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Abstrakt: 

 

Tidig ordförrådsutveckling är betydelsefull för senare språkförmåga och akademisk 

framgång. Tidigare forskning indikerar samband mellan musik och språk. 

Musikträning förefaller ha ett samband med ordförrådets storlek hos äldre barn. 

Gemensamt musikutövande i hemmet är ett relativt outforskat område, men en del 

studier tyder på eventuella samband mellan gemensamma musikaktiviteter i hemmet 

och tidig ordförrådsutveckling.  

 

Syftet med avhandlingen var att undersöka eventuella samband mellan 

musikutövande vid 13 månaders ålder och det expressiva ordförrådets storlek vid 13 

och 24 månaders ålder. Ytterligare var syftet att undersöka om musikutövandet 

förklarar unik varians i det expressiva ordförrådets storlek när det kontrollerades för 

demografiska faktorer. Därtill undersöktes även eventuella samband mellan 

demografiska faktorer och det expressiva ordförrådets storlek vid 13 och 24 månaders 

ålder. 

 

Avhandlingen är del av kohortstudien ”Nycklarna till en god uppväxt” i Egentliga 

Finland. I denna studie deltog totalt 936 barn och deras föräldrar. Information om 

musikutövande tillsammans med barnet samlades in via föräldrarapport vid 13 

månader ålder. Språkutvecklingen undersöktes med den finska versionen av 

MacArthur Communicative Development Inventories (CDI) vid 13 och 24 månaders 

ålder. 

 

Resultaten tyder på ett samband mellan musikutövande i hemmet vid 13 månaders 

ålder och det expressiva ordförrådets storlek vid 13 och 24 månaders ålder. 

Deltagande i musiklekskola hade inget samband med ordförrådsstorleken. 

Musikutövandet förklarade ingen unik varians när det kontrollerades för 

demografiska faktorer. Vid 24 månaders ålder predicerade kön, pappans 

arbetsposition och deltagande i dagvård ordförrådsstorleken.  
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Inledning 

Musik och tal förmedlar olika information, men senare studier har påvisat att de 

delar många gemensamma aspekter (Tallal & Gaab, 2006). De hjärnnätverk som är 

involverade i musik och tal är liknande, det vill säga de är specialiserade för att koda både 

musik och tal (Norman-Haignere m.fl., 2015; Zatorre m.fl., 2002) och överlappar varandra 

(se översikt av Peretz m.fl., 2015). Tidigare forskning tyder på att formell musikträning har 

en positiv inverkan på barns språkförmåga (Hallam & Council, 2015; se översikt av Virtala 

& Partanen, 2018), såsom ordförrådets storlek (Foregeard m.fl., 2008; Linnavalli m.fl., 

2018; Moreno m.fl., 2011) och fonologisk medvetenhet (Gordon m.fl., 2015). 

Musikaktiviteter i hemmet har intresserat forskare (Williams m.fl., 2015) och förefaller 

påverka språkutvecklingen positivt (Politimou m.fl., 2019). Barns tidiga 

ordförrådsutveckling är betydelsefull för senare utveckling av litteracitet och akademisk 

framgång (Lee, 2011; Walker, 1994). Forskning om musikaktiviteter och dess samband 

med språkutvecklingen hos barn under två år är begränsad och därför är mera forskning 

inom ämnet betydelsefull. 

 

Barns tidiga språkutveckling 

Barn lär sig språk i samspel med omgivningen (Nettelbladt & Salameh, 2007; 

översikt av Rowe & Weisleder, 2020). Det nyfödda barnets förspråkliga kommunikation 

består av gråt, skrik och ljudande, symtom på hunger, trötthet eller smärta (Nettelbladt & 

Salameh, 2007; Stoel-Gammon, 2011). Vartefter barnet utvecklas blir även det tidiga 

ljudandet mera omfattande (Stoel-Gammon, 2011) och kring 6–7 månaders ålder börjar 

barnet producera stavelsejoller (Nettelbladt & Salameh, 2007). Barnet hör och känner de 

tidiga ljudproduktionerna och kan på så sätt koppla ihop de artikulatoriska rörelserna med 

den akustiska signalen, vilket är essentiellt för talproduktionen (Stoel-Gammon, 2011). För 

att barn ska ha möjlighet att utveckla sitt språk behöver de lära sig modersmålets 

betydelseskiljande kontraster; de behöver lära sig vilka fonetiska enheter som behövs för 

modersmålets fonemuppsättning och förbise de kontraster som inte är betydelseskiljande 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Talperception innefattar kategorisk perception och 

förmåga att kunna diskriminera mellan olika språkljud (Bishop, 1997). Med kategorisk 

perception avses att kunna diskriminera akustiska händelser som skiljer fonetiska enheter 

från varandra (Liberman m.fl., 1967). Spädbarn är sensitiva för de akustiska 
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förändringarna mellan olika fonetiska enheter och de kan redan från födseln diskriminera 

bland alla fonetiska enheter av världens språk (Best & McRoberts, 2003; Eimas m.fl., 

1971; Kuhl m.fl., 2006). Spädbarn kan även tidigt kategorisera språkljud oavsett talare, 

talhastighet och fonetisk kontext (översikt av Kuhl, 2004). Mellan 6 och 12 månaders ålder 

minskar förmågan att diskriminera alla fonetiska enheter (Bosseler m.fl., 2013; Kuhl m.fl., 

1992, 2006), medan diskriminationen för det egna modersmålets ljudsystem ökar (Kuhl 

m.fl., 2006). Detta sker tidigare för vokalljud än för konsonanter (Cheour m.fl., 1998). Vid 

mätning av talperception hos spädbarn vid 6 månaders ålder och språkutveckling vid 13, 

16 och 24 månaders ålder påvisade resultaten signifikanta korrelationer mellan 

talperception vid 6 månaders ålder och senare språkförmåga vid 13, 16 och 24 månaders 

ålder (Tsao m.fl., 2004). Även en högre sensitivitet för icke-nativa talstimuli predicerade 

en lägre komplexitet av meningar och medellängd för yttranden (MLU, mean length of 

utterance) vid 24 och 30 månaders ålder (Kuhl m.fl., 2008). Detta är väsentligt för senare 

utveckling av grammatiska förmågor (Kuhl m.fl., 2008). Den tidiga 

diskriminationsförmågan är sålunda av vikt för framtida språkutveckling. Likväl påverkar 

även externa faktorer den tidiga kommunikationen, såsom vuxen–barn-interaktionen och 

miljön barnet växer upp i (översikt av Rowe & Weisleder, 2020).  

 

Expressiv ordförrådsutveckling 

När barn börjar producera de första orden framskrider det långsamt (Lyytinen, 

1999) och de första orden kommer kring ett års ålder (Fenson m.fl., 2007; Stoel-Gammon, 

2011; Stolt m.fl., 2008). Kring 14 månaders ålder producerar barn ungefär 17–30 ord och 

vid två års ålder ungefär 280–320 (Fenson m.fl., 2007; Lyytinen, 1999; Stolt m.fl., 2008). I 

studien av Lyytinen (1999) producerade finska barn i genomsnitt 70 ord vid 18 månaders 

ålder, 280 ord vid 24 månaders ålder och 460 ord vid 30 månaders ålder (Lyytinen 1999). 

Barn uppvisar ofta en stor individuell variation i ordförrådets utveckling (Lyytinen, 1999; 

Stolt m.fl., 2008). Vid ett års ålder är den individuella variationen inte lika tydlig, men 

närmare två års ålder börjar den bli mera distinkt (Lyytinen, 1999; Stolt m.fl., 2008). 

Mellan 12 och 24 månaders ålder sker en snabb utveckling av ordförrådet (Reilly, 2009) 

som kallas för ”ordförrådsspurt” eller ”ordförrådsexplosion” (Stoelt-Gammon, 2011; 

Woodward m.fl., 1994). Möjliga orsaker till denna snabba utveckling har föreslagits bland 

annat vara att barnen förstår att orden står som symbol för något (Nettelbladt & Salameh, 

2007) och att det sker förändringar i det lexikala minnet, som utvecklingen av att återkalla 
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ord. En annan förklaring är att de artikulatoriska förmågorna utvecklas och att det 

resulterar i att ordproduktionen ökar (Woodward m.fl., 1994). Ordförrådsexplosionen är 

ifrågasatt bland forskare och en del anser att den inte är en universal milstolpe i barns 

språkutveckling. I stället för perioder där inlärningen av nya ord är snabb respektive 

långsam, föreslås snarare en period där de flesta barn succesivt utvecklar sitt ordförråd 

(Bloom, 2001; Ganger & Brent, 2004). Likväl kan ordförrådsexplosionen identifieras i ett 

flertal studier (Rescorla m.fl., 2000; Stolt m.fl., 2008). 

 Ordförrådsutvecklingen sägs framskrida långsammare än typiskt ifall barn vid två 

års ålder ännu producerar under 50 ord (Zubrick m.fl., 2007), men inom forskningen har 

det använts olika mätmetoder och kriterier för att identifiera en språkutveckling som 

framskrider långsamt (Roos & Weismer, 2008). Om barn ännu vid två års ålder producerar 

under 50 ord eller om de presterar under den 10 percentilen på normerade test som 

kartlägger ordförrådet, och de inte har några utvecklingsrelaterade sjukdomar eller andra 

neurologiska tillstånd, brukar de kallas för ”sena talare” (late talkers) (Rescorla m.fl., 2000; 

Roos & Weismer, 2008). En del av dessa ”sena talare” kommer i fatt sina jämnåriga senare 

(Roos & Weismer, 2008; Vehkavuori m.fl., 2021), medan andra uppvisar språkliga 

svårigheter längre fram i utvecklingen (Roos & Weismer, 2008; Hawa & Spanoudis, 

2014).  

