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Utterance Types, Subordinate Clauses and Utterance Length 

in Swedish Children Aged Three and Four Years 

 

Abstract 

Children’s utterances have been studied in different languages; however, only a few studies 

refer to Swedish. The aim of the present study is to describe utterance types, subordinate 

clauses and utterance length for a group of three and four year old Swedish children without 

known functional impairments. 

The study included 29 children, 17 girls and 12 boys, in a larger city in the south-east of 

Sweden. The children, all native Swedish speakers, were aged 3;0 to 4;11. Sound recordings 

were made during a playing session with one of the authors in the children’s day care centers. 

The utterances were divided into the categories elliptical responses, incomplete and partly 

unintelligible utterances, imitative utterances and independent utterances. Mean Length of 

Utterance (MLU) was calculated for the 50 first independent utterances. Subordinate clauses 

were classified and counted and placement of the sentence adverb was studied. 

Elliptical responses were frequently used. Incomplete or partly unintelligible utterances were 

relatively common, but imitative utterances were rare. Subordinate clauses were used by 23 of 

the 29 children. Relative subordinate clauses were the most common type, and were used 

across the age range. Most of the children placed the sentence adverbial correctly. The 

children had utterances ranging from one to 23 words, and the most common utterance length 

was four words. The MLU ranged from 2.36 to 7.04. Frequent use of subordinate clauses 

resulted in a higher MLU. The older children used subordinate clauses more frequently and 

had a lower percentage of elliptical responses. The MLU had a tendency to increase with age. 

The great variety in the results shown in the present study, can be explained by the fact that 

children aged three and four are in a process of developing their language. Children with a 

more frequent use of subordinate clauses had higher MLU values, suggesting a relation 

between language complexity and MLU. The results show that MLU is a reliable measure of 

children’s language level in the ages three and four years. 

 

Keywords: Mean Length of Utterance, MLU, utterances, language development, subordinate 

clause, three-year-olds, four-year-olds 



 
 

 

Sammanfattning 

 

Barns yttranden har undersökts i flera studier på olika språk, men det finns endast ett fåtal 

studier som berör det svenska språket. Syftet med föreliggande studie är att beskriva 

yttrandetyper, bisatser och yttrandelängd hos en grupp tre- och fyraåriga svenska barn utan 

kända funktionsnedsättningar. 

 

I studien deltog 29 barn, 17 flickor och 12 pojkar, i en större tätort i sydöstra Sverige. Barnen 

var i åldern 3;0 till 4;11 och hade svenska som modersmål. Ljudupptagning skedde under 

samtal i en leksituation med en av uppsatsförfattarna på barnens förskola. Yttrandena delades 

in i kategorierna elliptiska svarsyttranden, ofullständiga eller delvis oförståeliga yttranden, 

imitativa yttranden och självständiga yttranden. Yttrandemedellängd (eng: Mean Length of 

Utterance, förkortat MLU) räknades ut för de 50 första självständiga yttrandena. Förekomst 

av olika bisatstyper och placering av satsadverbial i bisatser undersöktes också. 

 

Elliptiska svarsyttranden var vanliga hos barnen. Ofullständiga eller delvis oförståeliga 

yttranden förekom i viss utsträckning, och imitativa yttranden var ovanliga. Bisatser förekom 

hos 23 av de 29 barnen. ”Som” var den vanligaste bisatsinledaren och förekom i hela 

åldersgruppen. De flesta barnen placerade satsadverbialet korrekt i bisatserna. Barnens 

yttranden var mellan ett och 23 ord långa, och den vanligaste yttrandelängden var fyra ord. 

MLU varierade från 2,36 till 7,04. Frekvent användning av bisatser gav högre MLU. De äldre 

barnen använde fler bisatser och hade en mindre andel elliptiska svarsyttranden. MLU hade 

en viss tendens att öka med ålder. 

 

Barn i åldern tre till fyra år befinner sig i en språklig utvecklingsfas, vilket speglas i den stora 

variationen i resultaten. Att barn som använde många bisatser hade högt MLU tyder på ett 

samband mellan språklig förmåga och yttrandelängd. Detta visar i sin tur att MLU är ett 

tillförlitligt mått på barns språkliga nivå i åldern tre till fyra år. 

 

Nyckelord: yttrandemedellängd, Mean Length of Utterance, MLU, yttranden, yttrandetyper, 

bisatser, barns språkutveckling, 3-åringar, 4-åringar. 
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Tack, Inger, för gott handledarskap! 

 

Tack till våra fantastiska nära och kära som stöttat oss och gett värdefulla synpunkter! Vi vill 

också tacka varandra för gott samarbete, många skratt och härlig stämsång. 

 

Sist men inte minst ett stort tack till Kasper och Milla, som hållit oss sällskap och med glatt 

humör och magi fått barnen att prata! 

 

 

Simsalabim – uppsats klar! 
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Linköping, maj 2014 
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Bakgrund 

 

Inledning 

 

Språk är en viktig förmåga för att interagera med omgivningen. Barns språkinlärning sker 

huvudsakligen under de första fem levnadsåren. Redan i spädbarnsstadiet känner barnet igen 

sitt modersmål och börjar härma omgivningens tal. Att ha kunskap om barns typiska 

språkutveckling är en förutsättning för att kunna utreda och behandla barn med språkstörning. 

Ett sätt att bedöma barns språk är att mäta yttrandemedellängd. Yttrandemedellängd (på 

engelska Mean Length of Utterance, förkortat MLU) anses vara ett användbart mått på barns 

språkliga nivå upp till cirka fyra års ålder och kan mätas i ord eller i morfem. Analys av barns 

bisatsanvändning och yttrandetyper kan också ge information om den språkliga nivån. 

 

  

Språk och samtal 

 

Språket är ett viktigt redskap för att utveckla och utbyta tankar och känslor samt för att 

samarbeta och vara delaktig i samhället. Språket har också en viktig roll för lärande och 

förståelse för egna och andras kulturer. Genom samtal skapar man mening och en gemensam 

förståelse för olika händelser, företeelser och sammanhang (Bjar & Liberg, 2010). Språk 

förekommer i olika former, bland annat teckenspråk, skriftspråk och talspråk. Skriftspråket är 

normaliserat och standardiserat, medan talspråk präglas av en stor variation (Hultman, 2003). 

I skriftspråk används i regel långa och fullständiga meningar. I talspråk, däremot, används i 

stor utsträckning korta fraser och ofullständiga meningar (Håkansson & Hansson, 2007). När 

delar av en mening utelämnas, eftersom de är underförstådda i sammanhanget, kallas 

yttrandet elliptiskt. Elliptiska yttranden är framför allt vanliga som utropssatser och som svar 

på frågor. (Josefsson, 2001; Norrby, 2004). En elliptisk utropssats är till exempel ”Snygg 

väska!”, som i fullständig form skulle uttryckts ”Vilken snygg väska du har!”. Ett elliptiskt 

svar är till exempel ”Bra!” när någon frågat ”Hur mår du?”. I samtal är det vanligt att talarna 

säger fel eller söker efter formuleringar, vilket leder till pauser, tvekljud, omtagningar och 

upprepningar. Det är inte heller ovanligt att meningar lämnas oavslutade. Karaktäristiskt för 

samtal är att samtalsdeltagarna växlar mellan att tala och lyssna. Denna företeelse kallas 



 

2 
 

turtagning. Ett samtal består således av olika samtalsturer, som i sin tur kan delas upp i 

yttranden (Norrby, 2004). 

 

 

Yttranden, meningar, satser och fraser 

 

Det finns olika sätt att avgränsa ett yttrande. Miller (1981) utgår från satsmelodi och 

pauslängd, medan Norrby (2004) avgränsar yttranden utifrån grammatiska egenskaper. Enligt 

Norrby motsvarar ett yttrande en syntaktiskt självständig mening. En mening kan i sin tur 

bestå av flera satser (Josefsson, 2001). 

