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Sammanfattning   

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad på studentens 

prestation i ett läsförståelsetest (TISUS), beroende på vilket tonläge (dur eller moll) på 

klassisk musik de fick lyssna på. Undersökningen genomfördes som ett laboratorieexperiment 

i en studierum på Karlstads Universitet, utifrån en oberoende mellan-grupps-design. Urvalet 

var ett tillfällighetsurval av studenter (N= 26), i åldrarna 19 – 33, inom Karlstads Universitet. 

Oberoende variabeln var klassiskt musik komponerad av Wolfgang Amadeus Mozart, vilket 

var uppdelat i de två olika betingelserna dur och moll. Beroende variabeln var studentens 

prestationsförmåga i läsförståelse. Deltagarna fick genomföra ett läsförståelsetest, bestående 

av tre texter med dess samtliga frågor att besvara på, samt bakgrundsfrågor och en utvärdering 

av experimentet. Resultatet visade att studenter som lyssnade på klassiskt musik, i tonläge 

dur, presterade bättre i läsförståelsetestet. Slutsatsen är att inverkan av tonlägena dur och moll 

skiljer sig på studentens prestationsförmåga i läsförståelse.  
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Abstract   

The purpose of this study was to investigate whether there was a difference on the 

students’ performance in a reading comprehension test ( TISUS ), depending on the tone 

(major or minor) of the classical music they were listening to. 

The survey was conducted as a laboratory experiment in a study-room at the University of 

Karlstad, based on an independent between-group design. The selection was an opportunity 

sample of students (N = 26), between the ages 19-33, within the University of Karlstad. The 

independent variable was the classical music composed by Wolfgang Amadeus Mozart, 

which was divided into the two different tones, major and minor. The dependent variable was 

the student's performance in reading comprehension. The participants performed a reading 

comprehension test, consisting of three texts with all its questions to answer on, and 

background questions and an evaluation of the experiment. The results showed that students 

who listened to classical music, with the tone of major, performed better in the reading 

comprehension test. The conclusion is that the impact of the tones major and minor differs on 

the students’ performance in reading comprehension. 
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Förord   

Anledningen till det val av att genomföra en undersökning om hur studentens 

prestation i läsförståelse påverkas av klassisk musik i dur och moll var eftersom det alltid har 

varit en tanke som jag har haft, men ett annat skäl till att det valda området är för att musik är 

ett personligt intresse för mig. Utifrån det ovannämnda var denna huvudfråga relevant att 

genomföra, samt även ett givande och spännande sätt att slutföra den tre åriga utbildningen. 

Mina handledare, Nina Svensson och Charlotte Bäccman, vill jag tacka för allt stöd, 

synpunkter och expertis. Jag vill även ge ett stort tack till de studenter, på Karlstads 

universitet, som deltog och gjorde denna studie möjlig att genomföra. 

 

Vill även tacka min sambo och vänner för dess stöd och bidragande.            
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Inledning   

Studentens förberedelse inför ett skolarbete eller ett prov utgår oftast från sin utsedda 

ämnesbok och anvisade material. Utövandet av uppgiften kan ske på olika platser. Utifrån 

detta scenario finns det dock en variabel som kan föreligga som ett alternativ, musiken och 

dess påverkan på studentens prestationsförmåga i samband med studier.  

I en studie om musikens påverkan på prestationsförmågan av kognitiva uppgifter 

framkom att prestationen var högre i en miljö utan musik, jämfört med en miljö med 

stimulerande (stärkande) eller sedativ (lugn) musik (Doleguis, 2013). Även Smith och Morris 

(1977) visade att man presterar sämre i dess prefererade musik, jämfört med en miljö utan 

musik. Dock skiljer sig Doleguis studie (2013) utifrån att de också jämförde effekterna av två 

olika genrers (dvs. heavy-rock metal och klassikt pianomusik) varierande volymintensitet, 

samt i en miljö utan musik. Det visades att deltagarna presterade bättre i en miljö med den 

lugna pianomusiken än i en omständighet med miljö med heavy-rock metalmusik som 

spelades i bakgrunden (Doleguis, 2013). Även i Smith och Morris (1977) studie noterades att 

en miljö med sedativ musik gav bättre effekt jämfört med en stimulerande musik, dock kom 

Doleguis (2013) fram till att intensiteten hade en större påverkan än dess genre som valdes. 

Liknande resultat framkom i studien av  Hallam, Katsarou och Price (2002), där barn, mellan 

10 – 12 år, fick en förbättrad prestationsförmåga gällande minnes- och matematikuppgifter i 

samband med lugn uppspelande musik i bakgrunden. Studien var uppdelad i två experiment, 

första experimentet innefattade barnens prestation på räkneuppgifter i samband med lugn och 

avslappnande musik (melodier från Walt Disney filmer och andra barnfilmer) och en tillvaro 

utan musik (Hallam et al, 2002). Andra experimentet utövades i liknande omfattning som 

ovanstående, dock tillkom en grupp som innefattade en tillvaro med upphetsande och 

aggressiv musik (The Father, the Son and the Holy Ghost av John Coltrane), men med 

Tomaso Albinonis melodi Adagio in G minor som representerande för lugn musik (Hallam et 

al, 2002). Det finns en annan studie, med ett likartat resultat som Hallam et al. (2002), av 

Savan (1998) som visar en förbättrad beteende och ökad koncentration genom att lyssna på 

Mozart i samband med skolarbeten. Förbindelsen mellan de två olika studierna är att båda fick 

dess resultat i utövning av lugn musik, vilket representerades av Mozart och Tomaso 

Albinoni. Detta innebär att båda studierna utgick från tonsättare som betecknas i samma 

musikgenre, klassiskt musik.  

Hallam, Katsarou och Price (2002) samt Hallam och Kotsopoulou (2010) 

undersökningar förklarar att dess effekt av musik rörande inlärning och beteende tenderar att 

vara i form av humör och aktivering. Detta redovisas enligt Yerkes-Dodsons lag, som tyder på 
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att individens aktiveringsnivå ökar den mentala prestationsförmågan till en optimal grad. Om 

den optimala graden överskrids, det vill säga att aktiveringsnivån överbelastas, resulterar det 

till en försämrad effektivitet och prestation av individen (Hallam & Kotsopoulou, 2010). 

Stimulerande musik ska förväntas att öka aktiveringsnivån samt förbättra prestationen 

gällande enkla uppgifter, men om uppgiften är komplex riskeras det till att aktiveringsnivån 

ökas för mycket som sedan leder till att prestationsförmågan försämras (Hallam et al, 2002). 

Det får dock inte bortses att aktiveringsnivån också kan kopplas till personlighetsfaktorer och 

är även mottagliga för olika stimulanser från miljön (Hallam & Kotsopoulou, 2010).  

En annan intressant riktning gällande effekten av musiken kan ses utifrån Bae, Bae 

och Jungs (2014) studie, de utgår från att individen kan slappna av sina känslor och lätta sina 

tankar med hjälp av ljud från naturen och klassisk musik. Åtskillnaden med studien är att Bae 

et al. (2014) redovisar det utifrån stöd av hur hjärnvågorna uppenbarar sig i form av olika 

rytmer på grund av dess bildning och verksamhet av respektive nervcell. 

