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Fasta uttryck i svenskt barnriktat 

tal 

Freya Eriksson 

Sammanfattning 

Fasta uttryck definieras i den här studien som ordsekvenser som helt eller delvis finns lagrade i det 

mentala lexikonet, vilket både innefattar idiom och mer flexibla uttryck där vissa enheter kan bytas ut 

mot andra. Användningen av fasta uttryck i vuxenriktat tal har undersökts mycket, och är något som 

förekommer ofta. När det gäller fasta uttryck i barnriktat tal har det föreslagits att det är en hjälp för 

språkutvecklingen, i och med att barnen får ramar att sätta in nya ord i, samtidigt som det precis som 

hos vuxna tros underlätta processandet av språket. I den här studien undersöks användningen av fasta 

uttryck i svenskt barnriktat tal under det första levnadsåret och vid 24 månaders ålder hos 10 förälder-

barndyader. Syftet är att utröna både hur användningen ser ut gällande kvantitet och kvalitet och om 

det finns ett samband mellan användningen av fasta uttryck och barnens produktiva ordförråd vid 30 

månaders ålder. Resultaten visade en stor variation i hur många fasta uttryck som användes, men 

fördelningen mellan de olika kategorierna var snarlik hos föräldrarna. Gällande ett eventuellt samband 

mellan användningen av fasta uttryck och barnens språkutveckling hittades inga signifikanta resultat.  

Nyckelord 
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Formulaic Language in Swedish 

Child-Directed Speech 

Freya Eriksson 

Abstract 

In the present study, formulaic language is defined as word sequences that are stored whole or in part 

in the mental lexicon. This definition covers both idiomatic expressions and more flexible expressions 

in which units can be exchanged. The use of formulaic language in adult-directed speech has been 

investigated extensively. Regarding formulaic language in child-directed speech, it has been proposed 

to be an aid in language acquisition, since children learn frames in which to put new words. Just as in 

adults, it is further believed to help language processing. The present study investigates the use of 

formulaic language in Swedish child-directed speech in ten parent-child dyads during the children’s 

first year of life and at 24 months. The aim of the study is to establish how formulaic language is used 

in terms of quantity and quality and if there is a connection between the use of formulaic language and 

the children’s productive vocabulary at 30 months. The results showed a great variation in the quantity 

of formulaic sequences used by the parents, but the distribution between different categories was 

similar. As for a possible connection between the use of formulaic language and the children’s 

vocabulary no significant results were found. 
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1. Inledning 

Studiet av barns språkutveckling har länge intresserat forskare, och trots att många framsteg har gjorts 

under de senaste decennierna saknas fortfarande mycket kunskap om hur barn lär sig språk. Fokus i 

många studier har varit barnriktat tal och vilken effekt det har på språkutvecklingen.  

Tidigare forskning om fasta uttryck, som i den här studien definieras som ordsekvenser som helt eller 

delvis lagras i det mentala lexikonet, har visat att det är ett vanligt förekommande fenomen i vuxnas 

språk. Fasta uttryck förekommer även i barns tal och det har föreslagits att fasta uttryck har en positiv 

inverkan på barns språkutveckling.  

Den här studien genomförs med syfte att utröna hur fasta uttryck används i svenskt barnriktat tal och 

om det finns något samband mellan den användningen och barns språkutveckling. 
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2. Bakgrund 

2.1 Hur barn lär sig språk 

De senaste decennierna har nya teorier om språks uppbyggnad utvecklats, där grundtanken är att 

grammatiska konstruktioner uppstår genom mönster i språkanvändningen. Dessa teorier, som kallas 

usage-based, har gett upphov till ett nytt sätt att betrakta barns språkutveckling. Tomasello (2003; 

2009) menar att struktur uppstår genom användning, och att grammatiska konstruktioner får sin 

betydelse genom hur de används för att kommunicera. Han menar att barn använder sig av detta i 

språkutvecklingen och att de är utrustade med två verktyg som hjälper dem att göra detta, nämligen det 

han kallar för intention-reading och pattern finding. ’Intention-reading’ innebär att barnet har en 

förmåga att läsa av vad den vuxne har för syfte med sitt tal, alltså vad hen har för kommunikativa 

intentioner. ’Pattern finding’ innebär att barnet också har en förmåga att finna mönster i den språkliga 

inputen, vilket gör att hen kan lista ut de underliggande konstruktionerna. Tomasello menar också att 

barn lär sig ord genom att först förstå det kommunikativa syftet med ett helt yttrande. Utifrån helheten 

kan barnet senare lära sig betydelsen av de individuella orden genom att förstå vad de har för funktion 

i yttrandet. För att kunna göra detta är social interaktion nödvändig. 

Barn har en förmåga att hitta mönster i inputen, vilket Jusczyk (1995) visade i en studie där 7,5 

månader gamla barn kunde segmentera ut ord ur flytande tal och känna igen dem. Detta stöds också av 

Saffran, Aslin och Newport (1996) i en studie där de undersökte om 8 månader gamla barn kunde 

segmentera ut nonsensord ur flytande tal. Det visade sig att barnen klarade av detta och kunde känna 

igen ord som förekommit i stimulusmaterialet efter endast två minuters lyssningstid. 

Vikten av social interaktion för språkutvecklingen illustreras i en studie av Kuhl, Tsao och Liu (2003). 

De lät barn med engelska som modersmål i åldrarna 9-10 månader exponeras för mandarin under tolv 

sessioner à 25 minuter. Två grupper exponerades för mandarin genom att få leka med 

modersmålstalare och två grupper exponerades genom att få titta och lyssna respektive bara lyssna på 

mandarin via DVD. Resultaten visade att endast barnen som exponerats för språk i en 

interaktionssituation hade lärt sig att urskilja fonem i mandarin, medan barnen som exponerats via 

DVD inte hade lärt sig något alls. Författarna drog därmed slutsatsen att social interaktion är 

nödvändig för språkutvecklingen.  

2.2 Barnriktat tal 

Barnriktat tal är det sätt som vuxna talar med barn på. Det skiljer sig från vuxenriktat tal på flera 

punkter och forskning har visat att barn föredrar att lyssna på barnriktat tal framför vuxenriktat. 

Barnriktat tal förekommer i de flesta språk och kulturer och tros påverka barns språkutveckling på ett 

positivt sätt (Burnham, Kitamura & Vollmer-Conna, 2002). 

2.2.1 Några utmärkande drag i barnriktat tal 

Barnriktat tal skiljer sig från vuxenriktat tal, både när det gäller fonetiska, syntaktiska och semantiska 

drag. Några egenskaper som kännetecknar barnriktat tal är att det ofta har en något förhöjd grundton, 
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mer livliga intonationskurvor och därmed förmedlar mer känsla än vuxenriktat tal. Studier har 

dessutom visat att vokaler tenderar att hyperartikuleras i barnriktat tal. Detta innebär att vokalrymden 

är större än i vuxenriktat tal, alltså att det är större skillnad mellan olika vokaler. (Burnham et al., 

2002; Kuhl et al., 1997).  

