interventionsgrupp och jämförelsegrupp utfördes dock genom självselektion, då lärarna 
själva fick önska grupp (ibid.: 77f). 

Bortfall 

Innan studien påbörjades skickades ett informationsbrev ut till vårdnadshavarna i förskoleklasserna (se 
bilaga 4). Eftersom studiens test inte ingick i skolans ordinarie undervisning, samt att en utomstående 
genomförde testen, valdes efter samrådan med skolans rektor att inte tolka resultaten som offentlig 
handling. Berörda vårdnadshavare fick därför avgöra huruvida barnens testresultat skulle ingå i studien 
eller inte. Av de 42 barnen fick tre stycken inte delta i studien för sina vårdnadshavare. 
Vårdnadshavarna till ytterligare två barn kunde jag inte komma i kontakt med, och deras resultat togs 
därför inte heller med i studien. 19 barn i interventionsgruppen och 18 barn i jämförelsegruppen fick 
av sina vårdnadshavare godkännande att delta.  

                                                      
2 Att eleverna har svenska som andraspråk definieras här som att ett annat språk än svenska är elevernas 

starkaste språk, och/eller föräldrarnas språk, även om kunskaperna i svenska skiftar mellan barnen i 

studien. 
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Insamling 
Eftersom undersökningen syftar till att både få en representativ bild av hur tonhöjdsperception 
korrelerar med fonologisk medvetenhet, och att djupare ta del av hur arbetet med tonhöjd togs emot i 
en specifik klass, valdes både kvantitativa och kvalitativa metoder (Larsen, 2009: 23, 28). Att använda 
fler insamlingsmetoder än en kan också väga upp de svagheter som finns i varje metod, och hjälpa till 
att ge en mer sann bild (Johansson & Svedner, 2000: 17, Larsen, 2009: 28). De metoder som användes 
var kvantitativa test av fonologisk medvetenhet, läsförståelse och musikalisk auditiv perception, samt 
kvalitativa intervjuer. De tre kvantitativa testen bestod av de båda standardiserade testen Fonolek 
(Olofsson & Hemmingsson, 1994) och Vilken bild är rätt? (Lundberg, 2001), samt ett 
egenkomponerat test av musikperception, vilket skapats med Lamb och Gregorys (1993) 
musikperceptionstest som utgångspunkt. Dessa test kommer att presenteras mer ingående nedan. 

För- och eftertest 

Studien inleddes med att låta alla barn göra testerna av fonologisk medvetenhet och 
tonhöjdsperception. De barn som fick minst 13 av 18 rätt på fonolektestet fick även göra ett test i 
läsförståelse. Detta gjordes för att interventionen syftade till att mäta en eventuell ökning av 
testresultaten efter projektets fullföljande, och jag därför ville komma runt den takeffekt3 som enligt 
Olofsson och Hemmingsson (1994: 9) uppstår i Fonolek, och som medför att en ökning inte skulle 
kunna mätas hos de elever som fått full pott på den första testomgången. Enligt utformningen av testet 
(ibid.: 10) visar sig takeffekten först vid 18 poäng, men eftersom jag inte kunde avgöra efter den första 
testomgången vilka barn som skulle få alla rätt vid omgång två, valde jag att hellre testa för många 
barn än för få. Jag gjorde dock bedömningen att de barn som fick 12 av 18 poäng (eller lägre) på det 
första testet skulle ha mycket liten chans att få 18 av 18 poäng på test två. 

Testtillfällena utformades för att vara så lika som möjligt för samtliga informanter. För de båda 
standardiserade testen fanns tydliga instruktioner att tillgå, vilka följdes så långt som möjligt angående 
upplägg, muntliga instruktioner till informanterna och gruppernas storlek. För testet av 
tonhöjdsperception fanns ungefärliga instruktioner för utförandet beskrivna hos Lamb och Gregory 
(1993), varför dessa användes. Testens omständigheter var med andra ord lika på de punkter som jag 
hade möjlighet att påverka, även om vissa punkter kunde skilja sig åt. Ett exempel på en sådan punkt 
är gruppernas storlek, som varierade på grund av sjukdom hos barnen under testperioderna. 

Fonolek 

Testet Fonolek är ett standardiserat test av fonologisk medvetenhet för årskurs ett (Olofsson & 
Hemmingsson, 1994). Det valdes eftersom det förväntas ha god reliabilitet (ibid.: 11ff) och för att 
kunna jämföra resultaten med dem ifrån tidigare studier av skolan (Wendefors, 2011), då testet utförs 
årligen i skolans förskoleklasser. Testet är avsett för nybörjarläsare (Olofsson & Hemmingsson, 1994: 
3) och passar därför bra för förskoleklass, även om det i titeln sägs vara avsett för årskurs ett. Fonolek 
utförs i grupp, men då många barn var sjuka under testperioderna varierade gruppstorlekarna från ett 
barn till tretton. De elever som skolans lärare i svenska som andraspråk bedömde som nybörjare i 
svenska fick göra testet i mindre grupper och långsammare tempo. Testet består av tre delprov – 
initialt ljud, ljudsegmentering och ljudsyntes – och innehåller sammanlagt 18 uppgifter. 

                                                      
3 Att testet har en takeffekt innebär att spridningen inte bildar en normalfördelningskurva, vilket händer 

när många elever får maxpoäng (Olofsson & Hemmingsson, 1994: 9). 
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Vilken bild är rätt? 

Som lästest användes testet Vilken bild är rätt? (Lundberg, 2001). Syftet var att välja ett test som inte 
skulle vara möjligt att få alla rätt på, för att ingen takeffekt skulle kunna uppstå; testet är egentligen 
utformat för årskurs två och tre. Testet består av 38 meningar med fyra bilder till varje mening, varav 
endast en är rätt. Barnen ska sedan markera vilken bild som tillhör meningen. Detta görs på tid – efter 
fem minuter räknas antal rätt markerade bilder.  

Musiktestet 

Som musiktest användes det test som Lamb och Gregory (1993) använde i sin studie. Dock fanns 
utformandet av testet inte nerskrivet i en bilaga, varför ett likvärdigt test fick konstrueras – dock efter 
de instruktioner som finns angivna (ibid.: 22f). Dessa test fick barnen utföra en och en tillsammans 
med mig. Eftersom testet gick ut på att avgöra om två toner var identiska eller ändrades, inleddes testet 
med att göra klart att barnet förstod begreppen lika och olika. Sedan följde dessa instruktioner: ”Du 
kommer att få höra två ljud efter varandra. Ibland kommer det första ljudet att låta likadant som det 
andra ljudet – den är lika ljus eller mörk – och ibland kommer det första ljudet att vara olikt det andra 
ljudet. Jag vill att du lyssnar riktigt noga på båda ljuden, och efteråt så kommer jag att fråga om de lät 
olika eller om de lät lika ljusa eller mörka.” Innan varje testdel följde två ljudpar där barnet fick 
feedback på sitt svar (se bilaga 6). Ljuden var förinspelade och spelades upp på en cd-spelare. 
Eftersom testet inte var standardiserat, och inga exakta angivelser för utförandet fanns tillgängliga, 
gjordes först ett test med en sexåring från en annan skola som en kontroll av testets utformning. Ändå 
kunde allting inte planeras i detalj: ofta var jag tvungen att använda mig av olika rum för testningen, 
och vid ett par tillfällen blev testet avbrutet av personal eller elever, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Tonhöjdsövningarna 