Individens hjärnvågor är sammansatt av dess omfattning och frekvens, frekvensen företräder 

tillståndet av medvetande (Bae et al, 2014). Fyra kännetecknande hjärnvågor är delta (ett 

tillstånd i djup sömn), theta (ett tillstånd av meditation och avkoppling) samt alpha och beta 

(Bae et al, 2014). Betavågen representerar upprymdhet och spänning medans alphavågens 

representation uppenbarar sig vid fokus av en aktivitet, djup reflektion, samt att utifrån ett 

alpha-tillstånd blir minnet och koncentrationen mer effektiv (Bae et al, 2014). En studie av 

Anderson och Fuller (2010) redogör att prestationen och läsförståelsen av cirka tre fjärdedelar 

av skolelever, från högstadiet, minskades kraftigt i samband med musik till skillnad från 

elevernas prestation i en tyst tillvaro. Ytterliggare ett tillägg är att eleverna som hade en 

starkare preferens för musik i samband med studier fick en mer uttalad försämrad effekt 

(Anderson & Fuller, 2010). Anderson och Fullers (2010) experimentgrupps musik var från 

2006 Billboards Magazine top hit-lista, vilket redogör dess åstadkommande resultat och även 

stödjer ideologin till att lyrisk och textbaserad musik är en konkurrerande stimuli för 

individen. Däremot visar Bae et al. (2014) att med ljud från naturen (regn, vågor och vind) 

eller klassisk musik (Bach, Beethoven och Vivaldi) resulterar det till ett signifikant god 

resultat av deltagarna, gällande minnesförmåga, jämfört med en tillvaro utan musik. Utgående 

från detta experiment upptäckte Bae et al. (2010) att dessa oberoende variabler ökar 

minnesförmågan genom att forma alphavågen i individens hjärna.  

Som tidigare nämnd studie av Bae et al. (2010), påvisar även Letnic, Schellenberg 

och Thompson (2011) att musik som är långsam eller lugn har ingen försämrad effekt, i detta 

fall på deltagarens läsförståelse. Letnic med flera (2011) redovisar likadels att instrumentell 
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musik i form av stimulerande, högljudd och snabbt tempo försämrar deltagarens läsförståelse. 

Den intressanta faktorn är att inom Letnic, Schellenberg och Thompson (2011) studie utgick 

de från en klassisk melodi av Mozart till deras experiment, vilket leder till följande punkt, 

Mozart-effekten. Den avser meningar om att individens prestation på uppgifter, exempelvis 

spatialförmågan, ökar efter att ha lyssnat på en melodi komponerad av Mozart (Husain, 

Schellenberg & Thompson, 2001). Husain, Schellenberg och Thompson (2001) redovisar att 

deltagarna presterade bättre på uppgifter, gällande spatialförmågan, efter att ha lyssnat på 

Mozart jämfört en miljö utan musik. När även en uppspelning av en långsam och ledsam 

musik, av Tomaso Albinoni, introducerades fann man ingen effekt (Husain, Schellenberg och 

Thompson, 2001). En utmärkande faktor, som nämndes tidigare, är att dess effekt av musiken 

på individens prestation av uppgifter förmedlas genom de effekterna på humör och aktivering, 

mood och arousal (Hallam et al, 2002). Enligt Husain, Schellenberg och Thompsons (2001) 

studie, förklarar de att de två olika melodiska utdragen (dur och moll) betingade olika nivåer 

av humör och aktivering för respektive grupp. Gruppen med ett dur melodiskt utdrag av 

Mozart frambringade en signifikant ökad nivå av aktivering och positivt humör, till skillnad 

från dess åstadkommande av den andra gruppen som lyssnade på ett moll utdrag av Tomaso 

Albinoni (Husain, Schellenberg, & Thompsons, 2001). Lowis och Suttons (2008) studie 

redovisar att musik i dur-läge är ofta relaterad till glada/positiva känslor, som därmed kan 

förbättra individens prestation på uppgifter, och musik i moll-läge är ofta relaterad till 

ledsamma/negativa känslor, med dess motsatta effekt gentemot uppgiftsprestation. Studien av 

Lowis och Sutton (2008), en jämförelse mellan dur och molls påverkan på verbalt och 

spatialförmåga, visar ett liknande resultat som Hussain, Schellenberg och Thompsons (2001) 

studie. Skillnaden mellan dessa två studier är att Lowis och Sutton (2008) endast gör en 

jämförelse mellan kompositioner i dur och moll, av George Frideric Handel, och bortser från 

en miljö utan musik. Ett ytterligare tillägg är att de kvinnliga deltagarnas prestation 

förbättrades i samband med musik i dur-läge (Lowis & Sutton, 2008). Det finns alltså flera 

studier som pekar på att humör och aktivering har ett inflytande på individens prestation kring 

ett antal kognitiva uppgifter (Husain, Schellenberg, & Thompson, 2001).  

Flera undersökningar har visat att det finns en positiv påverkan av lugn eller klassisk 

musik i dur på individens prestationsförmåga i samband med studier (Bae, Bae & Jung, 2014; 

Hallam, Katsaraou & Price, 2002; Husain, Schellenberg & Thompson, 2001; Lowis & Sutton, 

2008). Två andra tidigare undersökningar förklarar att textbaserad och lyrisk musik, samt 

musik i ett stimulerande, hög och snabbt tempo, visar en minskad effekt av prestation och 

läsförståelse. Men få undersökningar har visat hur effekten på prestationsförmågan i 
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läsförståelse skiljer sig i en miljö med klassisk musik, med ett utdrag av dur-läge eller moll-

läge. Det är dess skillnad och riktning som den aktuella studien har utgått från. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka hur en miljö med klassisk musik, dels i ett 

tonläge av dur och i ett tonläge av moll, påverkar studenternas prestationsförmåga i 

läsförståelse. 

 

Frågeställning 

   

 Finns det en signifikant skillnad på vilket klassikt tonläge, dur och moll, som påverkar 

studentens prestationsförmåga i läsförståelse?   

 

Metod 

Design  

Undersökningen utgick från en deduktiv ansats och genomfördes som ett 

laboratorieexperiment. Detta genomfördes utifrån en oberoende mellan-individs-design, det 

vill säga att man utgår från olika personer för varje värde på den oberoende variabeln (Hayes, 

2000). Musiken användes som oberoende variabel, utifrån två olika betingelser (dur-tonläge 

och moll-tonläge). Den valda genren var klassisk musik, där dur-tonläget och moll-tonläget 

var melodier komponerad av Wolfgang Amadeus Mozart. 

Beroende variabeln var deltagarens prestationsförmåga i läsförståelse. 

      

Deltagare  

Urvalet av deltagare genomfördes utifrån ett tillfällighetsurval, det innebär att man 

utgick från de som var tillgängliga vid rekrytering av deltagare på Karlstads Universitet 

(Hayes, 2000). Totalt blev det 26 deltagare (17 kvinnor och 9 män), varav 13 stycken i 

respektive grupp. Det var endast en av deltagarna som utgick från en fristående kurs medan 

resterande gick i en utbildning. Grupp dur bestod av 8 kvinnor och 5 män mellan åldern 21 – 

29 år, dess genomsnittliga medelålder var på 24,38 år (s= 2,21). Grupp moll bestod av 9 

kvinnor och 4 män mellan åldern 19 – 33 år, dess genomsnittliga medelålder var på 23,69 år 

(s= 3,98).  

