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Sammanfattning
En hög andel repetitioner är ett av de utmärkande dragen i barnriktat tal. Tidigare forskning har visat
att andelen repetitioner i barnriktat tal varierar beroende på barnets ålder. Dessutom tyder forskningen
på att repetitioner i barnriktat tal kan vara främjande för språkutvecklingen. Syftet med studien var att
undersöka eventuella variationer över tid i andelen repetitioner i barnriktat tal under det första
levnadsåret, samt försöka hitta ett samband mellan detta och barnens språkliga utveckling.
Repetitionerna i föräldrarnas tal hos tio förälder-barn-dyader då barnet var 3, 6, 9 och 12 månader
undersöktes kvantitativt. Exakta och varierade självrepetitioner samt exakta och varierade repetitioner
av barnens yttranden undersöktes och jämfördes med samma barns språkliga nivå vid 18 månader.
Resultatet visade att andelen exakta självrepetitioner var cirka en tredjedel lägre vid 12 månaders ålder
än vid de tre tidigare inspelningstillfällena. Den totala andelen repetitioner av barnens yttranden mer
än fyrdubblades från 3 till 12 månader. Ett samband kunde påvisas mellan repetitionerna under det
första levnadsåret och barnens språkutveckling, där en låg andel exakta självrepetitioner vid 6 till 9
månader korrelerade med en hög språklig nivå vid 18 månader. Som en tolkning av resultatet föreslogs
kopplingar mellan barnens aktiva språkbruk och repetitionerna i föräldrarnas tal.
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Abstract
A high proportion of repetitions is one of the distinctive features of child-directed speech (CDS).
Research has shown that the percentage of repetitions in CDS varies over time depending on the age
of the child. In addition, it is suggested that repetitions in CDS correlate with child language
development. The aim of the study was to investigate the possible variations over time in the
percentage of repetitions in CDS during the child’s first year, and to try to find a connection between
repetitions and the child’s language development. Repetitions in parent speech in ten parent-child
dyads as the children were 3, 6, 9 and 12 months old were investigated quantitatively. Exact and
varying self-repetitions and exact and varying repetitions of the child’s utterances were investigated
and compared to the same children’s linguistic level at 18 months of age. The results showed that the
percentage of exact self-repetitions was more than 30 percent lower at the age of 12 months than at 3,
6 and 9 months of age. The total percentage of repetitions of the child’s utterances increased more than
four times from 3 to 12 months of age. A connection was found between the repetitions during the
child’s first year and the child’s language development, indicating that a low percentage of exact selfrepetitions at 6 to 9 months of age correlated with a high vocabulary at 18 months of age. A link
between the expressive language of the child and the repetitions in parents’ speech was suggested.
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Repetitions, child-directed speech, language acquisition, the child’s first year
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1. Inledning
Barnriktat tal (BRT) betecknar det sätt på vilket vuxna vanligtvis pratar med små barn. Ett av de
utmärkande dragen i BRT är att frekvensen av upprepningar är högre än i vuxenriktat tal. Detta gäller
både den vuxnes repetitioner av sina egna yttranden och av motpartens yttranden, det vill säga barnets.
Tidigare studier av repetitioner i BRT har fokuserat på barnets första halvår och ettårsåldern och
uppåt. Undersökningar har gjorts för tyska, engelska, italienska och franska. Både punktstudier och
studier över några månaders tid har förekommit.
Denna studie är en longitudinell undersökning av repetitioner i BRT på svenska under hela första
levnadsåret. Den fyller därmed en tidigare lucka i kunskapsläget kring repetitioner i BRT ur ett
utvecklingsperspektiv.
Ett stort tack riktas till Thomas Hörberg vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet för
hjälp med statistikprövningen av resultatet.
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2. Bakgrund
2.1 Repetitioner och imitationsbeteende
Fokus i den här studien ligger på föräldrars repetitioner av sina egna yttranden och av sina barns
yttranden. Framför allt vuxnas repetitioner av barns yttranden har i tidigare forskning ofta behandlats
som en del av det större begreppet imitation. Imitation är ett fenomen som finns både hos människor
och djur. Dock visar forskningen att människans sätt att imitera skiljer sig från djurens. Nagell et al.
(1993) visar att samma praktiska uppgift hanterades på olika sätt av 2-åriga barn och unga vuxna
schimpanser. För vissa av deltagarna demonstrerades ett lämpligt sätt att lösa uppgiften, och för andra
ett sämre sätt. Barnen valde att lösa uppgiften på det sätt som försöksledaren demonstrerat för dem,
oavsett om tillvägagångssättet var praktiskt eller inte. Schimpanserna däremot prövade sig fram till ett
praktiskt tillvägagångssätt, oavsett vilket sätt som blivit demonstrerat för dem. Artikelförfattarna
menar att detta visar på ett fokus på resultat hos schimpanserna medan barnen har ett fokus på själva
metoden.
Hurley och Chater (2005, s. 20) kopplar människans envisa imiterande av andra
människors beteende till Tomasellos (1999, s.512) idé om imitation som ett verktyg för en ”ratchet
effect”, något som hindrar oss från att falla tillbaka i utvecklingen. Genom att imitera för människan
vidare upptäckter och uppfinningar som annars skulle riskera att falla i glömska. Tomasello menar att
detta även gäller för språket, och att ett så komplext system aldrig skulle kunna uppkomma under en
generationstid och därmed är helt beroende av imitation för att leva vidare.
Den kommunikativa ömsesidiga imitationen mellan förälder och barn består både av ord, blickar,
ansiktsuttryck och gester. Kokkinaki (2003, s. 255) undersökte imitationsbeteenden mellan föräldrar
och barn vid 2 till 6 månaders ålder och benämnde detta som ett känslomässigt narrativ. Hon visade
även att båda parterna ofta gav utryck för känslorna intresse och välbefinnande i samband med
imitationsbeteende.
Den här studiens undersökning av repetitioner lägger inte fokus på dessa som en del av ett
imitationsbeteende, utan som en del av det repetitiva draget i BRT (se 2.5.1).

2.2 Utmärkande drag för barnriktat tal
Begreppet BRT är omdiskuterat (se 2.3 nedan) men har visat sig livskraftigt i flera olika språk,
däribland svenska. Forskningen kring BRT visar att det har en mängd utmärkande drag inom några
olika områden: fonologiska, lexikala, syntaktiska och pragmatiska drag (Baron, 1990). Repetitioner i
BRT är ett fenomen som spänner över flera av dessa områden.
2.2.1 Fonologiska drag
Ett karaktäristiskt drag hos BRT är fonologin. Fernald et al. (1989) jämförde de prosodiska dragen i
föräldrars barnriktade respektive vuxenriktade tal (VRT) hos talare av franska, italienska, brittisk och
amerikansk engelska, tyska och japanska. Alla uppvisade förändrade prosodiska drag när de talade
med barn (högre grundton, längre pauser, kortare yttranden) jämfört med när de talade med vuxna.
Fernald och Kuhl (1987) visar att 4-månaders barn föredrar att lyssna på tal med ett grundtonsmönster
som är representativt för BRT.
Kitamura och Lam (2009) visade att barn föredrar olika sorters emotionell ton i BRT
vid 3, 6 och 9 månaders ålder. Tonen som barnen föredrar vid en viss ålder – tröstande vid 3 månader,
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uppmuntrande vid 6 månader och styrande vid 9 månader – är också den som förekommer mest i
mödrarnas tal vid motsvarande ålder (Kitamura & Burnham, 2003).
2.2.2 Lexikala drag
Exempel på lexikala drag i BRT är användandet av ord som är typiska för barnspråk, som ”vovve” och
”kisse” istället för hund och katt. Även barns egna påhittade ord för någonting kan tas upp och
användas av föräldrarna.
2.2.3 Syntaktiska drag
Föräldrar använder färre pronomen när de talar till små barn. Hos Snow (1972) använde mödrarna
färre 3:e persons pronomen när de pratade med 2-åringar än med 10-åringar. Istället för att referera till
tidigare nämnda substantiv med pronomen upprepades substantiven. Även meningar utan subjekt är
mycket vanliga. Nästan 30 % av de barnriktade yttrandena hos Cameron-Faulkner et al. (2003, s. 851)
saknade subjekt. Yttranden utan subjekt kan till exempel bestå av imperativer som ”titta” eller ”kom
hit” eller av fragment av tidigare yttranden.
2.2.4 Pragmatiska drag
I BRT förekommer färre påståendesatser och fler frågesatser än i VRT (Baron, 1990, s. 24). Även
exakta upprepningar av egna yttranden är vanligt. Hos Kaye (1980, s. 495) bestod mödrars yttranden
till sina barn i åldrarna 6-26 veckor till 16 % av exakta omedelbara repetitioner av ett eget yttrande.
När samma mödrar talade med en vuxen förekom inte några exakta omedelbara repetitioner. Även
omarbetningar och expansioner är ett utmärkande pragmatiskt drag i BRT (Brown & Bellugi, 1964).
Detta innebär att föräldern upprepar barnets yttrande med vissa förändringar. Barnets ”vovve där” kan
då få svaret ”ja titta en vovve” eller ”ja, där är en vovve”.

