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Sammanfattning 

Unga barn föredrar redan från födseln att lyssna till positivt tal, vilket karaktäriserar barnriktat tal. I 

denna studie kontrasterades neutral och positiv känsla i ett ordinlärningsparadigm där tittiden hos 16 

månader gamla, svensktalande barn (N=12) analyserades när de testades på två påhittade ord. 

Målorden presenterades antingen i positivt barnriktat tal eller neutralt barnriktat tal. Detta gjordes för 

att se om det positiva barnriktade talet underlättar inlärningen av nya ord. Deras tittid på det 

efterfrågade objektet analyserades sedan med en tvåvägs-ANOVA. Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan röstlägena. Slutsatsen som drogs var att hypotesen, att tittiden för det objekt som 

presenteras i positivt tal är längre, inte kunde bekräftas men inte heller förkastas på grund av problem 

med datainsamlingen samt dataanalysen. Inför framtida studier rekommenderas att utöka antalet 

deltagare, samt undersöka andra variabler som kan påverka den tidiga ordinlärningen.  

Nyckelord 

Barnriktat tal, ordinlärning, målord, blickriktning.   



 

 

 

Abstract 

Already from birth young children prefer to listen to positive speech, which is a characteristic of child 

directed speech. In this study neutral and positive tone was contrasted in a word-learning paradigm 

where the eye-movement of 16-month-old Swedish speaking children (N= 12) were analysed when 

they were tested on two made-up words. The words were either presented in neutral child-directed 

speech or positive child-directed speech. This was done to see if the early word-learning is facilitated 

by positive tone. The looking time was then analysed by a two-way ANOVA, and there was no 

significant difference between the two emotions. The conclusion drawn was that the hypothesis, that 

the looking time of the children that presented with positive child-directed speech would be longer, 

could not be confirmed nor rejected due to problems with collecting data and data analysis. Prior to 

future studies it is recommended to expand the number of participants, as well as examine other 

variables that may affect early word learning.  
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Inledning 

Barnriktat tal (BRT) är namnet på det register som används vid samtal med yngre barn. 

Karaktärsdragen för BRT är hög F0, mer tonhöjdsvariation och positiv känsla (Graf Estes, Evans, 

Alibali, & Saffran, 2007). Användandet av detta tal sägs ha egenskaper som ska underlätta 

språkinlärningen och hittas dessutom i majoriteten av världens språk (Kuhl, et al., 1997; Fernald, et 

al., 1989), några exempel är norska (Englund, 2005), engelska och kantonesiska (Werker, Pegg, & 

McLeod, 1994). 

 

Denna studie kommer att undersöka huruvida barns ordinlärning underlättas av den positiva känslan 

som karaktäriserar det barnriktade talet. Detta kommer att utföras med ett experiment där 16 månader 

gamla barn presenteras för ord antingen i positivt BRT eller neutralt BRT. Syftet med studien är att ge 

en större förståelse för känslan i det barnriktade talet, och se vilken roll den eventuellt spelar i den 

tidiga ordinlärningen.  

 

Bakgrund 

Barnriktat tal 
Det sätt man talar till yngre barn skiljer sig framförallt prosodiskt från det vuxenriktade talet (VRT). 

Det barnriktade talet har högre F0, längre pauser, långsammare tal och mer varierad tonhöjd. 

Forskning inom barns språkinlärning undersöker bland annat hur detta specifika register kan underlätta 

språkinlärningen hos barn (Fernald & Simon, 1984).  

 

Ett viktigt karaktärsdrag i BRT är den påfallande känslan som produceras. Trots det är den känslan 

som används inte helt annorlunda från den som produceras i VRT. Skillnaden är att de prosodiska 

egenskaperna som är grunden för de olika känslorna förstärks i BRT (Trainor, Austin, & Desjardins, 

2000). Likt BRT bildas känslorna i VRT genom olika prosodiska egenskaper som skiljer sig åt på 

olika sätt som vi sedan uppfattar som olika känslostämningar (Banse & Scherer, 1996). Det som kan 

skilja känslorna åt är höjden av F0, betoningen samt rytmen som appliceras på yttrandena (Paeschke, 

Kienast, & Sendlmeier, 1999). Prosodin har en viktig roll i hur man läser av och tolkar situationer och 

andras känslor. Utifrån yttranden på främmande språk, tyska, japanska, kinesiska och tagalog, kunde 

engelsktalande med stor säkerhet avgöra vilken känsla det handlade om trots att de inte kunde språken 

(Thompson & Balkwill, 2006). Likt vuxna kan yngre barn mellan 16–18 månader också utifrån endast 

prosodin avgöra vilken känsla som presenteras (Sakkalou & Gattis, 2012). Äldre barn i förskoleåldern 

har däremot inte samma förmåga utan måste använda sig av andra lingvistiska komponenter såsom 

semantisk information och kroppsspråk för att förstå avsikten. Förmågan att uppmärksamma prosodisk 

information är dock inte frånvarande hos förskolebarn, utan förbises endast då annan lingvistisk 

information är närvarande. Detta kan vara på grund av olika inlärningsfaser i språkutvecklingen hos 

barn, och att äldre barn inte längre är av behov av den information som prosodin ger (Morton & 

Trehub, 2001). 