Ett oberoende t-test visade ingen skillnad mellan grupp dur och moll i avseende på 

ålder (p = 0,589). Det genomsnittliga medelvärdet av studienivå (utifrån antal terminer), för 
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grupp dur, låg på 4,77 terminer (s= 1,833) medan i grupp moll var medelvärdet 4,15 (s= 

2,075). Ett oberoende t-test visade ingen skillnad mellan grupp dur och moll i avseende på 

studienivå (p = 0,431).  

Totalt var det 18 deltagare, varav 9 deltagare i respektive grupp, som hade musik 

som preferens i samband med studier medan resterande 8 deltagare, varav 4 deltagare i 

respektive grupp, ej hade musik som preferens i samband med studier. Utifrån ett multi-

dimensionellt chi-två test visades att det ej fanns skillnad på musik, som preferens eller icke 

preferens, i samband med studier mellan grupperna: Χ2 (1, N = 26) = 0,00, p = 1,00 

 

Datainsamlingsmetod  

Insamlingsmetoden av data utgjordes av två stycken laboratorieexperiment som 

genomfördes i ett studierum på Karlstads Universitet. Valet av experiment var vald eftersom 

man kunde bestämma och kontrollera situationsfaktorerna samt att varje deltagare fick ta del 

av samma situation, dock med ett olikt tonläge (Patel, & Davidson, 2011). En annan 

anledning till att ett laboratorieexperiment valdes, utifrån en oberoende-mellan-individs-

design, var för att kunna bortse från inlärningseffekt (det vill säga att deltagarens inlärning 

förbättras och därmed kan ge en bättre effekt till nästa moment) och utmattningseffekt (det 

vill säga att deltagaren ökar risken för att bli utmattad om hen genomför två liknande tester), 

vilket skulle kunna få sin följd om det skulle ha utgått från en inom-individs-design.  

Under respektive laboratorieexperiment fick deltagarna först besvara ett per 

bakgrundsfrågor, för att kunna få en bild av respondenten.  

För att kunna mäta studentens prestationsförmåga i läsförståelse användes ett 

läsförståelsetest, konstruerad av Institutionen för svenska och flerspråklighet (inom 

Stockholms Universitet). Läsförståelsetestet är en del av tre olika delprov (läsfärdighet, 

skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Test i svenska för universitets- och högskolestudier 

(TISUS) anordnas två gånger per år, samt att det konstrueras två nya prov per år 

(http://www.su.se/svefler/tisus). I detta fall valdes läsförståelsetestet eftersom det var 

prestationsförmågan på studentens läsförståelse som skulle mätas. Efter läsförståelsetestet 

avslutades det med att deltagarna fick besvara på en egenkonstruerad utvärdering av 

experimentet, vilket användes i avseende till att se hur studentens inställning var.  

Läsförståelsetestet består av tre texter tillsammans med totalt 16 frågor. Utvärderingen 

av experimentet består av 6 påståenden med 5 olika svarsalternativ att välja mellan.   

 

   

http://www.su.se/svefler/tisus
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Instrument   

Bakgrundsdata. Första delen av läsförståelsetestet bestod av ett kort demografisk 

frågeställning som innefattade frågor om deltagarens bakgrund (studieprogram/fristående 

kurs, studienivå, kön, ålder) samt förhållning till musik i samband med studier.  

Läsförståelsetest (TISUS). Andra delen fullgjordes av tre olika texter (kvinnors 

vård, ett hundliv utan jobb och ledskador), testet var omjusterad och minskad från sex till 

enbart tre texter, vilket är en exempelversion baserad på ett delprov av test i svenska för 

universitets- och högskolestudier (http://www.su.se/svefler/tisus). Varje text besvaras utifrån 

5 – 6 stycken frågor, varje fråga har 4 olika svarsalternativ som kan väljas emellan. Exempel 

på frågor för respektive text är ”Vilket är artikelförfattarnas huvudsyfte?”, ”Vad ifrågasätter 

artikelförfattaren?” och ”Vilket råd ges i artikeln?”. Totalt är det 16 frågor som besvaras i 

läsförståelsetestet (http://www.su.se/svefler/tisus). Poängen sammanställs utifrån alla frågor, 

där varje fråga innefattar en poäng och den totala maxpoängen är 16. Värderingen av poängen 

0 – 16 poäng beräknas genom att ett lågt poängvärde tyder på en låg prestationsförmåga och 

vice versa.  

Utvärdering av experiment. Tredje och sista delen utgjordes av en kort utvärdering, 

egenkonstruerad, av experimentet (faktorer rörande miljön, musiken, dess angivna tid, 

texterna, frågorna och instruktionerna). Utvärderingen utgår från en likerts-skala, bestående 

av 6 påstående, med 5 olika svarsalternativ att välja mellan (1 - Håller inte med, 2 – Håller 

delvis inte med, 3 - Tveksam, 4 – Håller delvis med, 5 – Håller med). Påståenden som kunde 

tas till ställning var exempelvis: ”Jag är nöjd med miljön.”, ”Den utvalda musiken är 

godtagbar.” och ”Frågorna till respektive text är tydligt formulerade.”.  

Musiken bestod av två olika kompositioner, båda komponerade av Wolfgang 

Amadeus Mozart. Ena kompositionen, i tonläge dur, var Violin Concerto No.5 in A major, 

K.219 och den andra kompositionen, i tonläge moll, var String Quartet No.15 in D minor, 

K.421/417b. Första kompositionen, i tonläge dur, är cirka 28 minuter lång och den andra, i 

tonläge moll, är cirka 26 minuter och 50 sekunder lång. Båda kompositionerna 

komplementerades, genom att de återuppspelades, till dess maximala antal minuter som var 

angivet för att genomföra läsförståelsetestet.  

Uppspelningen utgjordes genom en stereoanläggning, som fanns i studierummet som 

laboratorieexperimentet utövades i, inkopplad till datorn. Dataprogrammet som användes för 

att spela upp musiken var Audacity, musiken kontrollerades genom programmet och spelades 

ut genom två högtalare som var inkopplad till stereoanläggningen.    

   

http://www.su.se/svefler/tisus
http://www.su.se/svefler/tisus
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Genomförande   

Experimentet genomfördes under två olika dagar, med en veckas mellanrum mellan 

respektive grupp, under samma tidpunkt. Varje deltagare som tillfrågades samt svarade ja fick 

ett informationsblad  med all viktig information om studietestet och deltagarens rättigheter. 

Varje deltagare fick även skriva ner sin mailadress, ifall det skulle ske några förhinder så 

skulle de bli meddelade. Uppsökningen av varje deltagare skedde på olika platser på 

universitetet, där det tydligt uppvisades att de ej var upptagna med egna studier eller var mitt 

under en föreläsning. Efter att samlat in dess antal deltagare som behövdes för varje grupp 

genomfördes det en randomiserad draglottning, för att utgöra en slumpmässig uppdelning i 

respektive grupp (Hayes, 2000). Randomiseringen utgjordes genom att varje nummerlapp (32 

stycken) representerade en deltagare, därefter drogs en lapp åt gången där första dragningen 

hamnade i gruppen med dur som tonläge och den andra dragningen hamnade i gruppen med 

moll som tonläge. Denna process genomfördes till att varje grupp fick sitt totala antal 

deltagare. Laboratorieexperimentet genomfördes i rum 5C322 på Karlstads Universitet. Innan 

experimenten började så genomfördes ett decibeltest av respektive komposition för att kunna 

mäta att dess decibelnivå låg mellan 50 – 60 decibel. Detta innebär en optimal ljudnivå som ej 

överskrider till ett avsevärt distraherande faktor, exempelvis en decibelnivå från 60 och uppåt, 

vilket har ansetts som distraherande utifrån tidigare studier (Bae et al., 2012; Pope, 2010). 