Efter förtesten instruerades de två lärarna i interventionsgruppen, samt musikläraren, att göra 
tonhöjdsövningar med barnen i interventionsgruppen (se bilaga 1). Lärarna informerades både 
skriftligt och muntligt om tillvägagångssätt för övningarna, samt att övningarna skulle inkluderas i den 
vanliga undervisningen och inte pekas ut som något annorlunda eller något som var förknippat med 
mig och mina tester – detta för att undvika felkällor vid testningen. På grund av detta höll jag inte själv 
i musikövningarna, men vid ett par tillfällen fick jag möjlighet att se när lärarna gjorde övningar med 
barnen under mina besök på skolan. Vilka övningar som valdes till vilka dagar är beskrivet i bilaga 2. 

Intervjuer 

Efter att ha genomfört de tre testerna en andra gång avslutades insamlandet med kvalitativa intervjuer 
med musikläraren samt en lärare ur vardera gruppen. Intervjuerna var ostrukturerade, vilket innebär att 
inget intervjuformulär användes (Larsen, 2009: 84, 93f). Istället användes en intervjuguide (se bilaga 
3). Lärarna intervjuades var och en för sig, då det inte var fanns möjlighet för en gemensam intervju. 
De tre intervjuerna spelades in och har sedan transkriberats.  

Etiska överväganden 
I studien har vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav beaktats; dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990: 6). 
Informationskravet innebär att de som berörs av studien ska informeras om studiens syfte (ibid.: 7) 
vilket här gjordes genom skriftlig information till de berörda barnens vårdnadshavare (se bilaga 4). De 
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berörda lärarna blev istället informerade muntligt. I vetenskapsrådets skrift (ibid.: 5) beskrivs hur 
informationskravet ibland kan krocka med forskningens syfte, och att man då bör göra en avvägning 
av hur mycket information som är möjlig att ge utan att störa studien, samt hur lite information 
informanterna kan klara sig med utan att uppleva sig kränkta. Med detta i åtanke valde jag att endast 
informera skolans rektor och de fem medverkande lärarna om att studien var en intervention – övriga 
fick enbart veta att jag undersökte skolans arbete med språkutveckling, eftersom resultatet skulle 
kunna påverkas av att föräldrar eller barn visste huruvida de tillhörde interventionsgrupp eller 
jämförelsegrupp. Även andra lärare på skolan som frågade fick denna version, som också står i 
informationsbrevet. Barnen delgavs inte alls information om studien, eftersom jag gjorde 
bedömningen att de var för unga för att kunna avgöra huruvida de ville delta eller ej – de fick istället 
veta att jag var där för att ”lära mig att bli lärare” samt att tester och observationer var till för att ta 
reda på vad de kunde och hur deras lärare arbetade. De fick alltså reda på orsaken till att jag var där, 
även om det bara var en förenklad del av sanningen. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätt att delta i studien frivilligt (ibid.: 9) vilket är 
uppfyllt via de deltagande lärarnas muntliga godkännande och vårdnadshavarnas underskrifter; vissa 
vårdnadshavare valde dock att lämna ett muntligt godkännande istället för blanketten. I informationen 
till lärare och föräldrar lovas anonymitet åt informanterna, vilket överensstämmer med 
konfidentialitetskravet (ibid.: 12). För att uppfylla detta är barnen, lärarna, skolan och kommunen så 
avidentifierade som möjligt. Detta innebär även att det blir svårt för vårdnadshavare till de berörda 
barnen, eller övrig personal på skolan, att identifiera klasserna eller enskilda barn. För att ytterligare 
skydda identiteterna diskuteras inte enskilda barns resultat, och informanterna är inte heller uppdelade 
i flickor och pojkar eller efter modersmål, eftersom de båda klasserna inte ser likadana ut på dessa 
punkter. 

Med det sista kravet – nyttjandekravet – menas att den insamlade datamängden endast får användas till 
den studie som det från början informerades om (ibid.: 14). Det insamlade materialet i studien har 
endast använts till denna uppsats, med ett undantag: resultaten från det andra fonolektestet 
överlämnades till skolans specialpedagog, eftersom den andra testomgången sammanföll med skolans 
egen testning av barnens fonologiska medvetenhet. I samråd med rektor och berörda lärare bestämdes 
därför att enbart jag skulle genomföra testen, för att barnen skulle slippa att göra samma test två 
gånger på kort tid. Att samma person gjorde testen i båda omgångarna innebär också att jag kunde 
kontrollera att testen genomfördes på samma sätt båda gångerna. 

Bearbetnings- och analysmetoder 
De kvantitativa testerna presenteras både i univariata analyser och i bivariata. Det innebär att de både 
analyseras var för sig, och kopplas samman med varandra för att hitta samband (Larsen, 2009: 59ff). I 
de univariata analyserna kommer både vars och ens resultat att presenteras, samt medelvärde och 
standardavvikelse, för att på så sätt få fram en tydligare bild (Olsson & Sörensen, 2007: 138f). De 
kvalitativa intervjuerna har transkriberats efter Trosts (1997: 114) modell, vilket innebär att det som 
kan vara väsentligt för studien har transkriberats med noggrannhet, medan information som inte rör 
mina frågor (som lärarens ålder eller elevernas antal) har transkriberats översiktligt. Även sådant som 
kan avslöja lärarens eller barnens identitet, som diskussioner om enskilda barns resultat, har 
transkriberats mer översiktligt. Transkriptionen har sedan reducerats till koder för att kunna göra en 
kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, Larsen, 2009: 101f). Processen för 
detta finns beskriven hos Lundman och Hällgren Graneheim (2008) och går till så att man ur varje 
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mening, eller mindre del av texten, tar ut kontentan, vilken skrivs om till en kortare text – en kod. 
Koderna ordnas sedan in under olika teman. Jag har här valt att som teman använda de sju punkterna 
från intervjuguiden (bilaga 3). Samtliga koder återfinns i bilaga 5. 