 

Redan två dagar efter födseln föredrar barn att lyssna till BRT (Panneton Cooper & Aslin, 1990). 

Dock så föredrar barn att lyssna till VRT när den presenteras mer positivt graderat än normalt BRT 

(Singh, Morgan, & Best, 2002). Det finns indikationer att känslan i talet påverkar och förstärker 
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skärpan i yttranden (Bender, 2013). Ett exempel på detta är att vokalerna hyper-artikuleras, något som 

leder till klarare input för barn och på så vis underlättar språkinlärningen (Burnham, Kitamura, & 

Vollmer-Conna, 2002). Dessutom sammanfaller prosodin med andra lingvistiska komponenter så att 

de också framhävs, såsom huvudbetoning, slutet av ett yttrande och de viktigaste orden i yttrandet 

(Fernald, et al., 1989; Fernald & Mazzie, 1991). 

  

Prosodins påverkan på tidig allmän språkutveckling 

Efter sina första levnadsår har barn lärt sig behärska sitt modersmål anmärkningsvärt bra (Graf Estes, 

Evans, Alibali, & Saffran, 2007). Språkutvecklingen inleds redan i magen där barnen kan höra och 

memorera röster som de hör (Kisilevsky, et al., 2009). Efter födseln fortsätter barnen uppmärksamma 

de fonologiska egenskaperna i språket såsom prosodi, som är viktigt för ett flertal förmågor i senare 

stadier av språkinlärningen. Några exempel på dessa förmågor (förutom att fånga barnens 

uppmärksamhet och förmedla en positiv känsla,) är att utveckla samspel mellan barn och förälder 

(Spinelli, Fasolo, & Mesman, 2017; Fernald & Simon, 1984), segmentering av tal (Graf Estes, et al., 

2007), associativ inlärning (Shukla, et al., 2011), och de grammatiska egenskaperna i språket 

(Swingley, 2008).  

 

Förmågan att segmentera tal är i sin tur betydelsefull för utvecklingen av ordförrådet och inlärningen 

av språkets grammatik (Swingley, 2008). Den associativa inlärningen spelar också en viktig roll för 

ordinlärningen. Utvecklingen av denna förmåga påbörjas vid sex månader och innebär att barnen kan 

förstå en koppling mellan två stimuli som presenteras vid samma tillfälle, till exempel hälsningsfrasen 

”Hej” och gesten att vinka till någon (Shukla, et al., 2011). Dessutom finns det resultat som kan peka 

på att en brist på känsla i det barnriktade talet kan påverka den associativa inlärningen negativt, 

eftersom barn med depressiva mödrar har en försämrad associativ förmåga. Huruvida detta kan vara 

beroende på andra faktorer också bör fortfarande diskuteras (Kaplan, Bachorowski, Smoski, & 

Hudenko, 2002). BRT spelar en roll för dessa förmågor i talat språk, framförallt 

segmenteringsförmågan. BRT underlättar alltså olika komponenter inom språkutvecklingen, och kan 

härledas från prosodin i talet (Thiessen, Hill, & Saffran, 2005).  

 

Prosodins påverkan på tidig ordinlärning 

Utvecklingen av barns ordförråd ses som en viktig milstolpe i deras liv (Bergelson & Swingley, 2013). 

Barn börjar uttrycka sig verbalt vid 15 månader, eventuellt senare. Innan dess använder de sig av 

gester såsom pekningar. Man talar då om det passiva ordförrådet, vad barnen förstår, och det aktiva 

ordförrådet, vad barnen yttrar (Waxman & Gelman , 2009; DeLoache & DeMendoza, 2006). 

Dessutom utvecklas ordförrådet under en period. Vid sex och nio månaders ålder förväntas de lära sig 

konkreta ord och redan vid tio till tolv månaders ålder så börjar barnen kunna lära sig abstrakta ord 

också. Det handlar då om det passiva ordförrådets utveckling (Bergelson & Swingley, 2013).  

