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Dyslexi och musikalitet

AV BARBRO B JOHANSSON

Hur definieras musikalitet? Är det till
räckligt att tycka om att lyssna till någon 
typ av musik? Är man musikalisk om 
man kan sjunga tonrent? Fordras det att 
man aktivt utövar musik? Såväl dyslexi 
som musikalitet har givetvis olika grader 
beroende på vilken nivå man väljer som 
”normal” läsförmåga respektive genom
snittlig musikalitet. 

Oförmåga att känna igen och repro
ducera sång eller musik benämns amusi, 
tondövhet. Tondöva individer har ett de
fekt korttidsminnet för tonhöjd (pitch) 
och klangfärg (timbre) (1). Amusi är van
ligen genetisk betingad (kongenital amu
si), men kan även uppkomma efter hjärn
skador. Intressant nog är det en dålig 
korrelation mellan amusi och individers 
egen uppfattning om musikalitet (2). 
Nästan 17 % av 2 000 förstaårsstudenter 
vid ett universitet i Kanada uppgav sig 
vara omusikaliska eller tondöva, men test 
för tondövhet visade normala resultat hos 
majoriteten. Det var individer som hade 
varit föga exponerade för musik, hade 
bristande träning, kanske hade problem 
att hålla tonen när de sjöng och hade låg 
självkänsla; en grupp som sannolikt till 
stor del kan förbättra sångförmåga och 
musikuppfattning med träning och bätt
re självförtroende. 

Aktuell	forskning	om	samband	
språk	och	musik
En tidigare uppfattning om att språk och 
musik hade olika representation i hjärnan 
och att språket hörde hemma i vänster 
hjärnhalva och musiken i den högra har 
utmanats av studier som tyder på att de 
har mycket gemensamt och kompletterar 
varandra (3–6). Givetvis finns det skill
nader men hela hjärnan behövs för opti
mal funktion av såväl språk som musik 
men analys av inkommande information 
behandlas olika. De flesta vetenskapliga 
studier av musik och språk har gällt väs
terländsk klassisk musik och kan inte di
rekt överföras till annan musik. Harmoni 
som är en viktig komponent i vår klas
siska musik är mindre viktig i andra kul
turer där melodi och rytmen ofta är mer 
framträdande. 

En väsentlig skillnad mellan språk och 
musik är snabbheten vid analys av ljud. 
För att höra skillnaden mellan ba och da 
i tal behövs en tidsupplösning på en tret
tiondels sekund. Det klarar vänster hjärn
halva men inte höger. Spelar man en me
lodi snabbare än ungefär 8 gånger per 
sekund är det svårt att höra vad det är. 
Eftersom sång bygger på fonem och inte 
på bokstäver kan man säga att sång mot
svarar ett förlångsammat tal. Ett flertal 
studier har visat att sång och tidig musik
inlärning har positiva effekter på språk
utvecklingen och underlättar den fone
miska analysen av språk och därmed 
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läsinlärningen (8–11). En studie med 
6–7åriga barn som tidigare inte haft 
 någon musikträning har visat att 15 må
naders intensiv träning inducerar föränd
ringar i hjärnan som korrelerar till bättre 
resultat i test rörande rytm och melodi 
(12). 

Ett foster kan uppfatta ljud, åtmins
tone under graviditetens tre sista måna
der. Ett nyfött barn reagerar mer på mu
sik än tal och lyssnar mer när modern 
sjunger än när hon talar. Barn lär sig tala 
och sjunga genom att höra tal och sång 
– och det är viktigt att de blir exponerade 
för tal och musik – men det kräver ingen 
speciell träning. Att lära sig läsa eller 
spela ett instrument kräver aktiv träning 
och det får specifika effekter på hjärnan. 
Ett barn som tränar fiolspel får använda 
vänster lillfinger mycket mer än andra 
barn och det återspeglas i det område i 
hjärnan som aktiveras vid träningen. 
Språkets konstruktion och hur krävande 
avkodningen är påverkar hur stora besvä
ren blir att läsa för en dyslektiker (13). 

Vilka	problem	har	dyslektiker	
med	musik?	
Det finns mycket information om tidig 
musiktränings effekt på läsinlärning hos 
icke dyslektiska barn men betydligt min
dre om effekten hos dyslektiker. Det finns 
inte heller mycket forskning om vilka 
problem – eller positiva effekter – dyslexi 
innebär för musikalitet och musikinlär
ning. Det sägs ibland att det är vanligt 
med dyslexi i musikaliska familjer men 
det finns inga vetenskapliga studier som 
visar frekvensen dyslexi hos musiker. 

