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Sammanfattning/Abstract 
Variationsmängder är en egenskap i barnriktat tal som karaktäriseras av successiva yttranden i vilka 
den vuxne talaren upprepar och omformulerar sitt budskap med en konstant intention. Syftet med 
studien var att undersöka variationsmängder över tid i tal riktat till barn i åldrarna 7-33 månader. Målet 
var att studera vilka typer av yttranden som dominerar variationsmängderna vid olika åldrar, samt 
vilka yttrandetyper som tenderade att förekomma tillsammans inom variationsmängderna. Vidare 
undersöktes intention och tempusförändringar hos verb i dessa variationsmängder. Ett skript skrevs för 
att kategorisera yttrandetyper med data från en korpus över barnriktat tal. Resultatet undersöktes sedan 
kvantitativt utifrån fyra åldersgrupper.  

Yttrandenas komplexitet inom variationsmängder visade sig stiga ju äldre barn det rörde sig om. 
Vidare sågs en skillnad i den vuxnes intention då barnen blev äldre, samt en minskning i användandet 
av interjektioner i kombination med ja/nej-frågor och komplexa satser ju äldre barnen blev. En tolkning 
av resultatet föreslogs vara att den vuxne själv tenderar att hålla i båda sidor av konversationen då de 
talar med yngre barn till skillnad från när de talar med äldre, mer verbala, barn som själva kan bidra med 
svaret. 
 
Variation sets are a feature in child-directed speech characterized by successive utterances in which 
the adult speaker repeats and reorders their message with a constant intent. The aim of this study was 
to investigate variation sets over time in speech directed to children in the ages 7-33 months. The 
purpose was to study which types of utterances that dominates the variation sets at different ages, and 
which utterance-types that tend to co-occur within the variation sets. Furthermore intent was studied as 
well as change in verb tense in these variation sets. A script was written to categorize types of 
utterances  with data from a corpus consisting of child directed speech. A quantitative research was 
performed on the results based on four different age groups. 

The complexity of the utterances within variation sets was shown to grow with the increasing age of 
the children. Furthermore a noticeable difference was observed in the intent of the adult speaker, 
correlating with the age of the child, and also a decrease in use of interjection combined with yes/no-
questions and complex utterances the older the children were. A suggested interpretation of the result 
was that the adult tend to take both sides of the conversation when the children are young as opposed to 
when they speak to older, more verbal, children that can provide the answer themselves. 
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1 Inledning 
Typiskt för tal riktat till barn är att det innehåller en hög grad repetitioner. Dessa repetitioner kan i 
vissa fall delas in i så kallade variationsmängder, sjok av yttranden, i vilka talaren upprepar och 
omformulerar sitt budskap med en konstant intention (Küntay & Slobin, 1996). Få undersökningar har 
gjorts på variationsmängder, och ännu färre på longitudinell data. I de fall man har haft tillgång till 
longitudinell data har man främst tittat på hur proportionen av variationsmängderna har förändrats 
över tid, och man har konstaterat att de tycks vara av betydelse för hur barn såväl som vuxna tillägnar 
sig språk (Hoff-Ginsberg, 1985; Küntay & Slobin, 1996; Onnis et al., 2008). Datan man har haft 
tillgång till i tidigare studier har bestått av barnriktat tal i åldrarna 14 månader och uppåt. Då den 
föreliggande studien rör tal riktat till barn i åldrarna 7-33 månader fyller den en kunskapslucka i 
förståelsen kring hur vuxna talar med barn i yngre åldrar, speciellt med tanke på att barnen i den  
yngsta gruppen i denna undersökning (7-9 månader) sannolikt befinner sig på stadiet av kanoniskt 
joller och ännu inte har förmågan att svara den vuxne verbalt. Studien är ett komplement till Wirén et 
al. (2016), och använder sig av samma data. 
 
Syftet med studien är att studera variationsmängder, i barnriktat tal för åldrarna 7-33 månader, för att 
utröna hur de mer komplexa strukturerna ser ut och förändras över tid, dvs med barnens stigande 
åldrar. Studiens huvudfokus ligger på distribution av yttrandetyper inom variationsmängderna över tid, 
vilka yttrandetyper som samförekommer inom variationsmängderna, samt vilka verb som upprepas 
inom variationsmängderna vid olika åldrar och om dessa verb varierar i tempus inom 
variationsmängderna med hänsyn till åldersgrupp. 

2 Bakgrund 

2.1 Barnriktat tal 
Barnriktat tal är något som tros förekomma i samtliga kulturer och karaktäriseras av en mängd olika 
unika drag som små barn visat sig föredra (Fernald, 1985). Höjd grundton, förstorade 
intonationskonturer, hyperartikulation samt den höga frekvensen av upprepningar är drag är ofta 
förekommande (Clark, 2003 s. 38-45). Just den höga frekvensen av upprepningar har visat sig vara till 
hjälp för barns språkinlärning (Snow, 1972). Begreppet ”barnriktat tal” är den allmänna benämningen, 
men motsvarande förekommer även i barnriktat teckenspråk (Masataka, 2000). Trots att ”barnriktat 
språk” kanske vore en riktigare benämning, kommer den här studien att använda det konventionella 
begreppet ”barnriktat tal”. 

2.2 Variationsmängder 
Küntay och Slobin (1996) introducerade termen variationsmängd, vilket de definierade som en serie 
successiva yttranden med en konstant intention. Kraven de ställde upp var att en variationsmängd bör 
innehålla utbytande av lexikala element och omformulering, tilläggande och borttagande av specifik 
referent, samt omorganisering. 
 
Sedan dess har variationsmängder också studerats av bland andra Brodsky et al.. (2007), Waterfall 
(2006) och Onnis et al. (2008), (se 2.3) och man har försökt att formalisera begreppet ytterligare. (Se 
2.3.1.) 
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Nedan ett exempel på variationsmängd från korpusen MINGLE-3 (se 2.3.1), som använts i den 
föreliggande studien: 
 
de viskar där ute 
vad viskar de om? 
ja vad viskar de om? 
teven lyser där 
aa 
och där viskar de 
 
Värt att nämna är att precis som Masataka (2000) visade att barnriktat teckenspråk besitter många av 
de komponenter som utmärker barnriktat tal, har Hoiting och Slobin (2002) funnit att också 
variationsmängder sträcker sig förbi tal och även omfattar barnriktat teckenspråk. 

2.2.1 Variationsmängder med konstanta respektive varierade 
yttrandetyper 
Variationsmängderna kan bestå av konstanta yttranden, där alla yttranden inom variationsmängden är 
av samma yttrandetyp: 
 
Var_HA är_VB ögonen_NN då_AB ?_MAD1 WHQ2 
Var_HA är_VB Kuckas_PM ögon_NN ?_MAD WHQ 
 
eller varierade yttranden, där yttrandena inom variationsmängden är av olika yttrandetyp: 
 
Det_PN här_AB är_VB Siffu_PM det_PN här_AB är_VB Kucka_PM COMPLEX 
Här_AB är_VB Siffu_PM SVX 
Kucka_PM  FRAGMENT 
Siffu_PM FRAGMENT 
Kucka_PM !_MAD  FRAGMENT 
 
Den här studien har främst undersökt den del av variationsmängderna där yttrandetyperna har varit 
varierade, men har också använt sig av samtliga variationsmängder för att se vilka yttrandetyper som 
är vanligast, samt för undersökningen av verb och intention. 

2.3 Tidigare studier av variationsmängder 
Küntay och Slobin (1996) introducerade termen variationsmängd och baserade sin studie på 
transkriptioner av en turkisktalande mamma och hennes interaktion med sitt barn under perioden 1;8 - 
2;3 år, vilket resulterade i en korpus på 220 variationsmängder. Datan genomsöktes manuellt och man 
fann bland annat att 21% av moderns yttranden befann sig inom variationsmängder och i en 
uppföljande studie (Hoiting & Slobin, 2002) visade man på en förändring av den kommunikativa 
funktionen hos variationsmängderna med barnets stigande ålder.  
 
Waterfall et al. (2006) var först med att studera variationsmängder longitudinellt, samt breddade även 
begreppet variationsmängd genom att inkludera yttranden i vilka endast ett ord (av öppen ordklass) 
upprepas från vilket som helst av de tidigare yttrandena i variationsmängden. Genom att följa 12 
vuxnas barnriktade tal till barn i åldrarna 1;2 - 2;6 år såg man att proportionen av barnriktat tal inom 
variationsmängder minskade som en funktion av barnens ålder. 
 