 

En sats innehåller, med vissa undantag, ett subjekt och ett predikat. Satser indelas i 

huvudsatser och bisatser. Huvudsatser är syntaktiskt självständiga meningar, som inte är 

underordnade någon annan sats. Bisatser, däremot, är i allmänhet en del av en huvudsats och 

kan inte stå för sig själva. En syntaktiskt självständig mening består således av en huvudsats 

med eventuella tillhörande bisatser. Bisatser karaktäriseras också av att de, i de flesta fall, har 

bisatsordföljd och bisatsinledare. Bisatsordföljd innebär att satsadverbialet, till exempel 

”inte”, placeras före det finita verbet, till skillnad från i huvudsatser, där det placeras efter. Ett 

exempel på huvudsats är ”Jag kan inte”. När budskapet i stället uttrycks i en bisats, blir det 

”… att jag inte kan” (Hultman, 2003; Josefsson, 2001; Håkansson & Hansson, 2007). Alla 

bisatser har dock inte bisatsordföljd. Vissa verb, till exempel “berätta” och “säga”, kan följas 

av huvudsatsordföljd i bisats, som i följande exempel: “Han berättade, att imorgon skulle han 

minsann inte sova ut” (Josefsson, 2001). Bisatsinledare är ord som inleder bisatser. Vanliga 

bisatsinledare är bland annat “som”, “att”, ”när”, ”om” ”för (att)”, ”så (att)” och frågeord som 

“hur” och “vad” (Hultman, 2003). Många gånger stryks dock bisatsinledaren och bisatsen kan 

då vara svårare att känna igen. Det finns också några typer av bisatser som fungerar som 

självständiga meningar. Utropssatser (såsom “Så duktig du är!”) och önskesatser (såsom 

“Bara allt går bra!”) är exempel på detta (Josefsson, 2001). 

 

Satser är i sin tur uppbyggda av fraser, som kan bestå av ett eller flera ord. I många fall kan en 

fras vara en syntaktiskt självständig mening (Hultman, 2003). När en fras förekommer 

självständigt är yttrandet elliptiskt, eftersom delar av meningen utelämnas. Vissa meningar 

saknar satsform, till exempel interjektionsfraser som “fy” eller “oj” och tilltalsfraser som 

“mamma” eller “hörru”. Dessa så kallade icke satsformade meningar byggs ofta ihop med en 
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huvudsats eller bisats (Hultman, 2003). En huvudsats som byggts på kallas utvidgad sats. 

Huvudsatsen kan föregås av en icke satsformad mening eller en diskurspartikel som “vet du” 

eller följas av en upprepning eller ett tillägg. Dessa typer av satser förekommer mycket i 

talspråk och har en viktig funktion i samspelet med de andra samtalsdeltagarna (Norrby, 

2004). 

 

 

Barns typiska språkutveckling 

 

Resan mot att bli en kompetent samtalsdeltagare påbörjas redan i spädbarnsstadiet. Det lilla 

barnet börjar tidigt intressera sig för kommunikation och uppmärksammar nyanser i samtalen. 

Barnet lär sig känna igen modersmålets melodi och språkljud och härmar dessa i sitt joller. 

Vidare förstår barnet att man omväxlande ska lyssna och prata och behärskar därmed redan 

turtagning, som det flitigt övar i samspel med omgivningen (Håkansson & Hansson, 2007; 

Nettelbladt, 2007a; Nettelbladt, 2007b). 

 

Barns språkinlärning sker huvudsakligen under de första fem levnadsåren (Nettelbladt, 

2007b). Utvecklingen går från joller via ettordssatser och tvåordssatser till att innefatta allt 

fler ord. Från cirka 18 månaders ålder, i och med den så kallade ordförrådsspurten, tar den 

lexikala utvecklingen ett stort kliv framåt och den grammatiska utvecklingen tar fart 

(Strömqvist, 2010). Bisatser börjar förekomma någon gång i tvåårsåldern och inledningsvis 

utgörs de av som-bisatser. Runt två och ett halvt års ålder finns de flesta bisatstyper och vid 

tre år är samtliga typer etablerade (Håkansson & Hansson, 2007). Waldmann (2008) 

undersökte bisatsanvändningen hos fyra svenska medelklassbarn med typisk utveckling under 

åldersperioden 1;3-4;0. Det visade sig att ”som” var den vanligaste bisatsinledaren (24 %), 

följd av ”att” (19 %). Vanligt förekommande var också ”för (att)” (14 %) och temporala 

bisatsinledare som ”när” (14 %). Därefter följde frågeordsbisatser inledda av till exempel 

”hur” eller ”vad” (12 %). ”Som” var också den bisatsinledaren som började användas tidigast 

i åldrarna. I åldern tre till fyra år hade barnen i de flesta fall korrekt bisatsordföljd, det vill 

säga placerade satsadverbialet före det finita verbet (Waldmann, 2008). 

 

Vid cirka tre års ålder finns hos de flesta barn ett grundläggande ordförråd och en 

grundläggande grammatik. Därtill har basala samtalsfärdigheter utvecklats och barnet 

behärskar bland annat turtagning, att ställa och besvara frågor samt att ge och följa 
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uppmaningar. Runt tre till fem års ålder börjar barnet kunna sätta sig in i andras tankar och 

känslor (Strömqvist, 2010). Denna förmåga gör att barnet kan vidga sin förståelse för 

omvärlden och innebär en betydande kommunikativ utveckling. Barnet börjar kunna tolka och 

berätta utifrån bilder i böcker, men innehållet saknar ofta en röd tråd. Förmågan att få delarna 

i berättelsen att hänga ihop utvecklas vid ungefär fem års ålder (Strömqvist, 2010). 

 

En stadiemodell för grammatisk utveckling hos svenska barn har arbetats fram av Håkansson 

och Hansson (2007). Modellen, som beskriver utvecklingen från ettordsyttranden till 

flerordsyttranden, är baserad på tidigare språkforskning från 1960-talet och framåt av Roger 

Brown med flera. Modellen är indelad i fem stadier utifrån ålder och yttrandemedellängd. 

Treåringar har, enligt denna modell, minst tre ord i yttrandemedellängd, medan fyraåringar 

har minst fyra ord. För treåringar gäller vidare att negation i bisatser placeras före verbet även 

i konstruktioner med hjälpverb. Alla olika typer av bisatser och frågor finns också. Hos 

fyraåringar har komplexiteten utvecklats ytterligare och alla enklare former och 

konstruktioner finns (Hansson & Håkansson, 2007). 

 

Som tidigare nämndes, lär sig barn till en början språket genom att imitera vuxna. Det innebär 

att en stor del av små barns yttranden är upprepningar av samtalspartnerns tal, det vill säga 

imitativa yttranden. Bloom, Rocissano & Hood, (1976) studerade typiskt utvecklade barn i 

åldern 1;9 till 3;0 och visade att imitativa yttranden var ovanliga (1–4 %) och minskade med 

ökad ålder. Vad gäller elliptiska yttranden visade Johnston, Miller, Curtiss & Tallal (1993) att 

en grupp typiskt utvecklade barn i åldern 2;6 till 7;8 hade 24 % elliptiska yttranden. 95 % av 

de elliptiska yttrandena var svar på samtalspartnerns frågor. I en studie av Rice, Perpich, 

Rytting, Blossom, Smolik, & Thompson (2010) hade barnen i åldern 3-4 år cirka 15-20 % 

yttranden som var ofullständiga eller oförståeliga. 

 

 

Bedömning av barns språk 

 

Vid misstanke om språkstörning görs en bedömning av barnets språkproduktion och 

språkförståelse inom domänerna grammatik, ordförråd, språkljud och språkets användning i 

en social kontext (Leonard, 2000). Det finns formella tester på svenska som kan användas för 

bedömning av de tre förstnämnda domänerna, men testerna bör kompletteras med analys av 
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barnets spontantal och eventuellt frågeformulär till föräldrar och pedagoger, i synnerhet vid 

bedömning av språkanvändning (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). 

 

För att kunna utreda och behandla barn med språkstörning är det viktigt att ha kunskap om 

hur barns typiska språkutveckling ser ut. Denna kunskap förvärvas genom att undersöka hur 

barn med typisk språkutveckling presterar på språkliga test samt att analysera deras 

spontantal. Ett sätt att bedöma barns språkliga nivå utifrån spontantal är att räkna ut 

yttrandemedellängd. 