Barnriktat tal kännetecknas även av att det är syntaktiskt och semantiskt enklare än vuxenriktat tal. Det 

handlar oftast om mer konkreta saker och är mer ”här och nu”. Enligt Snow (1977: 36) innehåller det 

ofta mycket redundans, som repetitioner, och många frågor och imperativer. Dessutom är barnriktat tal 

inte lika syntaktiskt komplext som vuxenriktat, exempelvis innehåller det mycket få samman- och 

underordningar. Snow menar också att många av de drag som återfinns i barnriktat tal skulle kunna 

förklaras med att den vuxne försöker föra en konversation med barnet (1977: 37). Dock finns det 

skillnader inom barnriktat tal som beror på hur gammalt barnet är (McRoberts, McDonough & 

Lakusta, 2009). 

2.2.2 Hur barnriktat tal påverkar språkutvecklingen 

Flera studier har gjorts som visar att barn föredrar att lyssna på barnriktat tal framför vuxenriktat tal. 

Fernald (1985) undersökte just detta hos 4 månader gamla barn genom ett head-turn-experiment där 

barnriktat tal ställdes mot vuxenriktat. Resultaten visade att barnen tenderade att välja att lyssna på 

barnriktat tal. McRoberts, McDonough och Lakusta (2009) testade barn i åldrarna 6 till 14 månader 

gällande deras preferenser för barnriktat tal och resultaten visade att barnen i samtliga åldrar föredrog 

barnriktat tal framför vuxenriktat.  

Mycket forskning tyder på att barnriktat tal har en positiv inverkan på språkutvecklingen, och 

relationen mellan det och barns språkutveckling har undersökts i många studier. Ramírez-Esparza, 

García-Sierra och Kuhl (2014) undersökte hur barnriktat och vuxenriktat tal från vuxna till barn vid 11 

och 14 månader påverkade det produktiva ordförrådet vid 24 månader. Resultaten visade att barn som 

exponerats för mycket barnriktat tal producerade mer ord vid 24 månaders ålder. Även den sociala 

kontexten påverkade språkutvecklingen, och skillnaden mellan interaktion där en vuxen var ensam 

med barnet och interaktion i grupp jämfördes. Det som visade sig påverka språkutvecklingen mest 

positivt var barnriktat tal i situationer då den vuxne var ensam med barnet. Barn som fick mycket 

sådan interaktion producerade mer – och mer komplext – språk.  

Barnriktat tal tros även påverka den fonetiska inlärningen positivt, vilket antas vara anledningen till att 

barnriktat tal innehåller hyperartikulerade vokaler, som gör det enklare för spädbarnet att skilja 

vokalerna från varandra (Burnham et al., 2002; Kuhl et al., 1997). Även ordsegmentering tycks 

påverkas positivt av barnriktat tal, och Cameron-Faulkner, Lieven och Tomasello (2003) menar att 

barn har lättare att segmentera ut delar ur talströmmen om de får höra barnriktat tal. 

2.3 Fasta uttryck 

Fasta uttryck (eng. formulaic language) är ett omdiskuterat ämne inom språkforskningen. Wray och 

Perkins (2000) definierar fasta uttryck som en ordsträng som lagras i det mentala lexikonet och 

plockas fram i sin helhet, och alltså inte genereras på nytt av talarens grammatik varje gång det sägs. 

Den definitionen innefattar både idiomatiska uttryck, som här ligger en hund begraven, och mer 

vardagliga uttryck, till exempel hälsnings- och artighetsfraser som trevligt att träffas. Dessutom kan de 

fasta uttrycken innehålla tomma platser, som kan fyllas av olika alternativ. De fasta uttrycken måste 

sedan passas in i den grammatiska strukturen hos hela yttrandet.  
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Enligt Pawley och Syder (1983: 194-195, 214-215) är hanteringen av fasta uttryck, som de kallar 

lexikaliserade meningsramar, en indikation på hur flytande man är i ett språk, och de menar att just 

den typen av uttryck är det svåraste att lära sig som andraspråkstalare. Wray (1999: 213) kallar fasta 

uttryck för ”nyckeln till idiomaticitet”, d.v.s. är användningen av dessa central för att låta som en 

modersmålstalare av ett språk. 

2.3.1 Fasta uttryck i vuxenriktat tal 

Fasta uttryck är ett väldokumenterat om än omdiskuterat fenomen, och mycket tyder på att det är något 

som förekommer ofta i vuxenriktat tal. Det har föreslagits att användningen av fasta uttryck medför 

fördelar både för talaren och lyssnaren när det gäller processande av talet. Detta beror på att fasta 

uttryck helt eller delvis finns lagrade i lexikonet och därför inte behöver analyseras på nytt när de 

produceras eller hörs, vilket sparar tid för båda parter (Pawley & Syder, 1983: 208; Wray, 1999; Wray 

& Perkins, 2000).  

Fasta uttryck verkar ha flera funktioner, och Wray (1999) menar att de är viktiga för det sociala 

samspelet i och med att många sociala funktioner uppnås med hjälp av fasta uttryck, till exempel 

hälsnings- och artighetsfraser. Hon menar även att fasta uttryck kan användas för att skapa och 

markera grupptillhörighet, till exempel genom rim och ramsor. En del fasta uttryck har också helt eller 

till viss del förlorat sin kompositionalitet, vilket innebär att betydelsen av delarna inte är lika med 

betydelsen av hela uttrycket. Detta gäller framför allt för idiom (Wray & Perkins, 2000). 

Pawley och Syder (1983) diskuterar fasta uttryck, som de kallar lexikaliserade meningsramar, i 

kontexten av vad de kallar nativelike fluency och nativelike selection. De menar att modermålstalare av 

ett språk använder förvånansvärt lika uttryck och konstruktioner för att uttrycka sig, sett till 

potentialen att vara kreativ med språket. Detta anser författarna bero på att varje talare har ett förråd av 

lexikaliserade meningsramar, alltså mer eller mindre analyserade eller fixerade ramar för språket, som 

används för att bygga yttranden. Anledningen till att dessa används är att spara processkraft, vilket gör 

att talaren kan fokusera på större delar av diskursen än att bygga ihop själva meningarna. De menar att 

användningen av fasta uttryck eller lexikaliserade meningsramar är central för att vara flytande i ett 

språk och att en modersmålstalare av engelska antagligen har flera hundratusen meningsramar. 

Enligt Pawley och Syder (1983: 191-192) innefattar lexikaliserade meningsramar både mer flexibla 

uttryck, där element kan bytas ut men där det finns en kärna eller struktur som i princip är konstant, 

och idiomatiska uttryck. De flesta meningsramar är dock inte idiom, vilket förklaras av att de har en 

komposionalitet (delarna är lika med det hela) som idiom inte har.  

