
HVORDAN LÆRER MENNESKEBØRN 
OG HUMANOIDE ROBOTTER SPROG?

-  NYE FORSKNINGSHORISONTER I STUDIET AF 
SPROGTILEGNELSE OG KOGNITIV UDVIKLING

Hvad kan humanoide, 
dvs. menneskelignende, 
robotter lære os om men
neskebørn? Som en del af 
det nyligt afsluttede EU-FP7 
projekt 'ITALIC har forskere 
ved Syddansk Universitet 
i Sønderborg undersøgt 
de længe anerkendte og 
uafklarede spørgsmål om 
den forunderlige måde, som 
børn tilegner sig talesprog 
på. Som et led i at få en større 
forståelse herfor, har man 
anvendt den nyeste teknologi 
inden for kognitiv robotik.

Den kognitive videnskabs 
uløste gåde
Hvordan lærer børn deres modersmål? Netop 
fordi det er en naturlig udvikling, synes mange 
mennesker måske, at emnet er ret uinteressant: 
Handler det ikke bare om, at børn efterligner 
de voksnes tale, og så tilsætter nogle sporadi-
ske mærkværdige fejl? Svaret herpå er ganske 
klart nej! Bortset fra det faktum, at begrebet 
efterligning’ faktisk er et ganske kompliceret

puslespil i sig selv, producerer børn mange 
kuriøse sprogstrukturer, som de helt sikkert 
aldrig har hørt fra voksne omsorgspersoner 
eller fra deres forældre. Og der er en slående 
systematik i dette: Fra et voksenperspektiv 
har alle børn, trods deres forskelligheder, 
en tendens til at lave samme type af ’fejl’. 
Derudover er rækkefølgen, hvorpå mange af 
disse fænomener opstår (og senere forsvin-
der igen), bemærkelsesværdig ens. Dette kan 
muligvis forklare, hvorfor mysteriet om børns 
sprogtilegnelse længe har fascineret forskere 
fra fagområder så forskellige som lingvistik, 
psykologi, filosofi, datalogi, kunstig intelligens 
og kognitiv neurovidenskab. Til dato er det 
tværfaglige studium af det menneskelige sind 
dog stadig en af de største uløste gåder inden 
for den kognitive videnskab.

Chomskys universelle grammatik
Indtil for nylig var det en almindelig anta-
gelse, at dette puslespil kun kunne løses ved 
at hævde, at en mystisk såkaldt ’Universel 
Grammatik’ (’The Theory of Universal Gram-
mar’, herefter UG), var en del af den genetiske 
begavelse, som alle børn bliver født med. En
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idé som den mest berømte lingvist af alle, 
Noam Chomsky, gjorde sig til talsmand for. 
Ganske vist er det umiddelbart en absurd 
tanke, at der skulle være ’indbygget’ en vis 
viden om den grammatiske struktur i sproget 
i den menneskelige hjerne, men Chomsky 
fremlagde et overbevisende argument for sin 
teori om en universel grammatik. For det 
første ville hans biologiske forklaring kunne 
redegøre for, hvorfor alle normalt udviklede 
mennesker tilegner sig sprogkundskaber uan-
set deres intelligensniveau, men også hvorfor 
kun mennesker er i stand til at mestre det 
menneskelige sprog i dets fulde kompleksitet 
-  trods mange forsøg på at undervise dyr og 
maskiner. For det andet foreslår Chomsky, at 
teorien også kan forklare, hvorfor omfanget af

(1) a. The man is here.
b. The man will leave. -

fejl stadig er stærkt begrænset, når børn gen-
nem tale søger at mestre grammatik: Chomsky 
hævder, at hovedparten af de talrige, logisk 
mulige regler, som man kan påberåbe sig for 
at forklare et bestemt sprogligt fænomen, 
aldrig forekommer i virkeligheden hos børn. 
Det er man kommet frem til, fordi det har 
vist sig, at børn aldrig bruger disse regler, 
når de taler. For at illustrere dette, så lad os 
se på Chomskys (1955, 1980) eksempel på, 
hvordan man danner spørgsmål på engelsk. 
Ved første øjekast vil et barn, som står over 
for sætningspar som i eksempel (la) og (lb) 
— ifølge Chomsky — tro, at engelske ja-nej 
spørgsmål bliver dannet ved blot at flytte 
hjælpeverbet (eller et såkaldt kopulaverbum*) 
op i starten af sætningen:

Is the man here? 
Will the man leave?