2.3 Barnriktat tal i olika kulturer
Det finns skilda uppfattningar angående om BRT är ett allmänmänskligt fenomen som förekommer i
alla kulturer. Jacobson et al. (1983) visar att både föräldrar och vuxna utan egna barn använder ett
högre röstläge när de tilltalar små barn. Som tidigare nämnts hittade Fernald et al. (1989) samma
förändrade prosodiska beteende i BRT hos talare av franska, italienska, brittisk och amerikansk
engelska, tyska och japanska. När imitativ interaktion bestående av bland annat vokala ljud
undersöktes hos föräldrar och spädbarn på Kreta och i Skottland hittades samma beteende i båda
länderna (Kokkinaki, 2003). Ochs (1982) å andra sidan menar att föräldrar på Samoa över huvud taget
inte tilltalar sina spädbarn och inte heller ger expansioner som respons på barnens tal. Även Heath
(1983, s. 75) hänvisar till sina egna fältstudier och menar att de vuxna i Trackton, South Carolina,
USA inte tilltalade barn under deras första levnadsår, utan bara talade om dem. Enligt Heath var
inställningen hos de vuxna att de inte kunde få ett barn att tala, utan att barnet skulle börja tala av sig
självt när det var moget för det. Mödrar tillhörande Gusiifolket i Kenya pratade med sina 9-10
månaders gamla barn bara hälften så mycket som amerikanska mödrar med barn i motsvarande ålder
(LeVine et al., 1996a, s. 210 ff). De kenyanska mödrarna menade vidare att det var fånigt att
konversera med spädbarn. Slutsatsen kan dras att någon form av BRT förekommer i de flesta kulturer,
även om Ochs och Heath framhåller förekomsten av undantag från detta.
Utmärkande repetitionsbeteende i BRT har tidigare undersökts och bekräftats i engelska (Snow, 1972;
Kaye, 1980; Hoff-Ginsberg, 1985), tyska (Fernald & Simon, 1984), italienska (Morra Pellegrino &
Scopesi, 1990) och franska (Rondal, 1980).

3

2.4 Barnriktat tal som en hjälp för
språkutvecklingen
Frågan om BRT är nödvändigt för språkutvecklingen hos barn motsägs av att BRT inte anses
förekomma i alla kulturer. Flera studier påvisar dock att BRT kan främja barns språkinlärning. Ord
som presenterades som en del av BRT för barn vid 7,5 månaders ålder kändes igen av barnen 24
timmar senare oavsett om de vid upprepningstillfället presenterades som en del av BRT eller VRT
(Singh et al., 2009). Samma barn kände inte igen ord som presenterats som en del av VRT under
inlärningsfasen. Ma et al. (2011) visade att 21-månaders barn med lågt ordförråd enbart lärde sig nya
ord om de presenterades i form av BRT, medan barn med både lågt och högt ordförråd vid 27
månaders ålder lärde sig orden oavsett om de presenterades som en del av BRT eller VRT. HoffGinsberg (1985, s. 375) visar att en hög frekvens av frågeordsmeningar, varierade självrepetitioner och
varierade upprepningar av barnens yttranden hos mödrar i konversation med sina barn i åldrarna 2-2½
år var relaterat till en hög nivå av tillväxt i barnens användning av hjälpverb, verb och komplexa
nominalfraser två månader senare.

2.5 Repetitioner i barnriktat tal
2.5.1 Repetitiva drag i BRT
Repetitioner spänner över flera av de områden som förknippas med BRT. Prosodisk repetition
(upprepning av intonationskurvor och viskande tal) är markant högre i tal riktat till nyfödda än till
vuxna (Fernald & Simon, 1984, s. 109). Vanligt förekommande och ofta upprepade fasta uttryck som
”titta vovve” och ”sitta knät” är ogrammatiska och visar hur BRT kan bete sig annorlunda syntaktiskt
än vad VRT gör. Tendensen att upprepa samma yttrande som både fråga och svar, ”är du trött?”, ”ja,
du är trött”, är ett exempel på den pragmatiska sidan av repetitioner.
De repetitiva dragen i BRT tar sig uttryck både i självrepetitioner hos talaren och i dennes
upprepningar av barnets tal. Dessa två sorters repetitioner har ofta behandlats som olika fenomen inom
forskningen. Självrepetitioner har främst hanterats som en del av en rent språklig input till barnet.
Repetitioner av barnets tal har tillsammans med barnets repetitioner av den vuxnes yttranden setts som
en del av en interaktion mellan den vuxne och barnet (Kokkinaki, 2003), ofta ur en social synvinkel
(Ochs, 1982). Båda sorterna har relaterats till språkutvecklingen hos barnet (se till exempel HoffGinsberg, 1985).
I den här studien gjordes valet att undersöka det repetitiva draget i BRT i form av
självrepetitioner och repetitioner av barnets tal ur samma synvinkel.
2.5.2 Självrepetitioner
Självrepetitioner i BRT kan vara både exakta och varierade. Med exakta självrepetitioner menas att ett
helt yttrande upprepas oförändrat, medan varierade självrepetitioner är när en del av ett yttrande
upprepas, med eller utan tillägg. Nedan ges exempel på en exakt (1) och en varierad (2) repetition.
(1) titta en hund
titta en hund
(2) titta en hund
ja titta hunden
Snow (1972, s. 563) menar att den höga frekvensen av varierade självrepetitioner i BRT till 2-åringar
kan vara till hjälp när barnen ska lära sig språkets uppbyggnad. Genom att den vuxne upprepar olika
delar av ett yttrande, till exempel en nominalfras eller prepositionsfras, blir det lättare för barnet att
identifiera dessa som egna enheter i språket. I Hoff-Ginsbergs (1985) undersökning var föräldrarnas
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användande av varierade självrepetitioner när de pratade med sina barn i 2-årsåldern positivt relaterat
till utvecklingen av verbanvändning hos barnen.
Mandel et al. (1995) visar att barn redan vid 4½ månads ålder känner igen sina egna
namn. Saffran et al. (1996) menar att barn vid 8 månaders ålder segmenterar ord i språket med hjälp av
statistiska metoder. Lacerda (2009, s. 215ff) föreslår en förklaring på hur spädbarn gör för att urskilja
vad som är faktiska ord i de kontinuerliga strömmar av ord som yttranden vanligtvis består av. Han
presenterar en matematisk modell som baserat på upprepning inom ett visst tidsspann hittar möjliga
ord, så kallade lexikala kandidater, i transkriberat tal. I ett exempel hittade modellen elva lexikala
kandidater i en transkribering av drygt 16 minuters BRT till en 3-åring. Som mest repeterades en
lexikal kandidat i exemplet elva gånger inom olika 20-sekundersspann, som minst en gång. När
samma förfarande som en jämförelse applicerades på en kortare transkribering av VRT hittade
modellen bara en lexikal kandidat, nämligen tvekljudet ”eh”. Om man utgår ifrån att en hög frekvens
av upprepning av en lexikal kandidat gör den starkare, det vill säga mer trolig som möjligt ord i
språket, så skulle en hög frekvens av varierade självrepetitioner i BRT kunna producera fler starka
lexikala kandidater och därmed vara främjande för språkinlärningen. På detta sätt kan varierade
självrepetitioner antas fylla en funktion inte bara i tal till 2-åringar som hos Snow, utan även i tal till
spädbarn.
Även exakta självrepetitioner kan vara främjande för språkutvecklingen menar Snow
(1972, s. 563). Hon anser att om samma yttrande repeteras flera gånger efter varandra ges barnet
längre tid för att processa detta, vilket kan behövas med tanke på små barns begränsade arbetsminne.
Baron (1990, s. 38) anser att självrepetitioner till små barn förutom att ha en pedagogisk
funktion även har en fatisk funktion. Detta på grund av att repetitionerna underlättar för föräldern
genom att denne då inte behöver komma på lika många nya saker att säga.
Tidigare undersökningar av repetitioner i barnriktat tal under det första levnadsåret
pekar på att exakta omedelbara repetitioner ökar mellan 6 och 26 veckor (Kaye, 1980, s. 495), men
sedan minskar markant till 2-2½ års ålder.
2.5.3 Vuxnas repetitioner av barns yttranden
Liksom självrepetitioner kan repetitioner av barns yttranden vara både exakta och varierade.
Användningen av olika typer av varierade repetitioner av barns yttranden var i Hoff-Ginsbergs (1985)
undersökning positivt relaterat till samma barns utveckling gällande bruk av komplexa nominalfraser.
Utökade repetitioner av barns tal, det vill säga när barnets yttrande upprepas och kompletteras med fler
ord eller morfem, benämns ofta som expansioner. Brown och Bellugi (1964, s. 141) menar att
expansioner av barns yttranden används av föräldern för att kontrollera om dennes uppfattning om vad
barnet menar är korrekt. Detta är främst applicerbart på barn som börjat tala, och i tidigare forskning
kring expansioner i BRT är barnen 10 månader eller äldre. Ochs (1982, s. 88 f) framhåller förekomsten
av repetitioner av även mycket små barns yttranden och pekar på den sociala aspekten av dessa.
Genom att upprepa även små spädbarns ickeverbala ljud visar föräldern att den ser barnet som en
potentiell kommunikationspartner som avsiktligt försöker kommunicera med omgivningen. Bristen på
expansioner av barns yttranden på Samoa förklarar Ochs bland annat just genom att små barn i den
samoanska kulturen inte ses som potentiella kommunikationspartners.
Kopplingen mellan föräldrars föreställningar om barns kognitiva förmågor och
föräldrarnas verbala beteende i interaktion med barnen finns belagt hos LeVine et al. (1996b, s. 262) i
en studie av mexikanska mödrars interaktion med sina barn. Andelen verbal respons från modern på
nöjda vokaliseringar från barnet vid 5 månaders ålder korrelerades med åldern då modern trodde att
barnet kunde känna igen hennes röst. Den signifikanta korrelationen tog sig uttryck i att ju tidigare
ålder modern uppgett, desto större andel av barnets vokaliseringar gav hon gensvar på.
2.5.4 Tidigare studier av repetitioner i barnriktat tal under det första
levnadsåret
Tidigare undersökningar av repetitioner i barnriktat tal under det första levnadsåret pekar på att exakta
omedelbara repetitioner ökar mellan 6 och 26 veckor (Kaye, 1980, s. 495), men sedan minskar
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markant till 2-2½ års ålder. Kaye föreslår att ökningen mellan 6 och 26 veckor beror på att barnen
tittar mindre och mindre på föräldrarnas ansikte under denna period (Kaye & Fogel, 1980, s. 81), och
att föräldrarna därmed försöker påkalla barnens uppmärksamhet med hjälp av fler exakta omedelbara
repetitioner.
Morra Pellegrino och Scopesi (1990, s. 105) jämförde BRT hos förskolepersonal riktat
till två barngrupper, den ena med barn i 10-14 månaders ålder och den andra med barn i 2½-3 års
ålder. Både exakta och varierade repetitioner av barnens yttranden ökade signifikant från den yngre till
den äldre gruppen.
Kitamura och Lams (2009) forskning (se 2.2.1) tyder på att kommunikationen mellan
förälder och barn förändras under det första levnadsåret. Det är därför lämpligt att använda sig av en
longitudinell studie vid en undersökning av repetitioner i BRT under det första levnadsåret, vilket
också var fallet i den här studien.