Decibeltesten fullföljdes utifrån dataprogrammet Audacity 

(http://sourceforge.net/projects/audacity/) samt mobilapplikationen Sound Meter Version 

1.6.1. Efter kontrollering av decibelnivå kunde experimenten påbörjas, dock innan respektive 

experiment började så fick deltagarna återupplysning om studien, syftet med studien, 

instruktioner inför studietestet, samt fick chansen att ställa några frågor om de hade. Under 

studietestet fick man max 30 minuter på sig att genomföra läsförståelsetestet, samt en 

utvärdering av experimentet, i samband med att klassisk musik spelades upp genom två 

högtalare som fanns i salen. Anledningen till att de fick max 30 minuter var eftersom det 

ansågs som en lagom och anpassad tid för en deltagare att kunna genomföra 

läsförståelsetestet. Efter att båda experimenten blev slutförda så exporterades datan över till 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, för att sedan utföra dess 

lämpade analyser.  

      

Databearbetning  

Efter att båda experimenten var genomförda samt dess datainsamling avslutad så 

lades datan in till det statistiska programmet Statistical Package for the Social Sciences 

http://sourceforge.net/projects/audacity/
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(SPSS), där analys av datan genomfördes. Innan analysen genomfördes togs deskriptiv 

statistik fram på all rådata. För att vidare beskriva urvalet av respektive grupp utgick man från 

dess medelålder, standardavvikelse, samt dess könsfördelning, ålder, studienivå och om det 

fanns eller inte fanns en preferens för musik i samband med studier. Därefter genomfördes ett 

histogram, samt normalfördelningstest (utifrån Shapiro Wilk, eftersom den är lämplig för 

mindre stickprov) och Levines test, för att kunna avgöra om den angivna analysen, oberoende 

t-test, uppnår dess villkor (Borg & Westerlund, 2012). Utifrån de ovannämnda punkternas 

information togs beslutet att utgå från ett icke-parametriskt test, eftersom de ej fullständigt 

uppnådde villkoren som krävs (Hayes, 2010). Anledningarna till att ett icke-parametrisk test 

valdes var eftersom variabeln prestationsförmåga visade att den ej var normalfördelad, den 

var negativt sned fördelad, och att respektive stickprov var små (Borg & Westerlund, 2012). 

Den insamlade data, från experimenten och utvärderingen, bearbetades i SPSS med hjälp av 

det icke-parametriska testet Mann-Whitney U-test, vilket redovisar samma syfte som ett 

oberoende t-test (dock utgår den från att kolla om det finns en skillnad av median mellan två 

olika stickprov) men utan att behöva vara exempelvis normalfördelad (Brace, Kemp, & 

Snelgar, 2012). Påståenden från den egenkonstruerade utvärderingen fick genomföras utifrån 

enskilda Mann-Whitney U tester eftersom den ej var normalfördelad men också för att den ej 

uppnådde den lämpliga nivån av cronbachs alfa, 0.7. En annan anledning till detta var att den 

slutgiltiga cronbachs alfan 0,664, efter att ha tagit bort en item åt gången för att kunna öka 

nivån av cronbachs alfa, fortfarande inte nådde upp till den lämpliga nivån samt att det krävs 

minst tre frågor (i detta fall var det endast två påståenden/items kvar) för att kunna slå ihop ett 

index (Brace, Kemp, & Snelgar, 2012).   

En effektstyrka, för samtliga Mann-Whitney U-test, användes för att mäta dess 

effektstyrka på skillnaden mellan dur och moll i hur mycket poäng de fick, (Field, 2009). De 

olika riktlinjerna för effektstyrkorna är liten (0,10), medium (0,30) och stor (0,50), (Field, 

2009). 

 

Bortfall  

Under momentet av rekrytering av deltagare så anmäldes dess antal deltagare, 16 

deltagare i varje betingelse, som behövdes för att kunna genomföra experimenten. Av de 

sammanlagda 32 stycken deltagare förekom det ett externt bortfall av 6 deltagare, 3 stycken 

bortfall av respektive betingelse (Borg & Westerlund, 2012). Fem av de bortfallna deltagarna 

dök inte upp till dess angivna tidpunkt, då experimentet genomfördes, och den sjätte 

deltagaren meddelade om att hen inte kunde delta på grund av egna studier.   
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Reliabilitet och validitet  

Validiteten av undersökningen utgicks utifrån två punkter, intern validitet och extern 

validitet (Borg & Westerlund, 2012). Den interna validiteten, dess säkerhet om att det enbart 

är den oberoende variabeln som påverkar den beroende variabeln, bedömdes som hög 

eftersom undersökningen genomfördes utifrån ett laboratorieexperiment. Det innefattar att 

experimentet utfördes under kontrollerade former, det vill säga att testet var tydligt 

specificerat (manipulation, dess omfattning, tillvägagångssätt, variabler o.s.v.), det utfördes en 

slumpmässig uppdelning i respektive grupp, samt förberett genom att den utvalda 

studiemiljön var utformat i dess form att metodens reliabilitet ökades. (Borg & Westerlund, 

2012). Den externa validiteten, dess generalisering att manipulera/mäta oberoende och 

beroende variabel, generaliseringar till andra miljöer än den använda och generaliseringar till 

andra individer än de undersökta, kan vanligtvis ses som en brist för experimentella ansatsen 

(Borg & Westerlund, 2012). I detta fall bedömdes den externa validiteten som låg 

Validiteten med avseende till läsförståelsetestet stärktes utifrån att testet är en 

etablerad och konstruerat test av Test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS), 

samt liknande nya test skapas för varje år. I detta avseende stärks ”face validity”, det 

innefattar om hur den som konstruerat testet bedömer dess giltighet (Hayes, 2000).   

Innan experimenten genomfördes utfördes en studiepilot, vilket besvarades av 10 

personer i det avseendet för att får synpunkter gällande läsförståelsetestets svårighetsgrad, 

formulering och tydlighet. Även ett decibeltest verkställdes för att säkerhetsställa att ljudnivån 

ej skulle överskrida den optimala nivån som kan leda till en distraktionsfaktor för deltagarna 

(Bae et al., 2012; Pope, 2010). Utifrån dessa ovannämnda metoder höjdes kvalitén på studien.  

 

Etiska övervägande   

Utifrån de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning ska de fyra huvudkraven information, konfidentialitet, samtycke och nyttjande 

uppfyllas (Vetenskapsrådet, 1990).  

Informationskravet innefattar att varje deltagare får den information om att 

deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick ett 

informationsblad som informerade dem om studiens syfte, instruktioner inför experimentet, 

samt dess rättighet som deltagaren har, det vill säga att kunna avbryta sin medverkan före, 

under eller ej vilja lämna in sitt resultat.  
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Samtyckeskravet innefattar att det är deltagaren själv som avgör och bestämmer om 

hen vill delta eller ej (Vetenskapsrådet, 1990). Deltagarna fick information både under 

rekrytering av deltagare och före experimentet genomfördes. Samtycke gav deltagaren genom 

dess deltagande samt genom att besvara i en samtyckesfråga.  

Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter och data som samlas in hanteras 

med konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 1990). Detta krav uppfylldes då datan ej varit 

tillgänglig för utomstående parter.   

