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Syftet med litteraturstudien är att belysa om musik och rytm kan användas i den tidiga 

språkinlärningen för att utveckla elevers fonologiska medvetenhet, läsförmåga och 

litteracitet. Då läsning är en av grunderna till elevers akademiska framgång är det viktigt 

att hitta funktionella verktyg för att utveckla deras språkliga förmågor så tidigt som möjligt. 

Litteraturstudien undersöker hur musik och rytm relaterar till tre huvuddelar i elevers 

språkinlärning. De huvuddelar som undersöks är hur rytm påverkar den fonologiska 

medvetenheten, hur musik påverkar läsförmågan och hur musik och rytm påverkar 

litteraciteten. Studien har baserats på tio vetenskapliga artiklar och en licentiatuppsats som 

undersöker olika former av rytm- och musikanvändning vid den tidiga språkutvecklingen. 

Den valda forskningen har mestadels genomförts i USA och Europa, men även i andra 

delar av världen. I resultatet framgick att rytmen och musiken har en positiv inverkan på 

elevers fonologiska medvetenhet samt deras läsförmåga. Däremot har rytmen och musiken 

ingen påverkan på elevers litteracitet. Forskningen gav skilda resultat kring vilka delar av 

läsförmågan som påverkas av rytm och musik. Slutsatsen som dras är att olika delar av 

läsförmågan påverkas av olika delar av musiken och rytmen. Det råder en enighet bland 

forskningarna att den fonologiska medvetenheten påverkas positivt av rytmiska förmågor. 

Slutsatsen av litteraturstudien tyder på att rytm med fördel kan användas i den tidiga 

språkundervisningen, då den har en positiv påverkan på elevers fonologiska medvetenhet 

och läsförmåga, men elevers litteracitet påverkas inte nämnvärt av rytmen eller musiken. 
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Sökord: litteracitet, rytm, fonologisk medvetenhet, läsförmåga, lågstadiet 

_______________________________________________________________________  



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ......................................................................................................................... 1 

Syfte ............................................................................................................................... 3 

Bakgrund ........................................................................................................................ 4 

Rytm ........................................................................................................................... 4 

Fonologisk medvetenhet .............................................................................................. 4 

Läsförståelse ................................................................................................................ 5 

Litteracitet ................................................................................................................... 6 

Styrdokumenten ........................................................................................................... 6 

Metod ............................................................................................................................. 7 

Litteratursökning ......................................................................................................... 7 

Urval ........................................................................................................................... 7 

Urvalstabell .............................................................................................................. 8 

Materialanalys ............................................................................................................. 9 

Resultat ......................................................................................................................... 10 

Fonologisk medvetenhet ............................................................................................ 10 

Läsförmåga ................................................................................................................ 12 

Litteracitet ................................................................................................................. 13 

Diskussion .................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ........................................................................................................ 15 

Resultatdiskussion ..................................................................................................... 16 

Referenslista ................................................................................................................. 19 

Bilagor ............................................................................................................................ I 

Bilaga 1 ....................................................................................................................... I 

Bilaga 2 ..................................................................................................................... III 

 



1 
 

Inledning 

Rytmen och musiken är något som är med eleverna sedan födseln (Björkvold, 2005, s. 16, 

17). Musiken har, i vår erfarenhet, använts i klassrum för att lära ut andra eller tredjespråk, 

då man sjunger och översätter en text tillsammans. ”Old McDonald had a farm”, har vi 

sjungit med eleverna ute på skolor för att de ska lära sig de olika bondgårdsdjuren. Men 

om man tar bort texten ur musiken, kan den fortfarande fungera som ett verktyg vid 

språkinlärning? I det centrala innehållet står det att svenskundervisningen på lågstadiet ska 

innefatta rim, ramsor och sånger. I syftet för svenskämnet står det att undervisningen ska 

använda sig av olika estetiska uttrycksformer, såsom musik, i undervisningen (Skolverket, 

2019, s. 257, 258).  Vi har undersökt hur forskningen behandlar musik som ett verktyg för 

att utveckla den tidiga språkliga förmågan. Vi har frånsett rim, ramsor och sånger och 

fokuserat undersökningen på melodin och rytmen i musiken. Syftesfrågorna fokuserar på 

utvecklingen av elevers fonologiska medvetenhet, läsförmåga samt litteracitet och dess 

samband med musik och rytm. Den undersökta forskningen påvisar ett positivt samband 

mellan musik, rytm och tidiga språkförmågor, vilket kan användas tillsammans med rim 

och ramsor i svenskundervisningen.   

 

Problemformuleringen utvecklades genom att vi på lärarutbildningen pratat om de olika 

fördelarna med att implementera musik i undervisningen och vi ville undersöka det 

forskningsbaserade underlaget för detta. I utbildningen har vi diskuterat flera delar av 

elevernas utveckling som förbättras genom musik. Klassrumsklimatet och samhörigheten 

i klassen kan förbättras om man sjunger tillsammans, olika språkliga- och matematiska 

förmågor kan utvecklas med hjälp av musik och sånger. Den musikundervisning vi fått 

under utbildningen har dock använt sig av sångtexter för att eleverna ska lära sig saker. 

Det har varit sånger och ramsor för att eleverna ska lära sig vokalerna, alfabetet eller 

liknande. Det var inte sådan undervisning vi ville undersöka, vilket ledde till 

problemformuleringen kring den tidiga språkundervisningen och exkluderingen av 

sångtexter. Den vetenskapliga litteraturen kring ämnet visar på att rytmen och musiken har 

en positiv inverkan på elevers tidiga språkinlärning, dock påverkas inte alla de undersökta 

delarna av språkutvecklingen av den musik och rytm som vi undersökt.  

 

Då det finns många olika fördelar med musik i undervisningen var det viktigt i 

sökprocessen att hitta vetenskaplig litteratur kring de valda syftesfrågorna. Det var många 
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arbeten som sållades bort på grund av att de diskuterade de generella kognitiva fördelarna 

med att använda musik, eller diskuterade sångtextens fördelar som ett verktyg i 

klassrummet. Det fanns inte mycket litteratur som behandlade litteracitet i den valda 

åldersgruppen, men det fanns mycket relevant forskning kring utvecklingen av elevers 

fonologiska medvetenhet och läsförmåga. Forskningsartiklar hittade genom sökningar i 

PRIMO och ERIC har undersökts, samt artiklar påträffade genom kedjesökningar i 

vetenskapliga artiklar vi har undersökt.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur musik och rytm behandlas i forskning inom 

svenskämnet på lågstadiet vid området tidig språkinlärning. Detta syfte avses besvaras med 

hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilken betydelse har rytm för elevers fonologiska medvetenhet? 

• Vilken betydelse har rytm och musik för elevers läsförmåga? 

• Hur påverkas elevernas litteracitet av musik- och rytmutövande? 
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Bakgrund 

I bakgrunden definieras relevanta begrepp inom vår studie som rytm, fonologisk 

medvetenhet, läsförståelse och litteracitet. Det valda ämnets relation och relevans till 

styrdokumenten beskrivs också. 