                                                        
1 För beskrivning av taggsetet och dess förkortningar, se Källgren (2006) 
2 Mer om yttrandetyper och dess förkortningar i avsnitt 2.4 
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I den automatiserade modellen för att hitta variationsmängder i CHILDES (Brodsky et al., 2007), 
definierar man begreppet som att det måste ske en överlappning av åtminstone ett element från det 
tidigare yttrandet i variationsmängden, men man tillåter även upp till två yttranden helt utan 
överlappning inom varje variationsmängd. Onnis et al. (2008) använder sig av samma definitioner i sin 
studie av strukturen hos variationsmängder vilken visade, genom experiment med två artificiella språk, 
att sådana mängder även är av betydelse för språktillägnande hos vuxna.  
 
Wirén et al. (2016) har i sin studie utvecklat en språkoberoende algoritm för automatisk extraktion av 
variationsmängder och använder sig av data från den longitudinella svenska korpusen MINGLE-3 
(Björkenstam et al., 2016). I samband med denna studie upprättades en guldstandard för 
variationsmängder genom manuell annotering av audio-och videofiler i annoteringsverktyget ELAN. 
Denna guldstandard är den data som den föreliggande studien kommer att använda sig av. 
 
Wirén et al. (2016) visar att proportionen av barnriktat tal inom variationsmängder minskar som en 
funktion av barnens ålder och kan även visa liknande resultat då de applicerar sin algoritm på 
longitudinell data i kroatiska, engelska och ryska.  
 
Nytt för MINGLE-3, jämfört med tidigare studiers annotering av variationsmängder, är att man har 
tittat på både verbala och icke-verbala variationer. Man har alltså valt att ta med yttranden som lexikalt 
är exakta upprepningar, då man funnit multimodala variationer, till exempel i grundton, blickriktning 
och gester, som gör att yttrandet kan ses som varierat, trots att det i den ortografiska transkriptionen 
ser ut som en exakt upprepning. Figur 1 (sida 4) visar ett exempel på tre sådana exakta upprepningar 
av frasen ”Var är gummiankan?”, där y-axeln visar frekvens i Herz och x-axeln visar tid i sekunder. 
Den tjocka svarta linjen visar upplevd grundton (stiliserad intonation baserad på tonal perception). 
Yttrandena är formellt identiska upprepningar, men den prosodiska variationen är så pass stor att man 
därför valt att se dessa som varierade yttranden i variationsmängder. För vidare beskrivning av 
annoteringen, se Wirén et al. (2016). 
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Figur 1. Frasen ”Var är gummiankan?” illustrerad med prosodisk och fonetisk analys. Y-axeln visar 

frekvens i Herz och x-axeln visar tid i sekunder. Den svarta horisontella linjen visar stiliserad intonation 

baserat på tonal perception. Figur från Wirén et al. (2016), återgiven med författarnas tillstånd.  

2.4 Yttrandetyper 
Föreliggande studie har valt att utgå ifrån Cameron-Faulkner et al (2003) vad gäller kategorier för 
uppdelning av yttrandetyper, då de kan ses som de mest vedertagna för just barnriktat tal. 
 
•   Fragment  
 
Exempel 1: ”Draw”3 
 
•   Question (YNQ - ja/nej-frågor  och WHQ - frågeordsfrågor)  
    
Exempel 2: ”Are you…?” 
Exempel 3: ”What’s…?” 
 
•   Imperative 
 
Exempel 4: ”Look” 
 
•   Copula 

                                                        
3 Samtliga exempel i detta avsnitt är hämtade från Cameron-Faulkner et al. (2003) 
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Exempel 5: ”That is(…)” 
 
•   SVX (Subject-Predicate) 
 
Exempel 6: ”You’ve(…)” 
 
•   Complex  
 
Exempel 7: ”I think it’s going to rain” 
 
I studien av Cameron-Faulkner et al (2003) undersöktes mödrars yttranden till sina barn generellt och 
man fann att de flesta yttrandena till barn i åldrarna 21-33 månader bestod av Question (31 %), 
Fragment (20 %), SVX (18 %) och Copula (15 %), men då det inte var en longitudinell studie finns 
ingen information om hur yttrandetyperna förändras med barnens stigande åldrar. Cameron-Faulkner 
et al. delade också in kategorin Fragment i subkategorier för olika frastyper, såsom NP-fragment, VP-
fragment och PP-fragment, något som den föreliggande studien inte har gjort. 

2.5 Verb i variationsmängder 
Tomasello (1992) talar om verb, sett till semantisk struktur, som innehållandes vad man kan kalla 
”grammatisk valens” och att verben används som ett slags ramverk för att för att strukturera längre 
lingvistiska yttranden. Küntay och Slobin (1996) kallar verb för kärnan, den konstanta intentionen, i 
variationsmängden. Då den föreliggande studien har en relativt stor data jämfört med många av de 
tidigare studierna på variationsmängder känns det därför relevant att se närmare på de vanligaste 
verben för att se hur de eventuellt förändras inom variationsmängden vid barnens stigande åldrar, med 
hänsyn till tempus. 

2.6 Intention 
Variationsmängderna i MINGLE-3 är manuellt annoterade med intention baserad på The inventory of 
Communicative Acts-Abridged (Ninio et al.,1994), en intentionstyp för varje variationsmängd. 
Annoteringen har skett multimodalt utifrån audio, video och transkriptioner efter annoterarens 
tolkning av talarens intention. Processen utvärderades med ett Fleiss’ Kappa på 0.63 (Wirén et al., 
2016). 
 
Nedan en genomgång av de intentionsbegrepp som förekommer i denna studie, fritt översatt från 
Ninio et al. (1994): 
 
•   DHA - directing hearers attention  
 
att uppnå gemensamt uppmärksamhetsfokus genom att styra lyssnarens uppmärksamhet till objekt, 
personer och händelser 
 
•   DJF - discussing a joint focus of attention 
 
att konversera kring något som båda deltagarna ägnar sig åt, till exempel objekt, personer, lyssnarens 
eller talarens pågående aktion, pågående händelser 
 
•   NIA - negotiating the immediate activity 
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att förhandla intention, kontinuitet, stoppa och avsluta aktiviteter och handlingar; att rikta lyssnarens 
och talarens akter; att tilldela roller, rörelser och vändningar i gemensamt fokus 
 
•   SAT - showing attentiveness 
 
att demonstrera att talaren hör lyssnaren 
 
•   PRO - performing verbal moves in an activity 
 
att utföra rörelse (”drag”) i lek eller annan aktivitet genom att yttra lämpliga verbala former 
(”yttranden”) 
 
Cameron-Faulkner et al. (2003, s. 858) menar att imperativyttranden är en av de yttrandetyper som 
visar på moderns önskan att reglera barnets beteende samt att de används för att identifiera intressanta 
objekt och egenskaper i omgivningen. Den föreliggande undersökningen kommer att undersöka hur 
kopplingen ser ut mellan intentionstyper och variationsmängder innehållandes imperativyttranden. 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur distribution av yttrandetyper inom variationsmängderna 
ser ut longitudinellt, vilka yttrandetyper som tenderar att förekomma tillsammans inom mängderna, 
samt vilka verb som upprepas inom variationsmängderna vid olika åldrar och vilka som är typiska för 
respektive åldersgrupp i barnriktat tal för åldrarna 7-33 månader. Vidare är också en del av syftet att 
undersöka korrelation mellan intention och variationsmängder innehållandes imperativyttranden. 

3.2 Frågeställningar 
Fråga 1 
i) Hur stor är andelen av respektive yttrandetyp i hela korpusen, samt hur stor är andelen av respektive 
yttrandetyp sett till enbart variationsmängderna? 
ii) Hur skiljer sig fördelningen av andelen yttrandetyper åt över de fyra åldersgrupperna? 
 
Fråga 2 
i) Är det samma yttrandetyper som förekommer inom samma mängd?  
ii) Om inte; vilka tenderar att förekomma tillsammans och finns det skillnader mellan 
åldersgrupperna? 
 
Fråga 3 
Hur ser konstruktionerna ut, om man ser till verben i yttrandena; förändras tempus i yttranden med 
hänsyn till barnens ålder? 
 
Fråga 4 
Finns det en korrelation mellan intentionstyp hos variationsmängder innehållandes imperativyttranden 
och barnens ålder? 
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4 Metod 

4.1 Material 
Studiens data utgörs av korpusen MINGLE-3 (Wirén et al., 2016), en longitudinell korpus över 
interaktion mellan föräldrar och barn i åldrarna 7-33 månader. Den består av 18 sessioner, med tre 
barn och deras föräldrar (10 dyader med mammor och 8 med pappor) och är en delmängd av den 
större longitudinella korpusen LONG-MINGLE4 (Björkenstam et al., 2016), från Stockholms 
Universitet. Korpusen består av ortografisk transkribering med etiketter för bland annat tvekljud, 
förlängning och skratt tagna från audio och video-upptagning (Lacerda, 2009) av leksessioner mellan 
barn och vårdnadshavare i fonetiklabbet på Stockholms Universitet. Transkriberingen har gjorts med 
hjälp av annoteringsverktyget ELAN och har tagits från både video och audio för att få så hög kvalitet 
som möjligt. 
 