Nyttjandekravet innefattar att all insamlad data endast används i avseende av denna 

studie och inga andra forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Kravet uppfylldes i och 

med att samtliga data, efter att studien och uppsatsen var klar, lagrades och bibehölls i 

säkerhet. Deltagarna blev även informerade om detta. För att läsa det etiska protokollet se 

Bilaga 3: Etiskt protokoll.         

 

Resultat 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan dur och moll i avseende på 

prestationsförmåga i läsförståelse genomfördes ett icke-parametrisk test, Mann Whitney U-

test, eftersom dess insamlade data ej var normalfördelad. Mann Whitney U-testet påvisade att 

det fanns skillnad mellan betingelse 1 (grupp dur) och betingelse (grupp moll), U = 24,000, z 

= -3,151, p = 0,002, r = 0,617. Grupp dur (Md = 14, Variationsbredd = 4) visade en högre 

prestationsförmåga i läsförståelse, i samband med klassiskt musik i bakgrunden, än grupp 

moll (Md = 12, Variationsbredd = 6).  

Förutom huvudfrågan som beskrivs i frågeställningen genomfördes även analyser av 

utvärderingen av experimentet, med dess syfte för att se om det fanns någon skillnad mellan 

grupp dur och moll i avseende på deras inställning för samtliga påståenden från 

utvärderingen. 6st Mann-Whitney U-tester genomfördes.  

Ett Mann-Whitney test visade skillnad i hur dur och moll skiljer sig i avseende på 

påståendet ”Jag är nöjd med miljön”, U = 31,5000, z = -2,867, p = 0,004, r = 0,562. Grupp 

dur (Md = 4, Variationsbredd = 2) visade en positivare inställning än grupp moll (Md = 3, 

Variationsbredd = 3).  

Ett Mann-Whitney test visade skillnad i hur dur och moll skiljer sig i avseende på 

påståendet ”Den utvalda musiken är godtagbar”, U = 34,500, z = -2,828, p = 0,005, r = 0,554. 

Grupp dur (Md = 4, Variationsbredd = 1) visade en positivare inställning än grupp moll (Md 

= 4, Variationsbredd = 3).  
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Ett Mann-Whitney test visade ingen skillnad mellan dur (Md = 5, Variationsbredd = 

2) och moll (Md =  5, Variationsbredd = 1) skiljer sig i avseende på påståendet ”Tiden att 

genomföra testet är optimal”, U = 67,500, z = -1,127, p = 0,260, r = 0,221.  

Ett Mann-Whitney test visade ingen skillnad mellan dur (Md = 5, Variationsbredd = 

1) och moll (Md = 5, Variationsbredd = 1) skiljer sig i avseende på påståendet ”Texterna i 

testet är lättlästa”, U = 78,000, z = -0,434, p = 0,665, r = 0,085.  

Ett Mann-Whitney test visade ingen skillnad mellan dur (Md = 5, Variationsbredd = 

3) och moll (Md = 4, Variationsbredd = 3) skiljer sig i avseende på påståendet ”Frågorna till 

respektive text är tydligt formulerade”, U = 71,000, z = -0,753, p = 0,451, r = 0,147.  

Ett Mann-Whitney test visade ingen skillnad mellan dur (Md = 5, Variationsbredd = 

1) och moll (Md = 5, Variationsbredd = 1) skiljer sig i avseende på påståendet 

”Instruktionerna till testet är tydligt formulerade”, U = 65,000, z = -1,301, p = 0,193, r = 

0,255.             

      

Diskussion 

Den aktuella studiens avseende var att se hur skillnaden i prestationsförmåga 

varierade mellan en grupp som fick lyssna på klassisk musik i tonläge dur och en annan grupp 

som fick lyssna på klassisk musik i tonläge i moll, i samband med att genomföra ett 

läsförståelsetest. Resultatet visade att gruppen som lyssnade på klassiskt musik, i tonläge dur, 

presterade bättre i läsförståelsetestet jämfört med gruppen som lyssnade i tonläge moll. Även 

effektstyrkan för huvudfrågan och de två första påståenden från utvärderingen av 

experimentet visade en stor effektstorlek, det vill säga över riktlinjen 0,50 (stor).   

Resultatet av denna studie har visat en kännetecknande faktor som överensstämmer 

med tidigare studier inom detta forskningsområde. Denna faktor är att klassisk musik som 

spelas i tonläge dur har en god inverkan på individen, precis som tidigare forskning har 

påvisat (Husain, Shellenberg & Thompson, 2001; Lowis & Sutton, 2008). Ett liknande 

fenomen, dock utifrån en annan genomförande men med liknande avseende, är Savans (1998) 

studie som redogör att en komposition av Wolfgang Amadeus Mozart visar en god påverkan 

hos elever med inlärnings, emotionella och beteendesvårigheter. Savans (1998) studie skiljer 

sig från denna aktuella studie, utifrån att den specificerar sig både på den fysiologiska och 

psykologiska aspekten medan denna studie har specificerat sig på den psykologiska aspekten. 

Dock ska det beaktas att Savans (1998) studie och denna aktuella studie redovisar samma 

grundläggande punkt, att en god effekt visas på individen i samband med att de lyssnar på 

klassisk musik som är komponerad av Mozart. Däremot påvisar Doleguis (2013) studie att 
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studenter presterar bättre i en miljö utan musik. Men i en annan studie påvisas att klassisk 

musik och naturljud ger en bättre effekt på studenter, jämfört med en miljö utan musik, 

eftersom det får individen att bli avslappnad och släppa dess spänning (Bae et al, 2014). I 

Doleguis (2013) studie var syftet som sagt att se effekten på studentens kognitiva prestation 

utifrån olika miljöer (lugn och stärkande musik, låg och hög volymintensitet av lugn och 

stärkande musik, samt en miljö utan musik), studien utgick utifrån en inom-individ-design. 

Bland dessa olika miljöer, som deltagarna fick genomföra uppgifterna, visades det att 

volymintensiteten hade en större betydelse på deltagarens kognitiva prestation jämfört med 

vilken typ av musik som blev vald (Doleguis, 2013). I detta avseende kan man se att det 

skiljer sig mellan den aktuella studien som istället utgår från att jämföra effekten av två olika 

tonlägen av klassiskt musik på studentens prestation i läsförståelse, istället för dess 

volymintensitet. Ytterligare en punkt att poängtera är att båda tonlägena var komponerad av 

Mozart, jämfört med Doleguis (2013) studie som utgick från två olika genrer med olika 

artister. Även i Bae et al. (2014) studie använde de sig av tre olika kompositörer, inom den 

valda genren klassisk musik, och naturljud. I detta fall visades det en liknelse mellan den 

aktuella studie och Bae et al. (2014) studie, både naturljudet och den klassiska musiken i 

tonläge dur påvisade en signifikant god effekt på studenternas kognitiva prestation inom 

egenskaper som memorering och koncentration.           