 

Rytm 

Rytm ingår i den musikpedagogiska metoden rytmik som bygger på att hela människan 

ska engageras vid inlärning, både kroppen, intellektet och känslorna (Nivbrant Wedin, 

2013, s. 47; Don Lind, 2007, s. 91). Rytmiken används framförallt inom 

musikundervisningen, men kan även användas inom teater, dans och specialpedagogik 

(Nivbrant Wedin, 2013, s. 46). I rytmiken ingår dessutom begrepp som rytm, puls och 

tempo, som används vid barns språkliga utveckling (Don Lind, 2007, s. 91). Prosodi, som 

är språkets melodi, är en del av rytmen och ett samlingsbegrepp för intonation, klang, 

dynamik och olika betoningar som används i språket (Dahlbäck, 2011, s. 45). Rytm är med 

barnen redan innan de föds, då de hör mammans hjärtslag i magen. Detta följer med barnen 

genom livet och det finns studier som visar att spädbarn kan känna igen rim och rytmer 

som de hörde i magen (Björkvold, 2005, s. 16, 17). Spädbarn har även en stark koppling 

till sin mammas röst och uppmärksammar sång från mamman mer än sång från andra 

människor (Fagius, 2007, s. 37). Barn uttrycker sig med spontant musicerande från födseln 

för att uttrycka sina tankar och känslor (Don Lind, 2007, s. 91). Don Lind (2007, s. 98) 

menar på att det är ett ursprungligt behov hos oss människor att kommunicera via rytm, 

sång och rörelse. Detta förstärks av Fagius (2007, s. 38) som anger att barn ofta sjunger 

spontant, både sånger som är kända för barnet, men också improviserade sånger. Barn 

använder sig även av musikalisk lek och skapande för att uttrycka det de har upplevt och 

gestalta deras värld (Don Lind, 2007, s. 95).  

 

Fonologisk medvetenhet 

Den fonologiska medvetenheten bygger på fonologi, läran om språkljuden (Fridolfsson, 

2015, s. 23). Fonem är de minsta betydelseskiljande språkljuden som ofta kopplas samman 

med bokstäver. Barn kan ha svårigheter att urskilja fonem i det talade språket, då de ser 

språket som en helhet och inte som separata ljuddelar (Fridolfsson, 2015, s. 23). När barn 

ska förstå alfabetet är det viktigt att de ser språket som skilda ljuddelar som kopplas 

samman med bokstäverna. Den fonologiska medvetenheten bygger på att barn lär sig 
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segmentera ord och meningar, alltså dela upp de olika meningarna i ord och orden i 

enskilda ljud (Fridolfsson, 2015, s. 23). Barns auditiva förmåga är viktig vid den 

fonologiska medvetenheten då barns förmåga att särskilja olika ljud är en grundsten för att 

kunna segmentera. Barn kan ha svårigheter att separera fonem som k och g samt b och p, 

på grund av att de inte har utvecklat den auditiva förmågan. Dessa ljud liknar varandra och 

svårigheter att höra skillnad på dem kan leda till att barn hör och säger fel och därav 

missuppfattar information (Fridolfsson, 2015, s. 23).  

 

Läsförståelse 

Läsförståelse, enligt Kintsch och Rawson (2005, s. 209) innebär en förståelse av en text på 

ett djupare plan än att bara kunna avkoda och läsa orden. De menar att det finns tre olika 

nivåer av läsning och för en utvecklad läsförståelse krävs att man behärskar alla nivåer. 

Den första nivån är den språkliga, där läsaren förstår orden och kan koppla samman orden 

till meningar, men där det inte finns någon djupare förståelse av texten (Kintsch & Rawson, 

2005, s. 210). På denna nivå tolkar läsaren de grafiska symbolerna och kopplar samman 

dem till ord och sedan meningar. Litteraturen som undersöks i studien forskar kring elevers 

läsförmåga, vilket tolkas som den första nivån i läsförståelse. Nästa nivå innebär en djupare 

förståelse av texten, där kopplingar inom texten är en viktig del. För att ha en förståelse på 

denna nivå anger Kintsch och Rawson (2005, s. 210) att läsaren kan identifiera och 

analysera olika relationer mellan ord och fraser i texten (exempelvis vad pronomen i texten 

refererar till). En annan viktig del av läsförståelse på denna nivå är att se texten som en 

helhet och se de enskilda meningarna som en del av den större texten. Läsaren ska kunna 

se till hela texten och koppla samman olika delar, samt dra slutsatser utifrån texten som en 

helhet (Kintsch & Rawson, 2005, s. 211). Dessa två delar av andra nivån kallas mikro- och 

makronivå. Den tredje och sista nivån av läsförståelse relaterar till att kunna binda samman 

mikro- och makronivån för att få en djupare förståelse av texten. Detta gör läsaren genom 

att integrera förkunskap och tidigare erfarenheter i läsandet, samt genom att skapa 

inferenser vilket innebär att läsa mellan raderna (Kintsch & Rawson, 2005, s. 211). Mikro- 

och makronivån kan också kopplas samman i texten genom att skapa en ”inre bild”, vilket 

bidrar till en djupare förståelse. Utan dessa kopplingar blir läsningen ytlig och läsaren går 

miste om textens innebörd (Kintsch & Rowan, 2005, s. 211).  
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Litteracitet 

Det finns många olika definitioner av literacy (litteracitet), beroende på i vilket 

sammanhang begreppet används. I den här studien kommer vi använda det svenska 

begreppet litteracitet istället för literacy. Till skillnad från läsförståelse, handlar litteracitet 

om att både kunna förstå och tolka texter samt att kunna producera olika texter och 

texttyper (Lindö, 2009, s. 42, 43). I Skolverkets bilaga till rapport 450 sammanfattas 

litteracitet som “En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera 

sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för 

att delta i samhället.” (Skolverket, 2016, s. 7). Litteracitet sammanfattas som de 

kompetenser en människa behöver för att kunna förstå en text, inte bara för att kunna läsa 

den (Skolverket, 2016, s. 23). Litteracitet är förmågan att kunna förstå och dra slutsatser 

utifrån en text samt kunna tillägna sig språket på en djupare nivå (Druid-Glentow, 2006, s. 

123; Skolverket, 2016, s. 23; Taube 2013, s. 17). Litteracitet handlar inte bara om texter 

skrivna i böcker, utan också om texter som är multimodala, nätbaserade och använder 

hyperlänkar (Skolverket, 2016, s. 23). 

Styrdokumenten 

Skolans uppdrag är att eleverna ska få möjligheter att utveckla sina kunskaper genom olika 

uttrycksformer, exempelvis rytmik och musicerande (Skolverket, 2019, s. 9). Skolan ska 

även främja och stimulera elevernas kreativitet och i skolans uppdrag poängteras det att 

lek och skapande är väsentligt för elevers lärande (Skolverket, 2019, s. 7).  

 

I svenskämnets syfte specificeras att eleverna ska ”stimuleras till att uttrycka sig genom 

olika estetiska uttrycksformer” (Skolverket, 2019, s. 257). Musik är en estetisk 

uttrycksform som är relevant i elevernas tidiga år, vilket är specificerat i det centrala 

innehållet för årskurs 1–3. Rim, ramsor och sånger är några av de olika texttyper eleverna 

ska arbeta med under sina tidiga skolår (Skolverket, 2019, s. 258).  
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur litteratursökningen har genomförts genom de söktermer och 

databaser samt kriterier vi har använt. I litteratursökningen har delar av Nilholms (2016, s.  