Fasta uttryck anses vara mycket frekventa i talat språk. Altenberg (1998: 101-2, 121) utgick från 

London-Lund Corpus of Spoken English och undersökte ordsekvenser som förekom mer än en gång i 

identisk form. Han kom fram till att över 80 % av korpusen bestod av dessa återkommande 

kombinationer. För analysen fokuserade han på ordsekvenser med minst tre ord i följd som förekom 

minst tio gånger i korpusen och kom fram till att den allra största delen av ordsekvenserna låg 

någonstans mellan att vara helt lexikaliserade och fria. Idiom däremot var relativt ovanliga. 

Fasta uttryck har dock inte bara med frekvens att göra. Wray (1999) menar att fasta uttryck inte bara 

kan kategoriseras utifrån frekvens eller semantiska och syntaktiska särdrag, utan att de måste passas in 

i två parametrar, nämligen processing shortcuts och social interaction. När det gäller ’processing 

shortcuts’ föreslås att fasta uttryck är en hjälp både för lyssnaren och talaren, eftersom uttrycken inte 

behöver processas på nytt varje gång de används. Hon menar också att fasta uttryck är en hjälp i den 

sociala interaktionen, och att många fasta uttryck förknippas med en viss situation. Wray påpekar 
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också att mycket i vårt beteende och vardag är situationer som upprepar sig, vilket leder till att vissa 

sätt att uttrycka sig blir standard. 

2.3.2 Fasta uttryck i barns tal 

Fasta uttryck förekommer även i barns tal. Wray (1999) menar att det finns fyra typer av fasta uttryck 

som förekommer i barns eget tal: i) underanalyserade former, som är ordsekvenser som ofta är för 

avancerade för barnets språkliga nivå men som behandlas som ett ord, ii) fixerade formler (eng. 

formulae), som innefattar både listor, rim, etc. och fasta fraser som fungerar som ritualer i bestämda 

situationer, till exempel ”tack för att jag fick komma”, iii) fasta yttranden (eng. fused utterances), en 

ordsträng som har skapats av barnet och varit så användbar att den sparats som en enhet, och iv) 

gestaltyttranden, som är långa yttranden som barnet har lärt sig melodin på och kan producera men 

med fel fonem. 

Så kallade gestaltyttranden beskrivs av Peters (1977), som menar att barn kan lära sig språk genom att 

approximera hela meningar, där de härmar bland annat prosodi och antal stavelser och fångar upp 

betoningsmönster som är specifika för olika talhandlingar, till exempel frågor eller uppmaningar. 

Därmed går barnen från en mer komplex struktur av betoningsmönster till att fylla i detaljerna, alltså 

orden, senare. 

Hickey (1993) beskriver hur fasta uttryck kan identifieras i barns tal, och applicerar kriterier från 

tidigare forskning på talet från en irisk modersmålstalare i åldern 1;4 till 2;1 år. Hon konstaterar att det 

är svårt att identifiera uttrycken, men att några av de viktigaste kriterierna är att yttrandena ligger över 

barnets normala nivå gällande komplexitet och att yttrandets funktion överextenderas och därmed 

används i fel situationer. 

I en studie av Bannard och Matthews (2008) undersöktes hur två- och treåriga barn klarade av att 

upprepa ordsekvenser som sades till dem. De fick upprepa antingen en frekvent förekommande fras (a 

drink of milk) eller en ovanlig fras (a drink of tea). Barnen hade lättare att upprepa frekventa 

ordsekvenser och kunde i de fallen svara snabbare och gjorde färre fel, av vilket författarna drog 

slutsatsen att barn har vissa frekventa sekvenser lagrade i lexikonet. 

2.3.3 Fasta uttrycks påverkan på språkutvecklingen 

Fasta uttryck antas ha en positiv inverkan på språkutvecklingen. Wray och Perkins (2000) menar att 

barn har ett relativt kort arbetsminne, vilket påverkar processandet av språk, och att fasta uttryck 

hjälper språkinlärningen eftersom det underlättar att nya ord presenteras i konstruktioner som redan är 

kända för barnet och därför inte behöver analyseras på nytt. Vuxna använder ofta samma 

konstruktioner som ramar för nya ord (Wray, 1999). 

Cameron-Faulkner et al. (2003) genomförde en studie där de undersökte barnriktat tal hos tolv mödrar 

gällande konstruktioner på yttrandenivå. Materialet kom från Manchester Corpus och bestod av två 

timmar fri lek med mödrar och barn, inspelat i hemmiljö. De kom fram till att 51 % av mödrarnas 

yttranden började med någon av 52 fraser och att 45 % av yttrandena började med något av 17 ord. De 

konstaterade också att samma fraser som användes av mödrarna var vanligt förekommande i barnens 

eget tal, vilket ibland också korrelerade med vilka uttryck som den egna mamman använde ofta. 

Bannard och Lieven (2012) menar att allt språk är repetitivt och att den input som barn får därmed 

också är det. Det betyder att barnet både får höra frekventa ord och fraser, och att barnet kan 

segmentera ut vanligt förekommande fraser ur vuxnas tal. De menar att dessa färdiga fraser ligger till 

grund för barnets grammatiska utveckling och även att det är fördelaktigt för barnet att lära sig hela 
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fraser som förekommer ofta i språket och därmed är användbara direkt, så att de inte behöver bygga 

upp dem från början. De argumenterar för att barn återanvänder yttranden som de får som input och 

när de har fått en tillräckligt stor mängd använder de dessa för att generalisera mönster och därmed 

bygga upp en produktiv grammatik. I början av språkutvecklingen menar de att barn är begränsade av 

inputen, men när de har fått tillräckligt mycket för att generalisera fram en egen grammatik kan de bli 

mer flexibla. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning (Tomasello, 2003; 2009; Wray, 1999; Wray & Perkins, 2000) 

förväntas resultaten i den här studien visa att en hög användning av fasta uttryck hos föräldrarna 

påverkar barnens ordförråd positivt. En hög andel lexikaliserade meningsramar i föräldrarnas tal, d.v.s. 

fasta uttryck där enheter kan bytas ut, förväntas påverka barnens ordförråd positivt, eftersom Wray 

(1999) menar att vuxna ofta presenterar nya ord i kända ramar. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur användningen av fasta uttryck ser ut i svenskt 

barnriktat tal under barnets första år och vid 24 månaders ålder i fråga om kvantitet och kvalitet, och 

att undersöka om och hur användningen av fasta uttryck under samma tidsintervall påverkar barnets 

språkutveckling i fråga om lexikonets storlek vid 30 månaders ålder.  

3.2 Frågeställningar 

Frågeställning 1:  

Hur ser användningen av fasta uttryck i svenskt barnriktat tal ut under det första levnadsåret och vid 

24 månader i fråga om i) kvantitet och ii) kvalitet (hur stor andel av de fasta uttrycken som är idiom 

och fixerade fasta uttryck, lexikaliserade meningsramar och personliga fasta uttryck)? 