 

Barn har lättare att lära sig de ord som de hör mer frekvent än andra ord, detta på grund av att 

segmenteringen underlättas av flera förekomster i olika kontexter (Graf Estes, Evans, Alibali, & 

Saffran, 2007). Trots att flera exponeringar underlättar inlärningen så är det inte nödvändigt för 

ordförrådets expansion. Barn mellan 13 månader och 18 månader kan utifrån endast ett fåtal 

exponeringar lära sig nya ord samt deras referenter (Houston-Price, Plunkett, & Harris, 2005; 

Woodward, Markman, & Fitzsimmons, 1994). Under den period som kallas ordspurten, då barnens 

ordförråd drastiskt expanderar, underlättas deras inlärning av nya ord genom att de ord de redan kan 

används för att förstå nya ord. Exempel på detta är när barn använder sig av familjära verb för att lära 

sig nya substantiv (Ferguson, Graf, & Waxman, 2017).  

 

När man studerar barns inlärning av ord så använder man sig ofta av eye-tracking, vilket innebär att 

man analyserar barnens tittider på målord. Barn mellan tolv och 20 månader tittar relativt länge på 

familjära objekt, dock är tittiden desto längre för de objekt som barnen inte tidigare har presenterats 

för (Bergelson & Aslin, 2017). Andra metoder som använts är Visual choice paradigm och switch 
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paradigm (Yoshida, Fennell, Swingley, & Werker, 2009; Singh, Morgan, & White, 2004). I dessa 

tekniker används ofta isolerade målord, i kombination med målord i meningar (Lew-Williams, 

Pelucchi, & Saffran, 2011).  

 

Studier på hur BRT påverkar ordinlärningen har funnit att BRT underlättar för yngre barn mer än vad 

VRT gör (Thiessen, Hill, & Saffran, 2005; Eriksen, Foursha-Stevenson, Nicoladis, & Schembri, 

2017). Trots det kan äldre barn, samt barn vars ordförråd är relativt stort för deras ålder tillägna sig ord 

som presenteras i VRT (Ma, Michnick Golinkoff, Houston, & Hirsh-Pasek, 2011; Schafer & Plunkett, 

1998). Barn som testas på redan bekanta ord antingen i BRT eller VRT under en träningsfas och sedan 

testas på orden presterar olika beroende på deras ålder. Spädbarn vid sju månader kan inte åtskilja vad 

som är viktig lingvistisk information i ett yttrande, utan när orden presenteras i ett annat tonläge under 

test-perioden än under träningsfasen så kan de inte identifiera dem. Detta är då på grund av att de 

lägger för stor vikt på prosodin som betydelseskiljande för betydelsen. Barn på tio månaders ålder kan 

identifiera orden oberoende av talet i träningsfasen och test-fasen. Dessutom så var det mer påtagligt 

när orden presenterats på neutral stimulus och sedan testats på positiv, en så kallad ordningseffekt. 

Detta tolkas vara på grund av att yngre inte kan särskilja mellan viktig och oviktig lingvistisk 

information för att tolka olika yttranden (Singh, Morgan, & White, 2004). Under ett liknande test men 

med barn mellan åtta och 14 månader, samt där två objekt presenterades, visades liknande resultat 

(Stager & Werker, 1997).  

 

Utöver det finns det studier som är uppbyggda på liknande sätt som undersöker den associativa 

förmågan hos barn vars mammor har depression. Det finns nämligen prosodiska skillnader mellan det 

barnriktade talet som produceras av mammor med depression och de som inte har det. Detta är på 

grund av att mammorna med depression inte kan förmedla samma uttrycksfulla känsla (Kaplan , 

Bachorowski, Smoski, & Zinser, 2001). Det är viktigt att även undersöka hur en brist på den positiva 

känslan i BRT kan påverka ordinlärningen, detta för att det även kan ge insikt till vilken roll den 

positiva känslan har när den finns i talet. Den största skillnaden är att den grundläggande 

frekvensmoduleringen hos dem mammor med depression var lägre än de utan (Kaplan, Burgess, Silter, 

& Moreno, 1999). Kopplat till detta är att barn med depressiva mammor har svårigheter med 

associativt lärande, något som är viktigt för ordinlärningen. Dessutom har högre grader av symtom, 

samt längre duration av perioder med depression visat påverka barnens associativa förmåga negativt. 

(Kaplan, Bachorowski, Smoski, & Hudenko, 2002; Kaplan., Danko, Cejka, & Everhart, 2015; 

Kaplan., Danko, Diaz, & Kalinka, 2011). Fortsatta studier angående detta ämne har hittat att dessa 

barn dock fortfarande har en chans att utveckla denna förmåga om stimuli presenteras av en annan 

talare utan depression (Kaplan, et al., 2002; Kaplan, Dungan, & Zinser, 2004).  