13, 42, 44) sökstrategi använts, både vad gäller sökningen av litteratur, urvalsprocess och 

materialanalys, vilket beskrivs nedan.  

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen har gjorts i ERIC (Education Resource Information Center), 

PsycINFO, Swepub, Google Scholar samt PRIMO. I databasen ERIC finns litteratur och 

vetenskapliga artiklar inom pedagogik, PsycINFO innehåller artiklar inom psykologi och 

relaterade discipliner samt pedagogiska artiklar. Databasen Swepub innehåller artiklar och 

rapporter inom olika forskningsområden publicerade vid svenska lärosäten. Google 

Scholars söktjänst innehåller olika akademiska publikationer från hela världen, PRIMO 

som är Jönköpings Universitetsbiblioteks egen databas innehåller artiklar, uppsatser och 

rapporter.  

 

För att hitta relevant forskning använde vi oss bland annat av sökorden music*, primary 

school, literac*, lågstadiet, musik*, phonetic* och language learning. Våra sökningar gav 

goda resultat och vi upptäckte nya sökord i den litteratur vi hittade. De senare sökningarna 

blev mer specifika med sökord som beginning reading, literacy reading, literacy 

education, language rhythm, phonology, rhythm och music activities. I de senare 

sökningarna användes verktyget Thesaurus i ERIC:s databas, eftersom sökningar från den 

gav mer relevanta resultat. I de senare sökningarna avgränsade vi sökresultaten till peer-

reviewed i ERIC, för att bara visa vetenskapliga artiklar. Ett detaljerat schema av 

sökprocessen finns i bilaga 1.  

 

Urval 

Urvalet av litteratur gjordes genom att läsa abstracten på de artiklar som hade 

musikrelaterade begrepp och språkundervisningsrelaterade begrepp i titeln eller som 

nyckelord. Vid läsandet av abstracten kunde vi utesluta artiklar som bearbetade musiks 

relevans till kognitiva förmågor, men utan koppling till språkinlärande, samt artiklar som 

undersökte elever äldre än den valda åldersgruppen. För att säkerställa litteraturens 

relevans till studiens syfte valdes därefter artiklar och forskning som vi ansåg relevanta 
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och tidsenliga. Endast artiklar publicerade efter 2000 och som är peer-reviewed valdes 

därför till litteraturundersökningen. För att belysa variationen inom forskningsfältet valdes 

inga artiklar bort på grund av slutsatsens inställning till användning av musik och rytm vid 

språkinlärning. Artiklar publicerade innan 2018 som aldrig blivit refererade har valts bort, 

då Nilholm (2016, s. 44, 46) poängterar att ett arbetes relevans inom forskningsområdet 

reduceras om det aldrig refererats. 

Urvalstabell 

Tabell 1 

Författare Titel Publikationstyp Årtal Land 

Anvari, S. H., 

Trainor, L. J., 
Woodside, J. & 

Levy, B. J.   

Relations among musical 

skills, phonological 
processing, and early 

reading ability in 

preschool children 

Vetenskaplig artikel 2002 Kanada 

Dahlbäck, K. Musik och språk i 
samverkan- en 

aktionsforskningsstudie i 

årskurs 1 

Licentiatuppsats 2011 Sverige 

David, D., Wade-

Woolley, L., 

Kirby, J. R. & 

Smithrim, K. 

Rhythm and reading 

development in school-

age children: a 

longitudinal study 

Vetenskaplig artikel 2007 Kanada 

Degé, F. & 

Schwarzer, G.  

The effect of a music 

program on phonological 

awareness in 
preschoolers 

Vetenskaplig artikel 2011 Tyskland 

Forgeard, M., 

Schlaug, G., 

Norton, A., 
Rosam, C., 

Iyengar, U. & 

Winner, E.  

The relation between 

music and phonological 

processing in normal-
reading children and 

children with dyslexia 

Vetenskaplig artikel 2008 USA 

Gromko, J. E.  The Effect of Music 
Instruction on Phonemic 

Awareness in Beginning 

Readers 

Vetenskaplig artikel 2005 USA 

Holliman, A. J., 

Wood, C. & 

Sheehy, K. 

The contribution of 

sensitivity to speech 

rhythm and non-speech 

rhythm to early reading 
development 

Vetenskaplig artikel 2010 Storbritannien 

Lucas, J. R. & 

Gromko, J. E. 

The Relationship of 

Musical Pattern 
Discrimination Skill and 

Phonemic Awareness in 

Beginning Readers 

Vetenskaplig artikel 2007 USA 

Lukács, B. & 
Honbolygó, F. 

Task-Dependent 
Mechanisms in the 

Perception of Music and 

Vetenskaplig artikel 2019 Ungern 
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Speech: Domain-Specific 
Transfer Effects of 

Elementary School 

Music Education 

Moritz, C., 
Yampolsky, S., 

Papadelis, G., 

Thomson, J. & 

Wolf, M.  

Links between early 
rhythm skills, musical 

training, and 

phonological awareness  

Vetenskaplig artikel 2013 USA 

Register, D. The Effects of an Early 

Intervention Music 

Curriculum on 
Prereading/Writing 

Vetenskaplig artikel 2001 USA 

 

Materialanalys 

I materialanalysen presenteras och jämförs det valda undersökningsmaterialet som består 

av 10 vetenskapliga artiklar och en licentiatuppsats. Artiklarna behandlar forskning kring 

barns fonologiska medvetenhet, läsförmåga samt litteracitet i förhållande till rytm och 

musikundervisning. En översiktsmatris skapades för att ge en överblick av materialet och 

för att lättare kunna jämföra artiklarna som ansågs mest relevanta till syftet och 

frågeställningarna (bilaga 2). I matrisens översikt av de valda artiklarnas resultat blir det 

tydligt vilka språkförmågor artiklarna behandlar samt vilket samband de språkförmågorna 

har till barnens rytmiska och musikaliska förmågor. Materialet kategoriserades genom 

rubrikerna i resultatet, fonologisk medvetenhet, läsförståelse och litteracitet samt 

begreppens koppling till rytm och musikövningar. Flera artiklar från de första sökningarna 

valdes bort då de inte uppnådde alla kriterier, oftast berodde detta på att forskningen inte 

jämförde något samband mellan rytm, musikövningar och språkliga förmågor.  
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Resultat 

I resultatdelen presenteras musikens och rytmens roll vid barns utveckling av fonologisk 

medvetenhet, läsförståelse och litteracitet. Underrubrikerna är kategoriserade enligt de 

olika språkliga förmågorna i syftets frågeställningar och behandlar både musik och rytm.  

 

Fonologisk medvetenhet 

Den fonologiska medvetenheten påverkas positivt av elevers rytmiska förmågor. Det 

starkaste sambandet mellan elevers rytmförmåga och fonologiska medvenhet syns i elevers 

förmåga att segmentera ord och ljud i meningar (Moritz, Yampolsky, Papadelis, Thomson 

& Wolf 2013, s. 755). Eleverna i studien fick intensiv eller vanlig musikundervisning och 

efter studien visade det sig att eleverna med intensiv musikundervisning hade utvecklat 

mer av den fonologiska medvetenheten än de andra eleverna (Moritz, et al., 2013, s. 755). 