 

 

Yttrandemedellängd 

 

Yttrandemedellängd (på engelska Mean Length of Utterance, förkortat MLU) som 

ursprungligen utvecklades av Brown (1973), kan anses vara ett mått på barns språkliga nivå 

upp till cirka fyra års ålder (Hansson & Nettelbladt, 2007; Ptok & Ptok, 2008). Bedömning av 

MLU görs via analys av ett barns spontantal, som vanligen spelas in. Till skillnad från ett 

standardiserat test, är detta en tidskrävande metod på grund av det efterarbete som krävs i 

form av transkription och analys (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

 

MLU kan mätas i ord eller i morfem (Brown, 1973). Mätning i morfem har använts för att 

analysera kvalitativa aspekter av den grammatiska förmågan, men det finns en del problem 

kring detta mätsätt. Som exempel kan nämnas oregelbundet böjda verbformer med 

vokalskifte, som ”sprang”, vilka räknas som ett morfem. Om ett barn däremot säger 

”springde”, genererar det två morfem, /spring/ och /de/, vilket blir missvisande (Hansson & 

Nettelbladt, 2007). Det kan också vara svårt att avgöra om vissa fraser är inlärda i sin helhet 

och hur de i sådana fall ska hanteras. Om MLU beräknas i ord är problemet omvänt, att ord 

som består av komplexa sammansättningar eller böjningar inte ger högre MLU-värden än 

enkla oböjda ord. Innan MLU kan beräknas, behöver forskaren fastslå kriterier för 

avgränsning av yttranden och räkning av ord, eftersom endast övergripande regler finns att 

tillgå i litteraturen (Hansson & Nettelbladt, 2007). Vanligtvis görs MLU-beräkningarna på de 

yttranden som är fullständiga, förståeliga, icke imitativa och icke elliptiska (Hansson och 

Nettelbladt, 2002). För att MLU ska vara ett tillförlitligt mått krävs att beräkningen görs på 

minst några tiotal yttranden (Hansson & Nettelbladt, 2007). Casby (2011) visade dock att 

antalet yttranden som beräkningen görs på inte har så stor betydelse för resultatet. För de tio 
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barn som undersöktes var skillnaden i MLU i snitt 0,47 morfem när beräkningen gjordes på 

10 respektive 20, 50 eller 100-150 yttranden. 

 

Waldmann (2008) mätte i den tidigare nämnda avhandlingen MLU i morfem för fyra svenska 

medelklassbarn med typisk utveckling. Barnen spelades in i vardagliga situationer cirka en 

gång i månaden under åldersperioden 1;3–4;0. Studien visade att MLU ökade med ålder och 

att frekvent användning av bisatser gav högt MLU. Miller och Chapman (1981) mätte MLU i 

morfem för 123 engelskspråkiga medel- och överklassbarn i åldern 1,5 till 6 år under fri lek 

med mamman. Resultaten visade att barnets MLU förkortades om samtalspartnern ställde 

många frågor. Annat som kan ha påverkat MLU var, enligt forskarna, vem barnet pratade 

med, i vilken situation samtalet var, vilket material som användes och vilket syfte 

samtalspartnern hade med att tala med barnet. 

 

Rice, Perpich, Rytting, Blossom, Smolik och Thompson (2010) mätte MLU i både ord och 

morfem för 306 amerikanska barn, varav 170 hade språkstörning och 136 hade typisk 

språkutveckling. Materialet innehöll spontantal från barnen i åldern 2;6 till 9;0, som spelats in 

med sexmånadersintervaller under flera års tid. Materialet samlades in av personer som fått 

särskild träning i att interagera med barn. Testledarna hade instruktioner att följa barnets 

kommunikativa initiativ, att undvika att ställa frågor och att lämna en stor del av talutrymmet 

till barnet. Barnen fick under inspelningen leka med åldersadekvata leksaker. För varje barn 

samlades 200 fullständiga och förståeliga yttranden in, vilket i regel krävde cirka 20–30 

minuters inspelning. Barnen med språkstörning behövde i regel längre tid för att nå upp till 

200 fullständiga och förståeliga yttranden. Resultaten visade att barnen med typisk 

språkutveckling hade genomsnittligt MLU 3,43 ord i åldern 3;0–3;5, 3,71 ord i åldern         

3;6–3;11, 4,10 ord i åldern 4;0–4;5 och 4,28 ord i åldern 4;6–4;11. Det fanns en mycket stark 

korrelation mellan MLU beräknat på antalet ord och MLU beräknat på antalet morfem 

(r=.994 för barnen med språkstörning och r=.992 för barnen med typisk språkutveckling). 

Barnen med språkstörning hade lägre MLU både i ord och i morfem, men skillnaden var 

mindre bland de äldre barnen. (Rice och medarbetare, 2010). 

 

Hansson och Nettelbladt (2002) visade i en studie att barn med språkstörning och MLU-

matchade barn med typisk språkutveckling presterade likartat såväl på Språkligt Impressivt 

Test, SIT (Hellquist, 1989), som på test av expressiv grammatisk förmåga, i detta fall Nya 

Lundamaterialet (Holmberg & Stenkvist, 1983). Barnen med typisk språkutveckling hade ett 



 

7 
 

MLU som översteg deras ålder i år, medan barnen med språkstörning hade ett MLU som var 

minst ett ord kortare än deras ålder i år. Wieczorek (2010) jämförde MLU i ord och morfem 

mellan en engelskspråkig pojke med typisk utveckling och en med språkstörning. Pojkarna 

var matchade efter ålder och följdes under åldersperioden 3;5 till 4;5. Resultaten visade att 

pojkarna följde samma utvecklingskurva över tid, trots att pojken med språkstörning låg 

konstant efter i språkutvecklingen. Normand, Moreno-Torres, Parisse och Dellatolas (2013) 

undersökte MLU i ord hos franska två- till fyraåringar med typisk språkutveckling och visade 

en spridning i MLU från 1,0 till 6,6 ord och ett medelvärde på 3,07. 

 

Eftersom språk skiljer sig sinsemellan vad gäller ord- och meningsbyggnad, är det svårt att 

relatera svenska studier till forskning i andra språkområden. Åldern tre till fyra år är en viktig 

period för språkutvecklingen, och det är viktigt att ha tillförlitliga verktyg för att identifiera 

barn med språkstörning i åldersgruppen. Det finns endast ett fåtal svenska studier som 

undersöker yttrandetyper, bisatser och yttrandelängd hos barn, vilket motiverar föreliggande 

studie. 

 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån nedanstående frågeställningar beskriva yttrandena 

hos en grupp tre- och fyraåriga svenska barn utan kända funktionsnedsättningar. 

 

 

Frågeställningar 

 

 I vilken omfattning förekommer elliptiska svarsyttranden, imitativa yttranden, 

ofullständiga eller delvis oförståeliga yttranden och självständiga yttranden? 

 I vilken omfattning förekommer olika typer av bisatser, och hur placeras satsadverbial 

i bisatser? 

 Hur långa självständiga yttranden, mätt i MLU beräknat på antalet ord, förekommer? 

 Finns det några samband mellan variablerna MLU, antalet bisatser, ålder, tid och olika 

yttrandetyper? 
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Metod 

 

 

Urval och deltagare 

 

Deltagarna i studien utgjordes av barn i en större tätort i sydöstra Sverige. Barnen 

rekryterades i fyra stadsdelar, som ansågs socioekonomiskt representativa, eftersom de låg 

nära riksgenomsnittet avseende disponibel inkomst, utbildningsnivå och arbetslöshet. 

 

 

Inklusionskriterier 

 

För att inkluderas i studien skulle deltagarna: 

 vara 3;0 till 4;11 (år;månad) 

 ha svenska som modersmål 

 inte ha eller ha haft hörselsvårigheter 

 inte ha eller ha haft logopedkontakt och inte stå på väntelista för logopedkontakt 

 

Utifrån Statistiska Centralbyråns statistik för 2011 valdes fyra socioekonomiskt representativa 

områden ut. Därefter kontaktades verksamhetschefer för kommunala förskolor i dessa 

områden per e-post och telefon. Tre av verksamhetscheferna gav sitt samtycke till vidare 

kontakt med enheter inom området. De ansvariga pedagogerna på åtta av dessa 

verksamhetschefers förskolor kontaktades per telefon. Sju av de tillfrågade pedagogerna gav 

sitt samtycke. Därefter besöktes förskolorna och information om studien gavs muntligt samt 

genom informationsbrev (se bilaga 1 och 2). Breven innehöll information om syftet med 

studien, vad deltagande innebar och hur resultaten av studien skulle presenteras. 