 

Det finns en skillnad på graden av känsla mellan BRT och VRT som kan spela en roll för 

språkinlärningen (Thiessen, et al., 2005; Eriksen, Foursha-Stevenson, Nicoladis, & Schembri, 2017). 

Dessutom kan brist på känsla leda till en nedsatt associativ förmåga som då påverkar ordinlärningen 

(Kaplan, et al., 2002; Kaplan  etl al., 2015). Ett intressant resultat är också att yngre barn har svårt att 

särskilja vad som är viktigt i ett yttrande för tolkningsförmågan, därför kan prosodin få en viktigare 

betydelse än den egentligen har för förståelsen. (Morton & Trehub, 2001). Utifrån denna forskning bör 

känslan i det barnriktade talet och dess roll uppmärksammas. Studien undersöker vilken roll känslan i 

det barnriktade talet har för ordinlärningen. 

 

Denna studie kommer därför att undersöka hur manipulation av känsla påverkar inlärningen av 

nonsensord hos 16 månader gamla barn med svenska som modersmål. Barnens ålder är intressant då 

de är i den period av livet då ordförrådet utvecklas som mest, alltså under ordspurten (Ferguson, et al., 

2017). Dessutom undviker vi på så vis att de yngre använder sig av den prosodiska informationen för 

att tolka det de ser, istället för att lära sig orden oberoende av de andra komponenterna (Singh, et al., 

2004). Experimentet utformas likt ett ordinlärningsparadigm, där tittiden analyseras och baseras på 

den av Singh, Morgan och White (2004), som i deras studie undersökte hur neutralt och positivt 

barnriktat tal påverkade inlärningen av ord, där barnen presenterades först för två ord i varsitt 

känsloläge. Därefter testades de på orden i båda känslolägena. Targetorden i denna studie kommer att 

vara Mitud och Tumik, som är skapta för att följa svensk fonotax utan att påminna om redan 
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existerande ord. Bild och ljudstimuli kommer simultant att presenteras för barnen, antingen i positivt 

BRT eller neutralt BRT. Deltagarna kommer likt studien av Singh et al. att under en inlärningsfas 

presenteras för två påhittade målord som antingen presenteras i neutralt BRT eller positivt BRT. 

Därefter kommer de testas på deras kunskaper genom att båda målobjekten enskilt frågas efter, de 

förväntas då titta längre på de objekt som efterfrågas med positivt BRT.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån de deltagande barnens tittider, alltså den längd de tittar på objekten 

som frågas efter, kunna besvara frågeställningen: Underlättar positivt BRT inlärningen av nonsensord?  

 

Målet med studien är att vidga förståelsen för vilken roll den positiva känslan har i BRT och i den 

tidiga ordinlärningen. Hypotesen är att barnen som presenteras för positivt BRT kommer att ha längre 

tittider på de objekt som presenteras med positivt BRT, eftersom de på grund av känslan har enklare 

att lära sig målorden. Anledningen till hypotesen är att metoden som användes i denna studie var 

ordinlärningsparadigmen annorlunda från tidigare studier inom området, på det vis att barnen 

presenterades för referenter i form av påhittade figurer, istället för lampor i olika färger (Singh, et al., 

2004). Denna alternativa procedur kan därför ge upphov till andra resultat då positiv känsla har en 

påverkan på ordinlärningen.  

 

Metod 

Deltagare 

 

I denna studie deltog 13 barn (sju flickor, sex pojkar), varav en avbröt experimentet. Därför var antalet 

deltagande 12 vid analysering av barnen (sex flickor, sex pojkar). Deltagande barn var alla runt 16 

månader gamla (15 månader, 3 veckor- 16 månader, 3 veckor). Med hjälp av ett slumpat urval baserat 

på information från folkbokföringsregistret hos Skatteverket kontaktades familjer som uppfyllde 

kriterierna för deltagande via brev. Kriterierna i fråga var: runt 16 månader gamla barn, bo i 

storstockholmsområdet och prata svenska i hemmet. Brevet informerade om experimentets 

tillvägagångssätt, syfte samt etiska aspekter, såsom sekretess och att experimentet sker på deras 

villkor. Deltagande familjer kontaktade sedan ansvariga för studien och möten bokades då 

experimentet kunde göras.  