Totalt innehåller MINGLE-3 4660 barnriktade yttranden som är ordklasstaggade med Stagger 
(Östling, 2013), enligt taggsetet för Stockholm-Umeå Corpus (Källgren, 2006), och sedan manuellt 
korrigerat. 
 
Korpusen är uppdelad efter barnriktat tal i åldersgrupperna:  
 
1: 0;7–0;9 månader 
2: 1;0–1;2 månader 
3: 1;4–1;7 månader 
4: 2;3–2;9 månader 
 
 
MINGLE-3 är, förutom ordklasstaggad, även manuellt annoterad med variationsmängder. 
Annoteringen är dels utförts med hänsyn till form (det vill säga att yttrandena ska ha samma innehåll, 
repeterat med eller utan förändringar, med som mest två mellanliggande yttranden) och dels med 
hänsyn till funktion (det vill säga intention). Varje dyad har annoterats av två oberoende annoterare 
med en tredje annoterare som slutannoterat oenigheter. Resultatet blev ett inter-annotator agreement 
(mått på överlappning mellan annoterare) på 78%. Slutligen gjordes en uppmärkning av intention 
baserad på Ninio et al. (1994). Klassificeringen utvärderades genom att jämföra fyra dyader 
annoterade av tre oberoende annoterare med ett Fleiss’ Kappa på 0.63 (Wirén et al., 2016). 

4.2 Procedur 

4.2.1 Uppmärkning av korpus 

Av korpusens totalt 4660 yttranden sparades 50 slumpmässigt utvalda yttranden undan för att 
användas som utvecklingsmängd vid utarbetning av skript och 50 för testmängd att användas som 
guldstandard vid utvärdering av samma skript. Både testmängd och utvecklingsmängd var jämnt 
fördelade över de fyra åldersgrupperna. 
 
Testmängden kategoriserades sedan för hand, med en yttrandetyp (se 4.2.2) för varje yttrande. En 
okategoriserad version av testmängden sparades också undan för att användas vid test av skriptets 
kvalitet.  
 

                                                        
4 http://www.ling.su.se/english/nlp/corpora-and-resources/long-mingle 
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Kategorin Copula (Cameron et al., 2003), se 2.4, uteslöts av två anledningar, dels för att kopulaverb i 
svenskan är en tämligen tänjbar och löst definierad grupp, och dels för studiens syfte inte direkt krävde 
en kategorisering av kopulaverb. Kopulaverben föll även ofta in under Complex, vilken bedömdes 
som överordnad i relevans för studiens syfte. Kategorin Interjection lades till för de yttranden som 
består av enbart interjektioner och NoCat lades till för de yttranden som enbart bestod av hostningar, 
skratt eller andra ljud (se vidare definitioner i 4.2.2). 
 
Ett skript (se Bilaga A) upprättades för att märka upp samtliga yttranden i korpusen efter yttrandetyp, 
baserat på definitioner av Cameron-Faulkner et al. (2003), se 2.4 och testades regelbundet mot 
yttrandena i utvecklingsmängden. Då skriptet klarade av att kategorisera yttrandena i 
utvecklingsmängden testades den på den okategoriserade testmängden och resultatet jämfördes med 
den handkategoriserade testmängden. Uppmärkningens kvalitet utvärderades och resulterade i en 
korrekthet (accuracy) på 94,5%. De kategorier som skriptet visade sig märka upp felaktigt (YNQ och 
Imperative) genomsöktes och kategoriserades för hand. 

4.2.2 Definitioner av yttrandetyper 

Beslutet togs att lita på korpusens befintliga transkribering, det vill säga att om något som kunde 
tolkas som en fråga inte hade ”?” i slutet av yttrandet tolkades det i stället som exempelvis Complex 
eller SVX med antagandet att annoteraren tagit detta beslut med hänsyn till video- eller 
ljudupptagningen, se 6.1. 
 
•   YNQ -  alla yttranden som avslutades med ”?” och kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”: 
 
Exempel 1: Var_VB den_PN fin_JJ ?_MAD5 
 
•   WHQ - alla yttranden som avslutades med ”?” och inte kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”: 
 
Exempel 2: Var_HA är_VB ögonen_NN då_AB ?_MAD  
 
•   COMPLEX - ett yttrande som innehöll fler än två verb (finit verb eller övriga lexikala verb) utan att 

passa på någon av ovanstående punkter: 
 
Exempel 3: Men_KN det_PN går_VB inte_AB den_PN sitter_VB fast_PL 
 
•   INTERJECTION - ett yttrande bestående av främst utropsord (till exempel ”ja!” och ”pang!), 

ljudhärmande (till exempel ”nöff” och ”kvack”) samt hälsnings- och avskedsord (”hej” och ”hejdå”), 
utan att passa på någon av ovanstående punkter: 

 
Exempel 4: Tack_IN tack_IN 
 
•   SVX - ett yttrande bestående av subjekt och endast ett verb samt ett eventuellt objekt, utan att passa 

på någon av ovanstående punkter: 
 
Exempel 5: Där_AB var_VB en_DT gris_NN 
 
•   IMPERATIVE - ett yttrande bestående av en uppmaning utan subjekt och avslutades med ”!” utan 

att passa på någon av ovanstående punkter: 
 
Exempel 6: Kolla_VB här_AB då_AB !_MAD 
 

                                                        
5 Samtliga yttranden i detta avsnitt är autentiska exempel från MINGLE-3 
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•   FRAGMENT - ett yttrande som saknar antingen verb eller subjekt utan att passa på någon av 
ovanstående punkter: 

 
Exempel 7: Kucka_PM !_MAD  
 
•   NoCAT - ett yttrande enbart bestående av hostningar, skratt eller andra ljud: 
 
Exempel 8: #LL 
 
NoCat kommer i denna undersökning dock inte att dras några vidare slutsatser kring då det är en 
kategori i vilken olika typer av ljud som inte är tal förekommer. 
 
Många yttranden passade in i flera kategorier, men beslutet togs att endast tilldela varje yttrande en 
kategori enligt ovanstående hierarki. 

4.2.3 Undersökning av yttrandetyper 

Frekvensen av respektive yttrandetyper undersöktes dels i hela MINGLE-3 (variationsmängder samt 
mellanliggande yttranden som inte tillhörde variationsmängder) och dels enbart på de uppmärkta 
variationsmängderna. Båda undersökningarna gjordes uppdelat på de fyra åldersgrupperna, samt totalt 
(alla åldersgrupper sammanslagna). De fyra vanligaste yttrandetyperna plockades ut för vidare 
undersökning. 
 
Andelen variationsmängder med konstanta yttranden respektive variationsmängder med varierade 
yttranden (se 2.2.1) undersöktes uppdelat på de fyra åldersgrupperna samt totalt (alla åldersgrupper 
sammanslagna). 
 
För var och en av de fyra vanligaste yttrandetyperna gjordes en sökning bland de variationsmängder 
med varierande yttranden som visade vilka övriga yttrandetyper som mest frekvent samförekom med 
dessa yttrandetyper. Sökningen gjordes uppdelat efter de olika åldersgrupperna, dock ströks 
åldersgrupp 4, då dataunderlaget var för litet.  
 
Till exempel; om YNQ förekommer i en mängd med varierade yttanden (oavsett hur många gånger), 
vilken är den vanligaste yttrandetypen att också förekomma i den mängden fördelat på de olika 
åldersgrupperna?  

4.2.4 Undersökning av verbkonstruktioner 
En frekvenslista över de vanligast förekommande verben i totalt i variationsmängderna upprättades 
och de tre högst rankade verben plockades ut. Dessa verb undersöktes vidare genom att en sökning på 
variationsmängderna gjordes för att se om tempusförändring av dessa verb förekom inom de enskilda 
variationsmängderna. Det verb som förekom tempusböjt i tillräckligt hög utsträckning för att tillåta en 
undersökning studerades uppdelat på åldersgrupp. Åldersgrupp 4 ströks då dataunderlaget var för litet.    
 
Till exempel; hur vanligt det är att verbet är byter tempus till var inom en variationsmängd sett till de 
olika åldersgrupperna? 

4.2.5 Undersökning av intention och imperativ 
De variationsmängder som innehöll imperativyttranden plockades ut och sökningar gjordes separat för 
de olika åldersgrupperna för att se vilka intentionstyper (se 2.6) dessa variationsmängder var 
uppmärkta med. Åldersgrupp 1 och 4 ströks då dataunderlaget var för litet.  
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4.2.6 Statistisk analys 

Förändringar i andel mellan två olika åldersgrupper undersöktes med tvåsvansat z-test av proportioner. 

5 Resultat 

5.1 Frekvenser av yttrandetyper 

5.1.1 Frekvenser över hela korpusen 

Proportionen av respektive yttrandetyp över hela korpusen, uppdelat per åldersgrupp samt alla 
åldersgrupper sammanslagna redovisas i tabell 1, med statistiskt signifikanta förändringar i proportion 
i förhållande till sin granne markerade med (*) samt de högsta proportionerna totalt i korpusen i fetstil. 
 