Resultat och analys 

Kvantitativa tester 
Till studien användes tre olika tester med tre olika maxpoäng. Fonolek är uppdelat i tre olika delprov 
med sex uppgifter i varje, och har alltså en maxpoäng på 18 poäng (Olofsson & Hemmingsson, 1994). 
Även musiktestet är uppdelat i tre omgångar, men med åtta uppgifter per omgång, och har alltså en 
maxpoäng på 24 poäng (Lamb & Gregory, 1993: 22f). För båda dessa test gäller att ett antal barn 
presterade i topp medan andra presterade ganska lågt, varför skalorna sträcker sig mellan minsta 
möjliga poäng (0) och högsta möjliga poäng (18 respektive 24). Läsförståelsetestet bestod av 38 
uppgifter, men gjordes på tid, varför inget barn lyckades få mer än 15 poäng (Lundberg, 2001). Skalan 
slutar därför redan vid 15. Nedan följer en redovisning av samtliga barns resultat på de tre testen, samt 
ett bivariat diagram över korrelationen mellan musikalisk perception och fonologisk medvetenhet, och 
ett diagram för korrelationen mellan musikalisk perception och läsförståelse. Det presenteras även en 
tabell med en jämförelse av detta års fonolekresultat med resultatet från föregående år, då skolan även 
då var föremål för en studie av fonologisk medvetenhet (Wendefors, 2011). 

Resultaten av de kvantitativa tester som gjordes visar att kopplingen mellan musikalisk perception och 
fonologisk medvetenhet är mycket svag (diagram 1). Visserligen tyder trendlinjen på att ett samband 
finns – särskilt före interventionen – men då spridningen är så stor som i detta fall, blir resultatet 
knappast signifikant. Korrelationen mellan musikalisk perception och läsförståelse före interventionen 
(diagram 2) är ännu svagare – efter interventionen har den försvunnit helt. En förklaring till detta kan 
vi få då vi tittar på de enskilda informanternas resultat i läsförståelse (diagram 7 och 8). Där ser vi att 
flera av informanterna i jämförelsegruppen presterar sämre på lästestet andra gången, medan flera i 
samma grupp har förbättrat sina resultat i musikperception (diagram 3 och 4). Studien kan alltså inte 
påvisa någon korrelation mellan fonologisk medvetenhet och tonhöjdsperception; tvärtemot tidigare 
forskningsresultat (Lamb & Gregory, 1993, Peynircioğlu et al., 2002, Bolduc & Montésinos-Gelet, 
2005, Bidelman et al., 2011). 

Vid en analys av resultaten i musikalisk perceptionsförmåga (diagram 3 och 4) ser man att resultaten 
för interventionsgruppen är i stort sett oförändrade, eller något sämre, efter sju veckors 
tonhöjdsövningar. En tolkning av detta är att sju veckor är för kort tid för att kunna ge ett resultat, men 
detta slår Standley (2008: 17, 24f) bort, då hennes forskningsgenomgång pekar på att musikträning 
under så kort tid som fyra veckor kan ge ett resultat. Vid en genomgång av gruppernas resultat i 
fonologisk medvetenhet och läsförståelse (diagram 5–8) ser det dock annorlunda ut. Här är det tvärt 
om interventionsgruppen som har förbättrat sina resultat, medan jämförelsegruppens resultat är 
oförändrade eller försämrade. Enstaka informanter skiljer sig dock från trenden. 

Vi kan alltså se att interventionsgruppen har förbättrat resultaten på Fonolek och läsförståelsetestet, 
men knappast på testet av musikperception. Omvänt gäller för jämförelsegruppen som har fått 
förbättrade resultat i musikperception, men ligger kvar på resultaten i Fonolek, och försämras något i  
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Diagram 1. Korrelationen mellan resultaten på testet av musikperception (maxpoäng: 24) och testet av 

fonologisk medvetenhet (maxpoäng: 18), inklusive trendlinjer. Samtliga 37 informanter. Resultaten är 

uppdelade i före och efter interventionen. 
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Diagram 2. Korrelationen mellan resultaten på testet av musikperception (maxpoäng: 24) och testet av 

läsförståelse (maxpoäng: 38, högsta poäng i studien: 15), inklusive trendlinjer. De 17 informanter som 

fick bäst resultat på fonolektestet. Resultaten är uppdelade i före och efter interventionen. 
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Diagram 3. Interventionsgruppens resultat på testet av musikperception (maxpoäng: 24), uppdelat i före 

och efter interventionen. Samtliga 19 informanters resultat redovisas. 
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Diagram 4. Jämförelsegruppens resultat på testet av musikperception (maxpoäng: 24), uppdelat i före 

och efter interventionen. Samtliga 18 informanters resultat redovisas. 
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Diagram 5. Interventionsgruppens resultat på testet av fonologisk medvetenhet (maxpoäng: 18), 

uppdelat i före och efter interventionen. Samtliga 19 informanters resultat redovisas. 
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Diagram 6. Jämförelsegruppens resultat på testet av fonologisk medvetenhet (maxpoäng: 18), uppdelat i 

före och efter interventionen. Samtliga 18 informanters resultat redovisas. 
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Diagram 7. Interventionsgruppens resultat på testet av läsförståelse (maxpoäng: 38, högsta poäng i 

studien: 15), uppdelat i före och efter interventionen. Sex informanter i iv-gruppen gjorde testet. 
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Diagram 8. Jämförelsegruppens resultat på testet av läsförståelse (maxpoäng: 38, högsta poäng i 

studien: 15), uppdelat i före och efter interventionen. Elva informanter i jm-gruppen gjorde testet. 

 
Tabell 1. Resultat från fonolektesten från testomgång två. Medelvärde, standardavvikelse, lägsta och 

högsta poäng och antal informanter per grupp, för interventionsgrupp och jämförelsegrupp, samt samma 

skolas resultat från 2011 (Wendefors, 2011: 11), och resultaten från utformandet av testet (Olofsson & 

Hemmingsson, 1994: 9ff). 

  Iv-grupp Jm-grupp 2011 1993 1990 
Medelvärde 12,7 12,4 13 12,92 12,96 
Standardavvikelse 3,4 5,69 3,75 4,8 4,8 
Minimum 4 2 5 1 1 
Maximum 18 18 18 18 18 
N 19 18 25 742 611 
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läsförståelse. Att påstå att barnen har försämrats i läsning och i sin fonologiska medvetenhet är dock 
vanskligt, då det är svårt att föreställa sig vad som skulle kunna göra barnen till sämre läsare, eller 
sämre urskiljare av språkljud. Närmare till hands ligger då att ge försämringarna andra förklaringar, 
som att testen innehöll få uppgifter, framför allt Fonolek. Bara några få felsvar, som en tursam 
gissning på test ett eller ett slarv på test två, får då stora konsekvenser för resultatet (Fisher & Foreit, 
2002). För testet av musikperception var istället en stor svaghet att varje uppgift bara hade två svar, 
med det till följd att ett barn som inte på någon uppgift uppfattar om tonen ändras eller förblir 
densamma, ändå har en statistisk möjlighet att få 12 rätt av 24.  