2.6 SECDI
Ett av de vanligaste sätten att mäta barns språkliga utveckling är så kallade CDI, Communicative
Development Inventories eller ordförrådsmätning (Fenson et al., 2007). Ordförrådsmätning baseras på
föräldrars skattning av barnets aktiva och/eller passiva ordförråd vid en viss tidpunkt. System för
ordförrådsmätning har utvecklats under mer än 20 år och anses kunna ge ett gott mått på barns
språkutveckling (Law & Roy, 2008). SECDI - Swedish Early Communicative Development
Inventories (Berglund & Eriksson, 2000) - är den svenska versionen av amerikanska The MacArthurBates Communicative Development Inventory. SECDI I mäter barnets kommunikativa utveckling vid
åldern 8 till 16 månader via uppgifter om aktiv användning och passiv förståelse av ord och gester.
SECDI II mäter kommunikativ utveckling via uppgifter om barnets aktiva användning av ord och
satser och används vid 16 till 30 månaders ålder. I den här studien användes SECDI I och SECDI II
för att undersöka barnens aktiva ordförråd vid 9, 12 och 18 månaders ålder.

2.7 Förväntade studieresultat
Med grund hos Kaye (1980) (se 2.5.4) förväntades andelen exakta självrepetitioner öka mellan 3 och 6
månader.
På grund av att exakta och varierade repetitioner av barnens yttranden ökade från 10-14 månader till
2½-3 års ålder hos Morra Pellegrino och Scopesi (1990, s. 105) förväntades i den här studien även en
ökning kunna ses gällande repetitioner av barnens yttranden redan under det första levnadsåret. Denna
ökning förväntades vara positivt korrelerad med barnens aktiva ordförråd under samma tid. Detta
utifrån Browns och Bellugis (1964) tankar om att repetitioner av barns yttranden används som ett sätt
att spegla det man tror att barnet medvetet säger (se 2.5.3). Andelen repetitioner av barnens yttranden i
den här studien antogs alltså öka i takt med att föräldrarna märkte att deras barn kunde och ville
uttrycka sig verbalt.
Utifrån Hoff-Ginsbergs (1985) undersökning där varierade självrepetitioner och varierade repetitioner
av barnens yttranden på olika sätt var kopplade till barnens språkutveckling förväntades varierade
självrepetitioner och varierade repetitioner av barnens yttranden i den här studien vara positivt
korrelerade till barnens ordförråd vid 18 månaders ålder.
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3 Syfte och frågeställningar
3.1 Syfte
Syftet med denna studie var att kvantitativt undersöka hur repetitioner ser ut i föräldrars tal till sina
barn under det första levnadsåret, samt att om möjligt relatera detta till samma barns språkliga
utveckling vid 18 månaders ålder.

3.2 Frågeställningar
Frågeställning 1:
Kunde några skillnader ses över tid gällande andelen repetitioner i BRT under det första levnadsåret?
Hypotes 1:
Andelen exakta självrepetitioner förväntades öka mellan 3 och 6 månader.
Hypotes 2:
Andelen repetitioner av barnens yttranden förväntades öka under det första levnadsåret.
Hypotes 3:
Den förväntade ökningen av andelen repetitioner av barnens yttranden förväntades vara positivt
korrelerad med barnens aktiva ordförråd under samma tid.
Frågeställning 2:
Kunde några samband ses mellan repetitionerna i föräldrarnas tal under barnets första levnadsår och
barnens språkliga nivå vid 18 månaders ålder?
Hypotes 4:
Andelen varierade självrepetitioner och varierade repetitioner av barnens yttranden förväntades vara
positivt korrelerade till barnens ordförråd vid 18 månaders ålder.
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4. Metod
4.1 Material
Data för studien var en del av en multimodal korpus som är under uppbyggnad vid Stockholms
universitet inom MINT-projektet1, där förälder-barn-dyader spelas in i en studio på universitetet var
tredje månad under barnets tre första år.
4.1.1 Deltagare
En skriftlig inbjudan (se bilaga A och B) gick ut till 2000 slumpmässigt utvalda föräldrar till barn
födda i augusti eller september 2013, boende i Stockholmsområdet. Av dessa inledde 85 stycken
studien. Vid 18-månaders ålder var 73 deltagare kvar i projektet.
4.1.2 Inspelning av videomaterial
Alla inspelningar gjordes i fonetiklabbet vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
Inspelningsrummet var utrustat med tre väggfasta riktbara videokameror och en rundupptagande
kondensatormikrofon som användes för synkning av video- och ljudfilerna. Föräldern utrustades med
en så kallad actionkamera som spändes fast på bröstet för att få närbilder på barnet. Dessutom hade
förälder och barn varsin trådlös mikrofonmygga på sig.2
Varje inspelning var 15-20 minuter lång. I inspelningsrummet fanns några leksaker och
böcker som föräldrarna och barnen fick använda om de ville. Instruktionerna till föräldrarna var annars
att prata och leka som de brukar med barnet.
4.1.3 Annotering av inspelat material
Videofilerna i kombination med ljudfilerna annoterades i programmet ELAN3. Annoteringen av
materialet gjordes av tränade forskningsassistenter. Detaljerade riktlinjer för annoteringen fanns i en
annoteringsmall utarbetad för projektet (se bilaga C). Dessutom träffades annoterarna på veckobasis
för att tillsammans genom konsensus bedöma svårhanterade fall.
4.1.4 Urval av datamängd
Från det ursprungliga materialet valdes tio barn - fem flickor och fem pojkar - ut till studien. På grund
av att annotering av materialet är ytterst tidskrävande gjordes urvalet av barnen utifrån vilka filer som
fanns färdigannoterade. Bland de tio barnen var det fem barn vars mamma var med vid alla
inspelningstillfällen. Fyra barn hade pappan med en gång och mamman tre gånger, och ett barn hade
pappan och mamman med sig två gånger vardera. Filerna från inspelningarna vid 3, 6, 9 och 12
månader användes.
För varje inspelningstillfälle användes enbart material från när förälder och barn var
ensamma i inspelningsrummet. Detta räknades i studien som barnriktat tal. Den första ensamma
minuten valdes bort för att få förälder och barn att komma tillrätta och vänja sig vid
1

MINT: Modelling infant language acquisition from parent-child interaction, finansierat av Marcus och
Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2011.007.