Sett till korpusen totalt, alla åldersgrupper sammanslagna (tabell 1, kolumn 5), ligger Interjection, 
YNQ, Fragment och SVX högst i procent. 
 
Sett fördelat på de fyra åldersgrupperna varierar proportionerna enligt följande: 
 
Imperative ökar i åldersgrupp två för att sedan minska och vara som mest ovanligt i grupp 4. Statistisk 
signifikans kunde påvisas mellan proportionerna i åldersgrupp 1 och 2 (z = -3.19, p<0.01), samt 
mellan åldersgrupp 2 och 3 (z = 2.7, p<0.01) 
 
Fragment är vanligast i åldersgrupp 2 med en statistisk signifikans mellan proportionerna i åldersgrupp 
1 och 2 (z = -6.63, p<0.01), samt mellan åldersgrupp 2 och 3 (z = 5.36, p<0.01) 
 
Interjection är vanligast i åldersgrupp 1 för sedan bli allt mindre vanligt upp i åldrarna. Statistisk 
signifikans kunde påvisas mellan proportionerna i åldersgrupp 1 och 2 (z = 5.59, p<0.01) 
 
Complex ökar i åldersgrupp 4. Statistisk signifikans kunde påvisas mellan proportionerna i 
åldersgrupp 1 och 2 (z = -5.23, p<0.01) 
 
YNQ ökar i grupp 3 och 4 med en statistisk signifikant förändring mellan proportionerna i åldersgrupp 
2 och 3 (z = -5.23, p<0.01) 
 
WHQ ligger på en relativt jämn nivå över åldrarna, med en liten ökning i åldersgrupp 3, men ingen 
statistisk signifikans kunde påvisas. 
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Tabell 1. Andel av respektive yttrandetyper (%) totalt i korpusen. 

5.1.2 Frekvenser inom variationsmängder 

Fördelningen av respektive yttrandetyp inom variationsmängderna, uppdelat per åldersgrupp samt alla 
åldersgrupper sammanslagna redovisas i tabell 2, med statistiskt signifikanta förändringar i proportion 
markerade med (*) samt de högsta proportionerna totalt i korpusen i fetstil. Även här ses liknande 
mönster som över hela korpusen (se 5.1.1.).   
 
Sett till korpusen totalt, alla åldersgrupper sammanslagna (tabell 2, kolumn 5), ligger, liksom i tabell 1, 
Interjection, YNQ, Fragment och SVX högst. 
 
Fragment är vanligast i åldersgrupp 2 med en statistisk signifikans i ökning mellan proportionerna i 
åldersgrupp 1 och 2 (z = -3.30, p<0.01), och minskning mellan åldersgrupp 2 och 3 (z = 3.92, p<0.01) 
 
Även Imperative är som högst i åldersgrupp 2 med en statistisk signifikans i ökning mellan 
proportionerna i åldersgrupp 1 och 2 (z = -3.57, p<0.01), däremot var minskningen mellan åldersgrupp 
2 och 3 inte signifikant. 
 
Interjection är vanligast i åldersgrupp 1 för sedan bli allt mindre vanligt upp i åldrarna. Statistisk 
signifikans kunde påvisas mellan proportionerna i åldersgrupp 1 och 2 (z = 5.28, p<0.01) 
 
Complex ökar i åldersgrupp 4 och statistisk signifikans kunde påvisas mellan proportionerna i 
åldersgrupp 3 och 4 (z = -1.98, p<0.05) 
 
YNQ ökar  i grupp 3 och 4. Statistisk signifikans kunde påvisas mellan proportionerna i åldersgrupp 2 
och 3 (z = -2.65, p<0.01) 
 
WHQ är som högst i åldersgrupp 4, men ingen signifikant förändring kunde påvisas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrandetyp Åldersgrupp  
1 

(0;7-0;9) 

Åldersgrupp  
2 

(1;0-1;2) 

Åldersgrupp  
3 

(1;4-1;7) 

Åldersgrupp  
4 

(2;3-2;9) 

Alla ålders-
grupper 
(0;7-2;9) 

imperative *1,1 % *3,0 % *1,5 % 0,4 % 1,7 % 

interjection *31,3 % *21,3 % 21,5 % 17,7 % 23,0 % 

svx 14,5 % 13,8 % 13,7 % 14,9 % 14,1 % 

complex 7,2 % 12,0 % *11,8 % *20,2 % 12,1 % 

ynq 17,9 % *14,1 % *21,5 % 21,1 % 18,4 % 

whq 7,5 % 6,6 % 10 % 7,0 % 7,9 % 

fragment *12,7 % *23,2 % *15,4 % 17,1 % 17,5 % 

nocat 7,8 % 6,0 % 4,6 % 1,5 % 5,3 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabell 2. Andel av respektive yttrandetyper (%) totalt inom variationsmängder. 

 

5.1.3 Variationsmängder med konstanta respektive varierade 
yttrandetyper  
49,5% av de totalt 531 variationsmängderna består av konstanta yttrandetyper och 50,5% består av 
varierade yttrandetyper. Resultatet dras dock upp något av att andelen konstanta yttranden i grupp 1 är 
högre, 61,5%, än i äldre åldersgrupper där frekvensen av konstanta yttrandetyper ligger mellan 41-
46% 
 
Fördelningen i procent efter åldersgrupp redovisas i tabell 3, med de högsta procentsatserna i fetstil. 
 
Tabell 3. Andel av variationsmängder med konstanta respektive varierade variationsmängder (%). 

Variationsmängd Åldersgrupp 
1 

(0;7-0;9) 

Åldersgrupp 
2 

(1;0-1;2) 

Åldersgrupp 
3 

(1;4-1;7) 

Åldersgrupp 
4 

(2;3-2;9) 

Alla 
ålders-

grupper 
(0;7-2;9) 

konstanta 61,5 % 41,8 % 44,6 % 46,2 % 49,5 % 

varierade 38,5 % 58,2 % 55,4 % 53,8 % 50,5 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 
En signifikant förändring i proportion mellan konstanta yttranden i variationsmängder i åldersgrupp 1 
och 2 kunde påvisas (z = 3.64, p <0,01) samt mellan varierade yttranden i variationsmängder i 
åldersgrupp 1 och 2 (z = -3.64  p <0,01) 
 
För vidare fördelning av yttrandetyper i konstanta respektive varierade variationsmängder, se Bilaga 
B. 

5.1.4 Samförekomster av yttrandetyper i varierade variationsmängder 

Då de vanligaste yttrandetyperna i variationsmängderna totalt är YNQ, SVX, Fragment och 
Interjection (tabell 2), valdes YNQ, SVX och Interjection ut för vidare undersökningar. Fragment 

Yttrandetyp Åldersgrupp 1 
(0;7-0;9) 

Åldersgrupp 2 
(1;0-1;2) 

Åldersgrupp 3 
(1;4-1;7) 

Åldersgrupp 4 
(2;3-2;9) 

Alla ålders-
grupper 
(0;7-2;9) 

imperative *0,4 % *3,5 % 2,3 % 0,0 % 1,9 % 

interjection *29,2 % *15,3 % 13,7 % 2,0 % 18,7 % 

svx 17,3 % 15,9 % 17,3 % 19,2 % 17,0 % 

complex 7,9 % 11,2 % *15,0 % *23,2 % 11,9 % 

ynq 17,5 % *16,5 % *23,5 % 25,3 % 19,4 % 

whq 10,0 % 10,8 % 12,1 % 16,2 % 11,2 % 

fragment *16,5 % *24,9 % *14,6 % 13,1 % 18,4 % 

nocat 1,3 % 1,8 % 1,6 % 1,0 % 1,5 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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ströks då det är en svår kategori att dra slutsatser utifrån eftersom man i den här undersökningen inte 
vet vilken typ av fragment det rör sig om. I framtiden vore det intressant att se närmare på 
samförekomst i kombination med fragmenttyp liknande studien av Cameron-Faulkner et al (2003), (se 
6.3). 
 
Vidare ströks åldersgrupp 4 ur den här delen av undersökningen då dataunderlaget var litet. 
 
I figur 2, 3 och 4 redovisas vilka andra yttrandetyper dessa kategorier tenderar att samförekomma med, 
sett till de variationsmängder med varierade yttrandetyper. 
 
Yttrandetyper som samförekommer med YNQ 
 
Av de totalt 113 variationsmängder med varierade yttrandetyper som YNQ förekommer i (figur 2, s. 
13) förekommer WHQ ofta i åldersgrupp 1 (41,9% av fallen) och 3 (38,2% av fallen). Ingen statistisk 
signifikans i skillnad mellan proportionerna mellan åldersgrupp 1 och 2, eller mellan åldersgrupp 2 
och 3 kunde dock påvisas.  
 