Enstaka barn i interventionsgruppen har dock förbättrats på både musiktestet och fonolektestet 
(diagram 3 och 5). Dessa är informanterna iv-4, iv-7, iv-16 och iv-17. Gemensamt för dessa fyra är att 
de alla fick låga poäng på det första fonolektestet: 6–9 poäng. Detta medför också att de inte testades i 
läsförståelse (då de inte fick 13 av 18 poäng på Fonolek) vilket innebär att det inte går att säga om 
deras läsutveckling förbättrades. Baserat på de många studierna av korrelationen mellan fonologisk 
medvetenhet och läsinlärning (Lundberg et al., 1980: 159, Høien & Lundberg, 1988: 167, Magnusson 
& Nauclér, 1990: 50, Stahl & Murray, 1994: 221, Frost et al., 2005: 80) kan man dock utgå ifrån att 
informanternas förutsättning för en god läsinlärning har förbättrats. 

Slutligen kan vi se i tabell 1 att interventionsgruppen efter de sju veckorna har ett medelvärde i 
Fonolek som är likvärdigt med jämförelsegruppen och medelvärdet för år 2011 (Wendefors, 2011). 
Att standardavvikelsen är något högre för jämförelsegruppen beror på att flera av barnen i klassen fick 
resultat som var flera poäng högre än medelvärdet, medan andra barn låg en bra bit under medelvärdet. 
Resultatet från studien ligger också i linje med de test som gjordes i utarbetandet av Fonolek år 1990 
och 1993 (Olofsson & Hemmingsson, 1994). Dessa test är dock gjorda på hösten i årskurs ett – 
ungefär ett halvår senare än i studien och 2011.  

Intervjuer 
Nedan följer en presentation av resultatet från de tre kvalitativa intervjuerna. Resultatet presenteras 
med hjälp av citat och de koder som utkristalliserades med hjälp av Lundman och Hällgren 
Graneheims (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys. (Se bilaga 5 för samtliga koder.) 

Läraren i interventionsgruppen menar att hon upplevde en tydlig förbättring hos eleverna – dock har 
hon svårt att sätta fingret på vad denna förbättring innebär, men hon återkommer till att metoden har 
fått effekter för barnens sång, och att lärarna i klassen har uppmuntrat barnen att tänka på att 
övningarna kan användas även på musiken, och att de inte bara är en lek. Detta syns också i koder som 
upplever förändring, utveckling, givande för sjungandet och givande för musiklektionerna. 
Musikläraren däremot svarar vet inte på frågan om vad detta har gett barnen i studien – hon har inte 
registrerat någon förändring. Hon menar däremot att barnen har lärt sig övningarna bra. Detta håller 
läraren i interventionsgruppen med om. Hon säger att barnen tar initiativ till lekarna på lektioner och 
fritidstid, och verkar tycka att lekarna är roliga. Även på musiklektionerna verkade övningarna 
uppskattas, och jag får fram koderna inte jättekul, men kul och barnen var med.  

Även om lärarna hade svårt att sätta fingret på vad i övningarna som var givande för barnen, så var de 
båda nöjda med att ha fått delta i studien. De menade att övningarna var roliga, och musikläraren 
upplevde att metoden blev ett sätt att enklare arbeta med toner och tonhöjd. Hon säger:  
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Det har jag tänkt att, det här är faktiskt ganska enkelt, men… roligt sätt att lära barnen. Än att hålla… 
Jag menar, hade… jag vet inte, om jag hade satt på musiken, om de hade fattat lika lätt, som det 
som… men här fick de uppleva själva – med kroppen och rösten. (Musikläraren) 

Musikläraren upplever alltså att inlärningen blir lättare när barnen får använda hela kroppen, vilket 
också Dahlbäck (2011: 125) skriver om. Hon menar att man genom att använda olika 
inlärningsmodeller och hela kroppen minskar risken att något barn inte kan ta till sig kunskapen. 

På lektionerna strävade lärarna efter att få barnen att ta det på allvar, säger den intervjuade läraren i 
interventionsgruppen, men hon upplever att lekmomentet är det hon tar med sig från studien – det 
andra var svårare, och koderna läses: tar med mig lekarna, säker på ”fågeln och björnen”, klockspelet 
jobbigt i början och påminna om att det inte är bara lek. Hon säger:  

Innan vi har musik så har jag haft mina samlingar… och jag har påmint barnen om att nu ska ni ha 
musik… tänk lite grand på den här mörka och ljusa rösten. Och vi har skrattat lite grand tillsammans, 
och barnen har sagt ”nu ska vi träffa musikläraren, inte Lovisa” och jag säger ”jag vet”, men vi 
övar… i alla fall övningarna har varit väldigt roliga. Jag menar… ni ska inte leka Björnen och fågeln 
när ni har musik… däremot tänk det här… ljusa och mörka rösten när ni sjunger tillsammans med 
musikläraren. (Läraren i interventionsgruppen) 

Utöver tonhöjdsprojektet är tanken att de båda klasserna ska arbeta på liknande sätt. De har samma 
ABC-bok och arbetar mycket med läsning av böcker och sagor. Dock har det av skolan ålagda arbetet 
med Bornholmsmodellen kommit längre i interventionsgruppen. Bornholm bygger på att rim och 
ramsor övas en liten stund varje dag (Lundberg, 2007), vilket läraren framhäver att de gör: Bornholm 
enligt schemat och Bornholm varje dag. I jämförelsegruppen försöker man istället få in övningarna när 
tillfälle ges, men den intervjuade läraren säger att de ännu inte har fått till någon regelbundenhet. 

Jag ville också ta reda på lärarnas åsikter om de kvantitativa resultaten. Här upplevde både läraren i 
jämförelsegruppen och i interventionsgruppen att de resultat jag visar för dem stämmer med deras 
egen bild av barnen. De menar att man som lärare har en rätt bra uppfattning om var eleverna befinner 
sig i sin utveckling, men att kvantitativa tester är bra för att bekräfta det man redan visste. Ibland får 
man dock se ett resultat som man inte förväntar sig, menade läraren i jämförelsegruppen. Om ett 
resultat då blir högre än förväntat ser hon det som ett kvitto på att de inte behöver oroa sig – eleven låg 
inte så dåligt till som de trodde. Låga resultat följs dock upp. Hos båda klasslärarna finns koder som 
stämmer oftast, resultaten stämmer i stort, läsresultaten troliga och koll på var de flesta ligger. Med 
andra ord litar lärarna på att kvantitativa resultat oftast ger en rättvisande bild, även om de också går 
efter sin egen uppfattning om barnens nivå. Även Lundberg et al. (1980) skriver att det är vanskligt att 
enbart gå efter kvantitativa resultat. Läraren i jämförelsegruppen menade dock att detta att testen är 
genomförda i grupp blir en felkälla, eftersom man när man gör testen med ett barn i taget har möjlighet 
att stanna upp och försäkra sig om att barnen inte gör slarvfel. Läraren upplevde först att testet var väl 
svårt och att testsituationen inte var rättvisande, men håller med om att resultaten verkar stämma i stort 
när hon får se hur barnen har presterat. Hon trodde också att minskningar i resultatet kunde bero på att 
hon inte befann sig i testrummet under den andra testomgången, utan då tog hand om den del av 
klassen som inte gjorde testet vid tillfället; när hon var med menade hon att hon kunde hjälpa barnen 
att koncentrera sig på rätt uppgift och förklara instruktionerna ytterligare. Dock var det inte de barn 
som hon satt bredvid på testomgång ett som sedan presterade sämre, så troligare är att de som 
minskade fick för många rätt på första omgången på grund av gissningar, eller för få på andra 
omgången på grund av slarvfel. Lärarna säger att: de flesta stora ökningar verkar troliga – inte alla, 
enstaka borde ha ökat mer, grupptest ogynnsamt för de svagaste, minskningar: gissat rätt första 
gången och minskningar: dålig dag under test två.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
I studien användes fyra olika metoder: tre kvantitativa test samt kvalitativa intervjuer. Det innebar att 
materialet blev ganska stort, och tog mycket tid: det var många test som skulle arrangeras och rättas, 
intervjuer skulle genomföras, transkriberas och kodas. Utöver detta genomfördes en intervention 
mellan testen, och mycket tid gick åt till att stötta och instruera de medverkande lärarna. Med detta i 
beaktande har jag svårt att se hur jag skulle kunna använda fler metoder eller ett större urval. Ändå 
upplevde jag vid rapportskrivandet att det var mycket som jag hade velat göra bättre eller mer av. Det 
hade varit intressant att intervjua barnen närmare för att se hur de upplevde testen och hur de 
uppskattade sin egen förmåga. Genom inofficiella samtal framkom att nästan samtliga upplevde testen 
som positiva och lätta – oavsett hur många rätt de sedan visade sig få. Detta gällde framför allt för 
musiktesten. 