Den intensiva musikundervisningen bestod delvis av övningar med rytmiska mönster och 

rimmande sångtexter (Moritz, et al., 2013, s. 755). Studien undersökte även om den 

rytmiska förmågan i förskolan hade någon koppling till elevers fonologiska medvetenhet i 

årskurs 2. Denna studie visade på ett starkt samband, då elever med god rytmisk förmåga 

vid 5-års-ålder visade utvecklad fonologisk medvetenhet vid 8-års-ålder (Moritz, et al., 

2013, s. 758). Det starkaste sambandet mellan elevers fonologiska medvetenhet och 

rytmiska förmåga visades genom förmågorna att rimma och segmentera fonem i ord 

(Moritz, et al., 2013, s. 758, 762).  

 

Gromko (2005) påvisar också ett samband mellan den musikaliska förmågan hos elever 

och deras fonemsegmentering. Förskoleeleverna lärde sig en ny sång under studiens gång 

där fokus låg på rytmen i sången genom att eleverna rörde sig och spelade instrument 

samtidigt som de sjöng (Gromko, 2005, s. 203). Studien använde sig av en kontrollgrupp 

samt en grupp som fick musikundervisning. Vid studiens slut visade kontroll- och 

musikgrupperna liknande resultat i förmågan att koppla ihop bokstäver och fonem samt att 

repetera nonsensord. Elevernas fonemsegmenteringsförmåga skiljde sig mellan grupperna 

då musikgrupperna presterade signifikant bättre på dessa övningar (Gromko, 2005, s. 206). 

Lucas och Gromko (2007) visar att elevers rytmiska och fonemsegmenterande förmågor i 

årskurs 1 korrelerar. Särskiljning av rytmer och prosodi påverkar elevers 

fonemsegmenteringsförmåga, då alla dessa förmågor kräver fonologisk medvetenhet 

(Lucas & Gromko, 2007, s. 15). Holliman, Wood och Sheehy (2010) undersökte också 
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sambandet mellan prosodi och barns fonologiska medvetenhet. Fonologiska förmågor som 

rim och fonemborttagning korrelerade med rytmiska förmågor (Holliman, et al., 2010, s. 

256). De upptäckte att elever prosodiska förmåga har starkare koppling med den 

fonologiska medvetenheten än den rytmiska förmågan. 

 

Ytterligare en studie som påvisar sambandet mellan den fonologiska medvetenheten och 

rytmiska förmågor är Anvari, Trainor, Woodside och Levy (2002) som undersökte 

relationen mellan den fonologiska medvetenheten, den musiska perceptionsförmågan och 

den tidiga läsförmågan. Resultatet visar att barns fonologiska medvetenhet korrelerar med 

deras auditiva perceptionsförmåga (Anvari, et al., 2002, s. 120). Anvari et al., (2002, s. 

126) argumenterar för att elevers auditiva perceptionsförmåga antingen har ett samband 

med barns kognitiva förmågor eller deras fonologiska auditiva förmågor. Oavsett så har 

den auditiva perceptionsförmågan en positiv inverkan på elevers fonologiska medvetenhet 

(Anvari, et al., 2002, s. 126). Degé och Schwarzer (2011) undersökte tre grupper från 

förskoleklassen. Varje grupp tränade 10 minuter dagligen på ett specifikt ämne; en grupp 

hade musik, en andra fonologisk medvetenhet och en tredje sport. Grupperna som tränade 

fonologisk medvetenhet och musik utvecklade delar av sin fonologiska medvetenhet 

märkvärt under studien, medan ingen utveckling sågs hos sport-gruppen (Degé & 

Schwarzer, 2011, s. 4). Ingen skillnad i elevernas fonemkunskap visade sig under studien, 

men grupperna som tränade musik och fonologisk medvetenhet utvecklade sina förmågor 

kring att rimma, segmentera och sammansätta fonem (Degé & Schwarzer, 2011, s. 6). Trots 

att musikundervisningen var generell bidrog de rytmiska övningarna och sångtexterna 

indirekt till att elever utvecklade sina förmågor att rimma, segmentera och sammansätta 

fonem (Degé & Schwarzer, 2011, s. 6).  

 

I en studie jämfördes elever med dyslexi och normalläsande elever, samt deras rytmiska 

förmågor (Forgeard, Schlang, Norton, Rosam, Iyengar &Winner, 2008). Studien visar att 

elever med dyslexi har sämre rytmisk förmåga än normalläsande elever (Forgeard, et al., 

2008, s. 384). De normalläsande eleverna som undersöktes visade en starkare relation 

mellan auditiva förmågor och deras fonologiska medvetenhet än dyslektiska elever. Elever 

som undervisas i ett instrument utvecklar starkare auditiva förmågor och har därför starkare 

fonologisk medvetenhet (Forgeard, et al., 2008, s. 386). I en annan studie undersökte 

Lukács och Honbolygó (2019) skillnaden mellan intensiv och vanlig musikundervisnings 

påverkan på elevers fonologiska medvetenhet. Lukács och Honbolygó (2019, s. 163) såg 
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inga skillnader på den fonologiska medvetenheten, rytmiska eller musikaliska förmågan 

hos elever som fått intensiv musikundervisning och de som fått vanlig musikundervisning. 

De små skillnader de upptäckte var att eleverna med intensiv musikundervisning hade 

något bättre rytmminne och fonemborttagningsförmåga (Lukács & Honbolygó, 2019, s. 

161).  

 

Läsförmåga 

Den fonologiska medvetenheten har stark koppling till läsförmågan, då barn behöver 

fonologisk förståelse för att kunna läsa en text. Den rytmiska och prosodiska förmågan har, 

som beskrivits ovan, en påverkan på den fonologiska medvetenheten (Holliman, et al., 

2009, s. 258). Den prosodiska förmågan kan dock påverka läsförmågan utöver den 

påverkan som prosodin har på den fonologiska medvetenheten. Den prosodiska förmågan 

har ett positivt samband med läsning av längre texter och flerstaviga ord, men denna 

rytmiska förmåga visar inget direkt samband till den fonologiska medvetenheten 

(Holliman, et al., 2009, s. 260). David, Wade-Woolley, Kirby och Smithrim (2007) 

undersökte sambandet mellan elevers rytmiska förmåga i årskurs 1 och deras läsförmåga 

upp till årskurs 5. De upptäckte att den rytmiska förmågan i årskurs 1 inte hade något 

samband med elevers tidiga läsförmåga, men elevernas rytmiska förmåga hade ett samband 

med deras läsförmåga i årskurs 5 (David, et al., 2007, s. 180). I den tidiga läsningen har 

inte den rytmiska förmågan någon påverkan, men när eleverna börjar läsa längre ord och 

texter finns det ett samband mellan deras läsning och prosodiska förmåga (David, et al., 

2007, s. 181). Forgeard et al. (2008, s. 388), upptäckte också det indirekta sambandet 

elevers rytmiska förmåga har på läsförmågan i deras fonologiska medvetenhet.  