Förskolepersonalen delade ut 88 informations- och samtyckesbrev till föräldrar som hade barn 

som uppfyllde inklusionskriterierna (se bilaga 3). Av de tillfrågade föräldrarna var det 41 som 

inte lämnade in samtycke. Övriga 47 gav skriftligt samtycke för sina barns deltagande och 

intygade att barnen uppfyllde inklusionskriterierna. Av de 47 barn som fått föräldrarnas 

godkännande att medverka var det 16 som föll bort. Av dessa 16 barn var tio frånvarande vid 

testtillfället, fem ville inte medverka och ett avbröt sin medverkan. I studien deltog slutligen 

31 barn. Av dessa var det 29 som producerade minst 50 självständiga yttranden inom 

inspelningstiden 30 minuter. I figur 1 framgår rekryteringsprocessen. 
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Figur 1. Rekryteringsprocessen 

 

 

Samtliga beräkningar är gjorda för de 29 barn, 17 flickor och 12 pojkar, som producerade 

minst 50 självständiga yttranden inom inspelningstiden. Barnen var i åldern 3;0 till 4;11 och 

medelåldern var 4;1 (SD 0;6). I figur 2 framgår deltagarnas köns- och åldersfördelning. 

 

 

 

Figur 2. Köns- och åldersfördelning för deltagarna, 17 flickor och 12 pojkar 

 

 

 

 

Barn vars föräldrar fått information om studien 88 

(Bortfall, icke inlämnade samtycken: 41) 

Barn som fått föräldrarnas godkännande att medverka 47 

(Bortfall, frånvarande barn: 10) 

Närvarande barn med godkännande 37 

(Bortfall, barn som inte ville medverka: 5) 

Barn som påbörjade sin medverkan 32 

(Bortfall, barn som avbröt sin medverkan: 1) 

Barn som genomförde sin medverkan 31 

(Bortfall: barn som inte uppnådde 50 självständiga yttranden: 2) 

Barn som uppnådde 50 självständiga yttranden 29 
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Datainsamling 

 

Varje barn spelades in enskilt på sin förskola. I rummet fanns båda författarna. Ett samtal 

fördes mellan barnet och en av författarna i en leksituation med fingerdockor, små mjuka 

leksaksdjur, ritmaterial och böcker. Samtalet spelades in på en M-Audio Microtrack II med 

tillhörande T-formad stereomikrofon. Barnets kön, ålder och förskola antecknades. En 

kodnyckel upprättades och förvarades på säker plats. Varje barn spelades in i 30 minuter. 

 

 

Analys av materialet 

 

Det inspelade materialet delades upp mellan författarna, och barnens tal transkriberades som 

bastranskription. All vidare analys av materialet gjordes gemensamt. Vid behov lyssnade 

författarna igenom inspelningarna och korrigerade transkriptionerna. Författarna valde att 

avgränsa yttrandena utifrån huvudsatser, i enlighet med Rice och medarbetare (2010) 

som räknar två huvudsatser som sammanfogats med “och” som två separata yttranden. Namn 

och fasta uttryck räknades som ett ord, och vid upprepningar räknades ordet eller frasen bara 

en gång, i enlighet med Brown (1973). Yttrandena avgränsades enligt följande principer: 

 Huvudsatser sammanfogade med konjunktion delades upp och räknades som separata 

yttranden. 

 Bisats eller fras som hängdes på en huvudsats räknades samman med huvudsatsen. 

 Bisats eller fras som yttrades ensam räknades som ett eget yttrande. 

 Diskurspartiklar som ”vet du” och ”titta” räknades samman med tillhörande 

huvudsats. 

 

Därefter delades yttrandena in i fyra kategorier: elliptiska svarsyttranden, imitativa yttranden, 

ofullständiga eller delvis oförståeliga yttranden och självständiga yttranden, med 

utgångspunkt i Hansson och Nettelbladt (2002). Syftet med indelningen var att de yttranden 

som MLU-beräkningarna gjordes på skulle vara representativa för barnets självständiga 

uttrycksförmåga. Författarna eftersträvade att i så låg grad som möjligt påverka barnens 

yttranden genom att i rimlig mån undvika frågor som ger elliptiska svar. I kategorin elliptiska 

svarsyttranden ingick ”ja” och ”nej” samt fraser som var svar på frågor. Yttranden som var 

elliptiska, men inte var svar på frågor, exempelvis utropssatser, räknades som självständiga 

yttranden. En utvidgad sats, som består av ett elliptiskt svar och en påbyggnad, som till 
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exempel ”nej, jag bor lite längre bort” räknades som ett självständigt yttrande. I kategorin 

imitativa yttranden ingick ord och fraser som samtalspartnern yttrade och barnet upprepade. I 

kategorin ofullständiga eller delvis oförståeliga yttranden ingick yttranden som innehöll minst 

ett förståeligt ord, men som inte var förståeliga i sin helhet eller som avbröts av barnet. När ett 

barn avbröt sig på grund av att någon av författarna började prata, räknades inte yttrandet. 

Yttranden som inte innehöll något förståeligt ord transkriberades inte, eftersom det var svårt 

att dra gränsen mellan oförståeliga yttranden och till exempel djurläten i lek. I kategorin 

självständiga yttranden ingick de yttranden som var fullständiga och förståeliga, icke imitativa 

och inte var elliptiska svar. För varje barn räknades det antal yttranden som krävdes för att 

uppnå 50 självständiga yttranden. Därefter räknades för varje barn hur många yttranden per 

kategori som förekom innan barnet uppnådde 50 självständiga yttranden. Tiden som krävdes 

för att uppnå 50 självständiga yttranden mättes. Antalet bisatser som användes fram till 50 

självständiga yttranden räknades för varje barn. Förekomst av olika bisatstyper och placering 

av satsadverbial i bisatser undersöktes också. 

 

I varje barns första 50 självständiga yttranden räknades antalet ord enligt följande principer: 

 Fasta uttryck som ”till och med” och ”i alla fall” räknades som ett ord. 

 När samma ord eller fras upprepades räknades upprepningarna bort. 

 

Ord, yttranden och bisatser räknades manuellt. Därefter räknades MLU ut för varje barn. 

Författarna valde att beräkna MLU på antalet ord, eftersom det var relevant för studiens 

frågeställningar. Tidigare studier, exempelvis Rice och medarbetare (2010), har visat att MLU 

mätt i ord korrelerar starkt med MLU mätt i morfem, vilket innebär att det inte har så stor 

betydelse vilket som väljs. Författarna bedömde att räkning av ord skulle vara mindre 

tidskrävande och ge tid till analys av yttrandetyper och bisatser. 

 

 

Statistisk analys 

 

Demografiska data och MLU bearbetades med deskriptiv statistik. Författarna bedömde att 

materialet inte var normalfördelat, eftersom det inte uppfyllde kriterierna för 

normalfördelning (Körner & Wahlgren, 2012). Därför valdes icke-parametriska tester för de 

statistiska analyserna. Analys av eventuella samband skedde med Spearman’s rank correlation 
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coefficient (r). För statistisk analys användes Microsoft Office Excel 2007 och IBM SPSS 

Statistics 22. Signifikanta samband (p<.05) tolkades enligt tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Grader av korrelation för Spearman’s rank correlation coefficient (Campbell, 2009) 

 

 r=0.20–0.39 r=0.40–0.59 r=0.6–0.70 r=0.80–1.0 

Korrelation svag måttlig stark mycket stark 

 

 

 

Etiska överväganden  

 

I informationsbreven framgick syftet med studien, vad deltagande i studien innebar och hur 

resultaten av studien avsågs att presenteras. Det tydliggjordes att barnens anonymitet 

garanterades, eftersom endast ålder och kön noterades. Vidare informerades det om att 

resultaten endast skulle presenteras på gruppnivå och att inga enskilda barns resultat skulle 

kunna spåras. Information om att resultatet kan komma att utgöra del i vetenskapliga artiklar 

gavs också. Det framgick också att samtalet skulle spelas in och att deltagarna kunde avbryta 

deltagandet i studien utan att ange orsak. Inga andra barn än de som godkänt sitt deltagande i 

studien spelades in. Föräldrarna uppmanades i informationsbrevet att berätta om studien för 

sina barn. Eftersom deltagarna i studien var barn, kunde de inte förväntas förstå vad 

deltagande i studien innebar, utan fick förlita sig på vad deras föräldrar berättade för dem. 