 

Apparatur 

 

Experimentet utfördes i eye-tracking labbet på Stockholms universitet. Dessa rum användes trots att 

experimentet för denna studie inte var eye-tracking, utan en tillfällig uppsättning skapades för att 

utföra experimenten för denna studie. Labbet består av två angränsande ljudisolerade rum, varav det 

första är kontrollrummet, och det andra experiment/inspelningsrum (Bild 1). Kontrollrummet var 

utrustat med en Dell dator som styr experimentet. Experimentrummet var i sin tur uppbyggt så att tre 

Dell LCD monitor plano panel skärmar (40x34) var placerade på en hylla, ungefär en meter ifrån 
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barnen som satt i deras föräldrars knä mitt framför den mittersta skärmen. Till vänster, samt framför 

barnen fanns en skärmvägg för att gömma eventuella distraktioner under experimentets gång.  

 

I experimentrummet fanns det dessutom två kameror, en på den mittersta skärmen och en i taket precis 

bakom deltagarna. Dessa kameror överförde information till datorn i kontrollrummet. Kameran 

placerad på skärmen är en 1080p HD sensor microsoft kamera vars syfte är att filma deltagarnas 

ansikten och överföra det till experimentledaren så att de med hjälp av programmet Wordtrain, ett 

program framtaget från MARCS Institute, kunde registrera blickriktningarna. Microsoft life cam 

studio kameran placerad bakom deltagarna filmade skärmarna för att det sedan skulle gå att analysera 

experimenten i senare skede. Videon från denna kamera var under experimentets gång inte synlig för 

experimentledarna, då det kan leda till förvrängda resultat. Programmet OBS studio 21.0.1 användes 

för inspelningarna samt styrning av kamerorna från datorn i kontrollrummet. Filmerna sparades 

automatiskt till en egen mapp på datorn. Nedan finns en bild från uppställningen av kontroll- och 

experimentrum.  

 

 
 
Bild 1. Ovan är en bild på hur kontrollrum, första rummet, och det angränsande experimentrummet såg ut under 

experimenten.  

 

 

 

Betingelser 

Stimuli bestod av ljud- och bild/video-sekvenser som simultant presenterades under experimentet. 

Objekten som presenterades var antingen redan bekanta för barnen eller imaginära. De redan bekanta 

var en bild på en hund (vovve), en bebis, en nallebjörn (nalle), en hink och en blomma. Olika delar 

från ett antal gosedjur kombinerades för att skapa de påhittade objekten som ses på bilderna nedan 

(Bild 2). Det var fyra totalt, varav två presenterades tillsammans under en och samma betingelse.  
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Bild 2. Ovan finns bilder på de imaginära objekten, varav de två första förekommer tillsammans och de två 

nedre förekommer tillsammans. Alla blir benämnda som Mitud eller Tumik i någon betingelse. Figurerna från 

vänster, uppifrån- till höger nedifrån var: Fluffy, Dogopus, Roosteroo och Nosie.  

 

Totalt fanns det 16 betingelser skapade för att varje deltagare skulle få olika kombinationer av alla 

möjliga variabler. Detta gjordes för att kontrollera att ordningen i vilken objekten kom inte påverkade 

resultatet. Experimentet började med ett pre-test samt avslutades med ett post-test där de redan bekanta 

objekten presenterades. Objekten presenteras samtidigt och på varsin skärm. Följande pre-test kom 

träningsfasen där videorna på Tumik och Mitud presenterades enskilt på varsin skärm sammanlagt sex 

gånger. Är barnen uppmärksamma under denna fas så visas hela videorna. Sedan påbörjas testfasen, då 

både Mitud och Tumik presenteras samtidigt på varsin skärm, men endast en efterfrågas. Detta sker 

fyra gånger, två gånger var per målord i varje känslobetingelse. Anledningen till pre- och post-test är 

för att se att deltagande barn förstår uppgiften som ska utföras, och därför kan deras resultat litas på. 

För mer information om detta se tabell 1. 

 

Betingelserna var uppbyggda så att det antingen var Tumik eller Mitud som presenterades först. Det 

var alltså endast en Mitud och en Tumik för varje betingelse, vilken figur med vilket namn, samt i 

vilken känsla (neutralt/ positivt) de presenterades under träningsfasen berodde på betingelsen. I de åtta 

första träningsfaserna var Mitud positiv/ Tumik neutral, i de resterande åtta var Mitud neutral och 

Tumik positiv. De första åtta betingelserna använde sig av Fluffy och Dogopus, och de följande åtta 

betingelserna använde sig Rooseteroo och Nosie (se mer i bild 2). Under testfasen presenterades varje 

objekt neutralt och positivt. Även här kombinerades objekten och stimulin olika för att undvika att 

ordningen i vilken objekten presenterades inte skulle påverka resultatet.  
 