Frågeställning 2:  

Hur påverkas det produktiva ordförrådet vid 30 månaders ålder av den totala användningen av fasta 

uttryck i barnriktat tal under det första levnadsåret och vid 24 månader? 

Hypotes 1:  

Det produktiva ordförrådet vid 30 månaders ålder förväntas påverkas positivt av en hög användning av 

fasta uttryck under det första levnadsåret och vid 24 månader. 

Frågeställning 3:  

Hur påverkas det produktiva ordförrådet vid 30 månaders ålder av användningen av fasta uttryck vid i) 

3 månader, ii) 6 månader, iii) 9 månader, iv) 12 månader och v) 24 månader? 

Frågeställning 4:  

Hur påverkas det produktiva ordförrådet vid 30 månaders ålder av hur stor andel av föräldrarnas fasta 

uttryck som är i) idiom och fixerade fasta uttryck, ii) lexikaliserade meningsramar som förekommer 

hos flera föräldrar, och iii) personliga fasta uttryck? 

Hypotes 2:  

Det produktiva ordförrådet vid 30 månaders ålder förväntas påverkas positivt av en hög andel 

lexikaliserade meningsramar under det första levnadsåret och vid 24 månader.  

Frågeställning 5: 

Finns någon variation över tid gällande användningen av fasta uttryck i barnriktat tal under det första 

levnadsåret och vid 24 månader?  
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4. Metod 

4.1 Material 

De data som används i studien kommer från MINT-projektet (Modelling Infant Language Acquisition 

from Parent-Child Interaction), en pågående longitudinell studie om hur multimodal interaktion mellan 

föräldrar och barn påverkar språkutvecklingen. Projektet kommer att resultera i en multimodal korpus, 

med annoterade inspelningar av förälder-barn-interaktion var tredje månad från att barnen är 3 

månader tills de är 3 år. 

4.1.1 Deltagare 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut till 2000 slumpmässigt utvalda nyblivna föräldrar till barn 

födda i augusti eller september 2013 i Stockholmsområdet. Adresserna erhölls från Skatteverket. Av 

de familjer som fick en inbjudan påbörjade 85 studien. Vid 30 månader var 72 familjer fortfarande 

med i projektet.  

4.1.2 Inspelningssituation 

Inspelningarna av materialet gjordes i interaktionslabbet på Institutionen för lingvistik vid Stockholms 

universitet. I inspelningsrummet fanns tre väggfasta kameror och en actionkamera som sattes fast på 

förälderns bröst.1 I rummet fanns även en rundupptagande kondensatormikrofon och både föräldern 

och barnet var utrustade med varsin mikrofonmygga.2  

I inspelningsrummet fanns ett antal leksaker, bland annat två böcker, en kofamilj, en bil, en kudde och 

ett täcke. Där fanns även tre gosedjur, Mo, Na och Li, som föräldrarna instruerades att benämna för 

barnen. I övrigt uppmanades föräldrarna att leka fritt med barnen på samma sätt som de skulle göra 

hemma. Inspelningarna varade i ca 15-20 minuter. 

4.1.3 Annotering av filer 

Multimodal annotering av materialet gjordes i programmet ELAN (Brugman & Russel, 2004) av 

forskare och forskningsassistenter. Filerna annoterades utifrån en detaljerad mall (Bilaga 2). 

Annoterarna hade även veckoliga möten för att diskutera svåra eller oklara fall. När det gäller vokal 

annotering av föräldrar och barn definierades yttranden som en ljudsträng omgiven av tystnader. Både 

tal och ickespråkliga vokaliseringar, som hostningar och harklingar, annoterades. Annoteringen 

innefattade både transkribering av talet och klassificering av yttrandena i olika kategorier, bland annat 

fasta uttryck. 

4.1.4 Urval 

För den här studien valdes tio förälder-barndyader ut, fem pojkar och fem flickor. Eftersom 

multimodal annotering är mycket tidskrävande baserades urvalet på hur mycket material som fanns 

                                                      
1 De väggfasta kamerorna var av modell Canon HDMI XA10. Actionkameran var av modell GoPro Hero3. 

2 Kondensatormikrofonen var av modell AKG SE 300 B. Mikrofonmyggorna var Sennheiser eW 100 G2. 
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annoterat när uppsatsarbetet tog sin början. Filerna som användes är från inspelningar när barnen var 

3, 6, 9, 12 och 24 månader gamla.  

För varje fil valdes fem minuter av fri interaktion ut, utan forskare i rummet. Föräldrarnas tal till 

barnen under de valda tidsspannen analyserades. Allt tal räknades som barnriktat när föräldrar och 

barn var ensamma utan forskare i rummet. I en av filerna, 6M0Z, talar en förälder både svenska och ett 

annat språk med barnet. I den filen valdes fem minuter där det förekom så lite av det andra språket 

som möjligt. 

4.2 Definition av fasta uttryck 

4.2.1 Definition i annoteringsmallen 

Fasta uttryck är en av aspekterna som annoterades med en specifik tagg i materialet och det fanns 

beskrivet i annoteringsmallen (Bilaga 2) hur fasta uttryck skulle hanteras. Dock lämnar mallen det till 

viss del öppet för annoterarna att själva tolka vad som räknas som fasta uttryck, eftersom både 

regelrätta idiom, flexibla uttryck och föräldrarnas personliga fasta uttryck innefattas i den definition 

som ges av annoteringsmallen. Bedömningarna kan alltså skilja sig åt mellan olika annoterare. 

4.2.2 Definition i den här studien 

Definitionen av fasta uttryck i den här studien baseras främst på Wray och Perkins (2000). De 

definierar fasta uttryck som en ordsträng som verkar lagras hel i lexikonet och som plockas fram i sin 

helhet, utan att genereras på nytt varje gång den yttras. Eftersom detta både innefattar idiom och det 

som av Pawley och Syder (1983) kallas lexikaliserade meningsramar (flexibla uttryck där enheter kan 

bytas ut) behandlar den här studien båda typerna av fasta uttryck.  

De fasta uttrycken i det aktuella materialet delades in i tre kategorier: 

i) Idiom och fixerade fasta uttryck. Exempel: ”tittut”. 

ii) Lexikaliserade meningsramar som förekommer hos flera föräldrar. Exempel: ”titta X, ”har du sett 

X”, ”X säger Mo”, ”kan du säga X”. 

iii) Personliga fasta uttryck, alltså uttryck som är specifika för en förälder. Exempel: ”det var ju kul”. 

I den första kategorin inkluderades både idiom och uttryck som inte är regelrätta idiom, men som är så 

fasta att de inte kan ändras på något sätt. Detta innefattar exempelvis fraser som förekommer vid lekar 

och som inte går att variera, som ”tittut”, och kallas i den här studien för fixerade fasta uttryck. 

Eventuella idiom identifierades med ordspråkslexikon. 