Men eksempel (2a) og (2b) viser, at denne simple regel ikke er korrekt. 
(2) a. [The man who is here] is tall.

b. *Is [the man w ho___ here] is tall?

For at danne den korrekte sætningsstruktur, er en mere kompleks regel nødvendig. 
Denne vises i eksempel (2c):

c. Is [the man who is here]___ tall?

*Stjernen i eksempel (2 b) angiver, at sætningen er grammatisk ukorrekt.



Den korrekte regel refererer til det første 
hjælpeverbum eller kopulaverbum (i dette 
tilfælde verbet ’Is’). Verbet følger det første 
såkaldte substantivsyntagme* i en sætning. I 
eksempel (1) består substantivsyntagmet af 
subjektskonstituenterne (dvs. grundleddets 
bestanddele) ’the man’, og i eksempel (2) af 
subjektskonstituenterne ’the man who is here’.

Derfor er Chomskys argument, at medmindre 
børn implicit ’er vidende’ om grammatiske 
begreber (herunder syntaktisk konstituent- 
struktur, subjekter og substantivsyntagmer), 
og ordstillingsregler, vil de helt sikkert først 
afprøve regel (1). Det er den simpleste regel, og 
de vil kun gøre det en kort overgang, indtil de 
har lært, at deres hypotetiske regel er forkert.

A f en eller anden grund har man aldrig ob-
serveret et barn producere strukturer som 
i eksempel (2b). Chomsky ser dette som et 
stærkt bevis for sit koncept om en UG: Han 
antager, at disse — og mange andre logisk 
mulige -  strukturer ikke opstår af den simple 
grund, at de ikke kan genereres af den bereg-
ningsmæssige arkitektur, der ligger til grund 
for sproget (eller mere specifikt syntaksen) i 
det menneskelige sind.

Ud fra dette synspunkt er det såkaldte basale 
omstillingsbord for alle menneskelige sprog — 
’den sproglige evne’ — genetisk forudbestemt. 
Indlæringen af et bestemt sprog såsom dansk, 
engelsk eller kinesisk hænger sammen med, 
at man indlærer sprogets ord samt opstiller en 
række sprog-specifikke grammatiske parametre 
for, hvordan de kan kombineres til sætninger. 
Sprogevnen i sig selv karakteriseres som et slags 
’mentalt organ’, og sprogudviklingen hos børn 
betegnes primært som en biologisk fastlagt 
’modningsproces’ snarere end som et spørgsmål 
om indlæring, der betragtes som sekundært.

Nye (tvær)videnskabelige 
tilgange afviser Chomskys teori
Chomskys teori har længe været meget ind-
flydelsesrig. Men i de seneste år har hans 
synspunkter mødt modstand fra flere viden-
skabelige felter. For det første er en ny teore-
tisk model for sprog og sprogtilegnelse blevet 
udviklet i lingvistik og psykologi, nemlig 
den brugsbaserede konstruktionsgrammatik 
(Tomasello, 2003). Denne alternative brugs-
baserede sprogteori understreger vigtigheden 
af hukommelse og indlæring. Ud fra denne 
overbevisning vil børn der indlærer engelske 
ja-nej spørgsmål ganske enkelt lære mange 
konkrete spørgsmål udenad for derefter at 
genkende deres skematiske strukturelle lig-
heder (dvs. den ’regel’, der ligger implicit i de 
konkrete spørgsmåls udformning). Men de 
udleder ikke lighederne mentalt via aktivering 
fra en angivelig ’underliggende’ deklarativ 
(dvs. fremsættende) sætning*.