Complex är ökar i åldersgrupp 2 (39,0%) och statistisk signifikans kunde påvisas mellan 
proportionerna i åldersgrupp 1 och 2 (z = -2.45, p<0.05).  
 
Interjection ligger högt i åldersgrupp 1 och 2, med 38,7% respektive 36,6% av fallen. Statistisk 
signifikans kunde påvisas mellan proportionerna i åldersgrupp 2 och 3 (z = 2.13, p<0.05) 
 
En mindre ökning av Imperativ syns med stigande ålder, liksom en minskning av andelen SVX i  
åldersgrupp 3, men ingen statistisk signifikans kunde påvisas. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2. Andel av respektive yttrandetyp (%) som förekommer i samma variationsmängder som YNQ. 
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Yttrandetyper som samförekommer med SVX 
 
Av de totalt 123 variationsmängder med varierade yttrandetyper som SVX förekommer i (figur 3, s. 
14) förekommer Fragment ofta i alla åldersgrupper, 41,8%, 41,0% samt 44,4%.  
 
Complex är vanligast i åldersgrupp 3 (47,2%) och en statistisk signifikans kunde påvisas mellan 
proportionerna i åldersgrupp 2 och 3 (z = -2.45, p<0.05).  
 
Interjection ligger högt i åldersgrupp 1 med 41,2% av fallen med en statistisk signifikans på (z = 1.92, 
p<0.10) mellan proportionerna i åldersgrupp 1 och 2. 
 
WHQ och YNQ ligger något högre i åldersgrupp 2 än i 1 och 3, men ingen statistisk signifikans kunde 
hittas i skillnad mellan proportioner. 
 
 

Figur 3. Andel av respektive yttrandetyp (%) som förekommer i samma variationsmängder som SVX. 

 
Yttrandetyper som samförekommer med Interjection 
 
Av de totalt 88 variationsmängder med varierade yttrandetyper som Interjection förekommer i (figur 4, 
s. 15) är Fragment vanligt i alla åldersgrupper, 50%, 48,5% samt 34,8%.  
 
SVX ligger högt i åldersgrupp 1 (43,7%) och en statistisk signifikans kunde påvisas mellan 
proportionerna i åldersgrupp 1 och 2 (z = 1.66, p<0.10).  
 
YNQ ligger högt i åldersgrupp 2 jämfört med 3 (45,5%) med en statistisk signifikans på (z = 1.82, 
p<0.10) mellan proportionerna i åldersgrupp 2 och 3.  
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Complex ligger högt i åldersgrupp 3(39,1%), men ingen statistisk signifikans mellan proportionerna i 
åldersgrupp 2 och 3 kunde påvisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Andel av respektive yttrandetyp (%) som förekommer i samma variationsmängder som Interjection. 

5.2 Frekvenser av verb 
Andelen av de vanligaste verben i variationsmängderna totalt i alla åldrar redovisas i figur 5. För 
fullständig frekvenslista över verb, se Bilaga C. Verben är, ska samt var toppade listan. Övriga verb 
varierade stort mellan åldersgrupperna. 
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Figur 5. Andel av de vanligaste verben (%) som förekommer totalt inom variationsmängder i alla åldrar. 

 
Då målet var att titta på tempusförändringar hos vanligt förekommande verb inom 
variationsmängderna blev är, med tempusböjningen var, det verb som valdes ut för vidare 
undersökning, då det var det enda vanligt förekommande verbet som också kunde återfinnas 
tempusböjt i variationsmängder över alla åldrar. 
 
 
I figur 6 redovisas hur stor andel av variationsmängderna som innehöll är som också innehöll var, eller 
vice versa, inom variationsmängderna. Åldersgrupp 4 ströks, då datan var för liten för att vara 
signifikant. I åldersgrupp 1 bestod 21,05% av variationsmängderna som innehöll är också av var, i 
åldersgrupp 2 9,09% och i åldersgrupp 3 4,26 %. Ingen statistisk signifikans kunde dock påträffas i 
skillnad av proportioner mellan åldersgrupp 1, 2 och 3. 
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Figur 6. Hur många (samt andel i procent för varje åldersgrupp inom parentes) av variationsmängderna 

som innehöll verbet är som också innehöll tempusböjningen var. 

5.3 Intention och imperativ 
 
I figur 7 (s. 17) redovisas procentuell fördelning av intention i de variationsmängder som innehöll 
imperativyttranden (variationsmängder med konstanta samt varierade yttrandetyper). Åldersgrupp 1 
och 4 ströks då datan var för liten.  
 
I åldersgrupp 2 (totalt 26 variationsmängder) hade 69,2% av variationsmängderna DHA-intention med 
en statistisk signifikans på (z = 2.39, p<0.05) mellan proportionerna i åldersgrupp 2 och 3.  
 
I åldersgrupp 3 hade 71,43% av variationsmängderna NIA-intention med en statistisk signifikans på (z 
= -2,97, p<0.01) mellan proportionerna i åldersgrupp 2 och 3. 
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Figur 7. Fördelningen av intention (%) i de variationsmängder som innehåller kategorin Imperative, 

fördelat på åldersgrupp. 

 
 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
En faktor som kan ha påverkat resultatet i kategoriseringen är den transkribering och  
ordklassannotering som redan hade gjorts på korpusdatan. Då den här undersökningen strikt gick efter 
befintlig annotering av frågetecken, utropstecken och ordklasser finns en risk att exempelvis retoriska 
frågor och vissa imperativsatser fallit bort om de inte annoterats likadant av samtliga annoterare, eller 
om ordklasstaggaren gjort fel som missats vid den manuella kontrollen.  
 
Många yttranden kan också tillfalla flera kategorier, till exempel både YNQ och Complex. 
Möjligheten finns att ett annat resultat skulle kunnat ha uppnåtts om man beslutat att uppmärka 
korpusen med fler yttrandetyper än en, eller med en annan inbördes hierarki, till exempel låtit flera 
verb i ett yttrande gå före förekomsten av ”?” och då kategoriserat fler yttranden som Complex och 
färre som YNQ eller WHQ. Dock hade detta då blivit en helt annan undersökning som hade varit svår 
att koppla till Cameron-Faulkner et al. (2003).  
 
En annan faktor som kunde ha påverkat studiens validitet var att testmängden innehöll färre 
imperativyttranden än utvecklingsmängden, men då Imperative var en av de två kategorier som 
handannoterades (se 4.2.2) bör det inte ha haft någon påverkan på slutresultatet. 
 
Den här studien har inte tagit hänsyn till talarens kön, vilket Snow (1995) menade är av betydelse för 
mängden lexikal förändring som talaren gör i barnriktat tal. 
 
Vidare är laboratoriemiljön inte en helt naturlig situation och risken finns att föräldrarna känner sig 
iakttagna och till viss del förändrar sitt beteende samt interaktion med sina barn. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion kring frekvenser av yttrandetyper 

Undersökningen visar att om man ser både till hela korpusen och enbart till variationsmängderna så är 
de vanligaste yttrandetyperna Interjection, YNQ, Fragment och SVX. Den första kategorin är specifik 
för denna studie och de tre sista överensstämmer med resultatet hos Cameron-Faulkner et al (2003).  
 
Att Interjection är den vanligaste kategorin i denna studie, 23,0 % sett till hela korpusen respektive 
18,7 % inom variationsmängder, kan bero på att formatet (fri lek med mjukdjuren Kucka och Siffu) 
främjar en stor andel hälsningsfraser av formen ”Hej, hej!”. Cameron-Faulkner et al. (2003) har i sin 
studie strukit den här typen av yttranden, men man kan också tänka sig att vissa interjektioner i deras 
undersökning har fallit in under fragment eller i vissa fall Imperative, då det ibland kan röra sig om 
gränsfall. Till exempel kan det vara svårt att veta om ”Usch!” är ett Imperative eller en Interjection. 
Detta kan möjligtvis förklara varför Cameron-Faulkner et al. uppmäter en andel av 9% Imperative, 
medan den här studien endast uppmäter 1,7% Imperative totalt i hela korpusen.  
 
Den höga andelen frågor (YNQ + WHQ) stämmer överens med resultatet hos Cameron-Faulkner et al. 
(31%), med 26,3 % för hela korpusen respektive 30,6 % inom variationsmängder, vilket kan vara en 
effekt av experimentsituationen, att den vuxne talaren försöker uppmuntra till diskurs och interaktion 
från barnets sida (Cameron-Faulkner et al., 2003).  
 
Fragment ligger på liknande procentnivåer som hos Cameron-Faulkner et al (20%), med 17,5 % för 
hela korpusen respektive 18,4 % inom variationsmängder, men då dessa fragment i den föreliggande 
studien inte är indelade i subkategorier, såsom verbfras (VP), nominalfras (NP), prepositionsfras (PP) 
är det svårt att dra några slutsatser kring detta (se 6.3).  
 