Tidig ordförrådsutveckling är viktig för senare språk- och läskunnighet (Lee, 2011) 

samt akademisk framgång (Walker m.fl., 1994). Ordförråd vid 24 månaders ålder anses 

vara en stark prediktor för lexikal utveckling och språkförståelse vid 36 månaders ålder 

(Korpilahti m.fl., 2016). På samma sätt är ett litet ordförråd i tvåårsåldern en möjlig 

riskfaktor för senare utveckling av litteracitet (Bleses m.fl., 2016; Vehkavuori m.fl., 2021). 

Således är barn som uppvisar en försening i ordförrådsutvecklingen i tvåårsåldern i 

riskzonen för senare språkliga svårigheter. 

 

Sambandet mellan språk och musik 

Samband mellan musik och språk har länge undersökts från olika vinklar i 

förhoppning om att förstå deras gemensamma komponenter och mekanismer (Sammler & 

Elmer, 2020). Trots att den information som musik och språk förmedlar är olik, finns det 

likheter och det förekommer neurala överlappningar (översikt av Peretz m.fl., 2015). En 

stor del av forskarna har undersökt om musikträning har någon inverkan på olika kognitiva 

förmågor, däribland språk. Detta har oftast undersökts genom att jämföra musikaliskt 
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utbildade med icke-musikaliskt utbildade, och vuxna som är musikaliskt utbildade 

presterar ofta bättre än icke-musikaliskt utbildade på flera mått som tangerar språk (se 

Swaminathan & Schellenberg, 2021). 

Musikaktivitet kan delas in i formell och informell form av musikaktivitet. 

Strukturerade musikaktiviteter i form av musiklekskola, sång- eller musiklektioner kan ses 

som formella musikaktiviteter, även om musiklekskola i ung ålder kan ses som mer 

informell av dessa (Linnavalli m.fl., 2018; Putkinen m.fl., 2019; Williams m.fl., 2015). 

Med informella musikaktiviteter avses sådana aktiviteter som sker i hemmet, såsom sång, 

rim, sånglek och att lyssna på musik (Putkinen, Saarikivi, & Tervaniemi, 2013; Putkinen 

m.fl., 2019). I denna avhandling har musiklekskola setts som en formell form av 

musikaktivitet. 

 

Formella musikaktiviteter 

Hos spädbarn har det undersökts hur musik påverkar språk och kognitiva förmågor. 

Det har föreslagits att musikträning förbättrar 9 månaders spädbarns neurala bearbetning 

av temporala strukturer för musik och språk (Zhao & Khul, 2016). Gerry med flera (2012) 

undersökte hur musikalisk erfarenhet i 6 månaders ålder påverkar bland annat tidig 

språkutveckling. Barn och föräldrar deltog i en interaktiv musikklass en gång i veckan, där 

de övande på rim, ramsor och sånger. Föräldrarna uppmuntrades att även hemma lyssna på 

de sånger de lärde sig i musikklassen. Resultaten visade på att gester signifikant ökade, 

mest för de som var i den aktiva musikgruppen jämfört med den passiva. Testbatteriet var 

dock avsett för barn från 8 månaders ålder och uppåt (Gerry m.fl., 2012) och i denna ålder 

kan gester spontant öka, därför bör resultaten tolkas med en viss försiktighet. I en kvalitativ 

studie av Pitt (2020) deltog barn med kommunikationssvårigheter i åldern 2–4 år i 

SALTMusic gruppsessioner tillsammans med sina föräldrar och syskon. Sessionerna hölls 

en gång i veckan under 8–10 veckor. Vid musiksessionerna var olika professionella 

närvarande, bland annat talterapeuter och barnmusikpedagoger. Resultaten visade att 

barnens kommunikation förbättrades när pressen av att tala togs bort och vårdnadshavare 

uppmuntrades till att leka med ljud och skapa musik tillsammans med barnen. 

Musiksessionernas lekfullhet fick barnen att själva engagera sig på egna villkor, utforska, 

leda och samspela med andra. Enligt Pitt (2020) ledde detta till en ökad självkänsla och till 

följd av detta ökade antal ord eller tecken som barnet använde (Pitt, 2020). Resultaten 

baserade sig på kvalitativt data. 
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Musikträning är associerad med en förbättrad språkförmåga hos barn (Hallam & 

Council, 2015). Det har bland annat föreslagits att musikträning hjälper barn att upptäcka 

små förändringar i tonhöjden (Besson m.fl., 2007) och att musik har ett samband med 

läsförmåga och fonologisk medvetenhet (Anvari m.fl., 2002). I korrelationsstudien av 

Anvari med flera (2002) framkom att både de rytmiska och melodiska aspekterna av musik 

var associerade med fonologisk medvetenhet och tidig läsförmåga. I en metaanalys som 

undersökte ifall musikträning förbättrar litteracitet framkom det att främst fonologisk 

medvetenhet förbättras (Gordon m.fl., 2015). Formell musikträning i form av instrumentell 

träning och musiklyssnande hos äldre barn har associerats med förbättrade förmågor i 

auditiv diskrimination (Forgeard m.fl., 2008) och verbala förmågor (Forgeard m.fl., 2008; 

Moreno m.fl., 2011; Piro & Oritz, 2009), medan musikträning i grupp inte anses ha någon 

effekt på ordförrådets storlek (Schellenberg m.fl., 2015). I Linnavalli med flera (2018) 

undersöktes om deltagande i musiklekskola påverkar ordförrådet och fonembearbetningen 

hos 5- och 6-åriga barn. Barnen deltog i musiklekskola en gång i veckan och 

uppföljningsmätningar gjordes under två år. Resultaten visade på att ordförrådet signifikant 

ökade och att fonembearbetningen förbättrades (Linnavalli m.fl., 2018).  

I en metaanalys undersöktes hur musikträning påverkar barns utveckling i åldern 

4–13 år, där språkförmåga var en av komponenterna (Dumont m.fl., 2017). De 

komponenter i språkförmåga som undersöktes i studierna var fonologisk medvetenhet, 

auditiv bearbetning och läsförmåga. Resultaten var varierade, en del av studierna fann att 

musikträning hade en positiv effekt, medan en del inte fann någon effekt. Forskarna kunde 

inte dra några klara konklusioner, likväl kunde positiva följder av musikträning antydas 

(Dumont m.fl., 2017). Få av studierna är randomiserade kontrollerade studier (Moreno 

m.fl., 2011) och de flesta är korrelationsstudier (Anvari m.fl., 2002; Forgeard m.fl., 2008; 

Linnavalli m.fl., 2018), vilket inte säger något om kausalitet. 

 

Informella musikaktiviteter 

Barn upplever musik i olika former i hemmet redan från födseln (Blackburn, 2017), 

bland annat genom sång (Trehub m.fl., 1997). Föräldrar sjunger till barnet regelbundet – 

ofta dagligen – för att barnet ska känna glädje och trygghet (Trehub m.fl., 1997; Trehub & 

Gudmundsdottir, 2015). Studier med barn i ung ålder rapporterar om gemensamma 

aktiviteter i hemmet, där musikaktivitet har varit en komponent (Hartas, 2011; Williams 

m.fl., 2015). I en longitudinell studie undersöktes om musikaktiviteter i hemmet vid 2–3 
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års åldern har något samband med ordförrådets storlek i 4–5 års åldern när det 

kontrollerades för läsaktivitet och demografiska faktorer. Där framkom att frekvensen av 

musikaktivitet i hemmet hade ett samband med ordförrådets storlek vid 4–5 års åldern, 

men när bokläsning inkluderades i samma modell var musikaktiviteter inte längre 

associerade med ordförrådets storlek (Williams m.fl., 2015). 

 Politimou med flera (2019) undersökte hur musik i hemmet relaterar till 3- och 4-

åringars musikaliska och språkliga förmågor. Undersökningen bestod av två studier, där 

den första undersökte sambandet mellan musikaliska och språkliga förmågor. De 

språkförmågor som undersöktes var grammatisk och fonologisk medvetenhet. Resultaten 

visade på att perception och produktion av rytm och tempo var de bästa prediktorerna för 

fonologisk medvetenhet, medan perception av melodi var den bästa prediktorn för 

grammatisk utveckling. De associationer mellan musikaliska och språkliga förmågor som 

framkom var signifikanta trots att kognitiva förmågor, såsom verbalt minne och icke-

verbala förmågor togs i beaktande. I den andra studien undersöktes hur erfarenhet av 

musikaktiviteter i hemmet påverkar de musikaliska och språkliga förmågorna som 

undersöktes i den första studien. Där indikerade resultaten på att musikaktiviteter i hemmet 

kan stödja barns språkutveckling och de barn som hade mer erfarenhet av musik i hemmet 

hade bättre språkförmåga (Politimou m.fl., 2019). 

En stor del av mammorna i en studie från Storbritannien, med barn i åldern 1–9 

månader, rapporterade att de sjunger till barnet och lyssnar på musik dagligen, men att de 

inte deltar i formella musiklekskolor (Fancourt & Perkins, 2018). Liknande rapporterade 

deltagarna i Blackburn (2017), där det vanligaste var att barnen lyssnade på musik och 

sjöng tillsammans med föräldrar eller andra i näromgivningen, men att en stor del även 

deltog i musikaktiviteter utanför hemmet. I en australiensisk studie rapporterades en 

aningen mindre frekvens av musikaktivitet i hemmet, med 30 % av deltagarna som utförde 

någon form av musikaktivitet dagligen (Williams m.fl., 2015). Föräldrar har rapporterat att 

det primära syftet för att utföra musikaktiviteter tillsammans med barn är för att stödja 

barns tal, språk och kommunikation samt social utveckling och interaktion (Blackburn, 

2017). 

I en liten studie (Franco m.fl., 2021) undersöktes barns uppmärksamhet till ljud vid 

6 månaders ålder, frekvensen av musikaktiviteter i hemmet och senare språkförmåga. 