 

 

 

Resultat 

 

Andelen självständiga yttranden var i genomsnitt 63 % (SD 12 procentenheter). Tiden det tog 

att uppnå 50 självständiga yttranden varierade från 5;41 till 25;08 (minuter;sekunder) och var 

i genomsnitt 12;29, (SD 5;21). Den vanligaste icke självständiga yttrande yttrandetypen var 

elliptiska svarsyttranden. Bisatser förekom hos 23 av de 29 barnen. Den vanligast 

förekommande yttrandelängden var fyra ord, och MLU varierade från 2,36 till 7,04 ord 
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Yttrandetyper 

 

Andelen självständiga yttranden varierade från 33 % till 81 % och var i genomsnitt 63 % (SD 

12 procentenheter). Av de icke självständiga yttrandena var i genomsnitt andelen elliptiska 

svarsyttranden 80 % (SD 13 procentenheter), andelen ofullständiga eller delvis oförståeliga 

yttranden 19 % (SD 13 procentenheter) och andelen imitativa yttranden 1 % (SD 3 

procentenheter). I barnens yttranden fanns några exempel på fraser som förekom 

självständigt, bland annat ”Likadant med lejon”. Utvidgade satser förekom också, till 

exempel ”Vet du, på mitt jobb fanns det faktiskt mycket lejon” och ”Den andra hästen, som 

är vacker, den är väldigt hög, så hög”. 

 

 

Bisatser 

 

Barnen hade i genomsnitt 4,59 bisatser (SD 3,45). Bisatser förekom hos 23 av barnen (79 %). 

Den vanligast förekommande bisatstypen var som-bisatser (38 %); ett exempel var ”… på ett 

gammalt som inga pirater var på”. Därefter kom när-bisatser (23 %) som “Jag ska räkna 

dem när jag kommer hem” och att-bisatser (12 %) som ”Jag tycker att de röda är godast”. 

Bisatsinledarna ”för (att)”, ”så att” och ”om” förekom också, liksom frågeords-bisatser som 

inleddes med ”vad”, ”hur” eller ”vilken”. Bisatsinledarna ”som” och ”när” förekom i hela 

åldersspannet. Bisatsinledaren ”för (att)” förekom i åldern 3;5 till 4;8, och om-bisatser 

förekom i åldern 3;10-4;8. De barn som använde frågeordsbisatser var från 3;5 till 4;11, och 

de som använde att-bisatser var från 3;9 till 4;11. De barn som använde bisatsinledaren ”så 

att” var i åldern 4;0 till 4;11. Nio av barnen använde bisatser med satsadverbial. Sju av dessa 

barn placerade satsadverbialet före det finita verbet, som i följande exempel: ”Han har en 

jacka så att han inte fryser”. Två barn placerade satsadverbialet efter det finita verbet, som i 

”…ett golv som jag kunde inte stå på”. Exempel på placering av satsadverbial efter det finita 

verbet i bisats efter verbet ”säga” fanns också: ”Min mamma sa att jag får med rida på 

ridskolan”. Utelämnad bisatsinledare förekom, till exempel i detta yttrande: ”Det är där jag 

ska ställa min häst”. Vissa bisatser stod för sig själva, till exempel ”Vad fin den här var!”. 
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Yttrandelängd 

 

Det kortaste yttrandet varierade för deltagarna från ett till tre ord, och det längsta yttrandet 

varierade från fem till 23 ord. Den vanligast förekommande yttrandelängden (typvärdet) var 

fyra ord. MLU varierade från 2,36 till 7,04 ord. 

 

 

Samband mellan MLU och ålder 

 

MLU varierade från 2,36 ord (ålder 3;1) till 7,04 ord (ålder 4;9). Det yngsta barnet (ålder 3;0) 

hade 4,68 ord i MLU, och det äldsta (ålder 4;11) hade 4,84 ord. Det fanns en svag positiv 

signifikant korrelation mellan MLU och ålder (r=.391, p<.05). I figur 3 redovisas barnens 

MLU i förhållande till ålder. Trendlinjen visar en tendens till stigande MLU med ökad ålder. 

 

 

Figur 3. MLU (ord) i relation till ålder 
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Samband mellan MLU och övriga parametrar 

 

MLU hade en svag positiv signifikant korrelation med andelen självständiga yttranden 

(r=.380, p<0.5), en mycket stark positiv signifikant korrelation med antalet bisatser (r=.82, 

p<.01) och en måttlig negativ signifikant korrelation med tiden det tog att uppnå 50 

självständiga yttranden (r=-.464, p<.05). I tabell 2 framgår övriga samband med MLU. 

 

Tabell 2. Korrelationer mellan MLU och andelen självständiga yttranden, antalet bisatser och 

tiden för att uppnå 50 självständiga yttranden 

 Andel 

självständiga 

yttranden 

Antal bisatser Tid för att uppnå 50 

självständiga 

yttranden 

MLU 

mätt i ord 

 

.380
* .821

** -.464
* 

*
=p<.05, 

**
=p<.01. Spearman’s rank correlation coefficient. 

 

 

Samband mellan ålder och de olika parametrarna 

 

Ålder hade ett måttligt positivt signifikant samband med andelen självständiga yttranden 

(r=.583, p<.01) och med antalet bisatser (r=.525, p<.01). Mellan ålder och tiden det tog att 

uppnå 50 självständiga yttranden fanns inget signifikant samband. För samband mellan ålder 

och MLU, se avsnittet MLU och ålder. I tabell 3 redovisas övriga samband med ålder. 

 

Tabell 3. Korrelationer mellan ålder och andelen självständiga yttranden, antalet bisatser och 

tiden för att uppnå 50 självständiga yttranden 

 Andel 

självständiga 

yttranden 

Antal 

bisatser 

Tid för att uppnå 50 

självständiga 

yttranden 

 

Ålder 
.583

** .525
**

 -.177
ns 

**
=p<.01, 

ns
=icke signifikant. Spearman’s rank correlation coefficient. 
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Samband mellan antalet bisatser och olika parametrar 

 

Antalet bisatser hade ett måttligt positivt signifikant samband med andelen självständiga 

yttranden (r=.408, p<.05). Mellan antalet bisatser och tiden för att uppnå 50 självständiga 

yttranden fanns inget signifikant samband (p=-,307
 ns

). 

 

 

Samband mellan olika typer av icke självständiga yttranden och olika parametrar 

 

Andelen elliptiska svarsyttranden hade en måttlig negativ signifikant korrelation med ålder 

(r=.516, p<.01), MLU (r=.531, p<.01) och antalet bisatser (r=.419, p<.05). Andelen imitativa 

yttranden hade en måttlig negativ signifikant korrelation med MLU (r=.413, p<.05) och 

antalet bisatser (r=.460, p<.05). Mellan ålder och andelen imitativa yttranden fanns inget 

signifikant samband. Andelen ofullständiga eller delvis oförståeliga yttranden hade inget 

signifikant samband med någon av de undersökta parametrarna. Tiden det tog att uppnå 

självständiga yttranden hade inget signifikant samband med någon av de icke självständiga 

yttrandetyperna. I tabell 4 presenteras sambanden med de icke självständiga yttrandetyperna. 

 

Tabell 4. Korrelationer mellan elliptiska svarsyttranden, ofullständiga eller delvis oförståeliga 

yttranden och imitativa yttranden och ålder, MLU, antalet bisatser och tiden för att uppnå 50 

självständiga yttranden 

 

Ålder 
MLU 

mätt i ord 

Antal 

bisatser 

Tid för att uppnå 50 

självständiga 

yttranden 

Andel elliptiska 

svarsyttranden 
-.516

** -.531
** -.419

* .334
ns 

Andel ofullständiga eller 

delvis oförståeliga yttranden 
-.032

ns .367
ns .074

ns -.131
ns 

Andel imitativa -.363
ns

 -.413
*
 -.460

*
 .147

ns
 

*
=p<.05, 

**
=p<.01, 

ns
=icke signifikant. Spearman’s rank correlation coefficient. 
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Diskussion 

 

 

Resultaten visade en tendens till ökat MLU med ökad ålder, men den individuella variationen 

var stor. Något som i hög grad påverkade MLU var antalet bisatser, vilket även setts i andra 

studier. Eftersom olika studier gjorts på olika språk och med olika material är det svårt att 

jämföra resultaten med andra studier. På grund av att den undersökta gruppen var liten och 

hade ojämn köns- och åldersfördelning valde författarna att inte presentera något medelvärde 

för MLU utan bara spridningen. Författarna valde utifrån tidigare studier ut parametrar att 

undersöka. Andra faktorer, som inte undersöktes i studien, kan dock ha påverkat resultaten. 