En norsk forskare som för några de
cennier sedan försökte karakterisera olika 
typer av dyslexi nämner att det han kall
lar auditiv dyslexi ofta är kombinerad 
med problem med att sjunga, framför allt 
hos pojkar, men att det inte förekommer 
i vad han kallat visuell dyslexi (14). Att en 
del dyslektiker har problem med att lära 
sig spela efter noter är klart. I en läsvärd 
självbiografisk bok beskriver Margareta 
Strömbom sina problem med att försöka 
lära sig spela piano och hur misslyckan
det feltolkades som lättja och bristande 
begåvning (15). I ett examensarbete vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
med titeln ”Jag kan inte tänka platt, hur 
påverkar det musicerandet?” diskuterar 
den dyslektiska författaren sina egna pro
blem och erfarenheter (16). Hon har 
också intervjuat andra dyslektiska musi
ker. Hon själv fick diagnosen dyslexi i 
grundskolan men de intervjuade hade 
fått diagnosen senare och ibland först i 
vuxen ålder. På frågan om dyslexin haft 
någon påverkan på deras musikinlärning 
och musikutövande blev det genomgå
ende svaret att den haft både positiva och 
negativa effekter. Positivt är att man 
kommer ihåg musiken bättre om den är 
inlärd via gehör än med notläsning. Man 
upplever musiken mycket starkare. Det 
påverkar tillfredsställande och välbefin
nande, och det är roligare att spela. Man 
tänker musiken i bilder eller historier 
som i filmer. Att aktivt träna dessa bilder 
gör att man kommer bättre ihåg var man 
spelar. Dyslexin ger styrka och frihet åt 
spelet. Det tar lång tid att lära sig sång
texter utantill, men det går ändå bättre än 
med vanlig text. 



26    27 

Genomgående uppger de intervjuade 
att den positiva effekten av dyslexi över
vägde i deras spel och musik. Några me
nar att det har sämre status inom akade
misk utbildning att improvisera och 
spela efter gehör än att kunna läsa noter 
snabbt. Det var negativt för självförtroen
det när man började sin akademiska ut
bildning, framför allt för dem som mest 
spelat efter gehör tidigare. 

Svårighet med att automatisera not
läsning är ett genomgående problem. 
Speciellt svårt har varit att lära sig spela 
piano efter noter. Instrument där man en
bart behöver följa en melodistämma, t.ex. 
blåsinstrument, är lättare. Ackordspel 
som representerar harmoni (samklang) i 
musiken, där många noter ska läsas snabbt 
på samma vertikala linje och samtidigt 
spelas är mer komplicerat och svårt för 
dyslektiker. Författarens personliga upp
fattning är att det största problemet vid 
notläsning hänger samman med att dys
lektiker ser tredimensionellt och automa
tiskt tillför noterna en ytterligare dimen
sion som kan få noterna i ett ackord att 
röra sig och därför vara svåra att avläsa. 
Om detta gäller generellt för dyslektiska 
musiker återstår att studera. Noter och 
bokstäver är symboler. En betydande 
skillnad är att det finns en direkt motsva
righet mellan not och ton medan det rå
der en betydligt mer komplicerad relation 
mellan bokstäver och språkljud. Som ofta 
påpekats av professor Ingvar Lundberg i 
Göteborg är det därför inte självklart att 
alla dyslektiker skulle ha stora problem 
med notläsning. Svårighet att automati
sera är nog en viktigare komponent och 
kanske kan dålig tidsupplösning bidra. 

I boken ”Music and Dyslexia. A posi
tive approach” har 18 musiker, terapeuter, 
psykologer och dyslektiker framfört per
sonliga synpunkter på ämnet mycket 
koncentrerat till terapi och vikten av att 
stärka självkänslan (17). Problem med att 
stampa takten till musik korrelerar med 
stavningsproblem hos dyslektiska barn. 
Sång och rytmlekar och trumspel re
kommenderas (18). Musikträning enligt 
Suzukimodeller föreslås vara speciellt 
lämplig för dyslektiska barn (19). Meto
den innebär att barn lär sig spela i tidig 
ålder (4–6 år) genom att lyssna till musik. 
När barnen har fått fram en bra ton lär de 
sig läsa notor medan de spelar på instru
mentet och svårighetsgraden ökar steg
vis. Vikten av att föräldrarna eller någon 
annan närstående person engageras po
ängteras. Multisensorisk träning, dvs. trä
ning som involverar olika sinnesområ
den, t.ex. hörsel, motorik, syn och känsel, 
rekommenderas. Som i all inlärning är 
självförtroende och tillfredsställelse vik
tiga komponenter. Betona vad som görs 
bra och kanske bättre än av andra, och 
tona ner problem. 