Resultaten visade på att vid 6 månaders ålder föredrog barn att lyssna till en sångversion 

framom en instrumentell version av en melodi och att en högre frekvens av sång 

tillsammans med barn predicerade en bättre språkförmåga vid 14 månaders ålder. Därtill 
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hade en högre frekvens av aktiva och passiva musikaktiviteter i hemmet vid 6 månaders 

ålder ett samband med ett bättre receptivt ordförråd vid 14 månaders ålder (Franco m.fl., 

2021). Enligt Franco med flera (2021) tyder resultaten på att informella musikaktiviteter i 

hemmet formar spädbarnets uppmärksamhet till ljud. 

 I en studie av finska 2- och 3-åriga barn fann Putkinen, Tervaniemi och 

Huotilainen (2013) ett samband mellan mängden musikaktivitet i hemmet och auditiva 

ERP-responser kopplade till ljuddiskrimination och uppmärksamhet. I studien framkom att 

en större mängd av musikaktiviteter i hemmet var associerade med en högre sensitivitet för 

förändringar i duration och temporala strukturer av ljud. Musikaktiviteterna bestod av 

musiklekskola och musikaktiviteter i hemmet. Musiklekskolan bestod av sång i grupp, 

rimmande och andra lekfulla musikaktiviteter, men den inkluderade inte träning med 

instrument. Musikaktiviteter i hemmet som rapporterades av föräldrarna var hur ofta de 

sjöng för barnen och hur ofta barnen själv sjöng, klappade rytm eller dansade hemma. 

Längden av deltagande i musiklekskola, musiklyssnade i hemmet och familjens 

socioekonomiska status fungerade som kontrollvariabler. Resultaten av 

korrelationsanalyserna var signifikanta trots inkludering av kontrollvariablerna. Enligt 

Putkinen, Tervaniemi och Huotilainen (2013) tyder resultaten på att informella 

musikaktiviteter kan förbättra utvecklingen av auditiva förmågor. Det har även föreslagits 

att den rytmiska strukturen av barnramsor underlättar inlärning av auditiv information hos 

nyfödda spädbarn (Suppanen m.fl., 2019). Rim och ramsor har visat sig vara betydelsefullt 

för senare utveckling av fonologiska förmågor, vilket är av vikt för senare litteracitet 

(Bryant m.fl., 1989). 

Auditiva förmågor är väsentliga för barns tidiga språkutveckling (Benaisch m.fl., 

2002; se översikt av Ladányi m.fl., 2020) och det förefaller att musikträning har ett 

samband med auditiva diskriminationsförmågor (Forgeard m.fl., 2008). En del forskning 

har gjorts om sambandet mellan musik och språk, och det förefaller att de möjligtvis kan 

stödja varandra (Anvari m.fl., 2002; Forgeard m.fl., 2008; Linnavalli m.fl., 2018; översikt 

av Virtala & Partanen, 2018). Den tidiga ljuduppfattningen påverkar hur ordförrådet 

utvecklas (Kuhl, 2004; Kuhl m.fl., 2008; Tsao m.fl., 2004), vilket är av betydelse för 

litteracitet och senare språkförmåga längre fram i utvecklingen (Lee, 2011). Därutöver 

verkar det finnas en koppling mellan informellt musikutövande och tidig språkutveckling 

(Politimou m.fl., 2019; Putkinen, Tervaniemi & Huotilainen, 2013; Williams m.fl., 2015). 

Sålunda är det av vikt att undersöka om utövande av musik formellt och informellt kan 

relatera till tidig ordförrådsutveckling. 
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Demografiska faktorers påverkan på språkutvecklingen 

Åtskilliga faktorer anses ha en påverkan på barns språkutveckling, bland annat 

föräldrars socioekonomiska statuts (SES), barnets biologiska kön, förekomsten av 

språksvårigheter inom familjen och deltagande i dagvård (Collisson m.fl., 2016; Hartas, 

2011; Zubrick m.fl., 2007) Föräldrarnas SES och dess påverkan på språkutvecklingen har 

varit en av de faktorer som intresserat forskare (Hartas, 2011; Noble m.fl., 2015; Zubrick 

m.fl., 2007). Den socioekonomiska statusen är multidimensionell, men de komponenter 

som ofta undersökts är: föräldrarnas utbildning, föräldrarnas arbetsposition och familjens 

inkomst (Bradley & Corwyn, 2002).  

Barn från familjer med högre SES anses höra fler ord och komplexa konversationer 

än barn från familjer med lägre SES (översikt av Hoff, 2006). Speciellt mammans 

utbildningsnivå har varit en komponent som ofta relaterats till barns språkförmåga 

(Cadime m.fl., 2018; Hartas, 2011) och den anses även vara associerad med kvantiteten 

och kvaliteten av språkinputen mammorna förser sina barn med (Hoff, 2006; Pace m.fl., 

2017). Mammornas SES och språkinput har oftast undersökts eftersom de anses vara mer 

bekanta med deras barn och deras främsta kommunikationspartner och således influera 

deras språkutveckling mera än papporna (Huttenlocher m.fl., 2007). I en metaanalys 

framkom måttliga till starka associationer mellan kvaliteten av föräldrarnas språkinput och 

barns språkförmåga. Effektstorlekarna var där större för kvaliteten av föräldrarnas 

språkinput och barnens språkförmåga än för kvantiteten av föräldrarnas språkinput och 

barns språkförmåga (Anderson m.fl., 2021). En del studier visar på samband mellan sämre 

språkförmåga hos barn och en låg utbildningsnivå hos mamman (Cadime m.fl., 2018; 

Hartas, 2011), medan en del inte funnit detta samband (Reilly m.fl., 2009; Tilvis & 

Paavola-Ruotsalainen, 2019; Zubrick m.fl., 2007). En lägre arbetsposition hos pappan har 

även associerats med sämre språkförmåga hos deras barn (Korpilahti m.fl., 2016).  

Den socioekonomiska statusen anses även ha ett samband med ordförrådets 

utveckling och en del studier visar på att barn från familjer med lägre SES sackar efter i 

utvecklingen av det expressiva ordförrådet (Blanden & Machin, 2010; Fernald m.fl., 2013). 

I Fernald med flera (2013) hade barn från familjer med lägre SES ett mindre expressivt 

ordförråd jämfört med barn från familjer med högre SES vid 18 månaders ålder. Cadime 

med flera (2018) fann att barn vars mammor hade en högre utbildningsnivå producerade 

fler ord jämfört med barn vars mammor hade en låg utbildningsnivå i 24 månaders ålder, 

likväl var effekten liten och förklarade mindre än 2 % av variansen i ordförrådets storlek. 
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En del forskning har inte funnit något samband mellan familjens SES och barnens 

språkutveckling (Berglund m.fl., 2005), vilket kan bero på kulturella och socioekonomiska 

skillnader mellan länder. 

Hos barn förefaller kön vara en av de faktorer som påverkar språkutvecklingen och 

flickor klarar sig ofta bättre i språkliga test än pojkar (Berglund m.fl., 2005; Fenson m.fl., 

2007; Henrichs m.fl., 2011; Korpilahti m.fl., 2016; Rantalainen m.fl., 2021; Tilvis & 

Paavola-Ruotsalainen, 2019). I en syntes av 10 europeiska länders resultat av en 

kartläggning av den tidiga språkutvecklingen, låg flickor aningen före pojkar i 

språkutvecklingen. Flickorna producerade fler kommunikativa gester och ord och 

kombinerade flera ord jämfört med pojkarna, och denna skillnad ökade med åldern 

(Eriksson m.fl., 2012). Berglund med flera (2005) fann att kön hade en signifikant effekt 

på ordförrådsutvecklingen, där flickor producerade fler ord än pojkar vid 18 månaders 

ålder. Resultaten i Vehkavuori med flera (2021) visade även på att flickors expressiva 

förmågor var aningen bättre än pojkars vid 1;6 och 2;0 års ålder, men inte längre vid 5;0 

års ålder. I Collisson med flera (2016) framkom att riskfaktorer för en försenad 

talutveckling hos barn är manligt kön och förekomsten av en försenad talutveckling inom 

familjen. Reilly med flera (2009) fann associationer mellan förekomsten av tal- och 

språksvårigheter inom familjen och ordförrådets storlek i 24 månaders ålder, likväl 

förklarade det enbart en liten del av variansen i ordförrådets storlek.  

Typ av dagvård och dess påverkan på barns språkutveckling har intresserat 

forskare. Berglund med flera (2005) fann en interaktion mellan kön, födelseordning och 

typ av dagvård, vilken indikerade att förstfödda och senare födda pojkar som deltog i 

familjedagvård producerade färre ord jämfört med de pojkar som deltog i dagvård eller 

sköttes om hemma. Likväl hade de flickor som deltog i familjedagvård störst ordförråd 

(Berglund m.fl., 2005). Mängden dagvård, mätt i antal månader, som barn deltog i föreföll 

inte ha något signifikant samband med antalet ord barn producerade i 24 månaders ålder 

(Cadime m.fl., 2018). Resultaten i Collisson med flera (2016) visade på att skyddande 

faktorer för en försenad talutveckling var bland annat om barnen deltog i dagvård jämfört 

med andra typer av vård, såsom att mamman, mor- och farföräldrar eller släktningar sköter 

om barnet eller att de är i familjedagvård.  

Trots att demografiska faktorer förefaller ha ett samband med språkutvecklingen, 

förklarar de oftast lite varians i språkliga förmågor hos barn. Likväl är det en viktig 

komponent att ta i beaktande berörande barns tidiga språkutveckling.  
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Syfte 

Syftet med avhandlingen var att undersöka eventuella samband mellan utövande av 

musik vid 13 månaders ålder och ordförrådets storlek vid 13 och 24 månaders ålder. 

Ytterligare var syftet att undersöka ifall musikutövande påverkar ordförrådets storlek när 

det kontrolleras för demografiska faktorer. Barns tidiga ordförrådsutveckling är viktigt för 

framtida språk- och läskunnighet. Ordförrådets storlek vid två års ålder antas vara en viktig 

faktor för senare språkutveckling (Bleses m.fl., 2016; Lee, 2011; Vehkavuori m.fl., 2021). 