Även andelen SVX överensstämmer med resultatet hos Cameron-Faulkner et al (17%) med 14,1 % för 
hela korpusen respektive 17,0 % inom variationsmängder. 
 
Vidare togs här beslutet att stryka kategorin Copula (se 4.2.1) vilket hos Cameron-Faulkner et al 
upptog 15 % av alla yttranden. Dessa har nu istället fallit in under de andra kategorierna som tillåter 
verb. 
 
Att Fragment och Imperative är som högst i åldersgrupp 2, det vill säga runt ettårsåldern, skulle kunna 
kopplas till att barnet börjat röra sig mer på egen hand och utforska omgivningen på ett nytt sätt, och 
att föräldern här försöker få barnets uppmärksamhet, påtala eventuella faror eller avbryter sig för att 
nya spontana situationer uppstår på ett sätt som det inte gör innan barnet börjat röra sig mer. (Se 6.2.5 
för mer om Imperative och intention.) En annan förklaring till att Fragment ökar i den här åldern kan 
ligga i att barnen i denna åldersgrupp har börjat tala, vilket kan kopplas till studien av Roy et al. 
(2009) i vilken de fann att yttrandelängden för ett barnriktat yttrande med ett visst ord är som kortast 
när barnet själv börjar yttra detta ord. De föreslår att det kan vara så att den vuxne talaren anpassar sig 
efter barnets lingvistiska förmåga. I det här fallet skulle det dock vara relevant med en närmare titt på 
exakt vilka ord dessa fragment består av samt vilken typ av fraser det rör sig om (se 6.3). 
 
Complex ökar från åldersgrupp 3 till 4 med 7,4 procentenheter i hela korpusen respektive 7 
procentenheter inom variationsmängder, vilket kan kopplas till de äldre barnens ökade förmåga att 
tolka och förstå längre satser. 
 
En relativt stor ökning av YNQ kan ses från åldersgrupp 2 till 3, med 8,4 procentenheter i hela 
korpusen respektive 8,2 procentenheter inom variationsmängder. Detta kan bero på att den vuxne här 
börjar få svar på sina frågor och barnet och den vuxne kan börja föra en dialog med gemensamt fokus. 
  
Överlag ses ingen större signifikant skillnad mellan kategoriernas proportioner sett till hela korpusen 
respektive sett till enbart variationsmängderna. 
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6.2.2 Diskussion kring variationsmängder med konstanta respektive 
varierade yttrandetyper 
Att andelen variationsmängder med konstanta yttranden i grupp 1 är högre än i äldre åldersgrupper, 
skulle eventuellt kunna ha en koppling till att antalet exakta lexikala repetitioner inom 
variationsmängder är som högst i den åldersgruppen (Wirén et al., 2016). Tecken på minskning av 
exakta självrepetitioner som en funktion av barnens ålder hittades även i undersökningen av Kaye 
(1980) där de minskade från 12 till 24 månaders ålder. Vidare studier skulle behöva göras på hur 
många av dessa variationsmängder med konstanta yttranden som endast innehåller exakta repetitioner 
(se 6.3), för att slutsatser kring detta skall kunna dras. 

6.2.3 Diskussion kring samförekomster av yttrandetyper 

Att samförekomsten av Interjection med YNQ minskar i andel för åldersgrupp 3, jämfört med 
åldersgrupp 1 och 2 (se 5.1.4, figur 1 och 3) skulle eventuellt kunna ha en koppling till att barnen i 
åldersgrupp 1 och 2 inte är särskilt verbala (eller till och med pre-verbala i åldersgrupp 1) och att den 
vuxna talaren då tenderar att själv svara på sina frågor i högre grad än i åldersgrupp 3 där barnen själva 
svarar. En liknande koppling skulle kunna dras till att Interjection samförekommer i hög grad med 
SVX i åldersgrupp 1 (se 5.1.4, figur 2 och 3), och en teori skulle då kunna vara att den vuxne här ger 
instruktioner eller förslag till barnet och sedan själv svarar på det alternativt bekräftar barnets aktion.   
 
Att andelen samförekomster av Complex tillsammans med SVX ökar i åldersgrupp 3 (se 5.1.4, figur 2) 
kan röra sig om en utveckling av SVX, att man lägger till bisatser och elaborerar sina yttranden när 
man märker att barnet börjar förstå. Alternativt säger den vuxne en komplex mening för att sen 
förenkla den till SVX (T.ex ”Men det går inte den sitter fast.” till ”Den sitter fast där.”) 
 
Complex ökar signifikant i samförekomst med YNQ i åldersgrupp 2 (se 5.1.4, figur 2) och det är svårt 
att dra några slutsatser om vad detta kan bero på utan att se närmare på hur dessa yttranden är 
uppbyggda och på vilket sätt de är kopplade till varandra inom variationsmängderna. Med tanke på 
den valda metoden (se 4.2.2) kan det till exempel vara så att YNQ-yttrandena och Complex-yttrandena 
till stora delar liknar varandra och att det mest är frågetecknen i den befintliga annoteringen som 
skiljer dem åt. 

6.2.4 Diskussion kring frekvenser av verb 

Ingen statistisk signifikans kunde påvisas i proportionen av var i de variationsmängder som innehöll 
är. Datan är emellertid liten, och det vore intressant att se vidare forskning på större data i framtiden, 
se (6.3). 

6.2.5 Diskussion kring intention och imperativ 
Skiftet i intention gällande de variationsmängder som innehåller imperativyttranden, det vill säga att 
en stor andel av dessa variationsmängder har DHA-intention i åldersgrupp 2, till skillnad från i 
åldersgrupp 3 där en stor andel har NIA-intention, skulle kunna tyda på att föräldrarna när barnen 
blivit lite äldre snarare använder imperativsatser för att förhandla aktiviteter och roller med barnet, 
medan de med yngre barn mer är ute efter att skapa ett gemensamt fokus. Detta stämmer överens med 
Garnica (1977, s. 57), som menar att då det barnriktade talet gradvis blir mer likt vuxenriktat tal med 
barnets stigande ålder, tenderar de lingvistiska aspekter som rör sociala funktioner, som gemensamt 
uppmärksamhetsfokus, att försvinna snabbt i och med att det äldre barnet själv kan hålla kvar 
uppmärksamheten. 

6.2.3 Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur distributionen av yttrandetyper inom variationsmängder ser ut 
longitudinellt i svenskt barnriktat tal i åldrarna 7-33 månader, samt att titta på vilka yttrandetyper som 
tenderar att förekomma tillsammans inom samma variationsmängd i olika åldrar i de fall 
variationsmängderna består av yttrandetyper av olika kategorier. Vidare var också syftet att undersöka 
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om graden av variation i verbtempus inom mängderna är något som förändras för de olika 
åldersgrupperna, samt om det finns skillnader mellan åldersgrupperna och vilken intention de 
variationsmängder som innehåller imperativyttranden har. 
 
Resultaten pekar mot att den lexikala komplexiteten ökar med barnens ålder, då fragment och 
imperativ är vanligast i de lägsta åldrarna och subjekt-verb(-objekt)-yttranden blir vanliga tillsammans 
med komplexa yttranden inom variationsmängder vid 16-19 månader . Den sistnämnda observationen 
kan tänkas bero på att den vuxne utvecklar subjekt-verb(-objekt)-yttranden till komplexa yttranden. 
Till sist ses en ökning av komplexa yttranden totalt i variationsmängder i åldrarna 27-33 månader 
vilket också understöder en ökning i lexikal komplexitet. 
 
Den stora ökningen av andelen ja/nej-yttranden i åldrarna 16-19, jämfört med lägre åldrar, kan tyda på 
att den vuxne här i och med barnets ökade verbala förmåga, samt förmåga att behålla 
uppmärksamheten längre, börjar få svar på sina frågor. Den höga andelen interjektioner i samband 
med ja/nej-yttranden i de lägsta åldrarna (7-9 månader) kan tänkas bero på att då barnen ännu inte är 
så pass verbala, och att den vuxne själv svarar på sina egna frågor. 
 
Resultaten kring imperativyttranden och intention kan tolkas som att den vuxne då barnet är äldre (16-
19 månader) och har ökad förmåga att behålla uppmärksamhet, snarare använder imperativsatser för 
att förhandla aktiviteter och roller med barnet, till skillnad mot då barnen är yngre (12-14 månader) 
och den vuxne använder imperativyttranden i syfte att skapa ett gemensamt fokus. 

6.3 Förslag för vidare forskning 
En intressant vidareutveckling av denna studie vore att titta på mer ingående på kategorin Fragment, 
och utforma subkategorier likt Cameron-Faulkner (2003), för att se vilken typ (olika frastyper såsom 
NP, VP eller PP eller ofullständiga och ogrammatiska fragment) det rör sig om. Utifrån det skulle man 
eventuellt kunna dra relevanta slutsatser om samförekomst av fragment med andra yttrandetyper, samt 
den höga andelen fragment totalt i korpusen (se 5.1.1) vid olika åldrar.  
 