 

 

Tabell 1. Ett exempel på hur en betingelse kan se ut, och hur de olika trials såg ut. I detta exempel är det 

betingelse 1. L står för att figuren visades på vänstra skärmen och R står för att den visades på högra skärmen 

under experimentets gång.  

Pre-test Träningsfas    Test-fas      Post-test  

BabyL

_BallR 

Mitud-posL Tumik_neutR Mitud_posR  Tumik_neutL Tumik_posR Mitud_neutL BabyR 

BallL 
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Bildstimuli 

 

Videorna samt bilderna på de objekt som nämndes i tidigare paragraf, samt ses i bild 2 skapades i 

Fonetiklabbet på Stockholms universitet, med en Sony HDR (CX240E) kamera. Längden på videorna 

med de imaginära objekten var standardiserad till 16 sekunder vari objekten vinkas fram och tillbaka 8 

gånger i ett standardiserat tempo. De bekanta samt de imaginära bilderna snurrades runt som 

bekräftelse att barnen tittat på målbilden, och uppmuntra dem till att fortsätta kolla på objektet som 

efter frågas.  

 

Ljudstimuli 

 

Ljudstimulin bestod av 18 meningar, åtta innehöll målorden (ett exempel är: Kan du se en Tumik?) 

och resterande var så kallade filler meningar (ett exempel är: Du hittade den!), och hade som syfte att 

uppmuntra barnen att fortsätta. Meningarna spelades in av en kvinnlig talare i tysta rummet på 

Stockholms universitet och varje mening samt ord upprepades fyra gånger. Inspelningarna gjordes 

med mikrofonkapslar från Brüel & Kjær, som var kopplade till en förstärkare av samma tillverkare. 

Förstärkaren kopplades sedan vidare till en Motu M8 ljudinterface och programmet som användes var 

Reaper. Talaren instruerades först att tala neutralt barnriktat tal, men inte negativt. Sedan spelades det 

positiva barnriktade talet in för att det är enklare att gå från neutralt tal till positivt tal, än det är 

tvärtom. Ansvariga för experimenten lyssnade sedan igenom inspelningarna och valde ut de yttranden 

som lät mest som neutralt/ positivt barnriktat tal. Ansvariga för experimentet lyssnade därefter på alla 

inspelningar och valde ut de meningar som ansågs förmedla mest positiv BRT och mest neutral BRT  

för att de sedan skulle användas i experimentet. 

 

Alla filer klipptes sedan med tio ms tystnad innan och efter yttrandet med programmet Wavesurfer. 

Silencefunktionen användes om eventuell störning fanns inom dessa tio ms, och fade användes för att 

skapa en mjukare övergång mellan yttrandena. Under experimentets gång upprepades varje mening en 

gång, följt av målordet som upprepades sju gånger. Mellan varje upprepning fanns en tystnad på 500-

700 ms. Ljudstimulin presenterades genom en HP USB powered flat speakers högtalare som var 

placerad under den mittersta skärmen. Alla ljudfiler var normaliserade till 50 SPL dB som uppmättes 

där barnens huvud skulle vara. Ljudvolymen på högtalare och dator var på högsta möjliga under 

experimentet.  

Procedur 

Experimentet startade med att föräldrarna togs emot på Fonetiklabbet på Institutionen för lingvistik 

och fyllde i dokument, såsom deltagarinformation och medgivande. Det följdes av experimentet i eye-

tracking labbet som innebar att barnen fick sitta i sina föräldrars knä och presenteras för de olika 

stimulin. Föräldrarna ifråga satt med ljudisolerade hörlurar, detta för att maskera ljudet från 

experimentet och på så vis undvika eventuell omedveten påverkan från föräldrarna.  

 

Experimentet tog tio minuter att genomföra och bestod av ett flertal olika faser. Det var viktigt att 

barnen tittade på skärmarna och registrerade vad som visades under träningsfasen som följde. Därför 

försvann videorna på de påhittade objekten och det fortsatte till nästa sekvens om barnen tittade bort. 

Därefter påbörjades inlärningsfasen av nonsensorden, också kallad träningsfasen. Under denna fas 

presenterades videor på Mitud och Tumik enskilt på en skärm sammanlagt 6 gånger. Är barnen 

uppmärksamma under denna fas så visas hela videorna. Sedan påbörjadeds testfasen, då både Mitud 

och Tumik presenterades samtidigt på varsin skärm, men endast en efterfrågades. Till sist var post-

test. Mellan varje trial inom faserna samt mellan faser presenterades en centraliseringsvideo på den 

mittersta skärmen, detta gjordes för att fånga barnens uppmärksamhet igen och skapa en neutral 

utgångspunkt för registreringen av tittiden. Tittiden registrerades med att experimentledaren tryckte på 

pilarna i tangentbordet, höger pil för att de tittade åt höger, vänster pil när de tittade vänster, 
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nedåtpekande pilen om de tittade i mitten, och inga pilar om barnen tittade åt något annat håll. Dessa 

registreringar sparades sedan ner automatiskt i en Excel-fil.  