Sålunda kan vi med föreliggande studie undersöka vilka faktorer som stödjer 

språkutvecklingen hos barn. Den kan tillföra nya verktyg som talterapeuter kan ta med i 

utformning av intervention och stödja språkutvecklingen.  

Forskningsfrågor som undersöktes var: 1) Finns det ett samband mellan formellt 

musikutövande i form av musiklekskola och det expressiva ordförrådets storlek vid 13 och 

24 månaders ålder? 2) Finns det ett samband mellan ett informellt musikutövande i 

hemmet och det expressiva ordförrådets storlek vid 13 och 24 månaders ålder? 3) Förklarar 

musikutövande unik varians i ordförrådets storlek efter att man kontrollerat för 

demografiska faktorer? 

Metod 

Denna studie hör till kohortstudien ”Nycklarna till en god uppväxt” i Egentliga 

Finland och bedrivs av Åbo center för barn- och ungdomsforskning. Syftet med kohorten 

var att undersöka faktorer som kan stödja barns hälsa och utveckling eller bidra till 

störningar i dessa. För undersökningen har etiskt tillstånd beviljats i februari 2007, av den 

etiska nämnden vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (Lagström m.fl., 2013). 

 

Deltagare 

Deltagarna i ”Nycklarna till en god uppväxt” rekryterades från september 2007 till 

april 2010. Totalt 9811 mammor, både svensk- och finskspråkiga, och 9936 barn deltog i 

studien. Av dessa har 1797 mammor och 1827 barn rekryterats för en noggrannare 

uppföljning under den första graviditetstrimestern eller precis efter födseln. I denna studie 

var samplet 936, se Figur 1.  
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Figur 1 

Flödesdiagram över sampelurval 

 

 

I föreliggande studie var inklusionskriterierna följande: mammans modersmål var 

finska, CDI-blanketten var ifylld på finska och att musikdata fanns tillgängligt. De 

exklusionskriterier som hörde till studien var följande: CDI-blanketten var ifylld på annat 

språk än finska eller att deltagarna hade fyllt i blanketten både på svenska och finska eller 

att språkinformationen fattades, barn med epilepsi eller andra neurologiska tillstånd och 

prematurt födda barn. Prematurt födda barn klarar sig signifikant sämre i språkliga tester 

Totala antalet barn i 

kohorten. 

 

N = 9936 

 

Exkluderade: 

Avsaknad av CDI-data: n = 603 

Svenska CDI: n = 43 

Svenska och finska CDI: n = 58 

Annat språk hos mamman eller 

språkinformation saknas: n = 51 

Prematura: n = 54 

Epilepsi: n = 1  

Avsaknad av musikdata: n = 59 

 

Totala antalet barn vars 

familjer valde att delta i 

uppföljningen.  

N = 1827 

Totala antalet barn i studien:   

N = 936  

Pojkar: n = 472 

Flickor: n = 464 

 

Dödfödd, abort, missfall. 

N = 22 
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jämfört med fullgångna barn (Barre m.fl., 2011; van Noort-van der Spek m.fl., 2012) och 

likaledes har barn med epilepsi sämre språkförmåga jämfört med barn utan epilepsi (Bailey 

& Im-Bolter, 2020). Eftersom barn med epilepsi och prematurt födda barn kan ha en 

avvikande språkutveckling har de exkluderats.  

 

Insamling av data 

Under uppföljningen har vårdnadshavarna fyllt i detaljerade formulär angående 

barnet och sig själva, både före barnets födsel och efter. Formuläret riktat till mamman, 

vilket fyllts i under graviditeten, behandlade bland annat: arbetsposition, inkomst, 

utbildning och eventuella svårigheter med tal och kommunikation. De formulär som fyllts i 

när barnet var 13 månader gammalt, mellan år 2009 och 2011, respektive 24 månader 

gammalt, mellan år 2010 och 2012, innehöll frågor som berörde bland annat barnets 

dagvård och sociala relationer, nutrition och ätande, hälsa, språk och läsning samt 

utövande av musik inom familjen. Frågorna om musikanvändning inom familjen och 

barnets reaktion till musik inkluderades endast i formuläret som fylldes i när barnet var 13 

månader gammalt.  

Språkutvecklingen undersöktes vid 13 och 24 månaders ålder med den finska 

versionen av MacArthur Communicative Development Inventories (CDI) (Lyytinen, 1999). 

Vid 13 månaders ålder undersöktes både receptivt och expressivt ordförråd, och vid 24 

månaders ålder undersöktes enbart expressivt ordförråd (Lagström m.fl., 2013). I denna 

studie har enbart det expressiva ordförrådet analyserats. Det finns olika versioner av CDI, 

en för yngre och en för äldre barn. Den första, ”Sanat ja eleet”, är riktad till barn i åldern 

8–16 månader och är indelad i två delar. Den användes vid datainsamlingen när barnen var 

13 månader. Den första delen kartlägger barns tidiga tecken på förståelse och vilka ord 

barnet förstår och producerar. Den andra delen bedömer kommunikativa handlingar och 

gester. I den del som kartlägger ordförrådet finns ord inom 19 olika kategorier, såsom djur, 

fordon, mat och dryck, handlingar med mera och antalet maxpoäng är 380. ”Sanat, 

taivutukset ja lauseet” är för barn i åldern 16–30 månader och är indelad i två delar, och 

den användes vid datainsamlingen när barnen var i 24 månaders ålder. Den första delen 

kartlägger ordförrådet och användningen av ord och den andra delen kartlägger 

böjningsformer och ordkombinationer. Ordförrådsdelen är indelad i 20 kategorier med ord 

som är vanligt förekommande i barns omgivning och maxpoängen för antal ord barnet kan 

producera är 595. Vårdnadshavarna har i delarna angående ordförrådet kryssat i för endera 
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”förstår” eller ”förstår och säger” i blanketten avsedd för barn i åldern 8–16 månader, 

medan blanketten avsedd för barn i åldern 16–30 månader enbart hade ”förstår och säger” 

som svarsalternativ, och på så sätt har ordförrådets storlek beräknats.  

Data som samlats in om musikanvändning inom familjen bestod av fyra 

påståenden: (1) vi lyssnar på musik tillsammans, (2) vi sjunger tillsammans, (3) vi rimmar 

och leker sånglekar och (4) vi deltar i musiklekskola. Påståendena hade fyra 

svarsalternativ: (1) dagligen, (2) veckovis, (3) några gånger i månaden och (4) mera sällan. 

I denna studie har musiklekskola ansetts som en formell typ av musikutövande, eftersom 

ingen information om musiklekskolans innehåll framkommer i formuläret. I formuläret 

fanns även frågor angående barnets reaktion till musik. I föreliggande studie har endast 

data angående musikanvändning inom familjen analyserats, eftersom frågorna angående 

barnets reaktion till musik inte berör studiens syfte. Ytterligare har data angående 

demografiska faktorer som mammans och pappans utbildningsnivå, arbetsposition, 

eventuella förseningar i talstarten i barndomen, barnets kön och deltagande i dagvård 

analyserats.  

 

Statistiska analyser 

Data analyserades med IBM SPSS Statistics 26. Med hjälp av oberoende t-test och 

envägs variansanalys har eventuella samband mellan musikutövande och ordförrådets 

storlek undersökts. I studien har bakgrundsfaktorer såsom kön, föräldrarnas arbetsposition, 

utbildningsnivå och eventuella förseningar i talstarten i barndomen samt om barnet har 

varit i dagvård fungerat som kontrollvariabler. I studien utfördes hierarkiska multipla 

regressionsanalyser för att undersöka möjliga effekter av musikutövande vid 13 månaders 

ålder på ordförrådets storlek vid 13 och 24 månaders ålder, när de kontrollerades för 

demografiska faktorer. Föräldrarnas sociala status baserar sig på vilken arbetsposition de 

innehar och denna yrkesklassificering bygger på Statistikcentralens (2010) indelning. I 

yrkesklassificeringens indelning har chefer, specialister och experter högre social status, 

medan kontors- och kundtjänstpersonal, service- och försäljningspersonal, jordbrukare, 

skogsarbetare, byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare, process- och 

transportarbetare och övriga arbetare har lägre social status (Statistikcentralen, 2010). 

Baserat på klassificeringen har föräldrarnas status, det vill säga arbetsposition, kodats om 

som hög och låg. Likaledes har utbildningsnivån kodats om till hög och låg, där en hög 

utbildningsnivå är minst en kandidatexamen eller motsvarande och övriga 
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utbildningsnivåer är låga. Även frågorna angående musikutövande inom familjen kodades 

om: deltagande i musiklekskola kodades om till ofta och sällan, där ofta bestod av dagligen 

och veckovis samt där sällan bestod av några gånger i månaden och mera sällan. 

Resterande frågor kring informellt utövande av musik inom familjen kodades från fyra 

nivåer till tre: dagligen, veckovis och mera sällan, där mera sällan bestod av några gånger i 

månaden och mera sällan. På grund av ojämna gruppstorlekar omkodades musikfrågorna.  

För att undersöka om det fanns skillnader mellan grupperna användes oberoende t-

test och envägs variansanalys. Med oberoende t-test analyserades bakgrundsfaktorer och 

det expressiva ordförrådet samt variabeln angående musiklekskola. Med envägs 

variansanalys undersöktes möjliga olikheter angående musikutövande inom familjen, det 

vill säga om de sjöng tillsammans, om de lyssnade på musik eller rimmade och lekte 

sånglekar tillsammans. För de grupper där antagandet för homogena varianser inte kunde 

uppnås användes Welch F-test. Ytterligare utfördes parvisa jämförelser mellan de 

signifikanta gruppskillnader som framkom i envägs variansanalyserna. Vid analysering av 

parvisa jämförelser användes Games-Howell för grupper med heterogena varianser och 

Bonferronis justering för grupper med homogena varianser. Ett sannolikhetsvärde på p < 

0,05 ansågs som statistiskt signifikant.  