Då dataunderlaget var för litet för att se någon signifikant förändring i frekvenser av tempusvariation 
av verb vid olika åldrar vore det intressant att i framtiden titta på större datamängder för att se om det 
kan vara så att den vuxne talaren är mer benägen att variera tempus, och i och med det komplexitet, då 
barnet är yngre (se 5.2). Komplexitet rörande pronomenanvändning kan ses i MINGLE-3, genom att 
andelen pronomen är som högst i åldersgrupp 1 för att sen minska i åldersgrupp 2 och 3 och öka igen i 
4.6 Liknande resultat har också setts för engelska, men en minskad meningskomplexitet med barnens 
stigande ålder (Rohde & Frank, 2014).  
 
Frekvenslistorna över verb (Bilaga C) skulle också kunna användas för vidare undersökningar kring 
användandet av verb i barnriktat tal vid olika åldrar. 
 
Snow (1972) menar att exakta självupprepningar är positivt för barnets språkförmåga, men tittar i sin 
undersökning på äldre barn som själva är mer verbala och Kaye (1980) fann i sin undersökning att 
exakta självrepetitioner minskade från 12 till 24 månaders ålder. Här skulle man kunna undersöka 
variationsmängderna med konstanta yttranden (se 6.2.2) för att se vilka yttranden som faktiskt är 
exakta lexikala repetitioner.  

                                                        
6 Kristina Nilsson Björkenstam, personlig kommunikation 2016-05-20 
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7 Slutsats 
Nedan besvaras den genomförda studiens frågeställningar. 
 
Fråga 1 
De vanligaste yttrandetyperna var ja/nej-yttranden, fragment, subjekt-verb(-objekt)-yttranden och 
interjektionsyttranden, varav de tre första korrelerar med tidigare studier på yttrandetyper och den 
fjärde kategorin är specifik för denna studie. 
 
Fördelat på de fyra åldersgrupperna kunde följande signifikanta resultat ses. 
Andelen ofullständiga meningar (fragment) och imperativyttranden låg som högst då barnen var 12-14 
månader gamla, och kan tänkas bero på att barnet börjat röra sig runt i rummet och den vuxne då 
avbryter sig mer för att stoppa och varna barnet. 
Då barnen var 16-19 månader gamla sågs en ökning av andelen ja/nej-yttranden, vilket skulle kunna 
tyda på att den vuxne i och med barnets ökade verbala förmåga, samt förmåga att behålla 
uppmärksamheten längre, börjar få svar på sina frågor 
I åldrarna 27-33 månader sågs en ökning av komplexa yttranden, med fler än ett verb. 
 
Fråga 2 
Variationsmängder med enbart yttranden av samma kategori var vanligast i åldersgrupp 1 
I de fall yttrandena var av olika kategori inom variationsmängderna undersöktes ja/nej-yttranden, 
subjekt-verb(-objekt)-yttranden och interjektionsyttranden i åldersgrupperna 1, 2 och 3 närmare med 
följande signifikanta resultat. 
 
Interjektionsyttranden och yttranden med subjekt-verb(-objekt) förekom ofta tillsammans i åldrarna 7-
9 månader. 
Interjektionsyttranden i kombination med ja/nej-yttranden, samt ja/nej-yttranden i kombination med 
komplexa yttranden förekom mest frekvent i åldrarna 12-14 månader, vilket kan tänkas bero på att då 
barnen ännu inte är så pass verbala, och att den vuxne själv svarar på sina egna frågor. 
Yttranden med subjekt-verb(-objekt) förekom ofta tillsammans med komplexa yttranden i åldrarna 16-
19 inom variationsmängder. Detta kan bero på att den vuxne, när barnet är äldre, utvecklar subjekt-
verb(-objekt)-yttranden till komplexa yttranden. 
 
Fråga 3 
Inga signifikanta skillnader kunde ses gällande variation av verbtempus i olika åldrar. 
 
Fråga 4 
En korrelation mellan intentionstyp hos variationsmängder innehållandes imperativyttranden och ålder 
kunde ses. I åldrarna 12-14 månader var DHA-intention vanligast, medan NIA-intention var vanligast 
i åldrarna 16-19. Detta kan tolkas som att den vuxne då barnet är äldre, och har ökad förmåga att 
behålla uppmärksamhet, snarare använder imperativsatser för att förhandla aktiviteter och roller med 
barnet, till skillnad mot då barnen är yngre och den vuxne använder imperativyttranden i syfte att 
skapa ett gemensamt fokus. 
 
För vidare forskning föreslås bland annat undersökningar av fragment med uppdelningar i frastyper, 
samt undersökningar av de variationsmängder med enbart yttranden av samma kategori för att se i 
vilken utsträckning det rör sig om exakta lexikala upprepningar. 
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Bilagor 

A.   Skript för kategorisering av yttrandetyp 
 

B.   Variationsmängder med konstanta 
respektive varierade yttrandetyper 
 

C.   Frekvenslista över verb 
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import re 
 
def categorize(file_list): 
    count=0 
    categorized= open('slask.txt', 'w', encoding='utf8') 
 
    for item in file_list:     
        with open(item, 'r', encoding='utf8') as f: 
            for line in f: 
                if line.startswith('<'): 
                    categorized.write(line+'\n') 
                elif line=='\n': 
                    categorized.write(line+'\n') 
                else: 
                    splitline=line.split('\t') 
                    utterance=splitline[3] 
                    line=line.rstrip('\n') 
                    line=line+'\t' 
                    splitUtterance=utterance.split(' ') 
                    firstWord=splitUtterance[0] 
                    word_count=utterance.count('_') 
 
                    if re.search(r'\?_MAD|\?_MID', utterance) and 'va_IN ?_MAD' in utterance : 
                        line=line+'YNQ'#ja/nej-frågor 
                         
                    elif re.search(r'\?_MAD|\?_MID', utterance): 
                        if re.search(r'_VB|_IN', firstWord): 
                            if re.search(r'Va_|Vadå|Varför|Vem|Vilka|Hur|När', firstWord): 
                                line=line+'WHQ'#frågeordsfrågor 
                            else: 
                                line=line+'YNQ'#ja/nej-frågor 
                        else: 
                            line=line+'WHQ'#frågeordsfrågor                    
 
                    elif re.search(r'.*(_VB).*\1',utterance): 
                        if re.search(r'\!_MAD|\!_MID', utterance): 
                            if re.search(r'kolla|titta|se|Kolla|Titta|Se', utterance): 
                                line=line+'IMPERATIVE' 
                            else: 
                                line=line+'COMPLEX'#komplexa yttranden  
 
                        else: 
                            line=line+'COMPLEX'#komplexa yttranden 
 
                    elif int(word_count)==0:#om endast 1 ord 
                        if re.search(r'_IN', utterance):  
                            line=line+'INTERJECTION' 
                        elif re.search(r'#', utterance): 
                            line=line+'NoCAT'#om endast LL, SK eller andra ljud 
                        elif re.search(r'_VB', utterance): 
                            line=line+'FRAGMENT' 
                        else: 
                            line=line+'FRAGMENT' 
 
                    elif re.search(r'(_VB)', utterance): 
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                        if re.search(r'\!_MAD|\!_MID', utterance): 
                            if re.search(r'kolla|titta|se|Kolla|Titta|Se', utterance): 
                                line=line+'IMPERATIVE' 
                            elif re.search(r'_PM|_PN|_NN', utterance): 
                                line=line+'SVX'#subjekt+verb 
                            else: 
                                line=line+'IMPERATIVE' 
 
                        elif re.search(r'_PM|_PN|_NN', utterance): 
                                line=line+'SVX'#subjekt+verb 
                                                            
                        else: 
                            line=line+'FRAGMENT' 
 
                    elif re.search(r'_VB', firstWord): 
                        line=line+'IMPERATIVE' 
 
                    elif re.search(r'\!_MAD|\!_MID', utterance): 
                        if re.search(r'(_VB)', utterance): 
                            if re.search(r'_PM|_PN|_NN', utterance): 
                                line=line+'SVX'#subjekt+verb 
                            else: 
                                line=line+'IMPERATIVE'#imperativ 
 
                             
                                                    
                        elif re.search(r'_IN', utterance): 
                            if re.search(r'^((?!_VB|_NN|_AB|_PN|_PM|_PP).)*$', utterance): 
                                line=line+'INTERJECTION'#interjection 
                            elif re.search(r'_PN|_PM|_NN', utterance): 
                                line=line+'INTERJECTION' 
                            elif re.search(r'tack|Tack|varsågod|Varsågod', utterance): 
                                line=line+'INTERJECTION' 
                            else: 
                                line=line+'FRAGMENT'  
 