 

Elevernas förmåga att skilja på olika rytmer hade ett positivt samband med deras 

läsförmåga. Rytmåtskiljningen visade däremot inget samband med den fonologiska 

medvetenheten (Forgeard et al., 2008, s. 388). Enligt Forgeard et al. (2008, s. 386), hade 

förmågan att skilja på rytmer ett samband, inte bara vid läsning av flerstaviga ord eller 

längre texter, utan också vid läsning av enskilda, enstaviga ord.  Ytterligare en studie som 

motsätter sig David et al. (2007) och Holliman et al. (2009) genom att hitta samband mellan 

elevers rytmiska förmågor och tidiga läsning är Anvari et al. (2002). Anvari et al. (2002, 

s. 122, 126) gjorde en studie på 4–5-åringar där de upptäckte sambandet mellan barns 

musikuppfattning och deras läsförmåga. Barnens läsning av korta texter och enstaviga ord 

hade en positiv korrelation med barnens musikuppfattning i studien. Anvari et al. (2002, s. 
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126) anser att läsningen och musikförmågorna korrelerar då de olika förmågorna använder 

sig av samma mekanismer i barns tänkande. Moritz et al. (2013) undersökte sambandet 

mellan elevers rytmiska förmåga och deras läsförmåga i årskurs 2. Studien såg inget direkt 

samband mellan elevernas rytmiska förmåga och läsförmåga, utan upptäckte endast ett 

samband mellan den fonologiska medvetenheten och den rytmiska förmågan. Sambandet 

mellan den rytmiska förmågan och den fonologiska medvetenheten skapar dock ett indirekt 

samband mellan den rytmiska förmågan och läsförmågan. Moritz et al. (2013, s. 762) 

menar att läsförmågan i årskurs 2 är beroende av många fler faktorer än den fonologiska 

medvetenheten och andra faktorer som musiken inte kan påverka.  

 

Vid jämförandet av två grupper som båda får musikundervisning upptäcktes ingen markant 

skillnad mellan läsförmågan i de båda grupperna (Register, 2001, s. 245, 246). Ena gruppen 

fick musikundervisning med inriktning mot läs-och skrivutveckling och den andra gruppen 

fick vanlig musikundervisning. Den största utvecklingen av elevernas läsförmåga skedde 

i början av musikprogrammen, men i slutet av studien fanns det ingen signifikant skillnad 

mellan gruppernas läsförmåga (Register, 2001, s. 245, 246). Lukács och Honbolygó (2019) 

undersökte också två musikgrupper, med liknande resultat som Register (2001). Den ena 

gruppen i Lukács och Honbolygós studie fick intensivare musikundervisning än den andra 

gruppen, men alla elever fick minst 45 minuter musikundervisning i veckan. Den intensiva 

musikundervisningen var språkligt inriktad, men ingen signifikant skillnad upptäcktes 

mellan grupperna (Lukács & Honbolygó, 2019, s. 162, 163). Varken Register (2001) eller 

Lukács och Honbolygó (2019) upptäckte något samband mellan musikundervisningen och 

en ökad läsförmåga hos eleverna.  

 

Litteracitet 

Den fonologiska medvetenheten och läsförståelsen är, som beskrivits innan, en del av 

litteraciteten. Musik och rytm utvecklar fler aspekter av elevers språkliga förmågor än bara 

läsförståelsen och den fonologiska medvetenheten. Musiken och rytmen kan även påverka 

hur elever hittar struktur i språket och uppfattar sinnesstämningar i det talade språket 

(Dahlbäck, 2011, s. 45, 123). Dahlbäck (2011, s. 123) upptäckte under sin aktionsforskning 

att elever hittade struktur i språket genom att klappa eller gå rytmen i ord och meningar. 

Eleverna kunde exempelvis röra sig runt i klassrummet i takt till musik eller engageras i 

en samling på golvet där de klappade i takt eller gemensamt skapade musik för att hitta 

strukturen i språket. Musiken var ett bra verktyg då melodin ofta är uppbyggd med 
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betoning på ords stavelser, och inte de enskilda fonemen, vilka eleverna ofta kan ha svårt 

att separera (Dahlbäck, 2011, s. 66). Gromko (2005, s. 207) upptäckte i sin studie att den 

tidiga språkundervisningen ofta bygger på bokstavsinlärning samt att bygga elevernas 

förståelse för alfabetet. Musikundervisningen kan ha en positiv påverkan på barns 

utveckling, när fokus inte ligger på bokstavsigenkänning utan utveckling av den auditiva 

förmågan som är en stor del av barns litteracitet (Gromko, 2005, s. 207).   



15 
 

Diskussion  

I diskussionsdelen reflekteras sökprocessen samt den vetenskapliga litteraturen kritiskt. I 

metoddiskussionen resoneras kring positiva och negativa aspekter av sökprocessen och 

den valda metoden. Resonemang utifrån den studerade forskningen förs i 

resultatdiskussionen i enlighet med hur musiken och rytmen påverkar elevers tidiga 

språkinlärning, specifikt deras fonologiska medvetenhet, läsförmåga och litteracitet.  

 

Metoddiskussion 

I början av informationssökningen försökte vi hitta artiklar publicerade och baserade i 

Sverige. Snart blev det uppenbart att forskningsområdet inte var tillräckligt stort i Sverige 

för att litteraturstudien skulle kunna utgå från endast ett svenskt perspektiv, därför utökades 

sökningen till att inkludera hela världen. Då språkinlärning och rytm är liknande i alla 

språk anser vi inte att forskning baserad på andra språk är en nackdel. Majoriteten av 

forskningen var baserad i USA eller Europa, vilket gör att det inte finns stora 

kulturskillnader som kan påverka forskningen negativt, detta kan ändå anses negativt 

eftersom forskningen är vinklad enligt den västerländska kulturen.  

 

En annan problematisk aspekt vid informationssökningen var att hitta artiklar relevanta till 

de aspekter av språkinlärningen vi ville undersöka. Denna problematik ledde till att vi 

ändrade formuleringen i våra frågeställningar till att inkludera både musik och rytm, samt 

att inkluderade läsförmåga. Detta gjorde att våra frågeställningar behandlade samma 

begrepp som användes i de valda artiklarna. Svårigheterna med att hitta relevant forskning 

ledde också till att vi gjorde kedjesökningar i tre arbeten som vi ansåg vara relevant. Detta 

kan påverka resultatet negativt genom att det blir enformigt. Några av de artiklar vi 

undersökte behandlade åldrar utanför den målgrupp studien fokuserar på, men då 

åldersskillnaden inte är stor ansåg vi artiklarna relevanta trots detta. Det skilde sig inte 

mycket i åldrarna utan forskningen undersöker elever upp till två år äldre eller yngre än 

lågstadieåldrarna. Då många länder har en tidigare skolstart än Sverige ansåg vi att 

kunskapsnivån är liknande på 5-åringar från dessa länder och de svenska 

förskoleklasseleverna.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att barns fonologiska medvetenhet påverkas av deras 

musikaliska och rytmiska förmågor. Barns läsförmåga kan påverkas av musik och rytm 

men deras litteracitet påverkas ingenting av musik- och rytmförmågor i den forskning 

studien har undersökt. Det mest intressanta i studien var att se den rytmiska förmågans 

koppling till den fonologiska medvetenheten.  Litteraciteten var svår att bedöma då elever 

i den valda åldersgruppen inte har utvecklat litteraciteten till fullo. Rytmen och musikens 

påverkan på elevers fonologiska medvetenhet och läsförmåga var lättare att undersöka 

eftersom fokus i den tidiga språkundervisningen ligger vid att utveckla den fonologiska 

medvetenheten och avkodningen.  