Väggkamerorna var Canon HDMI-kameror modell XA10, actionkameran en GoPro Hero3. Myggorna var
Sennheiser modell eW 100 G2 och kondensatormikrofonen var en AKG SE 300 B.
2

3

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive,
Nijmegen, Nederländerna
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inspelningssituationen. För följande fem minuter användes textfilerna med annoteringen av förälderns
alla yttranden.
Som yttrande räknades en sammanhängande ljudström avgränsad mot andra ljudströmmar med en
paus. Detta sammanföll oftast men inte alltid med ett semantiskt sammanhängande innehåll. Ett
yttrande i materialet kunde alltså bestå av ett eller flera ord, ljud eller fraser, ett förfarande som är
brukligt i liknande studier (se till exempel Fernald och Simon, 1984).
Yttranden som bestod av enbart skratt, suckar, hickningar eller liknande togs bort.
Ljudkvalitén i materialet var hög, vilket gjorde att i princip inga ord var ohörbara. De ytterst få
ohörbara eller delvis ohörbara yttranden som fanns med räknades ändå med i materialet. Passager där
föräldern sjöng barnsånger eller läste ramsor togs bort, eftersom att sådana ofta innehåller repetitiva
element men inte kan räknas som spontana yttranden och därmed skulle kunna ge ett missvisande
resultat. Om föräldern pratade sjungande till sitt barn togs det dock inte bort. Transkriberingar av
ljudhärmande yttranden som ”voff” eller ”brrrr säger bilen” fick vara kvar. Om ett yttrande bestod av
något annat språk än svenska eller engelska togs det bort ur materialet4. En förälder pratade engelska
med sitt barn under en hel inspelning vid 6 månaders ålder. Denna fil fick vara kvar i materialet, då det
i studien utgicks från att engelska resultat inom området kunde likställas med svenska. Dessutom var
annoterarnas engelska så pass bra att annotering av engelskt tal ansågs tillförlitlig, vilket inte kunde
sägas om andra språk som förekom i materialet.

4.2 Definition av repetitioner
För att räknas som en repetition i denna studie behövde det repeterade elementet ingå i något av de tre
efterföljande yttrandena efter det ursprungliga och börja uttalas högst 10 sekunder efter att detta
började. De tidsmässiga gränserna sattes utifrån det som är praxis i tidigare forskning (Kaye, 1980;
Rondal, 1980; Kokkinaki, 2003), vilket också möjliggör jämförelser mellan de olika studiernas
resultat.
Exakta repetitioner var tvungna att vara identiska med ursprungsyttrandet eller endast utökade med ett
”ja” eller ”nej/nä”. Att jakande eller nekande fick ingå i en exakt repetition motiverades med att
sådana inte förändrar något av innebörden i yttrandet, utan enbart bekräftar den.
Varierade repetitioner utgjordes av ett yttrande där huvudordet/-orden upprepades i ett efterföljande
yttrande, med eller utan addering av ord/ljud. Huvudordet kunde vara en nominalfras eller verb, men
även till exempel ett adjektiv, adverb eller ickeverbalt ljud. Några exempel på varierade repetitioner
visas i exempel 3-5.
(3) ja han är jättestor
ja en jättestor elefant
(4) var är vi?
ja var är vi nånstans?
(5) kan du vinka då?
ska du vinka?
Semantiska upprepningar som till exempel ”kolla vovven” - ”titta Lassie” räknades inte med bland
repetitionerna i studien. Inte heller repetitioner av funktionsord utan emfas som till exempel ”är” i ”det
här är en anka”, ”jag är en hund” räknades med.

4

Det som togs bort på grund av språkskäl var ett par yttranden på persiska.
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4.3 Databehandling
Annoteringsmallens riktlinjer för annotering av vokala repetitioner lämnade visst utrymme för
annoterarna att göra en avvägning kring tolkningen från fall till fall. Därför kontrollerades
annoteringen av det för denna studie utvalda materialet noggrant mot videomaterialet och korrigerades
för att stämma överens filer emellan och med studiens definition av repetitioner.
För varje inspelningstillfälle räknades antalet exakta och varierade repetitioner för både föräldrarnas
självrepetitioner och deras repetitioner av barnens yttranden. Om ett yttrande innehöll både det
repeterade elementet och en repetition av detta räknades det som en repetition. Om flera fraser ingick i
ett yttrande räknades en oförändrad repetition av en av fraserna i ett efterföljande yttrande som en
exakt repetition.
På grund av att filen där föräldern talade engelska visade sig innehålla en utmärkande hög andel
exakta repetitioner av barnens yttranden togs även ett resultat fram för denna typ av repetitioner med
föräldrarnas tal till detta barn borttaget från alla fyra inspelningstillfällen.
Data för barnens aktiva ordförråd vid 9 och 12 månader (SECDI I) samt vid 18 månader (SECDI II)
togs fram. Antalet barn som producerade egna ord vid 9 och 12 månaders ålder relaterades till andelen
repetitioner av barnens yttranden i föräldrarnas tal.
Baserat på SECDI II-data5 vid 18 månaders ålder delades de tio förälder-barn-dyaderna in i två
grupper: en högpresterande grupp med de fem barn som använde högst antal ord och en lågpresterande
grupp med de fem barn som använde lägst antal ord. Andelen repetitioner i föräldrarnas tal till barnen
vid 3-12 månaders ålder i respektive grupp jämfördes med varandra.

5

De data som användes i studien var barnens aktiva användning av de 719 olika ord som återfinns i
kategori A och B i SECDI II del I, ”Ord som barn använder”. Del II, ”Meningar och grammatik” uteslöts.
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5. Resultat
5.1 Andel repetitioner under det första
levnadsåret
5.1.1 Andel självrepetitioner
Andelen självrepetitioner i föräldrarnas tal i förhållande till antalet egna yttranden under barnets första
levnadsår redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Andel självrepetitioner (%) i förhållande till antal egna yttranden i föräldrarnas tal vid 3, 6, 9 och 12
månader.

Total andel repetitioner
Exakta repetitioner
Varierade repetitioner

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader
31,33
32,31
32,93
31,62
12,88
11,90
12,19
7,87
18,45
20,41
20,74
23,75

Andelen exakta självrepetitioner var cirka en tredjedel lägre vid 12 månaders ålder än vid de tre
tidigare inspelningstillfällena. Detta åskådliggörs i figur 1. Skillnaden mellan andelen exakta
självrepetitioner vid 3-9 månaders ålder och vid 12 månaders ålder undersöktes med ett t-test och
visade sig vara signifikant (t(39) = -2.32, p < .05).

Figur 1. Andel exakta självrepetitioner (%) i förhållande till antal egna yttranden i föräldrarnas tal vid 3, 6, 9
och 12 månader. Felstaplar motsvarar +/- en standardavvikelse.

Ingen statistisk signifikant förändring över tid kunde påvisas varken gällande den totala andelen
självrepetitioner eller andelen varierade självrepetitioner.
5.1.2 Andel repetitioner av barnens yttranden
Andelen repetitioner av barnens yttranden i förhållande till antalet egna yttranden i föräldrarnas tal
under barnets första levnadsår redovisas i tabell 2.
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Tabell 2. Andel repetitioner (%) av barnens yttranden i förhållande till antal egna yttranden i föräldrarnas tal
vid 3, 6, 9 och 12 månader.

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader
Total andel repetitioner
0,92
1,98
2,30
3,78
Exakta repetitioner
0,45
1,17
0,56
1,48
Varierade repetitioner
0,47
0,82
1,74
2,30
Den totala andelen repetitioner av barnens yttranden mer än fyrdubblades från 3 till 12 månaders ålder.
Ökningen prövades med t-test som visade en statistisk signifikans gällande skillnaden i andel mellan 3
och 12 månader (t(9) = -2.48, p < .05). En statistisk signifikant skillnad uppvisades också mellan
andelen repetitioner av barnens yttranden vid 3-9 månader jämfört med vid 12 månader (t(18) = 2.78,
p < .05).
De varierade repetitionerna av barnens yttranden uppvisade en konstant ökning under hela det första
levnadsåret, och en envägs ANOVA med upprepade mätningar uppvisade en marginell effekt av ålder
under denna tid (F(1, 9) = 3,86, p = .08).
Ingen statistisk signifikant förändring över tid kunde påvisas gällande andelen exakta repetitioner av
barnens yttranden.
Den engelsktalande förälderns tal utmärkte sig genom att ha en ovanligt hög andel exakta repetitioner
av barnets yttranden; 6,80 % mot 0,54 % i genomsnitt för de andra nio föräldrarna vid 6 månaders
ålder. (Det var dock inom spannet för medelvärdet +/- tre standardavvikelser och kunde därmed inte
betraktas som en outlier.) Resultatet för andelen exakta repetitioner av barnens yttranden med
föräldrarnas tal till detta barn borttaget från alla fyra inspelningstillfällen prövades med en ANOVA.
En marginell effekt av ålder under hela första levnadsåret kunde då påvisas (F(1, 8) = 3.56, p=0.1).
Resultatet för exakta repetitioner av barnens yttranden före och efter att föräldrarnas tal till detta barn
tagits bort från alla fyra inspelningstillfällena redovisas i tabell 3.
Tabell 3. Andel exakta repetitioner (%) av barnens yttranden i förhållande till antal egna yttranden i
föräldrarnas tal vid 3, 6, 9 och 12 månader före och efter att data för den förälder-barn-dyad där en av
föräldrarna talade engelska vid ett tillfälle tagits bort vid alla fyra tillfällena.