En intressant vinkel som är värt att notera är den så kallade Mozarteffekten, vilket 

syftar på individens prestation på uppgifter. Enligt Husain, Schellenberg och Thompson 

(2001) menar de att individens effekt ökas efter att ha lyssnat på en melodi komponerad av 

Mozart. I den aktuella studien visade resultatet att gruppen som lyssnade på klassiskt musik i 

tonläge dur presterade bättre i ett läsförståelsetest jämfört med gruppen som lyssnade på 

klassiskt musik i tonläge moll, varav båda tonlägena var komponerad av Mozart. Förutom 

testet fick de även genomföra en utvärdering av experimentet, bestående av sex stycken 

påståenden med fem olika svarsalternativ. Det visades en skillnad av skattning, mellan 

grupperna, på två påståenden ”Jag är nöjd med miljön” och ”Den utvalda musiken är 

godtagbar”. Med hjälp av Mann-Whitney U test visades en skillnad, grupp dur hade skattat en 

positivare inställning jämfört med grupp moll. Detta påvisar liknande resultat som tidigare 

forskning (Lowis & Sutton, 2008) har noterat, att musik i tonläge dur är ofta relaterad till 

glada/positiva känslor och musik i tonläge moll är ofta relaterad till ledsamma/negativa 

känslor. I Lowis och Suttons (2008) studie redovisades att klassisk musik i tonläge dur fick en 

skattning på högre emotionell positiv inställning medan tonläge i moll fick en skattning på 

lägre inställning. Deras slutsats var att deras studie stödde forskning om att musikens tonläge 
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kan generera olika emotionella effekter vilket kan sedan ge sin effekt på individens kognitiva 

prestation (Lowis & Sutton, 2008). Husain, Schellenberg och Thompsons (2001) studie 

redovisade att studenter som lyssnade på klassisk musik i tonläge dur presterade högre jämfört 

med en miljö utan musik. När klassisk musik i tonläge moll introducerades visades ingen 

effekt (Husain, Schellenberg och Thompson, 2001). Dock noterades det att Husain, 

Schellenberg och Thompsons (2001) studie visade en högre skattning av positivt humör och 

aktivering bland deltagarna som hade lyssnat på klassik musik i tonläge dur, jämfört med 

deltagarna som fick lyssna på tonläge moll. Enligt Hallam et al. (2002) studie beskriver de att 

effekten av musiken på individens prestation av uppgifter förmedlas genom effekterna på 

individens humör och aktivering. Utifrån en neurokemisk aspekt är det positiva humöret 

associerat med en ökad nivå av dopamin som sedan skjuts från det ventrala tegmentområdet 

till andra områden i hjärnan, exempelvis locus coeruleus (Husain, Schellenberg & Thompson, 

2001). I locus coeruleus produceras noradrenalin, vilket är en signalsubstans som associeras 

väldigt mycket med aktivering (Husain, Schellenberg & Thompson, 2001). I den aktuella 

studien finner man liknelser med dessa studier, även skillnader kan ses i form av att båda 

tonlägena i denna studie utgick från kompositioner av Mozart och att prestationen som 

undersöktes var i läsförståelse. Men en viktig faktor som noteras i de ovanstående studierna är 

att Mozarteffekten kan förklaras av deltagarens aktivering och humör, vilket kan även beaktas 

på skattningen av de två påståenden mellan grupp dur och grupp moll som i sin följd visar en 

förklaring till att grupp dur fick en högre prestationsförmåga i läsförståelse än grupp moll.   

Utgående från de tidigare forskningarna visar den aktuella studien ett stöd i frågan 

om effekten av tonläge dur och moll skiljer sig på studentens prestation i olika avseenden. 

Studien bidrar samt visar som sagt att aktiveringen och humöret kan ses som en 

bakomliggande förklaring till Mozarteffekten.  

Ett annat fenomen som noterades var att vissa av den tidigare forskningen (Anderson 

& Fuller, 2010; Hallam, Katsarou & Price, 2010) utgick från en yngre åldergrupp (10 – 15 år). 

Hallam, Katsarou och Prices (2010) studie visade att lugn musik (melodiska slingor från Walt 

Disney filmer och klassisk musik) gav en positiv effekt på elevernas prestation i aritmetiska 

uppgifter och memorering jämfört med en grupp utan musik. Hallam, Katsarou och Prices 

(2010) studie noterade att viss musik, exempelvis aggressiv och upphetsande musik, kan 

distrahera elevens koncentration och sedan generera dess stämning som i sin följd kan leda till 

mindre altruistisk sinnestillstånd. De poängterar att även om den lugna musiken kan ge en god 

effekt för eleven så bör man vara medveten om att annan musik kan påverka eleven negativt. 

Om musik används under lektionstid så ska man vara medveten om vilken typ av musik som 
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spelas upp, detta gäller även utanför skoltid där bland annat föräldrar bör upplysas om de 

olika effekterna av musiken (Hallam, Katsarou & Price, 2010). Liknelserna man finner är att 

både den tidigare studien och den aktuella studien påvisade en god effekt av klassisk musik, 

skillnaden är däremot åldersgruppen, vilket redovisas av Hallam, Katsarou och Prices (2010) 

studie samt Hallam och Kotsopoulou (2010) studie att en äldre åldersgrupp kan lättare känna 

igen en negativ effekt av en viss typ av musik jämfört med en yngre åldersgrupp. Det är 

därför värt att lägga till minne att en yngre åldergrupp kan få en negativare effekt av musik, 

beroende på vilken typ av musik det är samt om det är studiearbete utanför skoltid, jämfört 

med en äldre åldersgrupp som är medveten om dess effekt samt kan ha sina utvalda 

musikpreferenser som utgås från under studiearbete.  

I Anderson & Fullers (2010) studie användes som sagt också en yngre åldersgrupp, 

dock visades en negativ effekt av elevens läsförståelse i samband med musik. Liknelsen 

mellan den tidigare studien och den aktuella är att båda undersökte elevens prestation i 

läsförståelse, skillnaden var däremot att den tidigare studien utgick från en yngre åldersgrupp, 

en kontrollgrupp (en grupp utan musik) och en experimentgrupp (en grupp med musik från 

Billboard Magazines tophit-lista). Den negativa effekten av elevens prestation i läsförståelse 

kan förklaras utifrån att en textbaserad och lyrisk musik gav sin följd av distraktion. Andra 

tidigare forskning har redovisat att faktorer som volymnivån och hastighet/takt kan även ha en 

negativ effekt på individens kognitiva prestation och läsförståelse (Dolegui, 2013; Letnic, 

Schellenberg & Thompson, 2011).        

Rekryteringen av deltagare genomfördes på Karlstads universitet, varje person 

tillfrågades slumpmässigt. En fråga som kan ställas är om varje person som tillfrågades samt 

deltagare som medverkade i studien var studenter inom Karlstads universitet, detta löstes 

utifrån att personen blev informerad om detta villkor och även att informationsbladet som de 

fick upplyste om detta. Sammanlagt blev det 26 deltagare, varav 13 stycken i respektive 

grupp, dock var det menat att det skulle vara 16 deltagare i varje grupp men det resulterade till 

ett bortfall av 6 deltagare. Bortfallen och även processen under rekrytering av deltagare kan 

ha setts som en begränsning, vilket kan ha berott på ett par faktorer. Några personer som man 

gick fram till under rekryteringen antog först att det var en enkätundersökning men när de väl 

fick reda på att det var en studieundersökning som krävde mer än den vanliga tiden som 

brukar frågas (cirka 5 - 10 minuter) så tackade de nej. En annan faktor var deras egna studier, 

exempelvis kommande prov och hemarbeten, som fick de tillfrågade och deltagarna från 

bortfallen att avstå från studieundersökningen. Ytterligare en faktor till detta är den angivna 

tiden, klockan 10:00, som respektive grupp fick. Flera av de som tillfrågades upplevde att det 
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krockade med sina studier eller att det var för tidigt. Begränsningen i detta fall hade möjligtvis 