För att undersöka möjliga effekter av musikutövande vid 13 månaders ålder och 

ordförrådets storlek vid 13 och 24 månaders ålder när de kontrollerades för demografiska 

faktorer utfördes hierarkiska multipla linjära regressionsanalyser i två steg. I steg ett lades 

de bakgrundsfaktorer som fungerade som kontrollvariabler in i modellen. De var 

föräldrarnas utbildningsnivå, arbetsposition och självuppskattade försenade talstart och 

barnets kön och deltagande i dagvård. I steg två lades musikvariablerna till. Före 

regressionsanalyserna kodades musikvariablerna om till dikotoma variabler, där dagligen 

har använts som referensgrupp. Det betyder att variablerna lyssnar på musik, sjunger, 

rimmar och leker sånglekar tillsammans bestod av två skilda variabler, där den första 

jämför dagligen mot veckovis och den andra jämför dagligen mot mera sällan. Variabeln 

musiklekskola jämför ofta mot mera sällan. 

Resultat 

Av deltagarna i studien var ungefär hälften pojkar (50,4 %). Av barnen var kring en 

femtedel i dagvård vid 13 månaders ålder (21 %) och vid 24 månaders ålder var ungefär 

hälften (54 %) i dagvård. Majoriteten av mammorna hade en hög utbildningsnivå (62 %) 
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och en hög arbetsposition (63 %). Av papporna hade nästan hälften en hög utbildningsnivå 

(46 %) och över hälften en hög arbetsposition (59 %). Av mammorna hade 1,3 % en 

självuppskattad sen talstart och 1,8 % av papporna. Se Tabell 1 för utförligare information 

om deltagarna. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv information om deltagarna i studien (N = 936) 

Variabel N (%) 

Kön  

Pojke 472 (50,4) 

Flicka 464 (49,6) 

Försenat tal mamma  

Ja 12 (1,3) 

Nej 924 (98,7) 

Försenat tal pappa  

Ja 17 (1,8) 

Nej 919 (98,2) 

Utbildningsnivå mamma  

Hög 571 (62) 

Låg 345 (38) 

Utbildningsnivå pappa  

Hög  410 (46) 

Låg 481 (54) 

Arbetsposition mamma  

Hög 517 (63) 

Låg 304 (37) 

Arbetsposition pappa  

Hög  450 (59) 

Låg 308 (41) 

Dagvård vid 13 mån  

Ja 198 (21) 

Nej 733 (79) 

Dagvård vid 24 mån  

Ja 389 (54) 

Nej 333 (46) 
Anteckningar. Med försenat tal mamma/pappa avses en självuppskattad försenad talstart. 

 

Barnen uppvisade en stor individuell variation i det expressiva ordförrådet vid 13 

och vid 24 månaders ålder. Vid 13 månaders ålder producerade barnen i genomsnitt 8 ord 

och vid 24 månaders ålder producerade de i genomsnitt 303 ord. Deskriptiv information 

om det expressiva ordförrådet kan ses i Tabell 2. 
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Tabell 2 

Deskriptiv statistik om det expressiva ordförrådet 

 n M SD Min Max 

Expressivt ordförråd 13 

månader 
884 8,0 16,88 0 296 

Expressivt ordförråd 24 

månader 
739 302, 9 163,42 4 595 

Anteckningar. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Min = minimiantal ord, Max = 

maximiantal ord 

 

Ungefär hälften av deltagarna lyssnade på musik (n = 501) och sjöng tillsammans 

(n = 524) med barnet dagligen och omkring en tredjedel (n = 301) rimmade och lekte 

sånglekar med barnet dagligen. Majoriteten av deltagarna deltog sällan i musiklekskola (n 

= 569) och ungefär en femtedel deltog veckovis (n =186). Se Tabell 3 för deskriptiv 

information om utövande av musik tillsammans med barnet.  

 

Tabell 3 

Utövande av musik tillsammans med barnet 

Utövande av musik Dagligen Veckovis Några ggr/mån Mera sällan 

 n % n % n % n % 

Lyssnar på musik tillsammans 501 54 343 37 66 7  22 2 

Sjunger tillsammans 524 56 292 32 70 8  39 4  

Rimmar och leker sånglekar 320 34 417 45 118 13  73 8  

Musiklekskola 7 0,9  186 23  48  5,9  569 70,2 

 

 

Musikutövande vid 13 månaders ålder och expressivt ordförråd vid 13 och 24 

månaders ålder 

I oberoende t-test av ordförrådsstorleken och deltagande i musiklekskola mellan 

ofta och sällan i 13 eller 24 månaders ålder framkom inga signifikanta skillnader. I 

genomsnitt hade de som deltog i musiklekskola ofta (n = 183) 8,6 ord och de som deltog 

mera sällan (n = 583) 8,1 ord i 13 månaders ålder. I 24 månaders ålder hade de som deltog 

ofta (n = 158) 303,8 ord i genomsnitt och de som deltog mera sällan (n = 479) 302,1 ord. 

Med envägs variansanalys undersöktes eventuella olikheter angående 

musikutövande inom familjen. För de grupper där antagandet för homogena varianser inte 

kunde uppnås användes Welch F-test, se Tabell 4. I 24 månaders ålder fanns signifikanta 
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skillnader mellan hur ofta familjen lyssnade på musik tillsammans med barnet och 

ordförrådets storlek (p = 0,044). De som lyssnade på musik tillsammans dagligen 

producerade flest ord (M = 312,26; SD = 163,04), följt av de som lyssnade veckovis (M = 

300,04; SD = 158,32) och minst antal ord producerade de som lyssnade på musik mera 

sällan (M = 259,09 SD = 179,26). Ytterligare framkom statistiskt signifikanta skillnader 

mellan hur ofta familjen sjöng tillsammans med barnet och ordförrådets storlek i 13 (p = 

0,001) och 24 månaders ålder (p = 0,014). I genomsnitt hade de som sjöng tillsammans 

med barnet dagligen störst ordförråd (M = 9,18; SD = 20,02), följt av de som sjöng 

veckovis (M = 7,37; SD = 12,85) och minst hade de som sjöng mera sällan (M = 4,71; SD 

= 8,60) i 13 månaders ålder. Resultaten visade på signifikanta skillnader mellan 

ordförrådets storlek och hur ofta de rimmade och lekte sånglekar tillsammans i både 13 (p 

< 0,001) och 24 (p = 0,009) månaders ålder. För utförligare resultat av musikutövande 

inom familjen och det expressiva ordförrådet se Tabell 4. 

 

Parvisa jämförelser mellan informellt musikutövande och ordförråd  

Resultaten av parvisa jämförelser med Games-Howells test visade på en signifikant 

skillnad i ordförrådstorleken för de barn som sjöng tillsammans dagligen (M = 9,2; SD = 

20) jämfört med mera sällan (M = 4,7; SD = 8,6) vid 13 månaders ålder (p = 0,001, d = 

0,29). I resultaten framkom även att de barn som rimmade och lekte sånglekar dagligen 

hade signifikant större ordförråd jämfört med de barn som rimmade och lekte sånglekar 

mera sällan (p = 0,001, d = 0,30). Liknande skillnader framkom i ordförrådets storlek 

mellan de barn som rimmade och lekte sånglekar veckovis och mera sällan (p = 0,004, d = 

0,27), där de barn som rimmade och lekte sånglekar veckovis hade ett större ordförråd i 

genomsnitt. 

Parvisa jämförelser med Bonferronis justering påvisade signifikanta skillnader vid 

24 månaders ålder mellan de barn som lyssnade på musik tillsammans med familjen 

dagligen och de som lyssnade mera sällan (p = 0,04, d = 0,31), där barn som lyssnade på 

musik dagligen hade i genomsnitt ett större ordförråd. Likaledes hade barn som sjöng 

tillsammans med familjen dagligen ett större ordförråd jämfört med barn vars familjer som 

sjöng mera sällan tillsammans (p = 0,012, d = 0,36). De barn som rimmade och lekte 

sånglekar dagligen hade i genomsnitt ett större ordförråd jämfört med barn som rimmade 

och lekte sånglekar och veckovis (p = 0,011, d = 0,23). Se Tabell 4 för utförligare 

information om medeltal och standardavvikelser.
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Tabell 4 

Envägs variansanalys mellan musikutövande och ordförråd (N = 936) 

  Expressivt ordförråd 13 mån   Expressivt ordförråd 24 mån 

 
n M SD F(df) p η2 n M SD F(df) p η2 

Lyssnar på musik tillsammans    1,335(2;877) 0,264 0,003    3,148(2;732) 0,044 0,008 

Dagligen 468 8,8 18,0    390 312,3 163,0    

Veckovis 324 6,8 13,3    277 300,0 158,3    

Mera sällan 88 8,7 21,8    68 259,1 179,3    

Sjunger tillsammans    *6,77(2;399,47) 0,001 0,008    4,303(2;727) 0,014 0,012 

Dagligen 489 9,2 20,0    409 314,9 164,5    

Veckovis 279 7,4 12,9    236 298,9 156,9    

Mera sällan 106 4,7 8,6    85 258,9 169,2    

Rimmar och leker sånglekar    *8,64(2;501,79) <0,001 0,014    4,766(2;732) 0,009 0,013 

Dagligen 296 10,3 23,8    253 328,6 161,4    

Veckovis 400 7,9 12,8    333 289,1 163,5    

Mera sällan 181 4,8 9,4    146 290,6 162,1    

Anteckningar. * = Welchs F-test i envägs variansanalys  
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Demografiska faktorer och expressivt ordförråd 

Med hjälp av oberoende t-test undersöktes eventuella skillnader mellan grupperna 

och ordförrådets storlek vid 13 och 24 månaders ålder. Flickorna hade ett större expressivt 

ordförråd (M = 9,6; SD = 20,9) än pojkarna (M = 6,5; SD = 11,4) vid 13 månaders ålder (p 

= 0,006, d = 0,18) och vid 24 månaders ålder (M = 341,3; SD = 154,3) respektive (M = 

266,3; SD = 164,5, p < 0,001, d = 0,47). Resultaten påvisade en signifikant skillnad i 

ordförrådets storlek vid 24 månaders för de barn vars mamma (p = 0,007, d = 0,22) och 

pappa (p < 0,001, d = 0,31) hade en hög arbetsposition jämfört med de som hade en låg 

arbetsposition. Likaledes fanns det en signifikant skillnad i det expressiva ordförrådets 

storlek vid 24 månaders ålder om pappan var högutbildad (p < 0,001, d = 0,28). Faktorer 

som en försenad talstart hos förälder, utbildningsnivå och arbetsposition hade inte något 

samband med barnens ordförrådsstorlek vid 13 månaders ålder. Vid 24 månaders ålder 

hade de barn som deltog i dagvård ett större expressivt ordförråd (M = 313,4; SD = 158,4), 

respektive (M = 287,3; SD = 169,1) jämfört med de som inte deltog (p = 0,037, d = 0,16). 