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader
Före borttagandet
0,45
1,17
0,56
1,48
Efter borttagandet
0,50
0,54
0,62
1,55
5.1.3 Redovisning av SECDI I-data vid 9 och 12 månader
Antalet ord som aktivt producerades av barnen i undersökningen vid 9 och 12 månaders ålder enligt
SECDI I-data redovisas i figur 2.
Fyra av tio barn producerade upp till tre ord vid 9 månaders ålder, medan resten inte börjat säga några
ord än. Vid 12 månaders ålder producerade sju barn ord, några av dem upp till åtta olika ord, medan
bara två barn fortfarande inte sade några ord (data saknas för ett av barnen vid 12 månaders ålder).
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Figur 2. Antalet olika ord som aktivt producerades av barnen i studien enligt SECDI I-data vid 9 och 12
månaders ålder. Data saknas för ett av barnen vid 12 månaders ålder.

5.2 Repetitioner under det första levnadsåret i
relation till SECDI II-data vid 18 månader
5.2.1 Självrepetitioner relaterat till 18-månaders SECDI II-data
I tabell 4 redovisas andelen självrepetitioner i förhållande till antalet egna yttranden i föräldrarnas tal
under barnets första levnadsår, fördelat över en högpresterande och en lågpresterande grupp baserat på
SECDI II-data vid 18 månaders ålder.
Tabell 4. Andel självrepetitioner (%) i förhållande till antal egna yttranden i föräldrarnas tal vid 3, 6, 9 och 12
månader fördelat över grupperna högpresterande och lågpresterande baserat på SECDI II-data vid 18
månaders ålder.

Självrepetitioner
3 månader 6 månader 9 månader 12 månader
Total andel repetitioner Högpresterande
29,85
27,87
31,70
34,75
Lågpresterande
32,81
37,55
34,16
28,49
Exakta repetitioner

Högpresterande
Lågpresterande

12,96
12,80

7,87
15,93

9,81
14,56

9,96
5,78

Varierade repetitioner

Högpresterande
Lågpresterande

16,89
20,01

19,20
21,63

21,89
19,60

24,79
22,71

Andelen exakta självrepetitioner var högre i den lågpresterande gruppen än i den högpresterande vid
både 6 och 9 månaders ålder. Skillnaden i andel mellan grupperna vid 6 och 9 månaders ålder
prövades med ett t-test och visade sig vara signifikant (t(9) = -2.45, p < .05).
Inga statistiskt signifikanta samband kunde påvisas varken gällande den totala andelen
självrepetitioner eller andelen varierade självrepetitioner under det första levnadsåret relaterat till 18månaders SECDI II-prestation.
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5.2.2 Repetitioner av barnens yttranden relaterat till 18-månaders
SECDI II-data
Tabell 5 redovisar andelen repetitioner av barnens yttranden i förhållande till antalet egna yttranden i
föräldrarnas tal under barnens första levnadsår, indelat i grupperna högpresterande och lågpresterande
baserat på SECDI II-data vid 18 månaders ålder.
Inga statistiska samband gällande andelen repetitioner av barnens yttranden relaterat till 18-månaders
SECDI II-data kunde uppvisas.
Tabell 5. Andel repetitioner av barnets yttranden (%) i förhållande till antal egna yttranden i föräldrarnas tal
vid 3, 6, 9 och 12 månader fördelat över grupperna högpresterande och lågpresterande baserat på SECDI IIdata vid 18 månaders ålder.

Repetitioner av barnens yttranden
3 månader 6 månader 9 månader 12 månader
Total andel repetitioner Högpresterande
0,33
2,93
3,10
2,59
Lågpresterande
1,51
1,03
1,51
4,97
Exakta repetitioner

Högpresterande
Lågpresterande

0,33
0,58

1,82
0,52

0,45
0,67

1,43
1,53

Varierade repetitioner

Högpresterande
Lågpresterande

0
0,93

1,12
0,52

2,65
0,84

1,16
3,44
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6. Diskussion
6.1 Metoddiskussion
6.1.1 Studiens validitet
Att spela in interaktionen mellan barn och föräldrar i studio ger kontroll över ljud- och bildkvalitet och
möjlighet att kontrollera vilka objekt som finns i inspelningsrummet. Vid tidigare undersökningar av
repetitioner i BRT har det varit vanligt att spela in i hemmiljö (Kaye 1980; Rondal, 1980; HoffGinsberg, 1985) men även inspelningar i forskningslabb förekommer (Snow, 1972). Trots
målsättningen att fånga så ledigt och otvunget tal som möjligt kan studiomiljön ha påverkat
föräldrarnas sätt att prata. Hade denna studies material spelats in i hemmiljö skulle eventuellt
validiteten ökat genom att föräldrar och barn känt sig mer hemma och agerat ännu mer avslappnat. Vid
analysen av det inspelade materialet uppfattades dock föräldrarnas beteende och tal överlag som fritt
och ledigt, vilket tyder på att målet att undersöka ledigt tal uppnåtts. Det bör också betonas att
föräldrarna i studien inte upplystes om att deras eget tal skulle undersökas i detalj.
Det faktum att fem av tio barn i studien hade olika föräldrar närvarande vid olika inspelningstillfällen
skulle kunnat påverka studiens validitet. I och med att resultatet för studien redovisas på gruppnivå
antas detta ändå inte inverka menligt på studiens validitet.
6.1.2 Studiens reliabilitet
Användandet av SECDI som medel för att mäta den språkliga utvecklingen är grundat i ett vanligt
förfarande inom barnspråksforskning. Law och Roy (2008) bedömer CDI som ett kostnadseffektivt,
lättanvänt och ändamålsenligt verktyg. Det bör dock poängteras att SECDI-data bygger på föräldrarnas
egen bedömning av barnens ordförråd. Den bedömningen kan vara mer eller mindre nära verkligheten
från förälder till förälder, vilket skulle kunna påverka metodens reliabilitet.
Även användandet av flera olika annoterare kan ha påverkat studiens reliabilitet. Detta hanterades
genom den pågående diskussionen annoterare emellan (se 4.1.3), samt genom det noggranna
efterarbete som gjordes med att korrigera de annoteringsfiler som utgjorde studiens material.
Den manuella bedömningen av repetitioner krävde konsekvens och stort tålamod. I Kayes
undersökning av repetitioner i BRT användes datorgenererade metoder för att hitta repetitionerna
(1980, s. 494). Sådana metoder kan vara mer konsekventa än manuella metoder, men blir också
mindre flexibla. I Kayes undersökning räknades det som en ”partiell repetition” när minst ett ord i ett
yttrande upprepades inom de tre följande yttrandena. Det upprepade ordet kunde vara vilket som helst
förutom 23 stycken specificerade funktionsord. Denna definition förde med sig att andelen partiella
självrepetitioner i BRT var lägre än i VRT hos Kaye (1980, s. 495). Den här studiens fokus på
upprepningar av huvudordet i ett yttrande, och att låta detta vara kriteriet för en varierad repetition,
bedömdes ligga närmare den intuitiva bedömningen av vad som utmärker det repetitiva draget i BRT.
Denna slutsats stärktes även vid den första genomgången av vad annoterarna markerat som
repetitioner i materialet.
6.1.3 Förändringar av metoden under arbetets gång
Initialt var tanken att liksom Snow (1972) även undersöka antalet semantiska repetitioner. Detta visade
sig inte genomförbart inom tidsramen för studien på grund av att semantiska repetitioner inte finns
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med bland det som registreras vid den vokala annoteringen inom MINT-projektet. Att utöka
annoteringsfilerna med denna information skulle medfört allt för mycket arbete.
I ett tidigt skede av databehandlingen uteslöts ickeverbala yttranden som ”brrrr” (härmning av billjud), tungklickningar och liknande. Då det visade sig att en stor del av föräldrarnas repetitioner av
barnens yttranden bestod av sådana ickeverbala men vokala ljud beslutades att dessa skulle ingå i det
analyserade materialet. Föräldrarnas vilja till dialog även med sina preverbala spädbarn fångas på det
viset upp i studien.
6.1.4 Studiens omfång
Materialet för studien är 40 videoinspelningar á fem minuter med totalt tio förälder-barn-dyader. Det
är ett relativt litet material och en stor variation finns inom gruppen. Detta påverkar möjligheten att
hitta statistiskt säkra samband i resultatet.