 

Resultat 

 

I detta experiment var det 12 deltagande barn och det hittades ingen större skillnad på medelvärdet av 

tittiderna eller standardavvikelsen när målobjekten presenterades på positivt BRT eller neutralt BRT 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelsen för deltagarnas tittider (ms.) för de oberoende 

variablerna.    

 Målord Icke-målord  

Positiv 9456 (4491) 9545 (5244)  

Neutral 9536 (3790) 11612 (4154)  

 

 

En tvåvägs-ANOVA med känsla (positiv/neutral) och målobjekt (målord/icke-målord) som inom-

subjekt variabler gjordes för att undersöka vilken påverkan känsla hade på inlärningsförmågan av nya 

ord, operationaliserat som tittiden. Känsla, samt målord och icke-målord är de oberoende variablerna 

och tittid den beroende variabeln. Det fanns dock inga signifikanta skillnader mellan tittiden mot 

målordet och icke-målordet [F (1, 11) =.998, p=.339]. Inte heller fanns det signifikanta skillnader 

mellan positiv och neutral känsla [F (1, 11) =.901, p=.363]. Interaktionen mellan känsla och målobjekt 

var inte heller signifikant [F (1, 11) =.365, p= .558].  

 

Diskussion 

Denna studie hade som mål att undersöka vilken roll känslan i det barnriktade talet hade på den tidiga 

ordinlärningen. Studien var utformad som ett blickriktningsexperiment där deltagarna förväntades titta 

längre på det objekt som efterfrågades om den presenterades med positivt BRT. Analysen utfördes 

med en tvåvägs ANOVA och tittade då på vilken effekt känslan hade på inlärningen, samt huruvida 

objekten påverkade resultatet. Inget av testen visade på en signifikant påverkan, därför bekräftades inte 

hypotesen, att barnen skulle titta på det objekt som presenterats med positivt BRT. Detta behöver dock 

inte nödvändigtvis betyda att barnen inte lärde sig kombinationen av målobjekt och målord och att det 

inte utgör en skillnad med vilken känsla ordstimulin presenteras på grund av studiens pilotkaraktär. 

Detta är på grund av för kort tid för att utveckla experimentet inom gränserna som var utsatta för 

kursen.  

 

Tidigare studier som hade liknande frågeställning var den av Singh, Morgan och White (2004). Deras 

resultat visade också på att den positiva känslan inte underlättade inlärningen. De yngre barnen hade 

lättare för inlärning om stimuli var presenterad i samma känsla som den senare testades i. Äldre barn 

hade inga svårigheter med inlärningen vare sig stimuli presenterades neutralt eller positivt. En annan 

studie som undersökte barns associativa förmåga när det kom till stimuli skapad med en kvinna med 

depression, och en med en kvinna utan visade att skillnaden inte var så stor när det kom till att förutspå 
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barnens ordförråd. Istället var den viktigaste indikatorn för ordförrådets utveckling interaktionen 

mellan barn och förälder (Kaplan, et al., 1999). Så trots metoden som användes i denna hittades inte, 

likt de ovannämnda studierna, en påverkan på inlärningen från den positiva känslan som hittas i det 

barnriktade talet. 

Nackdelar med metoden 

Det finns ett par nackdelar som har med metoden och utförandet att göra. Det var två 

experimentledarna som utförde registrering av blickriktning. Under experimentets gång så hade de 

tillgång till videon som visade skärmarna under experimentet samt var betingelsen som spelades upp 

synlig för experimentledarna i kombination med att programmet kördes. För att undvika att dessa 

faktorer påverkade registreringen täcktes videon från kameran och betingelsen under 

experimenttillfällena.  