Det framkom inga signifikanta skillnader i ordproduktionen beroende på om barnen vid 13 

månaders ålder deltog i dagvård eller inte. Vid 24 månaders ålder hade de barn vars pappor 

hade en självrapporterad försenad talstart i barndomen ett mindre ordförråd (M = 194,7; SD 

= 199,6), jämfört med de barn vars pappor inte hade en självrapporterad försenad talstart i 

barndomen (M = 304,9; SD = 162,2, p = 0,016, d = 0,61). För utförligare resultat om 

demografiska faktorers samband med det expressiva ordförrådet se Tabell 5.  
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Tabell 5 

Bakgrundsvariabler och deras påverkan på ordförrådet mätt med oberoende t-est för homogena och heterogena varianser 

   Expressivt ordförråd 13 mån  Expressivt ordförråd 24 mån  

 n M SD t p Cohen’s d n M SD t p Cohen’s d 

Kön             

Pojke 445 6,5 11,4 -2,739 0,006 0,185 378 266,3 164,5 -6,413 <0,001 0,471 

Flicka 439 9,6 20,9    361 341,3 153,3    

Försenat tal mamma             

Ja 11 4,7 4,61 -0,652 0,514 0,268 9 331,2 119,4 0,522 0,602 0,199 

Nej 873 8,1 16,9    730 302,6 163,9    

Försenat tal pappa             

Ja 16 6,2 9,4 0,440 0,660 0,136 13 194,7 199,4 2,417 0,016 0,606 

Nej 868 8,1 16,9    726 304,9 162,2    

Högutbildad mamma             
Ja 535 7,7 15,1 0,186 0,852 0,013 461 308,8 160,8 -1,568 0,117 0,120 

Nej 330 7,9 11, 8    264 289,1 166,0    

Högutbildad pappa             

Ja  385 7,8 15,6 -0,185 0,853 0,012 328 325,0 160,9 -3,650 <0,001 0,275 

Nej 457 7,6 12,4    379 280,4 163,5    

Hög arbetsposition mamma             

Ja 482 7,9 15,3 0,704 0,481 0,050 410 314,1 161,1 -2,695 0,007 0,217 

Nej 292 8,8 20,6    242 278,7 164,6    

Hög arbetsposition pappa             

Ja  419 8,0 15,1 0,491 0,623 0,035 350 319,9 159,1 -3,770 <0,001 0,314 

Nej 298 8,7 21,1    249 268,5 168,1    

Dagvård vid 13 mån             

Ja 190 6,4 15,5 1,501 0,134 0,126       

Nej 690 8,5 17,3          

Dagvård vid 24 mån             

Ja       377 313,4 158,4 -2,091 0,037 0,158 

Nej       317 287,3 169,1    
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Samband mellan musikutövande, demografiska faktorer och det expressivt ordförråd  

Hierarkiska multipla regressionsanalyser i två steg utfördes för att undersöka om 

musikutövande vid 13 månaders ålder förklarar unik varians i ordförrådets storlek vid 13 

och 24 månaders ålder, när det kontrollerats för följande demografiska faktorer: kön, 

föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas arbetsposition, föräldrarnas eventuella 

förseningar i talstarten och om barnen deltagit i dagvård. Först analyserades möjliga 

effekter av de demografiska faktorerna på ordproduktionen i steg ett och därefter lades 

musikvariablerna in i steg två. Antagandet om multikollinearitet uppfylldes i alla 

regressionsanalyser. 

Effekten av demografiska faktorer på ordproduktionen vid 13 månaders ålder i steg 

ett var inte signifikant. I steg två lades musikvariablerna till (lyssnar på musik, sjunger och 

rimmar och leker sånglekar tillsammans, musiklekskola) och det resulterade inte i någon 

signifikant förändring. 

Vid 24 månaders ålder var effekten av de demografiska faktorerna på ordförrådets 

storlek signifikant i steg ett och förklarade 9,6 % av variansen (F (8;428) = 6,798, p < 

0,001, R2
adj = 0,096). De enskilda variablerna ”pappans arbetsposition” (b = 43,396, β = 

0,130, t(437) = 2,27, p = 0,024), ”kön” (b = 76,251, β = 0,232, t(437) = 5,092, p < 0,001) 

och ”dagvård vid 24 månader” (b = 32,825, β = 0,100, t(437) = 2,16, p = 0,033) 

predicerade ordförrådets storlek vid 24 månaders ålder. De barn vars pappor hade en högre 

arbetsposition hade ett större ordförråd jämfört med barn vars pappor hade en låg 

arbetsposition. Flickorna hade ett större ordförråd jämfört med pojkarna och de barn som 

deltog i dagvård vid 24 månaders ålder hade ett större ordförråd jämfört med barn som inte 

deltog.  

I steg två var regressionsmodellen som helhet statistiskt signifikant och förklarade 

10,1 % av variansen i ordförrådets storlek (F (15;421) = 4,275, p < 0,001, R2
adj

 = 0,101), 

men inga av musikvariablerna predicerade ordförrådets storlek. Av de enskilda variablerna 

var fortfarande barnets kön, pappans arbetsposition och deltagande i dagvård signifikanta. 

För utförligare resultat se Tabell 6. 
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Tabell 6 

Koefficienter för hierarkisk multipel regression av musikutövande, bakgrundsvariabler och 

ordförråd vid 24 månader (N = 936) 

Prediktorer 
Regressions-

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 
t p F R R2

adj 

 B SE β      
Steg1     0,000 6,798 0,336 0,096 

Kön 76,3 14,9 0,23 5,9 0,000    

Utbildningsnivå mamma -5,47 19,8 -0,02 -0,28 0,783    

Utbildningsnivå pappa 4,65 19,1 0,02 0,24 0,807    

Arbetsposition mamma 38,1 19,8 0,11 1,92 0,055    

Arbetsposition pappa 43,4 19,2 0,13 2,27 0,024    

Försenat tal mamma 36,3 59,8 0,03 0,61 0,544    

Försenat tal pappa -77,7 48,1 -0,07 -1,62 0,107    

Dagvård 24 mån 32,9 15,2 0,10 2,16 0,032    

Steg 2     0,000 4,275 0,364 0,101 

Kön 78,3 15,0 0,24 5,21 0,000    

Utbildningsnivå mamma -3,50 19,9 -0,01 -0,18 0,860    

Utbildningsnivå pappa 3,51 19,3 0,01 0,18 0,856    

Arbetsposition mamma 26,1 20,3 0,08 1,29 0,199    

Arbetsposition pappa 48,5 19,3 0,15 2,51 0,013    

Försenat tal mamma 35,9 60,2 0,03 0,59 0,550    

Försenat tal pappa -86,5 48,5 -0,08 -1,78 0,075    

Dagvård 24 mån 35,5 15,4 0,11 2,30 0,022    

Lyssnar dagligen/veckovis -16,0 16,4 -0,05 -0,98 0,330    

Lyssnar dagligen/mera sällan -2,25 27,5 -0,00 -0,08 0,934    

Sjunger dagligen/veckovis -31,7 18,9 -0,09 -1,67 0,096    

Sjunger dagligen/mera sällan -46,3 29,5 -0,08 -1,57 0,118    

Rimmar dagligen/veckovis -9,53 18,9 -0,03 -0,50 0,616    

Rimmar dagligen/mera sällan -14,0 24,9 -0,03 -0,56 0,575    

Musiklekskola -4,07 17,9 -0,01 -0,23 0,820    

Anteckningar. SE = standardfel 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka möjliga samband mellan musikutövande hos 

barn i 13 månaders ålder och det expressiva ordförrådet vid 13 och 24 månaders ålder. 

Ytterligare var syftet att undersöka ifall musikutövande förklarar unik varians i 

ordförrådets storlek när det kontrollerats för demografiska faktorer. Resultaten i 

föreliggande studie tyder på att musikutövande i hemmet vid 13 månaders ålder har ett 

samband med ordförrådsstorleken vid 13 och 24 månaders ålder. Musikutövande 

förklarade inte någon unik varians i ordförrådets storlek när det kontrollerades för 

demografiska faktorer. Barnets kön, pappans arbetsposition och dagvård vid 24 månaders 

ålder predicerade ordförrådsstorleken vid 24 månaders ålder. 

 

Musikutövande och det expressiva ordförrådet 

Musikutövande i hemmet vid 13 månaders ålder hade ett samband med det 

expressiva ordförrådet, men inte deltagande i musiklekskola. De komponenter som 

undersöktes som musikutövande var deltagande i musiklekskola, sång, lyssnande på 

musik, rimmande och sånglekar. I denna studie hade ordförrådets storlek vid 13 och 24 

månaders ålder ett samband med om familjen sjöng, rimmade och lekte sånglekar 

tillsammans med barnet vid 13 månaders ålder. Ytterligare tyder resultaten på samband 

mellan ordförrådets storlek vid 24 månaders ålder och huruvida familjen lyssnade på musik 

tillsammans med barnet. Resultaten i denna studie tyder på att ju mer frekvent det utövades 

musik i hemmet, desto större var barnets ordförråd både vid 13 och 24 månaders ålder. 