Att på detta sätt försöka fastställa barns kunskaper inom ett specifikt område med ett kvantitativt test 
är alltid svårt, eftersom slarvfel å ena sidan och tursamma gissningar å andra sidan alltid blir en 
felkälla. I intervjun med läraren för jämförelsegruppen samtalade vi om hur testen kan, och bör, göras 
mer kvalitativa när syftet är den formativa bedömning som man som lärare är ute efter; detta till 
exempel genom att gå tillbaka till uppgifter som eleven inte verkar ha förstått, eller har svarat slarvigt 
på. När syftet med testen är att samla in data till en studie som denna, blir detta förfaringssätt mer 
vanskligt, eftersom det kräver en mer eller mindre subjektiv bedömning och bygger på att den som 
utför testen känner informanterna väl. Därför var jag i min undersökande roll tvungen att strikt följa de 
förutbestämda manualerna för varje test, medveten om att det skulle innebära att några barn skulle 
prestera sämre än sitt bästa, eftersom det var enda sättet att upprätthålla reliabiliteten. Förmodligen 
hade testen därför sagt mer om de hade utförts med fler informanter, eller om testen hade innehållit 
fler uppgifter. Dock hade studien då blivit väl stor för att rymmas inom uppsatsens ramar, och med 
sina 37 informanter kan studien ändå ge en fingervisning om korrelationen mellan musikalisk och 
språklig perception. 

Trots att jag alltså strävade efter att utföra testen så identiskt som möjligt, var det saker utanför min 
kontroll som påverkade situationen, och därmed också kan ha påverkat resultatet. Det var exempelvis 
olika stora grupper i fonolektesten, då många barn var sjuka och fick testas senare, samma vecka eller 
veckan därpå, i ”uppsamlingsheat”. Även andra saker skilde sig mellan testen, som att personal eller 
elever kom in och störde under vissa barns test, varför vi fick ta en kort paus vilket kan ha lett till att 
barnet tappade koncentrationen. Att testen utfördes i olika klassrum vid olika tillfällen kan också ha 
påverkat – var rummet beläget nära skolgården med lekande barn, innehöll det snurrstolar eller vanliga 
stolar? Jag fann att det var omöjligt att styra över allt även om jag hade samma kläder, försökte att 
hålla samma avstånd mellan mig, informanten och cd-spelaren, och till och med tog ur batterier ur 
högljudda väggur.  

Efteråt har jag insett att jag skulle ha velat göra flera saker annorlunda om jag hade kunnat gå tillbaka. 
Det hade till exempel varit intressant att göra lästestet med samtliga barn, istället för med dem som 
fick 13–18 poäng på Fonolek. Nu blev urvalet väl litet för lästestet, och det är inget som säger att de 
som fick 0–12 poäng på Fonolek skulle ha fått 0 poäng på lästestet per automatik. Det hade också varit 
intressant att se hur resultatet hade blivit om fler veckor hade lagts på övningarna. En intressant tanke 
hade också varit att själv göra övningarna med barnen. Nu valde jag att inte göra det, eftersom jag ville 
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att undervisningsmiljön skulle vara så vanlig som möjligt, men jag hade då i istället kunnat veta exakt 
hur övningarna utfördes. Nu framkom det i intervjuerna att varken läraren i interventionsgruppen eller 
musikläraren helt hade förstått mina instruktioner.  

 

Resultatdiskussion 
De resultat jag fick stämde inte med den forskning jag hade funnit inom området, eftersom jag inte 
fann någon korrelation mellan fonologisk medvetenhet och musikalisk perception. 
Interventionsgruppen blev inte heller bättre på att höra tonhöjd efter interventionen. Dock måste man, 
som alltid när det gäller en studie av detta mått, vara försiktig i tolkningen av resultatet. Stora 
förbättringar i resultaten kan bero på olika orsaker som inte har med studien att göra – ett barn hade 
precis börjat i svensk skola när studien inleddes; ett annat har troligtvis, utifrån den kunskap jag har 
om detta barn, vilken jag av etiska skäl inte kan redogöra för här, haft ogynnsamma förhållanden 
under första testet. Minskningar i resultaten kan också ha flera orsaker, som tur under första testet, 
eller dåliga förutsättningar under det andra. Dock vågar jag säga att de med största sannolikhet inte 
beror på att barnen i studien har blivit sämre på att läsa, sämre på att uppfatta språkljud eller sämre på 
att uppfatta tonhöjd – detta skulle ha varit otroligt. En möjlig anledning till en minskning av 
läsresultaten skulle kunna vara att barnen inte uppfattade att de förväntades läsa så fort som möjligt, då 
detta är något onaturligt i en lässituation – oftare efterfrågas att man ska läsa mycket eller rätt. 
Ökningen på Fonolek hos interventionsgruppen kan också förklaras av att de arbetar mer aktivt med 
Bornholmsmodellen än den andra klassen. 