 

Resultatdiskussion 

 

Strömqvist (2010) skriver att barn i åldern tre till fyra år i regel har tillägnat sig en 

grundläggande grammatik och ett grundläggande ordförråd och behärskar samtalets struktur. 

Barnet börjar också kunna förstå andras tankar och känslor och kunna anpassa sitt berättande 

efter samtalspartnern. Dock är det svårt för barn i den åldern att hålla en röd tråd genom 

berättelsen (Strömqvist, 2010). Det var tydligt att de deltagande barnen var i en 

utvecklingsfas. Vissa barn gav tillräckligt med information för att testledarna skulle förstå. 

Med andra barn var testledarna tvungna att fråga för att fylla luckor. Förmågan att hålla tråden 

varierade också mellan barnen, liksom grammatisk nivå och förståelighet. 

 

 

Yttrandetyper 

 

Många av barnens yttranden präglades av upprepningar och omformuleringar, vilket enligt 

Norrby (2004) är vanligt förekommande i talspråk. Norrby menar också att det i talspråk i hög 

grad förekommer så kallade utvidgade satser som till exempel inleds av en diskurspartikel 

eller avslutas med en upprepning eller ett tillägg, vilket också sågs bland barnen i 

föreliggande studie. Hultman (2003) beskriver så kallade icke satsformade meningar, till 

exempel interjektioner, som ofta byggs ihop med en huvudsats eller bisats. Dessa förekom 

också i föreliggande studie. Enligt Hultman (2003) kan en fras eller bisats i vissa fall fungera 

som en självständig mening, vilket också förekom hos barnen i föreliggande studie. 
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Barnen hade i allmänhet en stor andel självständiga yttranden. I genomsnitt tog det cirka 12 

minuter för barnen att uppnå 50 självständiga yttranden. Författarna upplevde att det i regel 

tog längre tid för de yngre barnen än för de äldre. Det fanns ett svagt negativt icke signifikant 

samband mellan ålder och tid för 50 yttranden. Möjligen skulle ett större studiematerial kunna 

ge ett signifikant och starkare samband. Rice och medarbetare (2010), som undersökte barn 

från två och ett halvt till nio år, redovisade att det tog cirka 20–30 minuter för deltagarna att 

uppnå 200 självständiga yttranden, vilket skulle motsvara 5,0–7,5 minuter för 50 yttranden. 

Sannolikt beror skillnaden på att de flesta barnen i studien av Rice och medarbetare var äldre 

än barnen i föreliggande studie. 

 

Rice och medarbetare (2010) fann att barn i åldern 3-4 år hade cirka 15-20 % yttranden som 

var ofullständiga eller oförståeliga. I föreliggande studie var 19 % av de icke självständiga 

yttrandena ofullständiga eller delvis oförståeliga, vilket motsvarar 3,5 % av de transkriberade 

yttrandena. Dock går det inte att jämföra studierna i detta avseende, eftersom författarna i 

föreliggande studie inte transkriberade yttranden som var helt oförståeliga. Enligt författarnas 

bedömning var det inte ovanligt att barnen hade yttranden som var helt oförståeliga. Om dessa 

yttranden hade transkriberats och räknats, hade siffrorna eventuellt varit i överensstämmelse 

med det som Rice och medarbetare redovisat. Enligt Norrby (2004) präglar ofullständiga 

yttranden även vuxnas sätt att prata. 

 

Elliptiska yttranden, där delar av meningen utelämnas, är vanliga i talspråk (Josefsson, 2001; 

Norrby, 2004). I föreliggande studie var denna typ av yttranden vanligt förekommande, i 

exempelvis ja- och nejsvar och andra yttranden som var svar på frågor från testledarna. De 

förekom också i viss mån i till exempel utropssatser. I föreliggande studie var 80 % av de icke 

självständiga yttrandena elliptiska svarsyttranden, vilket motsvarar cirka 30 % av alla 

transkriberade yttranden. Johnston och medarbetare (1993) visade att det i en grupp typiskt 

utvecklade barn i åldern 2;6 till 7;8 förekom 24 % elliptiska yttranden och att 95 % av de 

elliptiska yttrandena var svar på samtalspartnerns frågor, vilket är jämförbart med 

föreliggande studie. 

 

Imitativa yttranden var ovanliga bland barnen i studien, vilket överensstämmer med Bloom 

och medarbetare (1976), som visade att en grupp barn i ålder 1;9-3;0 hade cirka 1-4 % 

imitativa yttranden. 
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Bisatser 

 

Enligt Håkansson och Hansson (2007) finns alla typer av bisatser från tre års ålder. Detta är i 

linje med föreliggande studie, eftersom 23 av de 29 barnen använde bisatser och alla typer av 

bisatser förekom. De äldre barnen använde bisatser i högre utsträckning än de yngre. ”Som” 

var den mest förekommande bisatsinledaren, vilket överensstämmer med Waldmann (2008) 

och Håkansson & Hansson (2007). Att-bisatser var också vanliga, vilket också är i linje med 

Waldmann (2008). Dock var frågeordsbisatser vanligare i Waldmanns studie och när-bisatser 

vanligare i föreliggande studie. ”Som” var den bisatsinledaren som började användas tidigast i 

åldrarna, vilket överensstämmer med både Waldmann (2008) och Håkansson och Hansson 

(2007). Enligt Håkansson och Hansson (2007) placerar barn från tre års ålder satsadverbialet 

före det finita verbet, vilket de flesta barnen i föreliggande studie gjorde. Några barn i 

föreliggande studie placerade dock satsadverbialet efter det finita verbet, men det var 

ovanligt. Detta är också i linje med Waldmann (2008). Josefsson (2001) skriver att vissa verb, 

till exempel “berätta” och “säga”, kan följas av huvudsatsordföljd i bisats, vilket i 

föreliggande studie kunde ses i ett exempel. Det är enligt Josefsson (2001) också vanligt att 

bisatsinledaren utelämnas i talspråk, vilket också sågs i studien. 

 

 

Yttrandelängd 

 

Många forskare har mätt MLU i morfem, till exempel Miller och Chapman (1981) och 

Waldmann (2008). Andra har mätt i ord, till exempel Normand och medarbetare (2013). 

Ytterligare andra har mätt i både ord och morfem, bland andra Wieczorek (2010) och Rice 

och medarbetare (2010). Den sistnämnda visade en stark korrelation mellan MLU i ord och 

MLU i morfem. MLU-värdena i föreliggande studie varierade från 2,36 till 7,04. Enligt 

Håkansson och Hansson (2007) är MLU för svenska treåringar minst tre ord och för 

fyraåringar minst fyra. Rice och medarbetare (2010), som undersökte amerikanska barn, 

uppmätte för halvårsgrupperna inom åldersspannet tre till fyra år MLU-medelvärden från 3,43 

till 4,28 ord. Normand och medarbetare (2013) redovisade ett medelvärde på 3,07 ord för 

franska två- till fyraåringar och en spridning från 1,0 till 6,6 inom gruppen. Det är dock viktigt 

att beakta att mätningarna i de olika studierna skett på olika språk, med olika 

avgränsningsregler för yttranden och i olika stora grupper med varierande åldrar. Vidare har 

de olika studierna utgått från material inhämtat i olika samtalssituationer. Dessa skillnader gör 
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att resultaten inte blir helt jämförbara, men samtliga nämnda studier visar att MLU ökar med 

ökad ålder. 

 

 

Samband 

 

MLU hade en viss tendens att öka med ökad ålder, vilket överensstämmer med vad Miller och 

Chapman (1981), Rice och medarbetare (2010), Normand och medarbetare (2013) och 

Waldmann (2008) beskriver. Dock fanns en stor individuell variation. Något som i hög grad 

påverkade MLU var förekomst av bisatser. Detta visade också Waldmann (2008). De barn 

som använder många bisatser bygger långa yttranden och får därmed höga MLU-värden. De 

äldre barnen hade en större andel självständiga yttranden och använde sig av fler bisatser, 

vilket bör spegla deras språkliga förmåga och är i linje med vad både Waldmann (2008) och 

Hansson och Nettelbladt (2007) skriver. En stor andel självständiga yttranden och många 

bisatser ledde i sin tur till högre MLU-värden. Barn med högt MLU behövde också kortare tid 

för att uppnå 50 självständiga yttranden, vilket följer av att de behövde färre yttranden för att 

nå målantalet. De yngre barnen hade en större andel elliptiska svarsyttranden och färre 

bisatser, något som i sin tur gav lägre MLU-värden. Att de yngre barnen hade fler elliptiska 

svarsyttranden kan enligt författarna bero på att de äldre barnen i högre utsträckning byggde 

på sina elliptiska svarsyttranden, så att de blev självständiga yttranden.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Barn i åldern tre till fyra år har ofta inte hunnit komma till logoped för utredning. I denna 

studie kan det därför ha funnits barn med språkliga svårigheter som ännu inte utretts. 