6.2 Resultatdiskussion
6.2.1 Diskussion kring resultatet angående självrepetitioner
Hypotes 1, som innebar att andelen exakta självrepetitioner förväntades öka mellan 3 och 6 månader,
bekräftades inte.
Den kraftiga minskningen av andelen exakta självrepetitioner vid 12 månaders ålder går
att relatera till Kayes (1980) uppgifter om en minskning av exakta omedelbara repetitioner under de
första två levnadsåren (16 % vid 6-26 veckors ålder mot 3,8 % vid 2-2½ års ålder). Med förbehåll för
att Kaye enbart undersökte de exakta repetitioner som förekom omedelbart efter ursprungsyttrandet
och den här studien räknade alla exakta repetitioner som förekom inom något av de tre efterföljande
yttrandena kan en tendens ses vid en jämförelse av studierna. De exakta repetitionerna minskar då med
en tredjedel från ca 6 till 12 månader (den här studien) och sedan ytterligare en tredjedel från 1 till 22½ års ålder (Kaye). Den högre frekvensen av exakta självrepetitioner under de första 9 månaderna
kan relateras till Barons (1990) resonemang om fatisk funktion. Många spädbarn börjar producera
egna ord först efter 9 månaders ålder, och fram till dess skulle föräldern i brist på verbal respons från
barnet kunna ha ett större behov av att använda självrepetitioner som utfyllnad i talet.
6.2.2 Diskussion kring resultatet angående repetitioner av barnens
yttranden
Hypotes 2 som innebar en förväntad ökning av andelen repetitioner av barnens yttranden under det
första levnadsåret kunde bekräftas. Även hypotes 3, där denna förväntade ökning av andelen
repetitioner av barnens yttranden förväntades vara positivt korrelerad med barnens aktiva ordförråd
under samma tid, bekräftades.
Den mer är fyrfaldiga ökningen av andelen repetitioner av barnens yttranden från 3 till
12 månaders ålder kan relateras till Browns och Bellugis (1964) tankar om repetitioner av barns tal
som ett sätt att bekräfta det barn medvetet säger. Den statistiskt signifikanta stora ökning i andel
repetitioner av barnens yttranden som uppmättes vid 12 månaders ålder skulle då kunna bero på att
barnen börjat producera egna ord under den perioden. Detta styrks av resultat från SECDI I för barnen
i studien (se 5.1.3, figur 2), där fem av barnen producerade minst fyra ord vid 12 månaders ålder,
medan inga av barnen gjorde detta vid 9 månaders ålder.
Att nästan en procent av föräldrarnas yttranden vid 3 månaders ålder bestod av repetitioner av barnens
yttranden stämmer överens med Ochs (1982) idé om att föräldrar kan behandla spädbarn som
potentiella kommunikationspartners.
Den ständigt uppgående trenden gällande andelen varierade repetitioner av barnens yttranden kan även
den relateras till barnens ökade produktion av ord. En fortsatt ökning av både exakta och varierade
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repetitioner av barnens yttranden skulle vara att förvänta vid en studie av BRT under det andra och
tredje levnadsåret inom samma barngrupp som denna. Detta i linje med vad Morra Pellegrino och
Scopesi (1990) registrerade i BRT riktat till barn vid 10-14 månaders och 2½-3 års ålder.
Gällande exakta repetitioner av barnens yttranden kunde en marginell effekt av ålder påvisas efter att
data för den förälder-barn-dyad där en av föräldrarna talade engelska vid ett tillfälle uteslutits vid alla
fyra inspelningstillfällen. Kanske detta mönster ligger närmre den andel exakta repetitioner av barnens
yttranden som skulle setts om antalet deltagare varit större.
6.2.3 Diskussion kring jämförelsen med 18-månaders SECDI II-data
Hypotes 4, där andelen varierade självrepetitioner och varierade repetitioner av barnens yttranden
förväntades vara positivt korrelerade till barnens ordförråd vid 18 månaders ålder, kunde inte
bekräftas.
Korrelationen mellan en låg andel exakta självrepetitioner vid 6-9 månaders ålder och
en högre språklig utveckling vid 18 månaders ålder kan tyckas oväntad. Snows (1972) tanke om att
exakta självrepetitioner skulle vara positiva för språkutvecklingen bekräftas inte utan snarare motsägs
av studiens resultat. Snow syftar dock på barn i 2-årsåldern. Vidare studier skulle kunna undersöka om
en motsatt korrelation mellan exakta självrepetitioner och språkutveckling kan ses gällande
repetitioner i BRT under andra och tredje levnadsåret. Studiens resultat kan inte heller styrka de
språkfrämjande fördelar med varierade självrepetitioner som föreslås av Snow och påvisas hos HoffGinsberg (1985). Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan den högpresterande och lågpresterande
gruppen gällande varierade självrepetitioner. Det sammanlagda genomsnittet för varierade
självrepetitioner under den tidsperiod som visade signifikans gällande exakta självrepetitioner, 6-9
månader, var 20,54 % för högpresterande och 20,61 % för lågpresterande. Både Snow och HoffGinsberg har ett fokus på barn i 2-årsåldern, och en tolkning är att någon positiv effekt av varierade
självrepetitioner i BRT till barn under 2 år inte finns.
Förklaringen till varför studiens resultat pekar på att ett lågt användande av exakta självrepetitioner är
en språkfrämjande faktor kanske står att finna i en skillnad i föräldrarnas repetitionsbeteende. Om ett
samband mellan en låg andel exakta självrepetitioner och en hög andel varierade självrepetitioner
kunde påvisas skulle detta kunna vara den indirekta förklaringen. Inget sådant samband kunde ses i
jämförelsen mellan den högpresterande och lågpresterande gruppen baserat på andelen repetitioner per
yttrande i föräldrarnas tal. Men om de varierade repetitionerna istället beräknas som en andel av den
totala andelen repetitioner som föräldrarna producerade kan en markant skillnad ses mellan grupperna.
De exakta respektive varierade självrepetitionerna utgjorde 30 respektive 70 procent av den totala
andelen repetitioner vid 6-9 månaders ålder i den högpresterande gruppen. Samma siffror för den
lågpresterande gruppen var 42,5 och 57,5 procent. Med förbehåll för att dessa siffror inte har prövats
statistiskt, skulle detta kunna tolkas som att när de väl repeterar sig själva så väljer föräldrarna till den
högpresterande gruppen i högre grad att göra det i varierad form än vad föräldrarna till den
lågpresterande gruppen gör. Grundat enbart på denna studie kan inte slutsatsen dras att varierade
självrepetitioner är språkfrämjande även i BRT till spädbarn, men studiens data tyder på att så kan vara
fallet.
Att inga samband kunde hittas mellan andelen repetitioner av barnens yttranden och 18-månaders
SECDI II-resultat kan bero på en stor variation inom gruppen och på att repetitionerna av barnens
yttranden över lag var väldigt få. I och med att repetitioner av barns yttranden ökar under barnens
andra och tredje år (Morra Pellegrino & Scopesi, 1990) är troligtvis chansen större att ett samband
skulle kunna påvisas mellan dessa repetitioner och barnens språkutveckling när barnen är något äldre
än i denna studie. Hoff-Ginsbergs (1985) fynd av korrelation mellan olika typer av varierade
repetitioner av barns yttranden och barnens bruk av komplexa nominalfraser gällde barn i 2-årsåldern.
Det finns en möjlighet att det var feedbacken från barnen (Lam & Kitamura, 2012) eller föräldrarnas
föreställningar om barnens språkliga utveckling (jämför med LeVine et al. 1996b), som framkallade
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ett visst repetitionsbeteende hos föräldrarna vid 6-9 månaders ålder. Skillnaden mellan andelen
repetitioner i BRT till den högpresterande och lågpresterande gruppen skulle då bero på detta istället.
6.2.4 Studiens överförbarhet
Trots att inbjudan till undersökningen gick ut till en slumpmässigt utvald grupp av nyblivna föräldrar
kan de som valde att ingå i studien inte förväntas motsvara ett tvärsnitt av befolkningen. Till exempel
kan det tänkas att benägenheten att välja att ingå i ett forskningsprojekt över flera år är större hos de
som har egen erfarenhet av akademiska studier. En eventuell övervikt gällande utbildningsnivå bland
studiens deltagare skulle minska studieresultatets överförbarhet på en större population.
Bortsett från vid ett inspelningstillfälle är studien en undersökning av repetitioner i BRT hos
svensktalande föräldrar. Inget antagande görs om att resultaten är överförbara till BRT i andra språk,
men inte heller görs något antagande om motsatsen. Den tidigare forskningen inom området är gjord
inom ett antal olika språk (se 2.3) och ingen forskning som jämför repetitioner i BRT mellan olika
språk har kunnat hittas.