Det faktum att instruktionerna inte följdes av lärarna gör att det blir svårt att avgöra om interventionen 
hade gett resultat under optimala förhållanden. Musikläraren blandade ihop interventionsgruppen och 
jämförelsegruppen och klasslärarna poängterade (enligt intervjun) övningarna som just särskilda 
övningar, starkt sammankopplade med mig, och inte lekar och sånger som vilka som helst. Både 
klasslärarna och musikläraren hade också svårt med instruktionerna för övningarna, vilket innebar att 
de inte utfördes enligt beskrivningen. Det hade därför varit intressant att se hur resultatet hade sett ut 
om instruktionerna hade följts noggrannare. Ett sätt att eliminera risken för att instruktionerna inte 
uppfattades eller följdes hade varit att, som i Gromkos (2005) studie, själv gå in och utföra övningarna 
med interventionsgruppen, men då hade istället frågan väckts huruvida eventuella resultat skulle bero 
på att barnen upplevde situationen som ny och spännande, vilket också Gromko diskuterar (ibid.: 206). 
Eftersom den intervjuade läraren i interventionsgruppen menar att barnen förknippade övningarna med 
mig, kan man dock fråga sig om det inte redan var så att barnen upplevde metoden som ett nytt och 
spännande moment, frånskild den vanliga undervisningen. 

En orsak till att aktionen inte resulterade i att interventionsgruppen förbättrades inom musikalisk och 
språklig perception kan vara att övningarna endast utövades under sju veckor. I Standleys (2008) 
genomgång av musiks påverkan på läsinlärningen, får vi dock exempel på ett flertal studier där 
interventioner betydligt kortare än denna har gett resultat. En annan tolkning är då att barnens 
fonologiska medvetenhet inte har förbättrats av interventionen eftersom det inte finns någon tydlig 
korrelation mellan språklig och fonologisk perception. Detta antagande går tvärtemot den forskning 
jag har funnit på området (Lamb & Gregory, 1993, Peynircioğlu et al., 2002, Bolduc & Montésinos-
Gelet, 2005), men stärks av diagram 1, där korrelationen tycks vara mycket svag. Detta skulle också 
kunna förklara att jämförelsegruppen, som faktiskt förbättrade sina resultat på testet av musikalisk 
perception, inte förbättrade resultaten på de språkliga testen, utan faktiskt presterar sämre på 
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testomgång två. Som sagt är det otroligt att en minskning i resultaten skulle bero på att barnen har 
blivit sämre på att läsa, eller har fått sämre fonologisk medvetenhet, men det är inte heller troligt att de 
skulle ha förbättrat sina språkliga förmågor och ändå presterat sämre på testen, varför 
jämförelsegruppens resultat stödjer att det inte skulle finnas någon korrelation mellan fonologisk 
medvetenhet och tonhöjdsperception. 

Som konstaterat ovan var det ändå fyra barn i interventionsgruppen som presterade bättre på både 
Fonolek och testet av tonhöjdsperception. Samtliga dessa fick låga poäng på det första fonolektestet, 
och kom i det andra testet upp på en poäng runt medelvärdet för samtliga grupper (se tabell 1). Dessa 
fyra resultat skulle kanske kunna vara en tillfällighet, men en möjlig tolkning är ändå att dessa fyra 
barn har gynnats på ett särskilt sätt av metoden i studien. Vi kan inte säga hur dessa barn skulle ha 
presterat på test två om de inte hade deltagit i interventionen, men det är inte självklart att de hade 
förbättrat sina fonolekresultat bara för att sju veckor hade passerat, eftersom inte alla barn förbättrades 
i Fonolek från test ett till test två – varken i interventionsgruppen eller i jämförelsegruppen. Då 
fonologisk medvetenhet i förskoleklass tycks vara en viktig faktor för den tidiga läsinlärningen 
(Lundberg et al., 1980, Høien & Lundberg, 1988, Magnusson & Nauclér, 1990, Stahl & Murray, 1994, 
Frost et al., 2005) är det därför möjligt att interventionen har hjälpt dessa fyra barn till den bättre 
läsinlärning, om det nu ändå kan vara så att det finns en korrelation mellan fonologisk medvetenhet 
och tonhöjdsperception. Läroplanen (Skolverket, 2011) framhäver vikten av en varierad undervisning 
just för att alla barn inte lär sig på samma sätt, eller gynnas av samma undervisningsmetoder, vilket 
dessa elevers resultat skulle kunna visa på. 

Avslutning 
Jag fann inte de resultat jag trodde att jag skulle finna innan studien inleddes. Den forskning jag hade 
hittat på området var inte så omfattande som inom exempelvis forskning gällande korrelationen mellan 
fonologisk medvetenhet och läsinlärning, men den jag fann var entydig: det fanns en korrelation 
mellan språklig och musikalisk perception. Att jag inte fann en tydlig korrelation behöver inte 
kullkasta den forskning som redan finns inom ämnet, men det stärker den åtminstone inte. 
Förmodligen är relationen mellan språk och musik – såväl i skolan som i hjärnan – långt ifrån 
färdigstuderad, och framtiden får utvisa om det kommer att komma fler studier som visar på 
sambandet mellan musik- och språkperception, eller om det även kommer att presenteras studier som 
visar på att sambandet kanske inte är så enkelt som Lamb och Gregory (1993) med flera har funnit. 

Hur korrelationen mellan språk- och musikperception ser ut är knappast bevisat genom denna studie, 
även om den kan väcka tankar om de resultat som hittills har uppvisats på området, och de som 
komma skall, men något som är intressant med studien var att fyra barn tycks ha gynnats särskilt av 
metoden. Det hade därför varit intressant att kunna göra en närmare kvalitativ studie över dessa fyra 
barn, för att närmare utreda vad deras utveckling kan bero på. Kanske beror deras ökningar på 
testresultaten på något helt annat, men genom att använda denna metod vid sidan av många andra kan 
jag kanske som ny lärare skapa en lärmiljö där alla elever hittar någon modell som fungerar och 
hjälper dem, precis som syftet med studien var från början. Dahlbäck (2011: 125) citerar en av de 
medverkande lärarna i hennes studie: 

Genom att träna kropp, hörsel, rytm, syn som projektet gör är det svårt för barn att undgå någon typ 
av inlärning. Det är ju genom att göra jag lär mig. 
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Bilaga 1 – övningar 

A. Imse vimse spindel 

Sjung visan en gång mörkt, med stora rörelser (hela kroppen): ”Bamse-bamse-spindel, o.s.v.” Andra 
gången sjungs visan ljust, med pyttesmå rörelser: ”Mini-mini-spindel, o.s.v.” Eventuellt kan visan 
sjungas en gång ”vanligt” först. 

 

B. Namnlek 

Vid uppropet kan ni be barnen att säga sina namn i en melodi uppifrån och ner (fallande), eller nerifrån 
och upp (stigande). Förebilda först för att visa hur ni menar, och visa med handen hur tonen stiger eller 
faller. Ex: ”Är Pelle här? Svara uppifrån och ner/svara fallande. – Pe-e-e-lle.” När barnen är säkrare 
kan man ge dem instruktionen att säga sitt namn stigande eller fallande utan att själv förebilda först. 

Övningen kan varieras så att läraren vid uppropet säger barnets namn med stigande eller fallande 
melodi, och sedan låter barnet svara på hur melodin gick genom att peka uppåt eller nedåt. 