kunnat förhindras om det inte skulle ha förekommit något specifikt stort arbete framför dem 

och om den angivna tid hade flyttats fram några timmar. Genomförandet av 

studieundersökningen tog som sagt plats på Karlstads Universitet, båda grupperna fick 

genomföra experimentet i olika dagar men under samma tidpunkt och studierum. Ett hinder 

som kunde ha förekommit var brist på tid, den aktuella studien var först tänkt att utföras 

utifrån två olika experimentgrupper (dur och moll) och en kontrollgrupp (en miljö utan 

musik), dock togs beslutet att genomföra utan en kontrollgrupp på grund av att det skulle ha 

tagit mycket tid att rekrytera deltagare för tre grupper. Det var bland annat en av de främsta 

anledningarna till att en kontrollgrupp inte användes, det skulle ha krävts mer än den tidsram 

som var tillgänglig. En annan anledning till att en kontrollgrupp inte fanns var eftersom det 

redan fanns ett flertal tidigare forskning som hade utgått från en kontrollgrupp och en eller två 

experimentgrupper, varav båda experimentgrupperna skiljde sig i musikgenre eller 

kompositör/artist. 

Ett ytterligare hinder som kunde ha förekommit var en tidsbegränsning och tidspress 

för deltagaren, i detta fall syftas det på de antal texter de fick läsa samt de frågor de fick 

besvara på under max 30 minuter. I exempelprovet av TISUS består läsförståelsetestet av sex 

tester, varav text 1 – 5 genomförs under 50 minuter (det vill säga 10 minuter för varje text) 

och text 6 genomförs under 25 minuter (http://www.su.se/svefler/tisus). Skulle deltagarna ha 

fått genomföra alla de 6 texterna under 30 minuter skulle det ha påverkat resultatet negativt, 

det vill säga att de flesta skulle nog inte ha hunnit läsa & besvara på frågorna samt att vissa 

svar kanske skulle ha baserats på enbart gissningar (på grund av en tidsbegränsning). Om de 

däremot skulle ha fått den angelägna tiden som krävs för samtliga texter skulle det eventuellt 

fungera, dock finns risken att det antalet deltagare för varje grupp skulle ha varit mindre (på 

grund av att flera personer under rekryteringen påvisade tecken av att långa undersökningar är 

ej lockande eller intressant). Utifrån dessa anledningar användes enbart tre texter som de fick 

genomföra under max 30 minuter.    

En punkt som läsaren bör ha i åtanke och vara medveten om är att ett 

massignifikansproblem kan vara förekommande, just eftersom de samtliga 7st 

signifikansprövningarna (huvudfrågan och analyserna av den egenkonstruerade 

utvärderingen) genomfördes. Med ett massignifikansproblem syftar det på att ju fler 

signifikansprövningar som görs i en och samma undersökning så ökas den totala risken för 

typ I-fel, det vill säga att nollhypotesen förkastas fastän den är sann (Borg & Westerlund, 

2012). I denna aktuella studie var signifikansnivån bestämd till 0.05, detta innebär att 

http://www.su.se/svefler/tisus
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sannolikheten för att minst en av dessa 7 prövningar skulle bli signifikanta av en slump är 

uppmätt till 30 % i den aktuella studien. I sådana moment är ett bonferronikorrigering av 

alfanivån lämplig, det vill säga att man delar alfanivån med dess antal prövningar (Borg & 

Westerlund, 2012). I detta fall genomfördes ingen korrigering just av det främsta skälet av 

brist på tid.     

För att kunna se att den aktuella studiens resultat utifrån dess validitet och reliabilitet 

kan man utgå från att experimenten var genomförda som laboratorieexperiment, detta innebär 

att experimentet genomfördes under kontrollerade former, urvalet var under en slumpmässig 

uppdelning och studiemiljön var förberett i dess form att metodens tillförlitlighet ökades 

(Borg & Westerlund, 2012). Utgående från det ovanstående visade studieundersökningen en 

hög intern validitet och reliabilitet, dock visades en låg extern validitet. För att kunna stärka 

den externa validiteten skulle det behövas genomföra en annan studie, med andra deltagare, 

andra operationella definitioner av oberoende och beroende variabel, samt utifrån en verklig 

situation som därmed kan öka den ekologiska validiteten (tillämpbarhet i verkliga livet) 

(Hayes, 2000). Förutom den valda metoden av experiment uppkom ett problem gällande den 

egenkonstruerade utvärderingen av experimentet. Utvärderingen var inte testad förutom vid 

pilotstudien av denna uppsats och kan i sin följd inte bedömas att vara validerad 

vetenskapligt. Ett Cronbachs alfa test gick inte heller att genomföra på grund av att 

påståenden inte var indelade i olika teman och de frågade om olika saker, det resulterar till att 

det inte går att bekräfta reliabiliteten. Däremot var utvärderingen en angelägen del i uppsatsen 

eftersom det ej fanns instrument med frågor rörande deltagarens inställning av musik, miljö, 

tid, samt tydlighet och formulering av läsförståelsetestet, vilket i detta fall påvisar att 

användningen av utvärderingen var nödvändig. 

Den aktuella studien visar som sagt en skillnad mellan grupp dur och molls skattning 

på två påståenden från utvärderingen, ”Jag är nöjd med miljön” och ”Den utvalda musiken är 

godtagbar”, vilket redovisar att grupp dur hade en högre positiv inställning än grupp moll. 

Utgående från detta skulle framtida forskning kunna titta specifikt på hur en grupp, med lugn 

klassisk musik i tonläge dur, och en annan grupp, med lugn klassisk musik i tonläge moll, 

skiljs åt i humör och aktivering. Anledningen till en sådan framtida forskningsidé är för att 

kunna se om humöret och aktiveringen kan påverkas om båda tonlägena, i genren klassisk 

musik, är lugna. Ytterligare en framtida forskning vore att kunna se om det finns en skillnad 

på studentens prestation i samband med klassisk musik, i exempelvis läsförståelse eller 

aritmatiska uppgifter, mellan män och kvinnor. Ett exempel skulle vara utifrån en 
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mellanindividsdesign, vilket skulle innefatta att en grupp består av kvinnor och en annan 

grupp består av män. 

  För studenter och lärare, inom mellanstadiet upp till gymnasiet, kan det ge en 

praktisk nytta i att få en god insikt om hur klassisk musik i tonläge dur kan förmedla en god 

effekt i avseende till aktivering och positiv inställning. Den nyttan kan i sin följd underlätta 

studentens koncentration och prestation under genomförande av ett skolarbete eller 

hemuppgift, samt fungera som ett gott instrument och metod för en lärare att kunna utgå från 

under studiearbete på lektionstid. I slutsats kan klassisk musik i tonläge dur påvisa en 

bidragande effekt på studentens prestation, dock ska man ta hänsyn till musikens volymnivå, 

hastighet/takt och studentens musikpreferens.   
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BILAGA 1 – Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Dennis Carvajal Herrera och läser Vård- och stödsamordnarprogrammet på 

Karlstads Universitet. Under våren 2015 skriver jag min kandidat C-uppsats i psykologi. 

Syftet med studien är att undersöka musikens effekt i relation till studentens läsförståelse. 

Studien bygger på ett läsförståelsetest som kommer att genomföras i en miljö med klassisk 

musik, samt en utvärdering av det. Testet förväntas ta max 30 minuter att genomföra. 