För att identifiera de lexikaliserade meningsramarna som förekommer hos flera föräldrar användes en 

anpassad version av den metod som användes av Cameron-Faulkner et al. (2003). För att tas med i den 

här studien var uttrycken tvungna att förekomma minst fyra gånger hos fem av dyaderna. Uttrycken 

fick varieras så länge ramen var densamma, exempelvis räknades ”var är kossan” och ”var är kossan 

någonstans” som samma ram, men inte ”var tror du att kossan är”.  

Personliga fasta uttryck identifierades också utifrån Cameron-Faulkner et al. (2003) och var tvungna 

att förekomma minst fyra gånger hos en och samma förälder för att räknas som ett personligt uttryck. 
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4.3 Databehandling och analys 

4.3.1 Databehandling 

Föräldrarnas yttranden under den valda tidsramen exporterades till ett Excel-blad, där annoteringarna 

kontrollerades manuellt utifrån den definition av fasta uttryck som användes i den här studien. Antal 

fasta uttryck räknades ut per fil och de fasta uttrycken delades även in i grupper utifrån de tre 

kategorier som definierats ovan (se avsnitt 4.2.2). Här togs ingen hänsyn till eventuella repetitioner av 

uttrycken, utan varje förekomst av ett uttryck räknades som ett separat.  

Hur stor andel av den totala mängden yttranden som var fasta uttryck räknades också ut, för att 

kompensera för att föräldrarna inte pratar lika mycket och ge en mer balanserad bild av mängden fasta 

uttryck som användes. För att räkna ut andelen fasta uttryck i varje fil räknades det totala antalet 

yttranden. Här togs ickespråkliga yttranden som hostningar, harklingar och skratt bort. Även yttranden 

markerade som sång togs bort, eftersom endast spontant tal undersöktes i den här studien. 

Andelen av den totala mängden fasta uttryck under alla inspelningstillfällena som tillhörde de olika 

kategorierna räknades ut för varje förälder. 

4.3.2 SECDI 

SECDI (Swedish Early Communicative Development Inventories) är en enkät där föräldrarna bland 

annat uppskattar storleken på barnets produktiva ordförråd och grammatiska utveckling. Det är en 

svensk variant av The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDIs) (Fenson et 

al., 1993), utarbetad av Berglund och Eriksson (2000a). SECDI är utformad för att mäta 

kommunikativa egenskaper hos barn i åldrarna 8-28 månader. Det finns två delar som syftar till att 

mäta två olika åldersgrupper. SECDI – words & gestures (w&g) används för att mäta barn mellan 8-16 

månader. SECDI – words & sentences (w&s), som använts för den här studien, är anpassad för barn 

mellan 16-28 månader. Den innehåller en del med ord, där föräldrarna får kryssa i vilka ord barnet kan 

producera (här inkluderas även ord som uttalas ”fel”, men som man ändå hör vad de är). Den andra 

och tredje delen innehåller feedback-morfem respektive pragmatiska aspekter, som att förstå och 

producera olika tempus, och kunna förstå och prata om saker som inte är närvarande. 

CDIs har blivit ett vanligt mätverktyg för barns språkutveckling och används i många länder. 

Fördelarna med CDIs är att de är kostnadseffektiva och lätta att administrera; dessutom har föräldrarna 

en stor inblick i barnens språkutveckling. Nackdelen är att föräldrar kan vara partiska (Law & Roy, 

2008). SECDI har utvärderats för att se om det är ett lämpligt verktyg för att mäta svenska barns 

språkutveckling, och både SECDI – w&g och SECDI – w&s har funnits vara pålitliga vad gäller detta 

(Berglund & Eriksson, 2000b). 

För att mäta barnens aktiva ordförråd vid 30 månaders ålder användes SECDI – w&s från 30-

månadersinspelningarna.  

4.3.3 Statistisk analys 

Eventuella samband mellan antalet fasta uttryck respektive vilken typ av fasta uttryck som användes 

och SECDI vid 30 månader testades genom regressionsanalys. Den totala andelen fasta uttryck som 

användes av alla föräldrar jämfördes över tid, för att se om användningen av fasta uttryck förändras i 

och med att barnen blir äldre. För att undersöka detta användes parvisa t-test.  
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5. Resultat 

5.1 Ordförråd och fasta uttryck 

Resultaten i den här studien syftar till att förklara den variation i produktivt ordförråd som finns vid 30 

månaders ålder. Barnens ordförråd och dess utveckling mellan 18 och 30 månaders ålder presenteras i 

figur 1. Det finns en stor variation mellan barnen, där det lägsta ordförrådet vid 30 månader ligger 

under 200 ord och det högsta ligger på strax under 700 ord. Däremellan finns en ganska jämn 

spridning. Figur 1 visar också en variation gällande utvecklingstakten av barnens ordförråd. 

 

 

Figur 1. Utveckling av produktivt ordförråd mellan 18 och 30 månaders ålder för de tio barnen i studien. 

Den första frågeställningen gällde hur användningen av fasta uttryck ser ut i svenskt barnriktat tal 

under det första levnadsåret och vid 24 månaders ålder i fråga om kvantitet, d.v.s. hur många och hur 

stor andel fasta uttryck som används, och kvalitet, d.v.s. vilken typ av fasta uttryck som används 

(idiom och fixerade fasta uttryck, lexikaliserade meningsramar som förekommer hos flera föräldrar 

och personliga fasta uttryck) och i vilka proportioner dessa förekommer. Resultaten av detta redovisas 

i tabell 1 och figur 2.  

Det finns en tydlig variation i användandet av fasta uttryck, både mellan förälder-barndyaderna och 

inom dyaderna mellan åldrarna (Tabell 1). Föräldrarna i studien använder mellan 5 och 50 fasta 

uttryck, alltså mellan 1 % och 44 % av antalet yttranden, per session. Andelen fasta uttryck överlag är i 

genomsnitt drygt 20 % av antalet yttranden. 



 

12 

 

Tabell 1. Andel fasta uttryck (kursiv) av totalt antal yttranden och antal fasta uttryck (fetstil) för varje 

förälder-barndyad och ålder samt genomsnittet av andelen fasta uttryck (kursiv) och antalet fasta uttryck 

(fetstil) för varje ålder. 