                        elif re.search(r'^((?!_VB).)*$',utterance): 
                            line=line+'FRAGMENT'#fragment 
 
 
                        else: 
                            line=line+'FRAGMENT' 
                             
                    elif re.search(r'_IN', utterance): 
                            if re.search(r'^((?!_VB|_NN|_AB|_PN|_PM|_PP).)*$', utterance): 
                                line=line+'INTERJECTION'#interjection 
                            elif re.search(r'(_VB)', utterance): 
                                if re.search(r'_PM|_PN|_NN', utterance): 
                                    line=line+'SVX'#subjekt+verb 
                                else: 
                                    line=line+'FRAGMENT' 
                            else: 
                                line=line+'FRAGMENT' 
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                    elif re.search(r'^((?!_VB).)*$',utterance): 
                        line=line+'FRAGMENT'#fragment 
 
                    else: 
                        print(line) 
                             
                         
                    categorized.write(line+'\n') 
                     
 
                 
         
                     
 
 
 
 
 
def main(): 
    file_list=['MINGLE_Co_040923_050518_8_GOLD_POS.txt', 
'MINGLE_Eb_040902_050404_7_GOLD_POS.txt', 
'MINGLE_Eb_040902_050607_9_GOLD_POS.txt', 
'MINGLE_Em_040929_050502_7_GOLD_POS.txt', 
'MINGLE_Em_040929_050607_8_GOLD_POS.txt']  
    categorize(file_list) 
 
main() 
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Fördelning av yttrandetyper inom konstanta variationsmängder. 

 Åldersgrupp 
1 

Åldersgrupp 
2 

Åldersgrupp 
3 

Åldersgrupp 
4 

totalt 

imperative 0 3 1 0 4 

interjection 35 11 9 1 56 

svx 18 11 11 1 41 

complex 8 6 9 2 25 

ynq 21 12 21 8 62 

whq 12 10 9 6 37 

fragment 16 16 6 0 38 

nocat 0 0 0 0 0 

totalt 110 69 66 18 263 
 
 
 
 
 
Fördelning av yttrandetyper inom varierade variationsmängder. 

 Åldersgrupp 
1 

Åldersgrupp 
2 

Åldersgrupp 
3 

Åldersgrupp 
4 

totalt 

imperative 2 11 8 0 21 

interjection 57 51 35 0 143 

svx 51 53 53 17 174 

complex 24 51 47 19 141 

ynq 43 56 57 7 163 

whq 27 32 33 2 94 

fragment 49 77 52 13 191 

nocat 7 9 7 1 24 

tot 260 340 292 59 951 
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Frekvenslista över samtliga verb som förekommer i variationsmängderna 

Åldersgrupp 1 Åldersgrupp 2 Åldersgrupp 3 Åldersgrupp 4 

verb rå norm. verb rå norm. verb rå norm. verb rå norm. 

är 78 0,22 är 90 0,21 är 107 0,23 är 20 0,14 

ska 45 0,13 ska 55 0,13 ska 61 0,13 ska 12 0,08 

var 35 0,10 titta 46 0,11 kom 21 0,05 var 7 0,05 

har 15 0,04 kan 26 0,06 var 21 0,05 får 7 0,05 

säger 14 0,04 har 18 0,04 titta 20 0,04 ta 6 0,04 

kan 12 0,03 lägga 14 0,03 vara 20 0,04 kan 5 0,03 

kommer 12 0,03 var 12 0,03 får 15 0,03 gör 4 0,03 

får 11 0,03 sett 12 0,03 kan 14 0,03 tror 4 0,03 

sitta 10 0,03 vara 12 0,03 säger 13 0,03 vara 4 0,03 

ha 10 0,03 får 9 0,02 har 10 0,02 titta 4 0,03 

tror 6 0,02 kolla 9 0,02 sitta 9 0,02 vända 4 0,03 

ta 5 0,01 dansa 9 0,02 lägga 8 0,02 stänga 3 0,02 

busa 5 0,01 mata 7 0,02 öppna 7 0,02 vet 3 0,02 

heter 4 0,01 få 6 0,01 sova 6 0,01 trillar 3 0,02 

stå 4 0,01 gosa 5 0,01 finns 5 0,01 sa 3 0,02 

viskar 4 0,01 hoppa 5 0,01 kommer 5 0,01 vill 3 0,02 

leka 4 0,01 stänga 5 0,01 gå 5 0,01 hittade 3 0,02 

titta 4 0,01 ta 5 0,01 tror 5 0,01 tittar 3 0,02 

stanna 4 0,01 tog 4 0,01 heter 5 0,01 ser 2 0,01 

sett 3 0,01 se 4 0,01 få 5 0,01 går 2 0,01 

vara 3 0,01 öppna 4 0,01 ligger 4 0,01 tar 2 0,01 

förstår 3 0,01 göra 4 0,01 ta 4 0,01 ät 2 0,01 

hände 3 0,01 sitta 4 0,01 röra 4 0,01 laga 2 0,01 

hoppa 3 0,01 säger 4 0,01 vet 3 0,01 klättrar 2 0,01 

tycker 3 0,01 tror 4 0,01 ligga 3 0,01 prova 2 0,01 

berättar 3 0,01 ha 3 0,01 göra 3 0,01 sitta 2 0,01 

äta 3 0,01 finns 3 0,01 fanns 3 0,01 se 2 0,01 

byta 2 0,01 hittade 3 0,01 orkar 3 0,01 heter 2 0,01 

tittat 2 0,01 snurra 3 0,01 sätta 3 0,01 lägga 2 0,01 



C 

31 
 

tar 2 0,01 lägger 3 0,01 leka 3 0,01 äter 2 0,01 

klappa 2 0,01 borsta 3 0,01 äta 3 0,01 har 2 0,01 

säga 2 0,01 heter 3 0,01 sett 3 0,01 brukar 2 0,01 

hitta 2 0,01 kom 2 0,00 låter 3 0,01 va 2 0,01 

gör 2 0,01 behöver 2 0,00 lyfta 2 0,00 sitter 2 0,01 

göra 2 0,01 kunde 2 0,00 läsa 2 0,00 måste 1 0,01 

hälsa 2 0,01 försöka 2 0,00 lägger 2 0,00 äta 1 0,01 

ligger 2 0,01 vill 2 0,00 kolla 2 0,00 ligger 1 0,01 

behöver 2 0,01 säga 2 0,00 gjort 2 0,00 letar 1 0,01 

äter 2 0,01 ligga 2 0,00 knackar 2 0,00 leka 1 0,01 

ramlade 2 0,01 tro 1 0,00 tycker 2 0,00 tycker 1 0,01 

fick 2 0,01 stoppa 1 0,00 vill 2 0,00 passar 1 0,01 

hittat 2 0,01 hi 1 0,00 köra 2 0,00 kom 1 0,01 

sovit 2 0,01 sätta 1 0,00 låta 2 0,00 tog 1 0,01 

vart 2 0,01 blev 1 0,00 ringa 2 0,00 suger 1 0,01 

rör 2 0,01 pussa 1 0,00 förstår 2 0,00 varit 1 0,01 

kramas 2 0,01 bli 1 0,00 låt 2 0,00 åt 1 0,01 

hålla 2 0,01 skåla 1 0,00 hälsa 2 0,00 plocka 1 0,01 

sitter 1 0,00 byter 1 0,00 läser 2 0,00 trillade 1 0,01 

släppa 1 0,00 tittar 1 0,00 hänger 1 0,00 leker 1 0,01 

tog 1 0,00 gjorde 1 0,00 måste 1 0,00 bo 1 0,01 

få 1 0,00 ser 1 0,00 koppla 1 0,00    

ser 1 0,00 vet 1 0,00 pussa 1 0,00    

lyser 1 0,00 lyssna 1 0,00 sitt 1 0,00    

går 1 0,00 åka 1 0,00 håll 1 0,00    

gosa 1 0,00 lä 1 0,00 ger 1 0,00    

sover 1 0,00 gör 1 0,00 tyckte 1 0,00    

finns 1 0,00 kör 1 0,00 öppnar 1 0,00    

   leka 1 0,00 ställa 1 0,00    

   visa 1 0,00 ramlade 1 0,00    

   g 1 0,00 sätt 1 0,00    

   pu 1 0,00 bada 1 0,00    

   fick 1 0,00 hjälpas 1 0,00    

   gått 1 0,00 leker 1 0,00    

   köra 1 0,00 för 1 0,00    



C 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   stänger 1 0,00 tagit 1 0,00    

   hände 1 0,00 ser 1 0,00    

      for 1 0,00    

      ha 1 0,00    

      hjälpa 1 0,00    

      parkera 1 0,00    

      sa 1 0,00    

      hade 1 0,00    

      badar 1 0,00    

Totalt 
antal 
verb 

356   435   459   146  
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