 

Den undersökta forskningen kring rytmen och musikens påverkan på den fonologiska 

medvetenheten var enig i att det fanns ett positivt samband mellan förmågorna. Den enda 

studien som inte såg någon förändring mellan kontrollgruppen och musikgruppen hade en 

kontrollgrupp som också fick musikundervisning (Lukács & Honbolygó, 2019), vilket gör 

att deras resultat kan vara påverkat av detta. De gjorde undersökningen i en årskurs 2, vilket 

också gjorde att många elever troligen hade en utvecklad fonologisk medvetenhet innan 

studiens början, något som kan ha påverkat resultatet. Förutom deras studie är resultaten 

eniga i det positiva samband som upptäckts mellan den fonologiska medvetenheten och 

elevers rytmiska förmågor. Den del av elevernas fonologiska medvetenhet som främjas 

mest vid utveckling av rytmförmågor anses vara fonemsegmentering och segmentering av 

ord i meningar. Rytm har inte alltid en positiv påverkan på all fonologisk medvetenhet. 

Ingen av den undersökta forskningen har visat på ett negativt samband mellan rytm och 

den fonologiska medvetenheten, men Gromko (2005, s. 206) upptäckte att det endast var 

elevers fonemsegmenteringsförmåga som förbättrades med rytmövningar. Andra delar, 

som att repetera nonsensord och koppla ihop bokstäver och fonem visade inget samband 

med elevernas rytmiska förmågor (Gromko, 2005, s. 203).  

 

Den undersökta forskningen visar olika resultat kring sambandet mellan elevernas 

rytmiska och musikaliska förmågor samt deras läsförmåga. Viss forskning upptäckte att 

det finns ett samband mellan läsförmågan av flerstaviga ord och längre texter samt elevers 

prosodiska förmågor, andra studier visar även att den prosodiska förmågan påverkar 

elevers läsning av enstaviga ord och kortare texter (Anvari et al., 2002, David, et al., 2007, 

Forgeard et al., 2008, & Holliman et al., 2010). Den undersökta forskningen påvisar att 
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elevers prosodiska förmågor har ett samband med deras läsförmåga. Moritz (2013) var den 

enda undersökta forskningen där endast en av de undersökta grupperna fick 

musikundervisning och där inget samband sågs mellan den rytmiska förmågan och elevers 

läsförmåga. Moritz (2013) undersökte kopplingen mellan elevers rytmiska förmåga i 

förskolan och deras läsförmåga i årskurs 2. Detta kan innebära att elevernas läsförmåga i 

förskolan förbättrades med deras rytmiska förmåga, men att den rytmiska påverkan inte 

bestod över tid. Eventuellt har de olika rytmiska förmågorna som testats olika samband till 

elevers läsförmågor. Holliman et al. (2010) påpekar att den prosodiska rytmens samband 

till läsförmågan finns genom kopplingen till den flerstaviga läsförmågan. Anvari et al. 

(2002), undersökte elevers musikförmågor, vilket, till skillnad från Holliman et al. (2010) 

visade ett samband på deras enstaviga läsförmåga. Slutsatsen utifrån dessa studier är att 

elevers prosodiska förmågor har ett samband med deras flerstaviga läsförmåga, medan 

deras musikförmågor har ett samband med deras enstaviga läsförmåga. 

 

Litteracitet är ett vitt begrepp som innefattar mycket, vilket gör det svårt att bedöma 

begreppet i förhållande till den valda åldersgruppen. Elever på lågstadiet har generellt inte 

börjat tolka och förstå texter på den djupa nivån som litteracitet innefattar, vilket innebär 

att studierna inte har kommit med tydliga resultat kring samband mellan musik, rytm och 

litteracitet. Den litteratur som undersökts har inte hittat ett samband mellan elevers 

litteracitet och deras rytmiska eller musikaliska förmågor. Slutsatser vi drar utifrån detta 

är att litteraciteten inte påverkas av musikundervisning, men den fonologiska 

medvetenheten och avkodningen gör det. Då det är viktigt att elever utvecklar den 

fonologiska medvetenheten och läsförmågan innan de kan utveckla en djupare förståelse 

av texten, påverkas elevers litteracitet indirekt av elevers rytmiska och musikaliska 

förmågor.  

 

Många av de studier som undersökts har använt sig av korta musikövningar i 

undervisningen för att utveckla elevernas rytmiska och musikaliska förmåga. Detta gör det 

lättare för lärare att implementera musik i undervisningen, eftersom det inte behöver ta upp 

stora delar av undervisningstiden. Detta gör att lärarna kan träna rytm och musik i 

svenskundervisningen för att förbättra elevernas fonologiska medvetenhet, samtidigt som 

de fortgår med det vanliga arbetet. Rytm är ett bra verktyg att använda vid utveckling av 

den fonologiska medvetenheten, något vi inte upplevt att verksamma lärare gör. En 

anledning till att rytm och musik inte används mycket på skolorna skulle kunna vara att 
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lärarna inte känner sig bekväma med att använda musik vid språkinlärningen. Om lärare 

inte känner sig bekväma med ämnet och inte har bra kommunikation med en 

musikpedagog är risken att de inte ser syftet med rytm och därför använder andra verktyg. 

Som i andra ämnen behöver läraren en viss kompetens kring de verktyg hen använder för 

att använda de på ett effektivt sätt. Eftersom den undersökta litteraturen endast visar 

samband mellan rytm, fonologisk medvetenhet och avkodningsförmågan, ställer vi oss 

frågan om det är rimligt att lärare ska kompetensutvecklas för att kunna använda rytm och 

musik som verktyg i svenskundervisningen. Däremot anser vi att det kan vara realistiskt 

för de lärare som känner sig trygga i musiken eller som har ett gott samarbete med en 

musikpedagog att nyttja dessa verktyg i den tidiga språkinlärningen.  

 

Sammanfattningsvis finns det vissa kopplingar mellan rytm och elevers fonologiska 

medvetenhet samt läsförmågan. Dessa positiva korrelationer syns däremot inte i elevers 

litteracitet. Användning av rytm vid elevers tidiga språkutveckling är effektivare om den 

används med ett tydligt syfte. Då den undersökta forskningen inte undersöker all nytta 

musik kan ha vid inlärning kan vi inte dra några definitiva slutsatser kring dess användning 

i svenskundervisningen. Slutsatsen vi kan dra är att rytm och musik är ett effektivare 

verktyg vid den tidiga språkinlärningen än vid den senare litteracitetsutvecklingen.  