 

Andra eventuella fel kan också ha varit mänskliga fel, att experimentledarna blivit distraherade eller 

inte varit tillräckligt uppmärksamma under experimentet vilket kan ha gjort att de inte registrerat 

blickriktningen på korrekt sätt. Dessutom kan det ha varit svårt att se hur barnen tittade, till exempel 

om de hade händerna i ansiktet, eller som det hände under ett tillfälle, att kameran som skickade 

filmen på barnen inte var tydlig. Det blev dock inte bortfall på grund av detta eftersom analyserna 

fortfarande kunde göras. Dessutom var det fler än en experimentledare som utförde registreringen, 

vilket kan innebära att det fanns individuella skillnader på tolkningarna. Detta kan då leda till att olika 

deltagare fick olika tittlängd. Detta är fallet fastän experimentledarna båda genomgick samma träning 

och genomgick samma sessioner flertal gånger för att säkerställa inter-rater reliability. För att undvika 

sådana problem kan man i framtiden ha endast en experimentledare som utför experimenten så att de 

blir konsekventa, eller låta en dator registrera blickarna. Eventuellt kan experimentledarna registrera 

videorna efter experimenttillfället för att jämföra huruvida deras analyser liknar varandras.  

 

Dessutom kan det vara missvisande data eftersom barnen under träningsfasen ska presenteras för ett 

antal trials, om barnen däremot tittar bort så är det stor chans att de missar eventuella 

inlärningsmöjligheter. Om detta är fallet så har barnen inte samma förutsättningar. Eventuellt kan detta 

ha att göra med att alla barn inte behöver lika långa träningsfaser, då de tittar bort kan tolkas som om 

de blivit uttråkade och på så vis skulle inlärningen inte bli påverkad av detta. Alltså behöver detta inte 

vara ett problem med studien eftersom barnen tittar så länge de behöver för att inlärningen ska vara 

optimal.  

 

Ett annat problem kan vara att deltagande barn varit för gamla för uppgiften. Tidigare studier har 

endast undersökt barn 14 månader gamla och yngre (Singh, et al., 2004; Stager, et al., 1997). Att det 

finns en möjlighet att saker och ting förändras under månaderna emellan är inte otänkbart. Därför är 

kanske deras metoder inte är applicerbara på den ålder som denna studie har. Detta med tanke på hur 

barnen tänks uppleva olika stadier av inlärning, då fokus ligger på olika saker beroende på ålder. Trots 

att tidigare studier pekar på att de under denna ålder fortfarande har förmågan att tolka prosodins roll, 

kan det vara en intressant punkt att diskutera (Morton, et al., 2001; Sakkalou, et al., 2012).  

 

Utöver det så har denna studie inte haft tillräckligt många deltagare för att ha testat varje betingelse, 

någonting som skulle stärka vikten av resultatet är just att se hur de olika kombinationerna eventuellt 

har en påverkan på inlärningen. Detta berodde dels på att experiment avbröts samt att tidspressen 

gjorde att mängden deltagare var begränsad. Det är viktigt att inför nästa studie samla tillräckligt 

många deltagare för att kunna kontrollera eventuella systematiska fel.  

 

Framtida studier 

För framtida studier bör det finnas flera deltagare så att varje betingelse testas mer än en gång för att 

ha ett starkt resultat. Dessutom stärker det den externa validiteten att öka deltagarantalet samt ha andra 

områden än Stockholmsområdet. Eventuellt kan ett mer reliabelt mätinstrument också kunna hjälpa.  
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Utöver det kan det vara intressant att se hur träningsfasens känslor påverkar testfasens resultat. 

Tidigare studier hittade att äldre barn på 10 och 14 månader inte påverkades av att känslan presenteras 

på en känsla och sedan testas på en annan, men att yngre barn på sju och 8 månader har problem med 

detta. Framförallt då om stimulin presenterats i neutral känsla och sedan testades på positiv. Trots att 

dessa resultat pekar på att deltagarna till denna studie inte skulle ha det problemet kan det vara 

intressant att undersöka (Singh, et al., 2004; Stager, et al., 1997).  

 

Tidigare studier har även visat på att ordförrådet har en stor betydelse på inlärningen. Både barn i 

ordspurten och de barn med stora ordförråd visar på att ha lättare för att lära sig nya ord (Ferguson, et 

al., 2017; Ma, et al., 2011; Schafer, et al., 1998). Inför framtida studier kan det vara intressant att 

undersöka hur stora ordförråd deltagarna har för att sedan göra en analys om detta har en betydelse för 

inlärningen.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så studerades tittiden hos 16 månader gamla barn då de deltog i ett 

ordinlärningsparadigmstest. Detta gjordes för att undersöka om det positiva tonläget som 

karaktäriserar BRT hade en positiv påverkan på ordinlärningen. Skillnaden mellan variablerna var inte 

signifikant och hypotesen, att tittiden är längre för de objekt som presenteras med positivt BRT, kunde 

inte bekräftas. Baserat på tidigare studier har den positiva känslan en viktig roll för den tidiga 

språkinlärningen. Dock bör mer forskning göras för att bekräfta känslans roll i den tidiga 

ordinlärningen. 
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