For det andet har hele det kognitive viden-
skabsfelt bevæget sig væk fra at søge at forstå 
det menneskelige sind som en legemlig fri-
gjort, beregningsmæssig arkitektur af den 
slags, som Chomsky forestillede sig. I stedet 
er det nu almindeligt at antage, at kognition 
— dvs. tanke-, erkendelses- og indlæringspro-
cesser — fundamentalt set er legemliggjort. 
Det betyder, at det er uløseligt forbundet 
med organismens fysiske interaktion med 
dets omgivelser. En af konsekvenserne af dette 
nye perspektiv er, at der ikke er plads til en 
dedikeret sprogteori, der hylder den antagelse, 
at menneskelig kognition har et indkapslet 
grammatik-specifikt ’modul’, som Chom-
sky foreslår. Tværtimod antages det, at sprog 
trækker på den samme form for strukturer og 
repræsentationer som f.eks. sansning og mo-
torisk kontrol, og at der er tætte forbindelser 
og interaktion mellem sproglig udvikling og 
almen kognitiv udvikling.
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Og for det tredje har de seneste årtier budt 
på en række vigtige teknologiske gennem-
brud inden for områder som datalingvistik, 
maskinlæring* og kognitiv robotik, der har 
skabt både nye metoder og nye indsigter i 
kompleksiteten af tilegnelsespuslespillet, det 
såkaldte ’acquisition puzzle’. For eksempel 
påviste Lewis og Elman (2001), at et kunstigt 
neuralt netværk vil foretrække den gram-
matiske ytring (eksempel 2c) frem for den 
ugrammatiske (eksempel 2b), når netværket 
er opøvet med ytringer som i eksempel (1) 
og lignende naturligt forekommende ytrin-
ger, selv om begge typer af ytringer som i 
eksempel 2b og 2c ikke er kendt af det neu-
rale netværk i forvejen. Årsagen er, at det 
neurale netværk kan kombinere flere logisk 
uafhængige generaliseringer med det ’input’, 
det modtager. F.eks. kan substantivsyntagmer 
opføre sig som konstituenter (bestanddele); 
de kan være komplekse; de kan følge hjæl-
peverbet i spørgsmåls-konstruktioner; og de 
kan overføre disse generaliseringer til nye, 
hidtidig ukendte, kontekster, hvor alle disse 
betingelser gøres gældende på samme tid. 
Og hvis et relativt simpelt, kunstigt neuralt 
netværk kan gøre dette, hvorfor skulle den 
langt mere komplekse barnehjerne så ikke 
også være i stand til at mestre det?

'ITALK'-projektet
Den forskning, jeg beskriver i resten af denne 
artikel, blev udført som en del af et EU-pro- 
jekt, der på en og samme tid trak på alle disse 
nye indsigter og tilgange: ITALK-projektet. 
Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem 
forskere inden for datalogi, ’developmental’ 
robotteknologi, kognitiv lingvistik, psykologi 
og kognitiv neurovidenskab. Blandt andet 
var projektet inspireret af den brugsbaserede 
model for børns sprogtilegnelse samt den 
legemliggjorte kognitionshypotese. I projektet

søgte vi at udvikle disse forskningsfelters teo-
retiske forudsigelser ved at udføre forskellige 
eksperimenter med en legemliggjort robot- 
lørner* (dvs. en menneskelignende robot som 
skal tilegne sig sproglige kundskaber). Målet 
med projektet var at studere integration og 
overførsel afhandling og sprogkundskab hos 
robotter — heraf forkortelsen ’ITALK’ -  der 
står for ’Integration and Transfer of Action 
and Language Knowledge in Robots’. Sagt på 
en anden måde kan projektet beskrives som 
et studie af interaktionspotentialet mellem 
sensomotorisk erfaring, begrebsdannelse og 
en stadig temmelig primitiv form for kognitiv 
sprogudvikling hos en fysisk legemliggjort 
robot. Robotten, som vi brugte til disse eks-
perimenter, var en såkaldt ’infanoid I-Cub’ 
platform (se billede 1), dvs. en maskine, der er 
specielt designet til at ligne et menneskebarn.

Eksperimenterne blev enten gennemført 
direkte med robotten eller på en software-
simulator, der kørte med den samme kode, 
og som indeholdt de samme sensoriske data, 
men ikke havde forbindelse til den menne-
skelignende robot.

Et af projektets eksperimenter
I det følgende vil jeg fokusere på et af disse 
eksperimenter og beskrive, hvordan det sam-
lede de forskellige dele af de forskningsfelter, 
der bidrog til projektet. Formålet med dette 
eksperiment var at studere forekomsten af en 
elementær form for sproglig og adfærdsmæs-
sig generaliseringsfærdighed — eller det man 
med andre ord kan beskrive som lørnerens 
opdagelse af kompositionalitet*. Inden for 
forskningen i børns sprogtilegnelse markerer 
denne opdagelse en banebrydende overgang 
fra såkaldte ’holofraser’* (dvs. udenadlærte 
ordstrenge som f.eks. ’lemme-see\ som børn 
indlærer som sammensatte ’lange ord’) til en
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Billede 1: Post.doc. Arne Zeschel med 
’infanoid I-Cub’-robotten og 

forskningsleder Kerstin Fischer.