 

Inom detta forskningsområde finns det stora möjligheter för framtida forskning, bland 

annat forskning kring sambandet mellan dyslexi och den rytmiska förmågan. Ytterligare 

forskningsområden som skulle vara intressanta är olika implementeringsmöjligheter för 

rytm och musik i klassrummet, hur lärare använder sig av rytm och musik för att utveckla 

elevernas språkförmågor och hur eleverna upplever undervisning med hjälp av rytm och 

musik i svenskämnet. Anledningen till de olika resultaten kring läsförmåga är också 

intressant att studera vidare. Skillnaderna i studiernas resultat kan bero på många 

anledningar, att undersöka dessa anledningar samt de olika rytmförmågornas påverkan på 

olika delar av läsförmågan vore intressant.   
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Anvari, S. H., Trainor, L. 

J., Woodside, J. & Levy, 

B. J.   

 

Relations among musical 

skills, phonological 

processing, and early 

reading ability in 

preschool children 

 

Journal of Experimental 

Child Psychology 

 

2002 

Undersöka relationer 

mellan fonologisk 

medvetenhet, musisk 

perception och tidig 

läsförmåga. 

Kvalitativ, empirisk 

undersökning.  

 

100 barn, 50 4-åringar (29 

flickor, 21 pojkar) och 50 5-

åringar (30 flickor, 20 pojkar) 

observerades. Barnen gick på 

flera olika skolor.   

 

Eleverna observerades 5 

gånger, 20–30 minuter per 

tillfälle. De genomförde tester 

för att testa förmågor som 

rytm och melodi samt ett 

standardiserat test för 

läsutveckling (WRAT 3). 

 

Studien genomfördes i 

Kanada 

-Den musiska 

perceptionsförmå

gan kan förutse 

barns läsförmåga. 

-Den musiska 

perceptionsförmå

gan korrelerar 

med barns 

fonologiska 

medvetenhet. 

 

Dahlbäck, K. 

 

Musik och språk i 

samverkan- en 

aktionsforskningsstudie i 

årskurs 1 

 

Göteborgs Universitet 

 

2011 

Bidra med kunskaper 

om hur barn lär och 

integrerar i kontexter 

där musik och språk 

ingår och samverkar. 

Se betydelsen i 

musiken och språkets 

funktioner för barns 

kommunikationsforme

r. 

Aktionsforskningsstudie, 

empirisk undersökning.  

 

Studien gjordes i en årskurs 1 

med 26 elever. 

 

Dahlbäck höll i 30 minuters 

lektioner tillsammans med 

klassläraren 4 dagar i veckan, 

där hon videofilmade barnen 

samt förde loggbok och 

observationsschema. Samtal 

med barn, föräldrar, 

specialpedagog och 

klasslärare gjordes, samt en 

utvärdering efter avslutad 

studie av ovanstående parter. 

LUS-resultat användes för att 

se elevernas språkliga 

utveckling. 

 

Studien genomfördes i 

Sverige. 

Klassen som 

helhet hade en 

ovanligt snabb 

läsutveckling 

under studien. 

Flera elever 

uppnådde 

läsmålen för 

årskurs 2 och 3 

efter årskurs 1. 



 
 

David, D., Wade-Woolley, 

L., Kirby, J. R. & 

Smithrim, K. 

 

Rhythm and reading 

development in school-age 

children: a longitudinal 

study 

 

Research in Reading 

 

2007 

Undersöka 

korrelationen och 

variationen mellan 

fonologisk 

medvetenhet och 

ordigenkänning. 

Kvalitativ, empirisk 

undersökning.  

 

53 elever deltog (22 flickor, 

31 pojkar), från tre olika 

skolor med varierande 

socioekonomisk bakgrund. 

Eleverna inledde studien på 

hösten i årskurs 1 och 

testades även i slutet på 

årskurs 2–5. Under åren 

minskade antalet deltagande 

till 38. 

 

Testen gjordes i enrum med 

eleven och inleddes med 

försökstest för att eleven 

skulle förstå instruktionerna.  

 

Studien genomfördes i 

Kanada. 

-Rytmisk förmåga 

i årskurs 1 

korrelerar med 

läsförmåga, 

fonologisk 

medvetenhet och 

ordigenkänning 

upp till fyra år 

senare. 
 

Degé, F. & Schwarzer, G. 

 

The effect of a music 

program on phonological 

awareness in preschoolers 

 

Developmental 

Psychology  

 

2011 

Undersöka effekten ett 

musikprogram har på 

den fonologiska 

medvetenheten hos 

förskolebarn. 

Kvalitativ, empirisk 

undersökning.  

 

41 5-6-åringar (19 flickor, 22 

pojkar) från tre olika 

förskolor deltog i studien. 

Deltagarna var uppdelade i tre 

grupper, en musikgrupp (13 

deltagare, 6 flickor, 7 pojkar), 

en grupp med fokus på 

fonologisk medvetenhet (14 

deltagare, 6 flickor, 8 pojkar) 

och en sport grupp (14 

deltagare, 7 flickor, 7 pojkar).  

 

Standardiserade tester gjordes 

i början och slutet av studien 

för att testa deltagarnas 

fonologiska medvetenhet. 

Studien pågick under 20 

veckor då eleverna tränade 10 

minuter per dag på deras 

gruppaktivitet (musik, 

fonologisk medvetenhet eller 

sport).  

 

Studien genomfördes i 

Tyskland. 

-Grupperna med 

fokus på 

fonologisk 

medvetenhet och 

musik ökade sin 

fonologiska 

medvetenhet 

under studien, 

sport gruppen 

visade ingen 

skillnad. 



 
 

Forgeard, M., Schlaug, G., 

Norton, A., Rosam, C., 

Iyengar, U. & Winner, E. 

 

The relation between 

music and phonological 

processing in normal-

reading children and 

children with dyslexia 

 

University of California 

Press 

 

2008 

Undersöka om det 

finns ett samband 

mellan musikaliska 

och språkrelaterade 

förmågor hos elever 

med normal 

läsförmåga samt 

elever med dyslexi. 

Kvalitativ, empirisk studie. 

Artikeln består av fyra olika 

studier med olika deltagande. 

 

I första studien undersöktes 

44 6-åringar, där 32 barn var 

med i en musikgrupp och 12 

barn var med i en 

kontrollgrupp. I andra studien 

undersöktes 10 6-åringar, där 

6 barn var med i en 

musikgrupp och resterande 4 

var med i en kontrollgrupp. I 

tredje studien deltog 31 10-

åringar med dyslexi. I fjärde 

studien jämfördes 5 barn med 

dyslexi med 10 

normalläsande barn. Bland de 

normalläsande barnen var 5 

barn med i en musikgrupp 

och 5 barn var med i en 

kontrollgrupp. 

 

I första studien gjorde barnen 

fonologiska medvetenhetstest 

i början av studien samt efter 

31 månader. I andra studien 

gjorde eleverna ett test för att 

undersöka deras läsförmåga i 

början av studien samt efter 

14 månader. I tredje och 

fjärde studien gjorde barnen 

standardiserade tester för att 

undersöka elevernas 

musikaliska och språkliga 

förmågor.  

 

Studien genomfördes i USA 

-Det finns 

samband mellan 

musikaliska 

förmågor och 

språkliga 

förmågor hos 

barn. 

-Musikträning 

kan hjälpa 

utveckla barns 

språkförmågor. 

Gromko, J. E. 