Dyad 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 24 mån 

6M0Z 0,2 24 0,1 9 0,33 17 0,01 5 0,21 23 

7M0Z 0,16 13 0,15 17 0,1 10 0,28 37 0,24 23 

8M0Z 0,26 28 0,43 48 0,26 24 0,16 20 0,44 37 

1M1Z 0,13 14 0,17 25 0,27 34 0,39 50 0,15 18 

5M1Z 0,24 30 0,21 36 0,19 35 0,15 15 0,29 30 

4M2Z 0,3 42 0,22 23 0,18 12 0,25 26 0,2 23 

5M2Z 0,16 11 0,1 7 0,17 10 0,31 27 0,35 31 

6M2Z 0,36 49 0,23 28 0,31 28 0,17 25 0,16 23 

7M2Z 0,23 32 0,3 41 0,19 19 0,32 35 0,15 14 

5M4Z 0,18 22 0,16 21 0,18 25 0,33 41 0,3 36 

Genomsnitt 0,22 26,6 0,2 25,5 0,22 21,5 0,24 28,1 0,25 25,8 

 

Gällande kvaliteten på de fasta uttrycken, d.v.s. fördelningen mellan de tre kategorierna, dominerade 

de lexikaliserade meningsramarna (Figur 2). Andelen lexikaliserade meningsramar utgjorde hos åtta 

av tio förälder-barndyader över 80 % av det totala antalet fasta uttryck. Både andelen idiom och 

fixerade fasta uttryck och personliga fasta uttryck låg under 20 % hos alla förutom 7M2Z, där andelen 

personliga fasta uttryck översteg 25 %. I kategorin idiom och fixerade fasta uttryck förekom inga 

regelrätta idiom, utan endast fixerade fasta uttryck, som ”tittut”. 

 

 

Figur 2. Fördelningen av fasta uttryck mellan de olika kategorierna i procent. 
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5.2 Samband mellan fasta uttryck och ordförråd 

Den andra frågeställningen gällde hur det produktiva ordförrådet vid 30 månader påverkas av den 

totala användningen av fasta uttryck i barnriktat tal under det första levnadsåret och vid 24 månaders 

ålder. Sambandet mellan det totala antalet fasta uttryck som användes av föräldrarna vid samtliga 

sessioner och SECDI vid 30 månader testades med en regressionsanalys, men resultatet var inte 

signifikant (Figur 3). Det kunde inte påvisas något samband mellan det totala antalet fasta uttryck och 

barnens produktiva ordförråd vid 30 månader. Studien gav inget stöd till hypotes 1, d.v.s. att en hög 

användning av fasta uttryck skulle påverka ordförrådet positivt. 

 
Figur 3. Punktdiagram över de tio förälder-barndyaderna illustrerar att inget samband kunde påvisas 

mellan det totala antalet fasta uttryck i barnriktat tal hos föräldrarna och barnens ordförråd vid 30 

månaders ålder. 

Den tredje frågeställningen gällde huruvida ordförrådet vid 30 månaders ålder påverkas av 

föräldrarnas användning av fasta uttryck vid 3, 6, 9, 12 respektive 24 månader. Den statistiska 

prövningen av ett eventuellt samband mellan antalet fasta uttryck som användes vid de respektive 

åldrarna och SECDI vid 30 månader gjordes med hjälp av en regressionsanalys. Inget samband kunde 

påvisas vid någon av åldrarna. 

Den fjärde frågeställningen gällde hur det produktiva ordförrådet vid 30 månaders ålder påverkas av 

hur stor andel av föräldrarnas totala antal fasta uttryck som tillhörde de tre kategorierna: idiom och 

fixerade fasta uttryck, lexikaliserade meningsramar som förekommer hos flera föräldrar och personliga 

fasta uttryck. Ett eventuellt samband prövades med en regressionsanalys, men resultatet visade inget 

samband. Studien kunde inte ge stöd åt hypotes 2, alltså att en stor andel lexikaliserade meningsramar 

förväntades påverka ordförrådet positivt.  

Andelen fasta uttryck i de olika åldrarna jämfördes för att se om det på gruppnivå skedde någon 

utveckling över tid. Detta testades med hjälp av parvisa t-test för alla åldrarna. Detta innebär att 10 

parvisa tester gjordes på samma datamatris, d.v.s. signifikansgränsen bör justeras till ett lägre värde 
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(Bonferroni-korrektion: α = 0,05/10 = 0,005). Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan de 

olika åldrarna. På gruppnivå skedde alltså ingen utveckling i användningen av fasta uttryck över tid. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens metod utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

6.1.1 Studiens validitet 

I den här studien användes material från inspelningar i labbmiljö, vilket kan ha påverkat studiens 

validitet. Fördelen med den här typen av inspelningssituation är att det är lätt att kontrollera att 

situationen är likadan för alla barn och föräldrar, både gällande miljö och leksaker. Även om 

föräldrarna fick instruktionen att leka fritt med barnen som om de vore hemma och inte direkt var 

styrda av forskarna finns en risk att situationen påverkat föräldrarnas interaktion med barnen. 

Föräldrarna var medvetna om att de blev inspelade och det är möjligt att de korrigerat sitt beteende 

något på grund av det. Dock utgår den här studien från att materialet trots allt till största del återspeglar 

en normal interaktion mellan förälder och barn, eftersom alla människor även blir iakttagna när de är 

ute bland folk och kan korrigera sitt beteende på grund av det. Detta är alltså inte specifikt för 

forskningssituationen. 

Det skulle också kunna ifrågasättas om den situation som spelas in är representativ för den interaktion 

som barnen normalt har med föräldrarna och därmed för det språk som barnen får som input. 

Cameron-Faulkner et al. (2003) menar att leksituationer är representativa för det språk som barn 

normalt möts av, men de använde sig av korpusdata från heminspelningar. Detta är en faktor som är 

värd att ta hänsyn till, eftersom det innebär att inspelningssituationerna kan skilja sig åt både i 

huruvida de är typiska och representativa. 

Det är också värt att påpeka att det inte alltid är samma förälder som spelas in tillsammans med 

barnen. I de flesta inspelningarna är mammorna med, men i flera filer är det pappor som spelas in. 

Detta kan eventuellt påverka resultaten lite eftersom analysen inte har tagit hänsyn till att det ibland är 

olika föräldrar som medverkar vid olika åldrar, men å andra sidan finns det ingen anledning att tro att 

användningen av fasta uttryck skulle skilja sig åt mellan män och kvinnor. Dessutom ger det faktum 

att båda föräldrarnas tal fångas upp av studien antagligen en mer verklighetstrogen bild av den 

språkliga input som barnet normalt får i sin vardag. Därutöver får barnen med största sannolikhet även 

språklig input från andra källor, till exempel från vuxna på förskola och andra i barnens närhet. 

6.1.2 Studiens reliabilitet 

Gällande studiens reliabilitet behöver SECDI diskuteras. SECDI är en enkät som föräldrarna själva 

fyller i för att mäta barnens språkliga utveckling. Utvärderingar av både SECDI och CDIs i allmänhet 

har gjorts (Berglund & Eriksson, 2000b; Law & Roy, 2008) och visar att det är ett pålitligt 

mätinstrument. Dock måste man ta med i beräkningen att det, trots att det är standardiserat, kan 

påverkas av hur tillåtande föräldrarna är för ”fel” former av ord. Det finns både fördelar och nackdelar 

med SECDI, som också tas upp av Law och Roy (2008). Föräldrarna har en tydlig bild av det egna 

barnets språkutveckling, vilket möjliggör att detaljerad information kan erhållas därifrån. Detta är 

positivt, men det finns också en möjlighet att föräldrarna antingen överskattar eller underskattar det 

egna barnets språkförmåga. 
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När materialet annoterades i MINT-projektet markerades fasta uttryck av annoterarna med en särskild 

tagg. Annoteringen av materialet var utgångspunkten för analysen i den här studien, men eftersom det 

är olika annoterare och mallen lämnar en del tolkningsutrymme kan bedömningar ha blivit olika. 