Frekvensen av musikaktiviteter i denna studie är i linje med tidigare studier (Blackburn, 

2017; Fancourt & Perkins, 2018), likaså att deltagande i musiklekskola med barn under två 

år inte förekommer ofta (Fancourt & Perkins, 2018). I Williams med flera (2015) var 

andelen musikaktiviteter dagligen lägre, men barnen som deltog i studien var 2–3 år gamla. 

Möjligtvis minskar spontana musikaktiviteter vartefter barnen blir äldre. I denna studie har 

musikaktiviteter rapporterats från 13 månaders ålder och således är det omöjligt att säga 

om föräldrarna fortsatt utöva musik tillsammansmed barnen efter 13 månaders ålder. 

 I denna studie förefaller frekvensen av musikaktiviteter vara av betydelse för den 

tidiga ordförrådsutvecklingen. Även Putkinen, Tervaniemi och Huotilainen (2013) fann att 

frekvensen av musikaktiviteter hade ett samband med faktorer kopplade till 

ljuddiskrimination, vilket i sin tur har betydelse för tidig språkutveckling. Vid jämförelse 
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av fullgångna och prematura barns ljudperception minskade förmågan för diskrimination 

av icke-nativa ljud mellan 6 och 12 månaders ålder hos de fullgångna barnen, medan 

prematura ännu hade denna diskriminationsförmåga vid 12 månaders ålder (Jansson-

Verkasalo m.fl., 2010). Vid typisk utveckling minskar diskriminationsförmågan för alla 

fonetiska enheter, medan den ökar för modersmålsliknande ljud (Kuhl, 2004). De barn som 

inte hade förmågan att diskriminera modersmålsliknande ljud vid ett års åldern 

producerade färre ord, hade kortare yttranden och morfologin var mindre utvecklad vid två 

års ålder (Jansson-Verkasalo m.fl., 2010). Även Politimou med fleras (2019) resultat är i 

linje med denna studie, där barn som hade mer erfarenhet av musikaktiviteter i hemmet 

hade en bättre språkförmåga. Detta belyser vikten av den tidiga 

ljuddiskriminationsförmågan och språkutveckling hos barn. Eventuellt kan tidig 

exponering av frekventa musikupplevelser bidra till att barn blir mer sensitiva för akustiska 

förändringar, vilket i sin tur stödjer språkutvecklingen.  

En möjlig förklaring till att deltagande i musiklekskola inte hade något samband 

med ordförrådets storlek kan bero på att grupperna var ojämna, alternativt att deltagandet i 

musiklekskola vanligtvis sker veckovis. Den neurala bearbetningen av rytm, melodi och 

klang mognade snabbare hos barn som deltagit i musiklekskola från två års ålder upp till 

sex års åldern jämfört med de som fått färre erfarenheter av musik (Putkinen m.fl., 2019). 

Detta kan eventuellt vara en förklaring till varför deltagande i musiklekskola inte hade 

något samband med ordförrådets storlek i denna studie, eftersom mognaden av den neurala 

bearbetningen sker långsamt, och eventuellt kunde skillnader ha setts om barnens 

språkförmåga och dess samband med deltagande i musiklekskola undersökts när barnen är 

äldre. I föreliggande studie framkom inte innehållet i musiklekskolan som barnen deltog i, 

vilket kan leda till att resultaten inte är helt jämförbara.  

Omgivningen i hemmet anses ha en skyddande faktor i barns utveckling och hälsa, 

och gemensamma aktiviteter tillsammans med barn, såsom att spela instrument och att 

sjunga tillsammans anses vara en skyddande faktor (Berntsson & Ringsberg, 2014). 

Vuxen–barn-interaktioner anses även befrämja språkutvecklingen genom gemensamma 

musikaktiviteter (Harris, 2011). Musikutövande tillsammans med barn ökar andelen 

gemensamma aktiviteter och ökar interaktionen tillsammans med barnet, vilket är 

betydelsefullt för språkutvecklingen. Rytm anses underlätta barns inlärning av auditiv 

information (Suppanen, 2019) och rytm och tempo förefaller vara bra prediktorer för 

fonologisk medvetenhet (Politimou m.fl., 2019). Rim och ramsor består av rytmiska 

strukturer och tempo, och har en positiv inverkan på utvecklingen av fonologiska 
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förmågor, vilket är betydelsefullt för utveckling av litteracitet (Bryant m.fl., 1989). 

Möjligen kan både musikens egenskaper i sig – såsom rytm, tempo och melodi – och en 

ökad förälder–barn-interaktion till följd av musikaktivitet ha en positiv påverkan på barns 

ordförrådsutveckling. Även om det förekom skillnader i ordförrådets storlek mellan de 

barn som utövade musik mera frekvent jämfört med de som utövade mera sällan, kan det 

ha skett en spontan utveckling som bidragit till utvecklingen av ordförrådet.  

I denna studie predicerade musikutövande inte ordförrådets storlek vare sig vid 13 

eller 24 månaders ålder när det kontrollerades för demografiska faktorer. I likhet med 

Williams med flera (2015) hade musikaktiviteter i hemmet ett samband med ordförrådets 

storlek. I studien av Williams med flera (2015) förklarade musikaktiviteter ingen varians 

när bokläsning inkluderades i modellen, vilket är något som inte tagits i beaktande i denna 

studie. Värt att notera är att effektstorlekarna uppnådda i denna studie anses små och 

resultaten tyder enbart på samband och inte på kausala effekter.  

 

Demografiska faktorer och det expressiva ordförrådet 

Av de demografiska faktorerna framkom det könsskillnader i ordförrådets storlek 

med fördel för flickor, vilket är i linje med tidigare studier (Berglund m.fl., 2005; Fenson 

m.fl., 2007; Henrichs, m.fl., 2011; Rantalainen m.fl., 2021; Tilvis & Paavola-Ruotsalainen, 

2019; Vehkavuori m.fl., 2021). Möjliga orsaker till att flickor är tidigare i utvecklingen av 

det expressiva ordförrådet är oklar. Det har bland annat föreslagits att föräldrar skulle prata 

mera med sina flickor än med sina pojkar och att det resulterar i att flickor utvecklar sitt 

språk snabbare (Berglund m.fl., 2005; Leaper m.fl., 1998).  

Andra demografiska faktorer, såsom föräldrarnas arbetsposition, pappans 

utbildningsnivå, pappans självrapporterade försenade talstart och deltagande i dagvård 

verkar ha en betydelse för utvecklingen av ordförrådet hos barn vid två års ålder. Familjens 

SES har i ett flertal studier blivit associerad med barns ordförrådsstorlek och barn från 

familjer med en lägre SES tenderar ha ett mindre ordförråd jämfört med barn från familjer 

med en högre SES (Fernald m.fl., 2013; Hoff, 2006; Korpilahti m.fl., 2016; Noble m.fl., 

2015; Pace m.fl., 2017). Med föräldrarnas arbetsposition i beaktande är fynden i denna 

studie i linje med tidigare studier, och barn vars föräldrar hade en högre arbetsposition 

hade ett större expressivt ordförråd jämfört med de barn vars föräldrar hade en lägre 

arbetsposition. Det har föreslagits olika orsaker till att barn från familjer med en lägre SES 

klarar sig sämre i språkliga test, bland annat att mammor med hög SES använder ett mera 



Iida Rosenberg  26 

 

  

komplext språk och använder fler ord jämfört med mammor med låg eller medel SES 

(Hoff, 2006; Huttenlocher m.fl., 1991, 2007). Föräldrar som använder en större mängd 

språk, anses även ha ett mera mångskiftande språk (Jones & Rowland, 2017), vilket kan 

bidra till dessa skillnader i barns språkförmåga. Även sociala stressfaktorer associerade 

med ekonomiska påfrestningar kan påverka, eftersom det kan oroa föräldrar och det i sin 

tur påverkar förälder-barn interaktionen, vilket leder till försämrade språkförmågor (Justice 

m.fl., 2019). I likhet med tidigare studier hade pappans självrapporterade försenade talstart 

ett samband med ordförrådets storlek vid 24 månaders åldern (Collisson m.fl., 2016; Reilly 

m.fl., 2009). Där de barn vars pappa hade rapporterat om en försenad talstart hade ett 

mindre ordförråd jämfört med de barn vars pappa inte hade rapporterat om en försenad 

talstart. 

I föreliggande studie hade pappans utbildningsnivå ett samband med ordförrådets 

storlek, och pappans arbetsposition predicerade ordförrådets storlek. Med pappans 

arbetsposition i beaktande framkom liknande resultat i Korpilahti med flera (2016), men i 

deras studie förblev inte prediktionen signifikant på populationsnivå. Ytterligare framkom i 

deras studie att barns språkförmåga var bättre när papporna var hemma deltid under de 

tidiga åren. Korpilahti med flera (2016) belyser pappans roll i familjen som en viktig 

komponent i barns utveckling. Pappans aktiva engagemang tillsammans med barnet 

påverkar dess utveckling positivt (Sarkadi m.fl., 2008) och en högre utbildningsnivå hos 

pappan har visat sig vara en stark prediktor för positivt engagemang tillsammans med barn 

hos pappan (Cabrera m.fl., 2007). Även pappa-barnaktiviteter har visat sig vara en stark 

prediktor för barns ordförrådsutveckling och barn vars pappor är mer involverade i deras 

liv, uppvisar en bättre språkförmåga (Lankinen m.fl., 2018). I en studie som utförts under 

COVID-19-pandemin undersöktes hur nedstängning av samhället påverkar barns 

ordförrådsutveckling (Kartushina m.fl., 2021), och deras resultat tyder på att de aktiviteter 

som vårdnadshavarna engagerade sig i tillsammans med barnen hade betydelse för 

ordförrådsutvecklingen. Resultaten från Kartushina med flera (2021), Korpilahti med flera 

(2016) och Lankinen med flera (2018) lyfter fram vikten av tiden och möjligheten av att 

umgås och samspela med barnet, vilket är av betydelse för barns språkutveckling eftersom 

de då får mera språklig stimulans. Resultaten i denna studie tyder även på att pappans roll i 

familjen är av stor vikt för barns tidiga språkutveckling. Eventuellt kan pappans höga 

arbetsposition leda till att han kan förse familjen ekonomiskt och det minskar på 

stressfaktorer (Jusitice m.fl., 2019), vilket i sin tur möjligen kan ge fler positiva än negativa 

upplevelser och således stödja barns utveckling. Möjligtvis har högutbildade pappor en 
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mer positiv inställning till engagemang tillsammans med sina barn och således är mer 

involverade i deras liv, vilket i sin tur har en positiv inverkan på barns tidiga 

språkutveckling (Lankinen m.fl., 2018). 