 

The Effect of Music 

Instruction on Phonemic 

Awareness in Beginning 

Readers 

 

Journal of Research in 

Music Education  

 

2005 

Undersöka om 

musikundervisning 

kan leda till 

utveckling av små 

barns fonologiska 

medvetenhet, speciellt 

deras 

fonemsegmentering. 

Kvalitativ, empirisk 

undersökning.  

 

Studien undersökte 103 

förskolebarn från två olika 

skolor. 43 barn fick 

musikundervisning och 60 

barn utgjorde 

kontrollgruppen. 

 

Musikundervisningen skedde 

mellan januari och april i fyra 

-De 

musikundervisade 

barnen visade 

starkare 

fonemsegmenteri

ngsflyt än 

kontrollgruppen. 



 
 

olika klasser, med en 

musiklektion à 30 minuter 

lång i veckan. Innan och efter 

studien gjorde eleverna 

standardiserade språktester.  

 

Studien genomföres i USA. 

Holliman, A. J., Wood, C. 

& Sheehy, K. 

 

The contribution of 

sensitivity to speech 

rhythm and non-speech 

rhythm to early reading 

development 

 

Educational Psychology 

 

2010 

Undersöka om det 

finns ett samband 

mellan rytm och 

prosodi samt om 

sambandet kan förutse 

läsfärdighet. 

Undersöka om det 

finns ett samband 

mellan rytm och 

läsfärdighet. 

Kvantitativ, empirisk 

undersökning.  

 

102 5-7-åringar från två 

likvärdiga skolor deltog i 

studien (46 flickor, 56 

pojkar).  

 

Standardiserade tester gjordes 

för att undersöka elever 

färdigheter i exempelvis, 

fonemborttagning, 

ordigenkänning, 

rytmigenkänning och kopiera 

rytm. 

 

Studien genomfördes i 

England. 

-Inget samband 

mellan rytm och 

prosodi fanns hos 

barnen. 

-Det fanns ett 

starkt samband 

mellan fonologisk 

medvetenhet och 

ordigenkänning. 

-Prosodisk 

förmåga är 

relaterad till 

läsförmåga.  

Lucas, J. R. & Gromko, J. 

E. 

 

The Relationship of 

Musical Pattern 

Discrimination Skill and 

Phonemic Awareness in 

Beginning Readers 

 

Contributions to Music 

Education 

 

2007 

Undersöka sambandet 

mellan tonläge, 

rytmiska mönster och 

fonemsegmentering.  

Kvantitativ, empirisk 

undersökning.  

 

27 elever i årskurs 1 på 

samma skola deltog i studien.  

 

Studien genomfördes genom 

att eleverna fick göra fyra 

tester, två för att bestämma 

den fonologiska 

medvetenheten och två tester 

för att bestämma deras 

förmåga att höra skillnad och 

jämföra tonläge samt rytm. 

 

Studien genomfördes i USA 

-Elevernas 

tonläge och 

rytmiska 

kunskaper 

korrelerar med 

deras 

fonemsegmenteri

ngsförmåga. 

 



 
 

Lukács, B. & Honbolygó, 

F. 

 

Task-Dependent 

Mechanisms in the 

Perception of Music and 

Speech: Domain-Specific 

Transfer Effects of 

Elementary School Music 

Education 

 

Journal of Research in 

Music Education 

 

2019 

Se samband mellan 

musikundervisning 

och musikaliska 

förmågor, fonologisk 

medvetenhet och 

läsning. 

Kvalitativ, empirisk 

undersökning.  

 

30 elever i årskurs 2, 14 

elever (10 flickor, 4 pojkar) 

med intensiv 

musikundervisning och 16 

elever (6 flickor, 10 pojkar) 

med vanlig 

musikundervisning deltog i 

undersökningen. 

 

Undersökningen genomfördes 

med standardiserade tester 

eleverna gjorde för att testa 

deras kognitiva förmågor, 

musiska förmågor, 

läsförmåga samt deras 

fonologiska medvetenhet. 

 

Studien genomfördes i 

Ungern. 

-Inga stora 

skillnader fanns 

mellan grupperna.  

-Eleverna med 

intensiv 

musikundervisnin

g fick något bättre 

resultat på 

fonemborttagning

. 

-Eleverna med 

vanlig 

undervisning fick 

något bättre 

resultat i läsning. 

Moritz, C., Yampolsky, S., 

Papadelis, G., Thomson, J. 

& Wolf, M. 

 

Links between early 

rhythm skills, musical 

training, and phonological 

awareness  

 

Reading and Writing 

 

2013 

Undersöka om 

fonologisk 

medvetenhet och 

rytmisk förmåga är 

relaterade samt om 

musikträning 

utvecklar den 

fonologiska 

medvetenheten 

fortare. Undersöka om 

det finns ett samband 

mellan den rytmiska 

förmågan i 

förskoleklassen och 

den fonologiska 

medvetenheten och 

läsförmågan i årskurs 

2. 

Kvalitativ, empirisk 

undersökning.  

 

30 5-åringar från två olika 

skolor deltog i studien. 15 

barn fick intensiv 

musikundervisning och 15 

barn i kontrollgruppen fick 

vanlig musikundervisning. 12 

av dessa elever (8 från 

musikgruppen, 4 från 

kontrollgruppen) deltog sedan 

i årskurs 2. 

 

Eleverna gjorde 

standardiserade tester i början 

av studien för att testa deras 

fonologiska medvetenhet, och 

test av forskaren gjordes för 

att testa deras musiska 

förmågor. Testerna gjorda i 

förskolan användes som 

grund för undersökningen i 

årskurs 2, då eleverna gjorde 

standardiserade tester för att 

testa deras fonologiska 

medvetenhet och läsförmåga. 

 

-Rytmförmågan i 

förskolan hade en 

positiv korrelation 

med den 

fonologiska 

medvetenheten i 

årskurs 2.  

-Rytmförmågan i 

förskolan 

korrelerade inte 

med läsförmågan 

i årskurs 2. 

-Det starkaste 

sambandet fanns i 

barnens förmåga 

att kopiera rytmer 

och segmentera 

ord i meningar 

och stavelser i 

ord. 

 



 
 

Studien genomfördes i USA 

Register, D. 

 

The Effects of an Early 

Intervention Music 

Curriculum on 

Prereading/Writing 

 

Journal of Music Therapy 

 

2001 

Jämföra utvecklingen 

av barns läsande och 

skrivande beroende på 

om de får 

musikundervisning 

inriktad mot skriv-och 

läsutveckling eller 

generell 

musikundervisning.  

Kvalitativ, empirisk 

undersökning. 

 

50 4-5-åringar, 25 barn (14 

flickor, 11 pojkar) i gruppen 

med språkinriktad 

musikundervisning och 25 

barn (14 flickor, 11 pojkar) i 

gruppen med generell 

musikundervisning. Studien 

gjordes i fyra klasser på två 

olika skolor. 

 

Innan och efter studien gjorde 

eleverna tre standardiserade 

tester för att visa sina talade 

och skriftliga språkförmågor. 

 

Studien genomfördes i USA 

-

Musikundervisnin

g med 

specificerade 

övningar för 

språkutveckling 

visade en större 

utveckling av 

elevernas 

språkförmågor än 

generell 

musikundervisnin

g.  

 