Jag söker dig, man eller kvinna, som studerar på Karlstads Universitet. Undersökningen 

kommer sammanlagt bestå av 32 stycken deltagare   

 

Det är helt valfritt att delta i studien och upplever du att det ej känns bra före eller under testet 

kan du när som helst avbryta din medverkan, du kan även välja att ej lämna in ditt 

svarsformulär. Riskerna inför testet är minimala, det enda hindret som eventuellt kan ses är 

om musiken kan vara påfrestande eller distraherande för dig. Men som sagt, du kan när som 

helst avbryta din medverkan. Vinster av denna studie kommer vara resultatet som kommer att 

bidra till existerande forskning samt vara till nytta för framtida forskning. 

Ditt resultat är konfidentiellt och kommer enbart att användas till analys samt redovisning 

som gruppdata i uppsatsen. Inga känsliga personlighetsuppgifter kommer att samlas in samt 

kommer inte kunna koppla dina svar tillbaka till dig.  

 

Resultatet från studien kommer att analyseras statistiskt och sedan sammanställas i den 

skriftliga C-uppsatsen. Efter att ha tagit del av datan kommer den att lagras och bibehållas i 

säkerhet, efter sammanställning, som en slutlig åtgärd. 

Resultatet av denna studie, efter avslutad kurs, kommer att finnas tillgänglig i det digitala 

arkivet DiVA. Är du intresserad av sammanställningen av detta kan du kontakta mig efter 

avslutad kurs. Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna mig eller mina handledare. 

 

Student:                                                        Handledare: 

Dennis Carvajal Herrera                              Nina Svensson               Charlotte Bäccman 

kristofferherrera@hotmail.com                   nina.svensson@kau.se   charlotte.baccman@kau.se 

 

Tack på förhand!     

   

file:///C:/Users/Dennis/Desktop/C-uppsats/kristofferherrera@hotmail.com
file:///C:/Users/Dennis/Desktop/C-uppsats/nina.svensson@kau.se
file:///C:/Users/Dennis/Desktop/C-uppsats/charlotte.baccman@kau.se
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BILAGA 2 – Etiskt protokoll  

 

Vilken nytta medför studien? (För deltagaren och för vetenskapen) 

Studien jag har valt att utgå från undersöker som sagt musikens effekt, klassikt musik i 

tonläge dur och moll, på studenters prestation i läsförståelse. Utifrån studiens resultat kan det 

var ett givande bekräftelse till existerande forskning som har tidigare undersökt musik i 

samband med studier eller i liknande form, samt att resultaten av studien kan vara till nytta för 

framtida forskning. Med hjälp av experimentgruppen kommer jag att kunna få ett resultat som 

redovisar vilket tonläge som ger positivt effekt på studentens prestation i läsförståelse samt 

vilken miljö, med dur eller moll-läge, som ger positivt och negativt effekt på studentens 

prestation i läsförståelse. 

 

Vilka risker finns det för deltagaren? (Finns det till exempel någon risk med valda 

instrument?)  

Deltagaren utsätts inte för någon specifik risk utgående från dess valda metod är ett 

läsförståelsetest, bestående av tre olika texter. Deltagaren kommer som sagt få ca 30 minuter 

på sig för att genomföra testet i samband med att klassisk musik spelas upp i bakgrunden. Det 

enda hindret som kan ses för deltagaren är om musiken skulle kunna anses vara påfrestande 

eller distraherande, men den risken är låg samt att deltagaren kan när som helst sin 

medverkan.  

 

Hur kan riskerna minskas? 

Innan respektive deltagare genomför testet så får de läsa igenom ett informationsbrev, 

innefattande syftet med studien samt deltagarens konfidentialitet, frivillighet till deltagande 

och rätten att avbryta sitt medverkande före eller under testet. Utifrån informationsbrevet får 

deltagaren en djupare inblick gällande studiens ämnesområde samt en god upplysning 

gällande deltagarens rättigheter. 

   

Vilken information ska deltagaren få?   

Se bifogat informationsbrev. 
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Hur ger deltagare sitt samtycke? Ska någon mer ge samtycke? 

Deltagaren bekräftar sitt samtycke när den besvarar och genomför testet. Studien kommer att 

vara riktad till universitetsstudenter, vilket därmed innebär att endast den angivna deltagaren 

kommer att behöva ge sitt samtycke till deltagande. Samtycke och godkännande är även 

bekräftat från TISUS, Institutionen för svenska och flerspråkighet, i Stockholms Universitet. 

 

Hur ska data hanteras? (Hur ska till exempel transkriberingar hanteras? Ska data lagras? 

Hur ska data analyseras?) 

All insamlad data kommer att hanteras och analyseras utifrån statistikprogrammet SPSS och 

sedan sparas fram till kursen är avslutad. Därefter kommer samtliga data att lagras och 

bibehållas i säkerhet. Den sammanställda uppsatsen kommer att laddas upp i DiVA – det 

digitala vetenskapliga arkivet. 

 

Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarheten minskas? 

Eftersom det ej kommer att förekomma några känsliga personuppgifter så kommer varken jag 

eller någon deltagare, ifall information efterfrågas, kunna spåra tillbaka till specifik deltagare. 

 

Hur får deltagarna ta del av resultatet? 

Samtliga deltagare kommer att få tillgång till den sammanställda uppsatsen när den publiceras 

på DiVA, vilket kan nås via universitetets hemsida. 
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BILAGA 3 – Samtycke, bakgrundsfrågor och instruktion 

 

Samtycke till att delta i testet 

o  Ja 

o  Nej 

 

Kön 

o  Kvinna 

o  Man 

 

Ålder: ________                             Utbildning/Fristående kurs: ________ 

 

Studienivå (Antal terminer du har läst, inklusive denna termin): _________ 

 

Lyssnar du på musik i samband med dina studier?              o  Ja 

                                                                                              o  Nej 

Instruktion 

Testet i läsförståelse 

Total tid: 30 minuter 

Inga hjälpmedel är tillåtna. 

 

Närläsning och översiktsläsning (Text 1–3) 

Besvara frågorna som finns i detta häfte. Observera att endast ett alternativ (A, B, C eller D) 

är riktigt för varje fråga. Markera det svar du väljer med en ring runt bokstaven. 

 

Glöm inte 

Glöm inte att 

–– skriva din ålder, kön, studienivå och utbildning/fristående kurs samt dina svar i detta  

     uppgiftshäfte 

–– lämna in texthäftena och detta uppgiftshäfte efter testet. 

 

Lycka till! 
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BILAGA 4 – Läsförståelsetestet 
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BILAGA 5 - Utvärdering av experimentet 

 

Nedan följer sex påståenden som du kan besvara med hjälp av nedan presenterade fem 

svarsalternativ, var vänlig att indikera hur du upplever på dessa påståenden. Försök vara så 

öppen och ärlig i dina svar som möjligt. 

 

1 Håller inte med   

2 Håller delvis inte med   

3 Tveksam  

4 Håller delvis med  

5 Håller med  

 

 

 

 

1. Jag är nöjd med miljön.                                                           1        2        3        4        5            

 

2. Den utvalda musiken är godtagbar.                                         1        2        3        4        5         

 

3. Tiden för att genomföra testet är optimal.                               1        2        3        4        5         

 

4. Texterna i testet är lättlästa.                                                     1        2        3        4        5         

 

5. Frågorna till respektive text är tydligt formulerade.                1        2        3        4        5         

 

6. Instruktionerna till testet är tydligt formulerade.                     1        2        3        4        5         

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