6.3 Förslag för vidare forskning
Denna studie fokuserade på hur stor del av föräldrarnas tal som bestod av olika sorters repetitioner. En
mer djupgående analys av repetitioner i BRT skulle vara att undersöka vilka språkliga element det är
som repeteras, och hur många gånger de olika grundyttrandena blir repeterade.
Då denna studie enbart undersökte repetitioner i BRT skulle det vara intressant att göra en liknande
undersökning av repetitioner i VRT. Kaye (1980) jämförde självrepetitioner i föräldrars tal när de
samtalade med en forskare med när de talade med spädbarn. Dock kan inte den studiens resultat utan
vidare överföras på den här studien, eftersom Kayes definitioner av repetitioner skiljer sig från den här
studiens (som nämnts i 6.1.2) och han dessutom inte undersökte repetitioner av motpartens yttranden.
Därför skulle en jämförande studie kunna utföras gällande VRT tal i svenska med samma definitioner
av självrepetitioner och den andre partens yttranden som i den här studien.
Tanken om att föräldrar använder sig av självrepetitioner för att fånga sina barns uppmärksamhet
(Kaye, 1980) skulle kunna undersökas närmare genom att korrelera repetitioner i BRT med barnens
blickbeteende, ansiktsuttryck, gester med mera.
Slutligen skulle en intressant vidareutveckling av denna studie vara att undersöka repetitionsbeteendet
i barns eget tal. Denna skulle företrädesvis göras under barnens andra och tredje levnadsår. Liksom i
denna studie skulle både självrepetitioner och repetitioner av andras yttranden kunna undersökas, och
resultatet skulle sedan kunna relateras till repetitionsbeteendet hos respektive barns föräldrar.
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7 Slutsats
Den genomförda studien kunde påvisa följande mönster angående repetitioner i barnriktat tal under det
första levnadsåret:



Andelen exakta självrepetitioner var cirka en tredjedel lägre vid 12 månaders ålder än vid de
tre tidigare inspelningstillfällena.
Den totala andelen repetitioner av barnens yttranden mer än fyrdubblades från 3 till 12
månaders ålder.

Den högre andelen exakta självrepetitioner under de tre första inspelningstillfällena kan tolkas som att
exakta självrepetitioner i hög grad används för att fylla ut talet då föräldern inte får verbal respons från
barnet. Ökningen av andelen repetitioner av barnens yttranden under det första levnadsåret skulle
kunna bero på att föräldrarna är mer benägna att repetera barns yttranden när dessa uppfattas som
avsiktliga och verbala.
Ett samband upptäcktes vid jämförelsen mellan repetitionerna i föräldrarnas tal under det första
levnadsåret och barnens språkliga nivå vid 18 månaders ålder:


En låg andel exakta självrepetitioner vid 6-9 månaders ålder korrelerade med ett större aktivt
ordförråd hos barnen vid 18 månaders ålder.

Ett samband i föräldrarnas repetitionsbeteende mellan en låg andel exakta och en hög andel varierade
självrepetitioner ges som en möjlig förklaring till denna korrelation, då tidigare studier visar på en
positiv korrelation mellan språkutveckling hos barn och varierade självrepetitioner i föräldrars tal.
Av studiens fyra uppställda hypoteser kunde enbart två bekräftas.






Hypotes 1 där andelen exakta självrepetitioner förväntades öka mellan 3 och 6 månader kunde
inte bekräftas.
Hypotes 2 som innebar en förväntad ökning av andelen repetitioner av barnens yttranden
under det första levnadsåret bekräftades av studiens resultat.
Hypotes 3 som antog att den förväntade ökningen av andelen repetitioner av barnens yttranden
skulle vara positivt korrelerad med barnens aktiva ordförråd under samma tid kunde bekräftas
av studiens resultat.
Hypotes 4 där andelen varierade självrepetitioner och varierade repetitioner av barnens
yttranden förväntades vara positivt korrelerade till barnens ordförråd vid 18 månaders ålder
kunde inte bekräftas.

För vidare forskning föreslås bland annat studier av repetitioner i vuxenriktat tal för att kunna jämföra
detta med repetitionerna i barnriktat tal, samt studier av repetitioner i barns eget tal.
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B. Anmälningsblankett för medverkan i MINT-projektet
C. Annoteringsnyckel för vokal annotering i ELAN
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A

Bästa föräldrar!
Vill ni delta med ert barn i ett forskningsprojekt om barns språkutveckling? Med detta
brev vill vi presentera vårt forskningsprojekt ”MINT - Modellering av interaktion” vid
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet (Frescati).
Syftet med projektet är att undersöka hur barn uppfattar och lär sig tala det (eller de) språk
som talas runt barnet. För att fånga hur den tidiga kommunikationsförmågan varierar och
utvecklas med tiden kommer vi att samla in material från ett stort antal barn i ett långsiktigt
perspektiv. Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt. Detta brev skickas
till slumpmässigt utvalda föräldrar med barn i aktuell ålder som är skrivna i
Stockholmsområdet. Adressuppgifterna har erhållits från Skatteverket. Vill ni inte delta i den
aktuella studien bortser ni bara från detta brev. Inga påminnelser kommer att skickas.
Vi kommer att göra ljud- och videoinspelningar av föräldrar och barn som samspelar – med
lek och prat – under ca 20 minuter. Inspelningarna ligger till grund för studier av dels barnens
joller- och språkutveckling och dels samspelet mellan föräldrar och barn. I praktiken går det
till så att förälder och barn kommer till universitetet ca var tredje månad. Inspelningarna sker i
ett iordningställt rum med några barnmöbler och leksaker som vi anpassar efter barnets ålder.
Vilken förälder som följer med barnet kan variera från gång till gång. Vid några tillfällen
fyller man i ett formulär om barnets ordförråd.
Trots att resultaten är av stort vetenskapligt intresse kan vi inte ersätta er ekonomiskt för
deltagandet. Däremot kan vi erbjuda kopior av alla ordlistor som ni fyller i som en
dokumentation av ert barns ordförråd. Vi hoppas att dessa, och även våra kontinuerliga
kontakter, ska kunna ge värdefull insikt i ert barns språkutveckling.
Nedan följer mer omfattande information om projektet, metoden och
informationsbehandlingen, samt detaljerad information om hur ni hittar till oss på Stockholms
universitet. Om ni är intresserade av att delta i vårt projekt anmäler ni ert intresse genom att
fylla i och skicka den medföljande anmälningsblanketten. När vi fått blanketten, kontaktar
vi er för tidsbokning och eventuellt ytterligare information per telefon. Vill ni komma i
kontakt med oss går det bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, tel. nr 08-16 19
32, så ringer vi upp, alternativt via e-post: eevak@ling.su.se.

24

A

Information om forskningsprojektet MINT
I forskningsprojektet undersöks olika aspekter av barns tidiga utveckling av språk.
Undersökningarna utförs av personal och studenter under handledning vid institutionen för
lingvistik, Stockholms universitet. Ansvariga för projektet är Tove Gerholm och Eeva
Klintfors.
Studiens syfte
Under de första levnadsåren börjar barnet förstå att ord refererar till olika föremål eller
situationer i omgivningen. Föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning är delaktiga i denna
process genom att interagera och samtala med barnet. Projektets syfte är att studera barnets
inlärning av ord, joller- och språkutveckling, samt samspelet mellan förälder och barn.
Etiska aspekter och sekretess
Följande personuppgifter ingår i undersökningen: barnets namn och kön, beräknat och faktiskt
födelsedatum, födelsevikt, föräldrars namn, adress och telefonnummer, språk som talas
hemma hos barnet, antal äldre och yngre syskon samt eventuell förekomst av
öroninflammation. Ni har rätt att när som helst och utan vidare förklaringar ta del av
informationen eller begära att era personuppgifter tas bort. Vid bearbetning och presentation
av resultaten i vetenskapliga sammanhang kommer materialet att vara avidentifierat och
sammanställt per åldersgrupp.
Hur visar jag mitt intresse?
Är ni intresserade av att delta med ert barn i denna undersökning anmäler ni er genom att fylla
i medföljande blankett och skicka den till oss i det bifogade förfrankerade kuvertet. Vi
kommer att kontakta er så fort som möjligt för att boka in tid och kan då svara på eventuella
frågor. Om ni kommer med bil får ni ett särskilt tillstånd för fri parkering av oss.

Välkomna till vårt fonetiklaboratorium och ett stort tack för att ni hjälper oss inom
forskningen om tidig språkutveckling!

Tove Gerholm

Eeva Klintfors

FD

FD



Projektet bedrivs i enlighet med föreskrifter av Datainspektionen och Karolinska Institutets forskningsetikkommitté (Dnr
2011/955-31/1) och med personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om etikprövning av forskning som avser människor
(2003:460). http://www.epn.se/start/bakgrundbestaemmelser/lagar-och-foerordningar.aspx
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Institutionen för lingvistik
MINT-Projekt
Tove Gerholm, FD
Eeva Klintfors, FD
Tel.: 08 16 19 32
E-post: eevak@ling.su.se
Besöksadress:
Universitetsvägen 10C, Frescati

Uppgifter om barnet
Barnets förnamn och efternamn: .............................................................................................................
Födelsedatum (ej personnr.): ................................