Eftersom annoteringen inte heller överensstämde helt med den definition och metod som användes i 

den här studien, fick klassificeringen av fasta uttryck korrigeras manuellt i efterhand för att 

överensstämma med definitionen som användes här. Detta gällde framför allt lexikaliserade 

meningsramar som används av flera föräldrar, eftersom dessa var annoterade i underkant. I den här 

studien användes Cameron-Faulkner et al. (2003) för att bestämma vad som räknades som en 

lexikaliserad meningsram, och det mesta av det som räknades in där hade inte annoterats som fasta 

uttryck från början, utan korrigerades under databehandlingen. 

De tidigare studier som har gjorts på detta område har använt datadrivna metoder för att plocka ut 

vanligt förekommande fraser och meningsramar.  Detta har gjorts manuellt i den här studien och 

mycket tålamod och konsekvens har krävts. Databehandlingen har varit mycket tidskrävande och det 

är möjligt att den mänskliga faktorn här, liksom i den ursprungliga annoteringen, kan ha bidragit till ett 

par misstag här och där. Detta skulle kunna påverka studiens reliabilitet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i tidigare forskning om barns 

språkutveckling, barnriktat tal och fasta uttryck.  

6.2.1 Diskussion kring ordförråd och fasta uttryck 

Det finns en stor variation i storlek på ordförråd hos de tio barn som har undersökts i den här studien. 

Syftet med studien var att försöka förklara en del av den variation som förekommer, även om det 

självklart finns många variabler som påverkar hur språkutvecklingen ser ut. 

Resultaten visade en stor variation i föräldrarnas användning av fasta uttryck, både mellan och inom 

dyaderna mellan de olika åldrarna. Andelen fasta uttryck i föräldrarnas tal låg i genomsnitt på drygt 20 

% vid samtliga inspelningstillfällen, och ingen signifikant skillnad mellan åldrarna kunde påvisas. 

Detta innebär att det trots den stora variationen ändå inte skiljer speciellt mycket i användningen av 

fasta uttryck mellan åldrarna. Att en så pass stor andel av talet verkar bestå av fasta uttryck stöds av 

tidigare forskning. Cameron-Faulkner et al. (2003) visade att en stor andel av mödrarnas yttranden (51 

%) började med någon av 52 fraser, vilket också tyder på en hög andel fasta uttryck. 

Resultaten i fråga om kvantitet, d.v.s. hur stor andel av föräldrarnas tal som var fasta uttryck (i 

genomsnitt drygt 20 %), skiljer sig dock från en del tidigare studier. Altenberg (1998: 101-102) visade 

att uppemot 80 % av allt tal i den korpus han undersökt bestod av återkommande ordkombinationer 

och fokuserade särskilt på ordsekvenser där minst tre ord i följd var desamma, och för att betraktas 

som ett fast uttryck skulle det förekomma minst tio gånger. Anledningen till att den här studiens 

resultat skiljer sig så drastiskt från detta kan bero på flera saker, dels att det är en mycket mindre 

datamängd, dels att definitionen av fasta uttryck skiljde sig från Altenbergs (och möjligen var något 

striktare) och dels att den här studien behandlar barnriktat tal. Dock går det att konstatera att fasta 

uttryck är vanligt förekommande både i barn- och vuxenriktat tal. 

När det gäller fördelningen av fasta uttryck mellan de olika kategorierna dominerade lexikaliserade 

meningsramar, och hos de flesta föräldrarna översteg andelen lexikaliserade meningsramar 80 % av 

det totala antalet fasta uttryck. Detta verkar gå i linje med det som påstås av Pawley och Syder, 
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nämligen att en engelsk modersmålstalare har flera hundratusen lexikaliserade meningsramar i 

lexikonet (1983: 213). Förutsatt att detta även gäller för svenska, vilket är rimligt att anta, är det inte 

konstigt att fördelningen av fasta uttryck mellan de olika kategorierna såg ut som den gjorde. 

Att andelen idiom och fixerade fasta uttryck var så pass liten är också logiskt med tanke på hur 

barnriktat tal ser ut. Snow (1977: 36) menar att barnriktat tal bland annat kännetecknas av en 

semantisk enkelhet, vilket skulle kunna förklara varför idiom verkar vara ovanligt i barnriktat tal. 

Idiom kännetecknas av att de har lite eller ingen kompositionalitet (Wray & Perkins, 2000), vilket 

också gör dem mer semantiskt komplexa. Alltså är det inte så troligt att de skulle förekomma frekvent 

i barnriktat tal. Detta visades också i resultatet, där alla uttryck som förekom i den kategorin var 

fixerade fasta uttryck, som tittut, vilka är starkt förknippade med specifika lekar eller situationer. Det 

förekom inga idiom i materialet. 

6.2.2 Diskussion kring samband mellan fasta uttryck och ordförråd 

Med utgångspunkt i Wray (1999), Wray och Perkins (2000) och Tomasello (2003; 2009) var den 

första hypotesen i den här studien att en hög användning av fasta uttryck skulle påverka barnens 

produktiva ordförråd positivt, både eftersom fasta uttryck antas vara en hjälp med processandet av 

språk och för att barn får nya ord i kända ramar. Resultaten i den här studien har dock inte kunnat 

styrka något samband mellan användningen av fasta uttryck och språkutveckling, mätt i produktivt 

ordförråd vid 30 månaders ålder. Detta gällde både den totala användningen av fasta uttryck under det 

första levnadsåret och vid 24 månaders ålder och vid de olika åldrarna separat.  

Det finns flera möjliga förklaringar till att resultaten ser ut som de gör. Den första är att det inte finns 

något samband mellan vuxnas användning av fasta uttryck och barns språkutveckling. Detta skulle i så 

fall tala emot den forskning som har gjorts i ämnet, till exempel av Cameron-Faulkner et al. (2003), 

Wray (1999), Wray och Perkins (2000) och Tomasello (2003; 2009).  

En annan förklaring till resultaten är just det som Wray (1999) påpekar gällande användningen av fasta 

uttryck, nämligen att de är kontextberoende och att en anledning till att människor använder fasta 

uttryck i en hög utsträckning är att mycket av vårt beteende består av återkommande situationer. Detta 

gör att vissa uttryck blir standard i specifika situationer. Inspelningssituationen i den här studien är 

väldigt likartad för alla förälder-barndyader och inspelningstillfällen, i och med att den sker i samma 

rum, att det finns samma leksaker och böcker för alla och dessutom att föräldrarna blivit tillsagda att 

benämna de tre gosedjuren Mo, Na och Li. Detta innebär att situationen och kontexten för 

interaktionen är konstant i alla inspelningar, vilket kan ha lett till att användningen av fasta uttryck 

också har blivit mycket likartad, både mellan dyader och över tid.  