Genetiska faktorers betydelse för dys
lexi är ett aktuellt forskningsområde. Ett 
flertal dyslexigener har identifierats, och 
en av dessa förekommer också i en finsk 
familj med många musiker (20). Det är 
en avancerad och svår forskning med 
många problem. För att sätta in tidig be
handling är det viktigt att spåra upp indi
vider som är i riskzonen. I nuvarande 
skede bör det ske i ett större perspektiv än 
enbart i kända dyslexisläkter. För terapi är 
en annan forskning på kort sikt kanske 
väl så intressant. Olika typer av träning 
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och stimulerande omgivning kan få ge
netiska effekter utan att den genetiska 
koden, DNA, förändras, men genom hur 
DNA påverkar efterföljande steg i ut
vecklingen. Detta kallas epigenetik. Det 
finns en del som talar för att även epi
genetiska förändringar möjligen kan är
vas. 

Dyslexi förknippas ofta med kreativi
tet. Eftersom det är så vanligt har det 
också föreslagits ha haft evolutionära för
delar innan skrift infördes. Många dys
lektiker har en förmåga att finna indivi
duella lösningar på problem och tänka 
kreativt. En studie i Göteborg tyder på 
att dyslexi är mer frekvent hos konststu
derande än hos andra studenter (20). Det 
har sagts att detta också skulle gälla mu
sik men några vetenskapliga studier som 
visar det finns inte. 

I en akademisk avhandling presente
ras en uppföljning av 75 dyslektiska ung
domar i genomsnitt sex år efter diagno
sens ställande. 40 % säger att de haft 
stora svårigheter under de första sex skol
åren. Den verbala intelligensen hade 
minskat signifikant, samtidigt som icke
verbal intelligens signifikant ökat (21). På 
gymnasienivå hade 87 % valt ett yrkesin
riktat program eller ett specialprogram 
med idrotts eller musikinriktning och 
därmed hade problemen minskat. Intres
se och fallenhet för sport, konst, musik 
eller teknik samt personlig envishet var 
kännetecknande för en god prognos. Det 
var enligt författaren vanligare med in
tresse för sport och teknik än för konst 
och musik. Givetvis spelar exposition och 
familjeförhållanden in här. Endast 13 % 
hade fortsatt sina studier efter gymnasiet 

jämfört med 43 % hos befolkningens ge
nomsnitt den aktuella tiden. 

Men det är inte orimligt att tänka sig 
att dyslexi kan stimulera kreativitet. Kre
ativitet är konstruktivt regelbrytande. 
Det innebär att man skapar något nytt 
eller löser problem på ett sätt som tidi
gare inte gjorts. Men allt problemlösande 
är inte kreativt. Den som med lätthet av
kodar ett partitur har inga större svårig
heter att till punkt och pricka göra det 
som tonsättaren förväntar sig. Den som 
har flyt i sin läsning kan också med relativ 
lätthet återge innehållet i en text. Pro
blemlösningsförmågan stimuleras men 
inte nödvändigtvis personens kreativa 
egenskaper. Men dyslektikerns svårighe
ter gör att han eller hon ibland måste 
söka andra vägar, bryta mot regelverket 
och lösa sina problem med uppfinnings
rikedom. Det är med andra ord fullt rim
ligt att dyslexin kan stimulera kreativite
ten. Men vad som är genetik och vad som 
beror på ambition, motivation och om
givningens stimulans går inte att avgöra. 

Slutsatser	om	dagens	
kunskapsläge	
1. Hur vanligt det är med dyslektiska 

musiker går inte att besvara. Det beror 
dels på bristande forskning men också 
på hur musikalitet och dyslexi ska de
finieras. Frekvensen kan variera mel
lan länder. En majoritet av världens 
befolkning har inte vårt tonsystem. 
Man kan förstås vara musikalisk och 
både uppskatta och uppföra musik 
utan att kunna läsa noter, t.ex. vara en 
bra jazzmusiker. 
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2. Musikträning har en positiv effekt på 
läsinlärning och sannolikt en del and
ra kognitiva funktioner hos icke dys
lektiska barn. Sannolikt gäller det 
även dyslektiska barn men fler studier 
behövs. 

3. Den träning som rekommenderas för 
dyslektiska barn, dvs. lekar som gyn
nar rytm och melodi, är positiv och 
bra för alla barn. Tidigt insatt kan den 
sannolikt minska problemen med 
dyslexi och påverka språk och mu
sikinlärning. Insatser redan i förskolan 
bör ha störst effekt. Minskningen av 
den kommunala musikverksamheten 
kan få negativa följder, framför allt för 
barn som inte exponeras för musik i 
hemmet. 

4. Hur musikalitet, dyslexi och kreativi
tet interagerar är ett viktigt och fasci
nerande område. Det borde kunna 
intressera fler forskare eller blivande 
forskare! Vi har i dag stora möjlighe
ter att studera den mänskliga hjärnan 
med metoder som tidigare saknats. 

Referenserna finns att ladda ner på Go
thias webbplats www.gothiaforlag.se.