 

C. Mörkt som björnen, ljust som fågeln 

Detta är en ta-fatt-lek där barnen står i en ring på golvet. Alla barnen säger tillsammans ”mörkt som 
björnen” med mörk röst, och kryper ihop som en stor och farlig björn som lunkar framåt med stora, 
långsamma rörelser. (Gå inte ner på alla fyra.) Sedan säger barnen tillsammans ”ljust som fågeln” med 
ljus röst, och sträcker på sig på tå, medan händerna får röra sig som en snabb fågel högt över huvudet. 
Härefter pekar läraren snabbt på ett barn och säger ”björn” och på ett annat som får bli fågel. Nu ska 
björnen jaga fågeln inne i ringen; björnen lunkar med stora rörelser, långt ner, och fågeln trippar på tå 
med händerna ”flygandes” över huvudet. 

Introducera gärna leken genom att berätta att det finns en stor och farlig björn djupt ner i en grotta. 
Hur låter björnen? Hur rör den sig? Björnen vill så gärna äta lite fågel till lunch. Men fågeln flyger så 
snabbt och bor högt uppe i luften. Hur låter fågeln? Hur rör den sig? Nu ska björnen jaga fågeln här i 
ringen.  

 

D. Sitta eller stå 

Läraren spelar toner på klockspelet – börja längst ner, på den lägsta tonen. Barnen sitter på stolar eller 
på golvet. När läraren sedan tar en ljusare ton på klockspelet reser sig barnen upp. Spelar läraren 
därefter en mörkare ton ska barnen sätta sig igen, men om läraren spelar samma ton som innan står 
barnen kvar. Leken blir alltså en version av ”Gör si, gör så” eller ”Skepp, hav och land” – om läraren 
byter ton sätter sig respektive ställer sig barnen, men om tonen är densamma som innan är barnen still. 
Börja gärna långsamt så att alla hänger med, och öka sedan tempot. 

Viktigt att tänka på: man måste inte växla mellan samma två toner hela tiden. Dock ska man inte spela 
en ljusare ton om barnen redan står upp, eller en mörkare om barnen redan sitter ner. Ex: Ton ett 



(längst till vänster) – barnen sitter. Ton tre – barnen ställer sig. Ton två – barnen sätter sig. Ton två – 
barnen sitter kvar. Ton fem – barnen ställer sig. Ton ett – barnen sätter sig. Ton två – barnen ställer 
sig. 

 

E. Hur högt? 

Barnen sitter på huk. Läraren spelar långsamt på klockspelet eller pianot, nedifrån och upp, på alla 
eller många toner. För varje ton reser sig barnen lite i taget, tills de står upp helt och alla toner är 
spelade på. Detta går också att göra uppifrån och ned. 

Om barnen istället ligger ner och blundar, kan de sträcka sin arm mer och mer tills den är helt sträckt 
och pekar rakt upp på den sista tonen. Övningen blir då både som en avslappningsövning och en 
koncentrationsövning. 

När barnen verkar säkra på övningen kan man välja att inte spela alla toner nedifrån och upp, utan 
vända efter ett tag och gå några steg nedåt igen, för att sedan fortsätta uppåt. Man kan också välja att 
inte spela så lugnt, utan snabbare, några toner i taget – börja långsamt och spela snabbare och 
snabbare. Övningen blir då inte alls en avslappningsövning, utan en fartig lek (upp och ner, upp och 
ner). 

 

F. Röra handen 

Barnen sitter på stolar och blundar, med en arm utsträckt. Läraren spelar olika toner på pianot – 
långsamt (gärna med ganska högt upp på pianot, med pedalen nedtryckt så att tonen klingar länge). Så 
länge barnen hör tonen klinga ska barnen röra sin hand på den utsträckta armen. När läraren släpper 
tangenten (och pedalen) så att tonen tystnar ska handen vara still. Om läraren byter ton ska handen 
röra sig någon annanstans – högre upp, längre ner, eller längre åt höger eller vänster. Huvudsaken är 
att barnen markerar att det är en ny ton.  

 

G. Ekorrar och elefanter 

Barnen delas in i två grupper: ekorrar och elefanter. Ekorrarna rör sig snabbt på tå, med händerna 
under hakan som ekorrtassar och elefanterna gungar fram långsamt och tungt, men ena handen på 
näsan och den andra armen genom ”öglan” som en snabel. Läraren spelar långsamma toner långt ner 
på pianot – då ska bara elefanterna röra sig. När läraren spelar snabba toner högt upp på pianot ska 
bara ekorrarna röra på sig. Det blir roligt om barnen står huller om buller istället för uppdelade i sina 
grupper. Byt grupper efter en stund så att alla får vara både ekorre och elefant. 

 

 

 



Bilaga 2 – schema övningar 

Tabell 2. Schema över vilka övningar (se bilaga 1) som utfördes i interventionsgruppen vilka dagar. 

  A B C D E F G 

20 feb x             

21 feb               

22 feb               

23 feb   x           

24 feb               

Sportlov               

05 mar               

06 mar     x x x     

07 mar x             

08 mar     x   x     

09 mar               

12 mar     x   x     

13 mar x             

14 mar   x   x       

15 mar               

16 mar x             

19 mar     x   x     

20 mar       x       

21 mar x             

22 mar               

23 mar               

26 mar               

27 mar x   x x x     

28 mar x   x         

29 mar               

30 mar     x   x     

02 apr x             

03 apr x             

04 apr               

05 apr               

Påsklov               

16 apr               

17 apr     x       x 

18 apr     x         



Bilaga 3 – intervjuguide 

• Upplevde ni någon förändring hos barnen i a) tonhöjdsperception/-produktion b) fonologisk 
medvetenhet c) läsförmåga? (Elevernas förhållningssätt till a/b/c?) Skillnad mot 
jämförelsegruppen? 

• Gav det er något att arbeta med tonhöjdsprojektet? Vad? Utöver en eventuell förbättring av 
tonhöjdsperception/fonologisk medvetenhet? Har ni lärt er något? Kommer ni att förändra 
något i ert arbetssätt inför framtiden? Har projektet förändrat ditt förhållningssätt på något 
sätt? Vad var svårt/lätt med projektet? 

• Försämringar/stora förbättringar i de kvantitativa resultaten: vad kan de bero på? Stämmer de 
med er uppfattning om barnens/barnets nivå? Vad innebär resultaten i praktiken (exempelvis 
Fonolek)? 

• Hur arbetar ni med musik utöver projektet? 

• Hur arbetar ni med svenska (alfabetisk träning, helord, fonologisk medvetenhet, läsförståelse, 
övrigt)? Varför använder ni dessa arbetssätt? 

• Hur var barnens respons på projektet? 



Bilaga 4 – informationsbrev till 
föräldrarna 

Under våren kommer förskoleklasserna att få delta i en undersökning som Lovisa Wendefors kommer 
att hålla i. Lovisa är lärarstudent och brukar göra sin praktik här på X-skolan. Undersökningen är en 
del av hennes examensarbete, och den handlar om kopplingar mellan musik och språk i den tidiga 
läsutvecklingen. Därför kommer barnen att få göra små tester i musik och bokstavsljud under två 
tillfällen denna termin. 