Författarnas intryck var att några av barnen skulle kunna vara hjälpta av en logopedkontakt. 

Eftersom den undersökta gruppen var liten och ojämn vad gäller köns- och åldersfördelning, 

kan inga generella slutsatser dras från resultaten. Detta gjorde också att författarna valde att 

endast presentera spridningen i MLU och inget medelvärde. Författarna valde utifrån tidigare 

studier ut parametrar att undersöka. Andra faktorer, som inte undersöktes i studien, kan dock 

ha påverkat yttrandetyper, bisatser och yttrandelängd. 
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Urval och deltagare 

 

Urvalet gjordes utifrån statistik över inkomst, utbildningsnivå och arbetslöshet, vilket 

säkerställde att den undersökta gruppen var socioekonomiskt representativ för landet. 

 

En risk kunde vara att blyga barn i högre grad valde att inte medverka och omvänt att 

pratsamma barn i högre grad deltog. En annan risk kunde vara att fler föräldrar till barn med 

hög språklig kompetens anmälde sina barn till studien än föräldrar till barn med låg språklig 

nivå. Å andra sidan är en risk att fler föräldrar som hyste viss oro för sina barns 

språkutveckling anmälde sina barn. Det är svårt att avgöra i vilken omfattning ovanstående 

kan ha påverkat resultatet. Dock bör risken ses som relativt liten med tanke på den stora 

variation som barnen uppvisade vid testtillfällena, avseende deras språkliga nivå och huruvida 

de till exempel var blyga.  

 

Eftersom den undersökta gruppen dels var liten och dels hade ojämn köns- och 

åldersfördelning, gjordes inga gruppjämförelser. Om fördelningen hade varit jämn, hade det 

varit intressant att undersöka huruvida det fanns några skillnader mellan pojkar och flickor 

respektive mellan 3;0–3;5-åringar, 3;6–3;11-åringar, 4;0–4;5-åringar och 4;6–4;11-åringar. 

 

 

Datainsamling 

 

Det tog olika lång tid för barnen att komma igång att prata, troligen beroende på bland annat 

personlighet och hur väl förskolepersonalen hade förberett barnet. Eftersom 30 minuter 

spelades in med varje barn, hann ändå alla utom två uppnå 50 självständiga yttranden. Dessa 

två var så långt från 50 självständiga yttranden att de troligen skulle behövt cirka tre timmars 

inspelning för att uppnå det. 

 

Många forskare som mäter MLU, till exempel Waldmann (2008) och Miller och Chapman 

(1981), utgår från samtal mellan barnet och en förälder eller annan person som står barnet 

nära. Rice och medarbetare (2010) använde personer som från början var främmande för 

barnet. Dessa personer träffade dock barnen vid flera tillfällen under en lång period och hann 

därför etablera en relation med barnen. Föreliggande studie utgår från samtal mellan ett barn 

och en för barnet främmande person i en onaturlig situation vid ett enda tillfälle. För att 
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minska risken att detta skulle påverka resultatet, umgicks författarna med barnen en stund före 

inspelningen. Dessutom var barnen i sin vardagsmiljö på förskolan under inspelningen. 

 

Lekmaterialet som användes vid inspelningarna liknar det som använts i andra studier, bland 

annat av Rice och medarbetare (2010) och Hansson och Nettelbladt (2002). Barnen fick själva 

välja bland leksakerna och styra leken. Syftet med materialet var att det skulle generera 

mycket spontantal. Samtidigt eftersträvade författarna vid valet av leksaker att undvika 

föremål som kunde störa inspelningen genom att ge ifrån sig ljud. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet är hur många frågor författarna ställde under de olika 

inspelningarna. Enligt Miller och Chapman (1981) minskar MLU med ett ökat antal frågor. 

Strategier som användes för att generera självständiga yttranden hos barnen var att undvika 

ja/nej-frågor och andra frågor som generar elliptiska svar. Dock användes ett visst inslag av 

frågor för att visa intresse för det som barnen berättade, eftersom samtalen annars skulle ha 

blivit onaturliga. Formuleringar som ”Vad händer på bilden?” och ”Berätta om … ” användes 

i stor utsträckning. Eftersom elliptiska svarsyttranden inte ingick i MLU-beräkningarna, kan 

detta inte ha påverkat barnens MLU. Däremot kan det ha påverkat andelen elliptiska 

svarsyttranden. Författarna bedömer dock att ungefär lika många frågor ställdes till alla barn 

och att de som hade stor andel elliptiska svarsyttranden i högre grad byggde på sina svar så att 

yttrandena blev självständiga. Något annat som kan ha påverkat resultatet är barnens 

dagsform. De som till exempel var trötta eller förkylda vid testtillfället kan ha pratat mindre 

än vad de normalt skulle gjort. 

 

I de flesta MLU-studier har man samlat in 100 eller fler självständiga yttranden per barn och 

spelat in varje barn vid flera olika tillfällen, se till exempel Rice och medarbetare (2010), 

Brown (1973) och Wieczorek (2010). Andra studier har använt 50 självständiga yttranden, 

bland annat Miller och Chapman (1981). Författarna valde att sätta gränsen till 50 

självständiga yttranden och att spela in varje barn vid ett tillfälle. För att få ett säkrare resultat 

hade det dock varit önskvärt att sätta gränsen till minst 100 självständiga yttranden att och ha 

flera inspelningar per barn. Dock visade Casby (2011) att antalet yttranden inte har så stor 

betydelse för resultatet. 
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Analys av materialet 

 

De flesta forskare som undersökt yttrandelängd hos barn har använt sig av programvara som 

SALT (Miller & Chapman, 2008) eller CLAN (MacWhinney, 2000) för uträkning av MLU, 

bland andra Waldmann (2008) och Rice och medarbetare (2010). Eftersom föreliggande 

studie utgick från en hanterbar mängd data, bedömde författarna dock att det var lämpligast 

att räkna för hand. Oavsett om MLU-beräkningarna utförs för hand eller med ett 

datorprogram krävs att forskarna specificerar regler för avgränsning av yttranden och räkning 

av ord. 

 

Elliptiska och ofullständiga yttranden är representativa för hur barn pratar (Johnston och 

medarbetare, 1993; Rice och medarbetare, 2010), men eftersom dessa typer av yttranden inte 

är representativa för barns förmåga att bygga meningar, valde författarna att räkna dessa 

yttranden men inte använda dem till MLU-beräkningarna. 

 

 

Slutsatser 

 

Barn i åldern tre till fyra år befinner sig i en språklig utvecklingsfas, vilket speglas i den stora 

variationen i resultaten. Dock fanns en tendens till ökat MLU med ökad ålder. Ålder hade 

också en måttlig korrelation med antalet bisatser och andelen elliptiska yttranden. 

Korrelationen mellan antalet bisatser och MLU var mycket stark. Det innebär att de barn som 

hade höga MLU-värden använde fler bisatser, vilket tyder på ett samband mellan språklig 

förmåga och yttrandelängd. Detta visar i sin tur att MLU är ett bra mått på barns språkliga 

nivå i åldern tre till fyra år. En stor andel av barnen använde bisatser, och alla typer av 

bisatser förekom, vilket är i linje med tidigare forskning. Eftersom språk, urval och 

mätmetoder skiljer sig mellan studier, är det svårt att göra jämförelser med annan forskning på 

området. 