Beräknat födelsedatum: ......................................

Födelsevikt:............................................................

Kön:

Vårdnadshavare 1’s första barn?

Ja

Nej

Vårdnadshavare 2’s första barn?

Har barnet nedsatt hörsel?

Ja

Nej

Flicka

Pojke 

Ja Nej 

Eventuellt

Språkmiljö
Vårdnadshavare 1: Modersmål: ……………………..

Språk som talas med barnet: ............................

Vårdnadshavare 2: Modersmål: ……………………..

Språk som talas med barnet: ............................

Morföräldrarnas modersmål:………………..

Språk som morföräldrarna talar med barnet: .................

Farföräldrarnas modersmål:………………..

Språk som farföräldrarna talar med barnet: ...................

Eventuella syskon:
Ålder:

Flicka/Pojke

Bor med barnet?

Språk som syskonet talar med barnet:

......... år

Ja 

Nej 

............................................................................

......... år

Ja 

Nej 

............................................................................

......... år

Ja 

Nej 

............................................................................

Kontaktinformation
Namn vårdnadshavare 1: ........................................................................................................................
Namn vårdnadshavare 2: ……….………………………………………………………………………………
Gatuadress:………. ...............................................

Postnr. och ort..............................................

Telefon hem (även riktnr.): ....................................

Telefon (vårdnadshavare 1):........................

E-post: ...................................................................

Telefon (vårdnadshavare 2): ………………

Informationen på blanketten ingår i projektets personregister, i enlighet med personuppgiftslagens föreskrifter.
Samtycke av samtliga vårdnadshavare
Vi godkänner vårt barns deltagande i projektet. Vårt deltagande är frivilligt och vi är helt införstådda med att
vi när som helst kan återkalla vårt samtycke.
Vårdnadshavare: ..................................................................................

Vårdnadshavare: ..................................................................................
Skicka blanketten med ert samtycke i bifogat frankerat kuvert. Portot betalas av Stockholms universitet.
Tack för ert intresse för barns språkutveckling!
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Annoteringsnyckel för vokal annotering i ELAN
Ortografisk transkription men nära de faktiska ljuden vid ja (jag), de (det), va (var/vad), å (att/och)
samt dom (de/dem). Säger någon ”jag” skriver man naturligtvis med /g/. I övriga fall håller vi oss till
ortografin för konsekvensen och sökbarhetens skull.
I Vocal, använd följande taggar
Tagg
Förklaring
[??]
Ett meddelande från annoteraren att kontrollera annoteringen.
T.ex. Blablabla [??]
?
Frågeintonation, sätts efter odet/frasen som avses
(?)
Osäker på ordet
()
Markerar svalda/utelämnade ljud,
T ex ”den h(är) (het)te Mo”; ”vi(lk)en fin”
&
Avbrott (ord), t.ex:
”och &ko kolla här då”
&(fras)
Avbrott (fraser),t.ex:
”det har vi sagt &(för att han hela tiden) eftersom han alltid dreglar på
fjärrkontrollen”
xxx
Ett eller flera okända/ohörbara ord, t.ex:
”ta den då ta xxx bollen”
*a-z*
Ickeord med kommunikativ funktion t.ex. “huh?”, imitation eller vokal
illustration (“nam nam nam” för att äta), eller ljudeffekter (“hå!”), tex:
*nam nam nam*
:
Utdragna ljud markeras med kolon, t.ex: “hå:”
Ex ee
Fyllda pauser transkriberas som de later, t.ex:
”Ee mm hm aa öh”
Fortsättningsintonation. Till exempel:
”Ja ska gå å-”
_
Disfluens pga tvekan när det ingår i ett ord, t.ex. “jjjja det tror jag”, “neeej” are
marked as “j_a det tror jag”, “ne_j”
‘
Markerar typsiska (eller atypiska) reduktioner, t.ex:
“har’u”, “är’e”, “var’e”
CAPITAL
Utstickande starkare tal än övrigt tal. Kan också användas när en förälder
plötsligt blir extra barnriktad i sitt tal.
.ord.
Utstickande svagt/mjukt tal, men inte viskningar
#VI
Viskning.
Sätt [ ] runt sekvensen, t.ex:
Den e [#VI jättefin]
“word/sound”
Irritation/ilska
%word/sound%
Förvrängt tal (förändrat intonationsmönster, plötslig dialekt, seriefigursliknande
tal osv.)
~
Knarr, markeras på båda sidor ordet/frasen
Ex. hon kom ~så~ långt
+
Paus <0,5 sec
(h:)
Hörbar in- eller utandning
¤word/sound¤
Gråt/gnälltal/gnälljud. Gnällande röst eller tal gråtandes. För 3-månaders (minst)
gäller CV. Vi får se hur det blir med äldre barn. Gråter/gnäller vuxna (t ex som
imitation), skriv approximativt:
¤uhhhhhh¤
!word/sound!
Upphetsat tal, skrik o. dyl.
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/approximation of
sound/

#word/sound#

¨word/sound¨
#VR

#IN

#LA

#FS

#UG

Används för hostningar, harklingar, flämtningar, visslanden, pussljud, etc.
/grymtning x 2/ = ljudet upprepas
Används också för ljud från andra källor än den orala, t ex /klappljud/, etc.
Använder också /ljud/ för 12-månaders (och äldre) barn som svävar mellan
jollrande etc och ”ord”. Man kan även använda /grunting/ etc, dvs de taggar vi
haft i CV-vocal child. Gör det sökbart.
Skratt
Sätt # runt det framskrattade uttalandet om det ingår i en längre sekvens, t.ex.:
#ja det va de värsta# ja varit med om
När enbart skratt:
###
Sjungande, nynnande
Vuxenriktat tal (vanligen interaktion med experimentledaren); barnriktat tal är
omarkerat/standard.
Sätt [] runt uttalandet, t.ex:
[#VR ska jag läsa i boken?] ja ska vi läsa?
Ingressivt tal
Sätt [ ] runt det ingressiva talet om det ingår i en längre sekvens:
[#IN ja de vore ju] en nåd att stilla bedja om
Ord eller fras på annat språk än svenska.
Sätt [ ] runt ordet/frasen:
[#LA the thing] du vet
Vet du inte språket sätt [#LA xxx]
Formulaic Speech (fasta uttryck).
En FS kan vara idiom som “bättre sent än aldrig” etc, men också (i barnriktat
tal) uttryck som återkommer hos många föräldrar och som man ”känner igen”, t
ex ”titta lampa”, ”kossan säger… [#FS_å hur låter kossan/vad säger kossan?].
Tror att vi kan hitta en del spännande saker i den kategorin men inser att man får
gå på känn vad som ska inkluderas.
Sätt [ ] runt ordet/frasen.
Ogrammatiskt tal (inkluderar även osemantiskt tal) markeras på följande sätt:
[#UG_yttrande]. Exempel: [#UG_den va in hons hand]; [#UG_ni har två
många]; [#UG_nelly hon ramla bakom på stolen]; [#UG_fast ja har långt hår för
ja e ju blond]; [#UG_ja kunde skriva de själv utan å stava]; etc
Gäller både barns och vuxnas tal (även forskare).
Sätt [ ] runt ordet/frasen.

Repetitioner: markeras på följande sätt
Efter en repetition (def: identisk eller nära identisk upprepning av yttrande, ord, läte, gest, etc) lägg på
samma TIER in [#RE_name1/copy-name2/source]. Namn 1 är den som upprepar och namn 2 källan.
Självrepetitioner blir [#RE_name-name]. Ett exempel:
Ex.

Förälder: ska vi läsa boken
Forskare: ja ska ni läsa boken [#RE_researcher-parent]
Barn: [#DEICTIC_pekar med h-pek mot nalle]
Förälder: [#DEICTIC_pekar med h-pek mot nalle][#RE_parent-child]

Ex.

Förälder: ska vi läsa boken
Förälder: kom så läser vi boken [#RE_parent-parent
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Nära identiskt är en avvägning. Tänker att expansioner etc ska fångas, t ex
Ex. Barn: tåg
Förälder: ja titta tåget [#RE_parent-child]
Bättre att inkludera för mycket än för lite i #RE. När det gäller tidsavgränsning behöver det inte
komma direkt inpå. Man markerar inte källyttrandet, bara repetitionerna av det. För gester gäller oftast
en tajtare tidsram. Man får gå på känsla. Om en mamma gör ”imse vimse spindel” och barnet en stund
senare (utan uppmaning) gör imse vimse-rörelser, markera det som repetition. Naturligtvis även om
barnet gör det i direkt anslutning till mammans ”imse vimse”.
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