Testerna är enbart till för att se vilka metoder som lärare kan använda i arbetet med tidig läsutveckling 
– de är inte till för att bedöma enskilda barn, utan för att utveckla verksamheten. Varken barnens, 
skolans eller kommunens namn kommer att finnas med i examensarbetet, utan alltihop kommer att 
vara helt anonymt. 

Har ni frågor som rör detta är ni välkomna att höra av er till Lovisa. 

Fyll i och lämna till skolan SENAST torsdag 2 februari. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

□ JA, mitt barn får delta i studien. Resultaten från mitt barns tester kommer att finnas med i 

uppsatsen – dock HELT ANONYMT. 

 

□ NEJ, mitt barn får inte delta i studien. Mitt barn kommer att delta i undervisning och tester med de 

andra barnen, men resultaten kommer INTE att finnas med i uppsatsen. 

 

Underskrift ________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande _________________________________________________________ 

 

Barnets namn och klass ______________________________________________________ 

 



Bilaga 5 – koder från intervjuer 

Tabell 3. Koder från intervjuer, enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) metod. 

 Musikläraren Lärare i-grupp Lärare j-grupp 
Effekter för 
barnen 

Vet inte. 
De lärde sig övningarna. 

Upplever förändring.  
Utveckling i övningarna.  
På skoj i början.  
Lärde sig.  
Givande.  
Utveckling.  
Mer på allvar så 

småningom.  
Mer intensiv övning på 

slutet.  
Givande för 

musiklektionerna.  
Givande för sjungandet. 
Barnen förknippar 

övningarna med Lovisa.  
Barnen har kanske upplevt 

övningens syfte.  
Påminna om att det inte är 

bara lek.  
Barnen upplever det som 

lek.  
Barnen förknippar 

övningarna med Lovisa. 
Barnen upplever som lek. 

 

Effekter för 
pedagogen 

Roligt.  
Givande.  
För lite tid.  
Nyttigt.  
Faktiskt enkelt.  
Roligt sätt att öva tonhöjd.  
Uppleva med kroppen och 
rösten. 

Stressig period.  
Hade velat lägga mer 
tid/energi.  

Bra övningar.  
Bra att lära barnen tidigt.  
Olika toner i musik och tal.  
Olika ljudkvaliteter. 

Givande. 
Lära sig ”betoningarna”.  
Lära sig ”mörk/ljus röst”.  
”Betoningarna” givande.  
Lärt sig mycket.  
Väckte tankar kring 

musiklektionen.  
”Mörk/ljus röst” kan 

användas på musiken.  
Övningarna på 

musiklektioner.  
Påminna barnen om 

koppling till 
musiklektionen.  

Roliga övningar.  
Påminna barnen om 

koppling till 
musiklektionen.  

Tänk på ”betoningarna”.  
Lekarna används till att 

öva ”mörk/ljus röst”.  

 



Effekter för 
pedagogen, 
forts. 

 Påminna om användning 
på musiken.  

Påminna om att det är 
musikövning.  

Tar med mig lekarna.  
Barnen tyckte om lekarna.  
Skulle uppskatta att någon 

annan tränade med 
barnen.  

Påminna om att det inte är 
bara lek.  

Säker på ”fågeln och 
björnen”.  

Kan inte ”betoningarna”.  
Lekarna lätta.  
Lätt att tänka på 

”volymen”.  
”Betoningarna” lätta och 

roliga.  
”Mörkt till ljust” lätt.  
Klockspelet jobbigt i 

början.  

 

De 
kvantitativa 
resultaten 

 Resultaten stämmer i stort.  
De flesta stora ökningar 

verkar troliga – inte alla.  
Minskningar: gissat rätt 

första gången.  
Minskningar: dålig dag 

under test två.  
Läsresultaten troliga.  
Många börjat läsa under 

våren.  
Enstaka borde ha ökat mer. 
 

Stämmer oftast.  
Koll på var de flesta ligger.  
Några sticker ut åt något 

håll. 
Några får redan extra 

hjälp.  
Hänger ofta ihop med nivå 

i svenska.  
Man ska träna extra med 

de svaga.  
Förvånande höga resultat: 

vi behöver inte oroa oss.  
Förstod kanske inte 

instruktionerna.  
Minskningar: dålig dag test 

två.  
Minskningar: gissat rätt 

första gången.  
Resultaten stämmer i stort.  
Minskningar: läraren var 

inte med under test två. 
Resultat stämmer ofta.  
Grupptest inte rättvisande.  
Svårt att höra i grupp.  
Möjlighet att ge en chans 

till i individuella prov.  
Grupptest ogynnsamt för 

de svagaste.  
Svårt att urskilja 

bokstavsljud för vissa.  
Fonolek var för svårt.  
Fonolek svårt om man inte 

kan koppla bokstav–ljud. 



Musik-
under-
visning 

Lyssna och härma.  
Rörelser och dans.  
Lära sig att lyssna.  
Olika genrer.  
Förskoleklass mottaglig 
ålder.  

Klassisk musik: inte 
många får det hemma. 

Mycket rytmisk dans – 
afrikanskt och 
latinamerikanskt.  

Dansa vals. 

Regelbundna övningar 
inför konserter.  

Barnen är jätteduktiga.  
Övar hårt. 

Sjunger mycket. 
Önskesång.  
Träna inför konserter – 

många svåra sånger. 

Svensk-
under-
visning 

 Alfabetet.  
ABC-boken.  
Tankekarta.  
Klipp och klistra.  
Skriva, berätta.  
Lite av varje.  
Läser mycket sagor.  
Samma ABC-bok för hela 

skolan.  
Bornholm enligt schemat – 

en kvart varje dag. 
Rim och ramsor.  
Många barn uppskattar 

Bornholm.  
Bornholm varje dag.  
Bornholm bestämt av 

rektorn. 

ABC-boken.  
Läser väldigt mycket.  
Bornholm har inte blivit av 

– tråkigt.  
Bornholm enstaka dagar.  
Upplever att barnen 

utvecklas mycket.  
De flesta barnen kan läsa.  
Sjunger mycket.  
Jobbar inte medvetet med 

sångtexten. 

Barnens 
respons 

Övningarna gick hem.  
Barnen lärde sig.  
De fattade snabbt.  
Inte jättekul, men kul.  
Barnen var med. 

Jätteroligt.  
Musik och lek 

tillsammans.  
Björnen och fågeln var 

rolig.  
Barnen tar initiativ till 

lekarna.  

 

 



Bilaga 6 – stimuli till musiktest 

Övningsexempel: enkla toner 

 

Testet: enkla toner 

 

Övningsexempel: tvåtonsackord 

 

Testet: tvåtonsackord 



 

 

Övningsexempel: tretonsackord 

 

Testet: tretonsackord 
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