 

 

Kliniska implikationer och framtida studier 

 

För att kunna utreda och behandla barn med språkstörning är det viktigt att ha tillförlitliga 

jämförelsedata från barn med typisk språkutveckling. Ett sätt att inhämta denna information är 
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att analysera barns spontantal. I föreliggande studie visades samband mellan MLU och 

yttrandetyper och mellan MLU och antal bisatser. Det fanns också en viss tendens till ökad 

MLU med ökad ålder. Detta tyder på att mätning av MLU i ord är ett bra mått på barns 

språkliga nivå i åldern tre till fyra år. För att generella slutsatser ska kunna dras, bör ålders- 

och könsfördelningen vara jämn inom de olika grupperna. Författarna rekommenderar att det 

upprättas generella riktlinjer för avgränsning av yttranden och räkning av MLU på svenska, 

för att relevanta jämförelser ska kunna göras. Samtalspartnerns påverkan på barnets yttranden 

kan vara intressant att studera ytterligare. Det kan vidare vara av intresse att titta närmare på 

yttrandenas uppbyggnad vad gäller komplexitet, ordförråd och ordföljd samt hur dessa 

korrelerar med barnets språkliga nivå. Forskning om barns tal och språk relateras i allmänhet 

till den vuxna normen. Dock finns ett behov av att tydligare beskriva hur vuxna talar i 

praktiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Information till verksamhetschef 

   

Studie om barns språkutveckling 

Information till verksamhetschef 

 

Hej! 

Vi heter Lovisa Tunedal och Klas Grahn Hedlund och går det fjärde och sista året på 

Logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Under våren ska vi skriva en 

magisteruppsats, vilket är anledningen till att vi vänder oss till er. 

Logopeder arbetar med människor som har svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst 

eller sväljning. För att kunna utreda och behandla tal- och språksvårigheter hos barn är det 

viktigt att veta hur språkutvecklingen ser ut hos barn som inte har några kända problem. 

Inom ramen för vårt uppsatsarbete ska vi undersöka hur långa yttranden svenska 3- och 4-

åringar har och hur dessa yttranden är uppbyggda. För att kunna göra detta planerar vi att 

besöka förskolan i vinter för att spela in barns samtal i en leksituation. Deltagandet i studien 

tar ca 30 minuter och innebär ett samtal kring ett lekmaterial med barnet enskilt.   

Vi ber nu om ditt tillstånd att kontakta förskolepedagoger och föräldrar för att rekrytera barn 

till studien. För att bedömningen inte ska påverkas av andra faktorer ska barnen som deltar i 

studien ha svenska som modersmål, inte ha eller ha haft hörselsvårigheter och inte ha eller ha 

haft kontakt med logoped. 

Vi kommer att registrera barnets ålder och kön men resultaten kommer endast att redovisas på 

gruppnivå. Det innebär att inga enskilda barns resultat kommer att kunna spåras. Det 

inspelade materialet kommer att användas i samband med analysen och arkiveras sedan på 

Logopedprogrammet i minst fem år och kan komma att användas i vidare forskning. 

Resultatet av studien kommer att presenteras muntligt på ett seminarium och i en 

magisteruppsats som publiceras elektroniskt via Linköpings universitet.  

 

Kontakta oss gärna med eventuella frågor och funderingar kring studien!  

 

Lovisa Tunedal Klas Grahn Hedlund Inger Lundeborg Hammarström 
logopedstudent logopedstudent handledare 
xxx@student.liu.se xxx@student.liu.se xxx@liu.se 
xxxx-xx xx xx xxxx-xx xx xx 

 

 



 

 

Bilaga 2: Information till förskolepedagoger 

 

Studie om barns språkutveckling 

Information till förskolepedagoger 
 

Hej! 
 

Vi heter Lovisa Tunedal och Klas Grahn Hedlund och går det fjärde och sista året på 

Logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Under våren ska vi skriva en 

magisteruppsats, vilket är anledningen till att vi vänder oss till er. 
 

Logopeder arbetar med människor som har svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst 

eller sväljning. För att kunna utreda och behandla tal- och språksvårigheter hos barn är det 

viktigt att veta hur språkutvecklingen ser ut hos barn som inte har några kända problem. 
 

Inom ramen för vårt uppsatsarbete ska vi undersöka hur långa yttranden svenska 3- och 4-

åringar har och hur dessa yttranden är uppbyggda. För att kunna göra detta planerar vi att 

besöka förskolan i vinter för att spela in barns samtal i en leksituation. Deltagandet i studien 

tar ca 30 minuter och innebär ett samtal kring ett lekmaterial med barnet enskilt.   
 

Vi ber dig nu dela ut våra informationsbrev till föräldrarna. För att bedömningen inte ska 

påverkas av andra faktorer ska barnen som deltar i studien ha svenska som modersmål, inte ha 

eller ha haft hörselsvårigheter och inte ha eller ha haft kontakt med logoped. 
 

Vi kommer att registrera barnets ålder och kön men resultaten kommer endast att redovisas på 

gruppnivå. Det innebär att inga enskilda barns resultat kommer att kunna spåras. Det 

inspelade materialet kommer att användas i samband med analysen och arkiveras sedan på 

Logopedprogrammet i minst fem år och kan komma att användas i vidare forskning. 

Resultatet av studien kommer att presenteras muntligt på ett seminarium och i en 

magisteruppsats som publiceras elektroniskt via Linköpings universitet.  
 

Kontakta oss gärna med eventuella frågor och funderingar kring studien! 
 

 

Lovisa Tunedal Klas Grahn Hedlund Inger Lundeborg Hammarström 
logopedstudent logopedstudent handledare 
xxx@student.liu.se xxx@student.liu.se xxx@liu.se 
xxxx-xx xx xx xxxx-xx xx xx 

 

 



 

 

Bilaga 3: Information till föräldrar 

 

Studie om barns språkutveckling 

Information till föräldrar 
 

Hej! 
 

Vi heter Lovisa Tunedal och Klas Grahn Hedlund och går det fjärde och sista året på 

Logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Under våren ska vi skriva en 

magisteruppsats, vilket är anledningen till att vi vänder oss till er. 
 

Logopeder arbetar med människor som har svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst 

eller sväljning. För att kunna utreda och behandla tal- och språksvårigheter hos barn är det 

viktigt att veta hur språkutvecklingen ser ut hos barn som inte har några kända problem. 
 

Inom ramen för vårt uppsatsarbete ska vi undersöka hur långa yttranden svenska 3- och 4-

åringar har och hur dessa yttranden är uppbyggda. För att kunna göra detta planerar vi att 

besöka förskolan i vinter för att spela in barns samtal i en leksituation. Deltagandet i studien 

tar ca 30 minuter och innebär ett samtal kring ett lekmaterial med barnet enskilt.   
     
Vi ber nu om ditt tillstånd till att ditt barn deltar i studien. För att bedömningen inte ska 

påverkas av andra faktorer ska barnen som deltar i studien ha svenska som modersmål, inte ha 

eller ha haft hörselsvårigheter och inte ha eller ha haft kontakt med logoped. 
 
Vi kommer att registrera barnets ålder och kön men resultaten kommer endast att redovisas på 

gruppnivå. Det innebär att inga enskilda barns resultat kommer att kunna spåras. Det 

inspelade materialet kommer att användas i samband med analysen och arkiveras sedan på 

Logopedprogrammet i minst fem år och kan komma att användas i vidare forskning. 

Resultatet av studien kommer att presenteras muntligt på ett seminarium och i en 

magisteruppsats som publiceras elektroniskt via Linköpings universitet.  
 

Vi ber dig berätta för ditt barn om studien och fråga om barnet vill delta. Fyll därefter i 

medföljande svarstalong där du meddelar om ditt barn får medverka. 
 

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar kring studien! 
 

Lovisa Tunedal Klas Grahn Hedlund Inger Lundeborg Hammarström 
logopedstudent logopedstudent handledare 
xxx@student.liu.se xxx@student.liu.se xxx@liu.se 

xxxx-xx xx xx xxxx-xx xx xx 
  



 

 

Svarstalong angående deltagande i 

studie om barns språkutveckling 

 

Lämnas till er förskollärare senast ________________________ 
 

Kryssa i de påståenden som stämmer: 

▢ Mitt barn har svenska som modersmål. 

▢ Mitt barn varken har eller har haft hörselsvårigheter. 

▢ Mitt barn varken har eller har haft logopedkontakt och står inte i kö till logoped. 

 

Om du samtycker till att ditt barn deltar i studien, godkänner du att: 
* vi gör en ljudinspelning av samtalet med ditt barn 
* resultaten på gruppnivå kan komma att användas i framtida forskning och vid jämförelse 

med barn som har språksvårigheter 
 

Får ditt barn delta i studien? 

▢ Ja, mitt barn får delta i studien. 

 

Barnets namn: ____________________    Födelsedatum  
(åååå-mm-dd): 

___________________________ 
 

Underskrift: ______________________    Ort och datum: __________________________ 
 
 

Namnförtydligande: ______________________ 
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