Dagvård var även en faktor som påvisade signifikanta gruppskillnader i 

ordförrådsstorleken mellan de som deltog och inte deltog i dagvård vid 24 månaders ålder, 

med fördel för de som deltog i dagvård. I denna studie predicerade deltagande i dagvård 

vid 24 månaders ålder ordproduktionen i 24 månaders ålder. Tidigare studier visar på 

varierande resultat angående om barn deltagit i dagvård (Berglund m.fl., 2005; Cadime 

m.fl., 2018). Deltagande i dagvård föreslås vara en skyddande faktor för tidig 

språkutveckling (Collisson m.fl., 2016) och att kvaliteten på dagvården är en bidragande 

komponent (Brunsek m.fl., 2020; Collisson m.fl., 2016). I denna studie deltog majoriteten 

(79 %) av barnen inte i dagvård vid 13 månaders ålder, vilket kan bidra till att dagvård inte 

hade något samband med ordförrådsstorleken vid 13 månaders ålder. Karpf (2014) 

undersökte vem som använder sig av kommunal dagvård för barn i tvåårsåldern i Sverige, 

Västra Tyskland och Finland. I Finland var högt utbildade mammor mer benägna att 

använda sig av dagvård jämfört med mammor med lägre utbildning. Detta är intressant i 

sig, eftersom en del studier visar på associationer mellan mammans utbildningsnivå och 

barns språkförmåga (Cadime m.fl., 2018; Hartas, 2011) och en del på att dagvård har ett 

positivt samband med språkförmåga (Berglund m.fl., 2005; Collisson m.fl., 2016). Likväl 

hade mammans utbildningsnivå inte något samband med ordproduktionen i denna studie, 

men dagvård och mammans arbetsposition hade ett signifikant samband med ordförrådets 

storlek. Ytterligare predicerade dagvård ordproduktionen vid två års ålder.  

Den forskning som har gjorts kring familjens sociala status och utbildningsnivå kan 

vara svåra att generalisera på grund av kulturella skillnader. I likhet med föreliggande 

studie har i flera studier majoriteten av föräldrarna en hög utbildningsnivå (Rantalainen 

m.fl., 2021; Tilvis & Paavola-Ruotsalainen, 2019; Williams m.fl., 2015). Ett flertal 

faktorer förefaller påverka barns språkutveckling: kön, föräldrarnas SES, dagvård, 

kvantiteten och kvaliteten av språklig input och förälder–barn-interaktion. Trots att dessa 

kan kopplas till omgivningsfaktorer, bidrar troligen även individuella faktorer till 

variabiliteten i barns språkutveckling. Även om åtskilliga faktorer anses ha en inverkan på 

barns språkutveckling, kan det finnas påverkande komponenter som inte tagits i beaktande 

i denna studie. I denna studie förklarade demografiska faktorer 9,6 % av variansen i 

ordförrådets storlek, vilket betyder att en stor del av variansen inte förklaras.  
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Begränsningar i studien och framtida forskning 

En av studiens styrkor är att samplet är stort (N=936), likväl har inte alla deltagare 

inkluderats i varje analys. En annan styrka i denna studie är att enbart data från finska 

föräldrar och deras barn användes, vilket gör samplet homogent. En av begräsningar i 

studien är att det inte kontrollerades för frekvensen av bokläsning, som har visat sig ha ett 

samband med barns tidiga språkutveckling (Westerlund & Lagerberg, 2008; Williams 

m.fl., 2015). Om detta tagits i beaktande kunde resultaten ha sett annorlunda ut. En annan 

begränsning i denna studie är att daghemsaktiviteter inte tagits i beaktande. I de flesta 

finska daghem är musik en aktivitet som sker nästan dagligen, vilket kan påverka 

resultatet. Det kan även finnas barn som deltar i daghem med musikinriktad undervisning. 

Musikinriktad daghemsundervisning anses ha en positiv inverkan på barns språkliga 

färdigheter kopplade till tidig litteracitet (Lehman, 2019). Undersökning av barns 

språkförmåga genom föräldraskattning har sina för- och nackdelar. Föräldrarna spenderar 

mycket tid med sina barn och därför anses de rapportera barns språkförmåga adekvat, 

likväl finns det en risk för att de överskattar språkförmågan (Bornstein & Hayes, 1998). 

Det kan även finnas skillnader i hur föräldrarna uppfattar barnets ord och beroende på om 

enbart ena föräldern eller båda föräldrarna har skattat barnets ordförråd (De Houwer m.fl., 

2005). Fortsatt forskning kunde även ta familjer från olika socioekonomiska klasser och 

med olika kulturella bakgrunder i beaktande. Frågor som inte kan besvaras i denna studie 

är om föräldrar med en högre SES är mera benägna att delta i undersökningar. Majoriteten 

i denna studie var familjer med hög social status.  

I föreliggande studie baserar sig informationen om musikaktiviteter på 

föräldrarapport och inte på ett reliabelt och valitt test. Det behövs valida och reliabla 

instrument för att möjliggöra reliabla undersökningar av barns musikaliska omgivning i 

hemmet. Om ett bredare instrument använts för att kartlägga den tidiga musikaliska 

omgivningen kunde den ha gett mera information om vilka faktorer som eventuellt är 

kopplade till barns tidiga språkutveckling. När familjen rapporterar att de lyssnar på musik 

tillsammans med barnet är det utmanande att veta om det är aktivt lyssnande eller till 

exempel enbart med radion påslagen bakgrunden. Det framgår inte av formuläret om 

föräldrarna börjat utöva musik tillsammans med barnet redan från födseln eller närmare ett 

års ålder, viket även är något att ta i beaktande i fortsatt forskning. Fortsatta studier kunde 

undersöka hur gemensamma musikaktiviteter tillsammans med barn påverkar interaktionen 

mellan vuxen och barn, och hur det relaterar till tidig språkutveckling. Det vore även 
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intressant att se ifall musikaktiviteter vid 13 månaders ålder påverkar barns språkförmåga 

senare i utvecklingen samt om barnen eller familjen har fortsatt utöva musik. Flera studier 

behövs för att förstå sambandet mellan tidigt musikutövande och det expressiva 

ordförrådets utveckling. En betydande del av forskning som gjorts kring musik och språk 

visar på samband och inte på kausala effekter, vilken framtida forskning kunde ta i 

beaktande. 

Denna studie ger viktigt information åt talterapeuter på fältet, i och med att 

informella musikaktiviteter verkar ha ett samband med ordförrådsstorleken. Den belyser 

rollen av kvaliteten av omgivningen i hemmet och att informella musikaktiviteter 

tillsammans med barn kan fungera som en ytterligare stödjande faktor tillsammans med 

exempelvis bokläsning. Musiken kan påverka språkutvecklingen positivt, vilket 

talterapeuter kan ta med i utformning av interventioner. Talterapeuter kan ta hjälp av rytm 

och tempo, sång, rim och sånglekar för att stödja språkutvecklingen hos barn. 

 

Slutsats 

Resultaten i denna studie tyder på att informellt musikutövande i hemmet vid 13 

månaders ålder har ett samband med ordförrådsstorleken vid 13 och 24 månaders ålder, 

men att det inte förklarar någon unik varians i ordförrådets storlek när det kontrolleras för 

bakgrundsfaktorer. Av bakgrundsfaktorerna predicerade dagvård, kön och pappans 

arbetsposition ordförrådsstorleken vid 24 månaders ålder.  
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PRESSMEDDELANDE 

 

Musikutövande har ett samband med ordförrådsutvecklingen vid ett och två års 

ålder 

Pro gradu-avhandling i logopedi 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi 

 

Resultaten från en pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi indikerar att det finns ett 

samband mellan musikutövande i hemmet då barnet är ett år gammalt och barnets 

expressiva ordförrådsstorlek vid ett och två års ålder. Iida Rosenberg har undersökt 

musikutövande och tidig ordförrådsutveckling inom projektet ”Nycklarna till en god 

uppväxt”. I de familjer där man sjöng, rimmade och lekte sånglekar tillsammans med 

barnet hade barnet ett större ordförråd vid ett och två års ålder. Deltagande i musiklekskola 

hade inte något samband med ordförrådsstorleken. Ytterligare framkom samband mellan 

ordförrådets storlek vid två års ålder och huruvida familjen lyssnade på musik tillsammans 

med barnet. I de familjer där man lyssnade dagligen på musik hade barnen vid två års ålder 

ett större ordförråd.  

 

I studien undersöktes även olika demografiska faktorers inverkan på ordförrådets storlek. 

Barnets kön, dagvård vid två års ålder, föräldrarnas arbetsposition, pappans 

utbildningsnivå och självrapporterad försenad talstart hade även ett samband med 

ordförrådsstorleken. Av bakgrundsfaktorerna kunde kön, dagvård vid två års ålder och 

pappans arbetsposition förutspå barnets ordförrådsstorlek vid två års ålder.  

 

Sammanlagt deltog 936 finskspråkiga barn i studien. Information om språkutvecklingen 

samlades in vid 13 och 24 månaders ålder genom en föräldraenkät (den finska versionen av 

MacArthur Communicative Development Inventory). Information om barns 

musikaktiviteter och andra bakgrundsfaktorer samlades in genom frågeformulär vid 13 

månaders ålder. 
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