Cameron-Faulkner et al. (2003) menar att leksituationer generellt är representativa gällande det språk 

som barn får som input. Detta gällde dock leksituationer hemma, vilket innebär att det ändå antagligen 

skiljde sig åt en hel del i fråga om vilka leksaker som fanns tillgängliga, vad de lekte, hur rummen såg 

ut och så vidare. Trots att syftet med MINT-projektet är att återspegla typisk interaktion, kan det 

faktum att inspelningssituationen är så pass kontrollerad gällande hur rummet ser ut och vad som finns 

i det ha påverkat användningen av fasta uttryck och därmed resultaten i den här studien. Detta beror 

alltså på att användningen av fasta uttryck är så pass kontextberoende. 

6.2.3 Diskussion kring fördelning mellan kategorier och ordförråd 

En av studiens hypoteser var att fördelningen av fasta uttryck mellan de tre kategorierna i) idiom och 

fixerade fasta uttryck, ii) lexikaliserade meningsramar som förekommer hos flera föräldrar och iii) 
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personliga fasta uttryck, har en inverkan på barnens produktiva ordförråd vid 30 månaders ålder. En 

hög andel lexikaliserade meningsramar förväntades ha en positiv inverkan på ordförrådet, eftersom 

Wray (1999) menar att föräldrar ofta presenterar nya ord i fasta ramar. Resultaten i denna studie kunde 

inte styrka ett samband mellan andelen lexikaliserade meningsramar och barnens ordförråd. 

Här är det återigen värt att poängtera att andelen fasta uttryck som tillhörde de olika kategorierna var 

snarlik mellan förälder-barndyaderna, oavsett hur många fasta uttryck som användes totalt. Detta 

innebär att den lilla variation som fanns inte påverkade barnens ordförråd. Det hade möjligen varit 

bättre att undersöka hur stor variation det fanns inom kategorin lexikaliserade meningsramar, d.v.s. 

hur många olika lexikaliserade meningsramar som föräldrarna använde. 

6.2.4 Studiens överförbarhet 

Det går även att ifrågasätta hur generaliserbart resultatet i den här studien är, med tanke på att 

materialet är så litet. Studien behandlar bara tio förälder-barndyader, med fem inspelningar à fem 

minuter per dyad, vilket ger 250 minuter interaktion. Eftersom materialet är så litet är det svårt att dra 

generella slutsatser och det är möjligt att resultaten skulle se annorlunda ut om fler förälder-

barndyader hade undersökts.  

Det är även möjligt att urvalet av föräldrar och barn inte är representativt för hela befolkningen, 

eftersom MINT-projektet är en frivillig studie där föräldrarna själva har fått anmäla intresse. Det leder 

till att det kanske inte är ett representativt urval av föräldrar som själva väljer att delta med sina barn i 

forskning.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Den här studien har undersökt fasta uttryck i barnriktat tal hos tio förälder-barndyader under det första 

levnadsåret och vid 24 månaders ålder, både deskriptivt och för att finna ett eventuellt samband med 

barnens språkutveckling. Eftersom materialet var så pass litet och generaliserbarheten därför kan 

ifrågasättas vore det intressant att göra en liknande studie med ett större material, både med fler barn 

och fler åldrar representerade.  

Den här studien har fokuserat på det totala antalet fasta uttryck som föräldrarna använde och hur 

fördelningen av de fasta uttrycken såg ut mellan de olika kategorierna, och har inte tagit hänsyn till 

eventuella repetitioner av uttryck. Det vore därför relevant att göra en studie som även tog variationen 

hos de fasta uttrycken i beaktande, för att se om det är relevant för språkutvecklingen och även ge en 

mer rättvis bild av hur varierat språk föräldrarna använder med sina barn. 
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7. Slutsatser 

I den här studien har användningen av fasta uttryck i svenskt barnriktat tal under barnens första 

levnadsår och vid 24 månaders ålder undersökts, både i fråga om kvantitet och kvalitet.  

Resultaten visade en stor variation mellan förälder-barndyaderna och mellan åldrarna, men 

användningen av fasta uttryck låg i genomsnitt strax över 20 % i alla åldrar. Gällande fördelningen av 

de fasta uttrycken mellan de tre kategorierna, i) idiom och fixerade fasta uttryck, ii) lexikaliserade 

meningsramar som förekommer hos flera föräldrar och iii) personliga fasta uttryck dominerade 

lexikaliserade meningsramar, som i de flesta fall utgjorde över 80 % av det totala antalet fasta uttryck. 

Detta går i linje med resultat från tidigare forskning.  

Studien kunde inte påvisa något samband mellan den totala användningen av fasta uttryck i barnriktat 

tal under det första levnadsåret och vid 24 månaders ålder och barnens produktiva ordförråd vid 30 

månaders ålder. Hypotes 1, att en hög användning av fasta uttryck skulle påverka ordförrådet positivt, 

kunde inte bekräftas. 

Studien kunde inte heller påvisa något samband mellan användningen av fasta uttryck vid någon av de 

undersökta åldrarna och barnens produktiva ordförråd vid 30 månader. 

Gällande fördelningen mellan de tre kategorierna och barnens produktiva ordförråd vid 30 månader 

kunde inget samband påvisas. Hypotes 2, att det produktiva ordförrådet vid 30 månader förväntades 

påverkas positivt av en hög andel lexikaliserade meningsramar under det första levnadsåret och vid 24 

månaders ålder, kunde inte bekräftas. 

Studien kunde inte påvisa någon variation över tid gällande användningen av fasta uttryck i barnriktat 

tal under det första levnadsåret och vid 24 månaders ålder. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

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 

mailto:eevak@ling.su.se
http://www.epn.se/start/bakgrundbestaemmelser/lagar-och-foerordningar.aspx
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Bilaga 2. Annoteringsnyckel för vokal annotering i 

ELAN 

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” 
{ord} Markerar att målordet är det inom klamrarna fast uttalet kan vara hursomhelst 

(främst barn men kanske även föräldrar med knackig svenska), t ex: 

”{krokodilen} e 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.  

/approximation of 

sound/ 

Används för hostningar, harklingar, flämtningar, visslanden, pussljud, etc.  

/grymtning x 2/ = ljudet upprepas 
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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. 

#word/sound# 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: 

### 

¨word/sound¨ Sjungande, nynnande 

#VR 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? 

#IN 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 

#LA Ord eller fras på annat språk än svenska.  

Sätt [ ] runt ordet/frasen: 

 [#LA the thing] du vet 

Vet du inte språket sätt [#LA xxx] 

#FS 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. 

#UG 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. 
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