opfattelse af de frie og produktive ordkombi-
nationer (som f.eks. ’lemme + V ’ som i ’lemme 
try, 'lemme go', 'lemme taste' osv., og senere 
også den endnu mere skematiske form (som 
f.eks. 'let + NP+V’ som i 'let her drag', ’1 et
the man sleep’, 'let it ring’ osv.) For at kunne 
mestre disse ordkombinationer, er lørneren 
nødt til at gennemgå en erkendelsesproces, så 
en given sproglig formulering, som oprindeligt 
blev indlært som en kompleks helhed, faktisk 
kan analyseres i delkomponenter. Med den 
erkendelse er lørneren i stand til at identificere, 
at disse komponenter kommer fra bestemte 
kategorier og kan erstattes af andre ord in-
den for deres respektive ordklasse. Inden for 
robotteknologi er sådan en kompositionalitet 
et særdeles ønskværdigt resultat for en robots 
handlingskundskaber: Hvis en robot har lært 
at nedbryde en kompleks adfærd i bestemte 
konstituerende elementer, og hvis robotten har 
grupperet disse elementer i passende kategorier, 
kan den begynde at rekombinere elementerne 
fra disse kategorier. For eksempel kan en robot, 
der har lært at udføre en handling over for et 
bestemt objekt, herefter udføre denne handling 
over for andre objekter, som den kender, og 
dermed rekombinere den indledende tilret-
telæggelse af handling + et givet objekt.

Med udgangspunkt i dette ræsonnement 
bestod den første del af eksperimentet i at 
undervise robotten i en række adfærdsmønstre 
samt sproglige praksisser for disse adfærds-
mønstre. I den anden del af eksperimentet 
var vores interesse at identificere robottens 
evne til at nedbryde både handlingerne og 
deres sproglige praksisser i komponentdele 
for derefter at rekombinere dem på forskellig 
vis. Dette ville gøre det muligt for robotten at 
forstå ukendte kommandoer og efterfølgende 
udføre de handlinger, den blev beordret til. Vi 
opererede med tre former for generel adfærd: 
Det at pege på et objekt {'indicate'), det at få 
kontakt med et objekt (’touch’) og det at flytte 
et objekt {'move'). Lad mig give et eksempel 
eller to. F.eks. skulle robotten lære at få sin arm 
i kontakt med et rødt objekt, der var placeret 
foran den, og den skulle lære at associere den-
ne handling med den relativt simplificerede 
sproglige formulering 'touch-red'. Et andet 
eksempel er, at robotten skulle lære at få sin 
arm i kontakt med et blåt objekt og derefter 
holde gang i bevægelsen i et stykke tid for at 
skubbe objektet hen til en ny placering, mens 
den samtidig skulle associere denne adfærd 
med den sproglige formulering 'move-blue'. 
På den måde håbede vi, at robotten ville lære
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Vores robot, der bar leert a t udføre en 
handling over fo r  et bestemt objekt, 

kan herefter udføre denne handling overfor 
andre objekter, som den kender. D erm ed  
kan robotten rekombinere den indledende 
tilrettelæggelse afen  handling med et givet 
objekt. ”

betegnelserne for i alt tre forskellige handlin-
ger — ’touch’, ’move’ og ’indicate’ såvel som 
betegnelserne for tre forskellige objekter - ’red’, 
’blue’ og ’green. Håbet var, at robotten herefter 
ville være i stand til at udlede betydningen af 
f.eks. ’move-red', såfremt den allerede havde
udregnet betydningen af henholdsvis ’move’ 
og ’red’ fra formuleringer som ’move-blue’, 
’touch-red, 'indicate-green og lignende.

Hvad fik vi ud af eksperimentet?
Eksperimentet var en succes; i et vist omfang 
af de mange forsøg viste det sig, at vores robot 
konstruerede bestemte koncepter for sensomo- 
toriske erfaringer i relation til at flytte, røre 
eller pege på objekter, der enten var røde, blå 
eller grønne. Samtidig var robotten i stand til 
at forbinde koncepterne med de tilsvarende 
sproglige formuleringer, for derefter at kunne 
overføre det oplevede input og danne nye, 
hidtil ukendte ordkombinationer, som den 
herefter ville udføre korrekt.

Det er klart, at syntaksen for en simpel to-
ords ytring, såsom ’move-blue’, er meget langt 
fra den krævende kompleksitet, man finder i 
naturlige sproggrammatikker. Kun tiden vil 
derfor vise, i hvor høj grad projektets neurale

netværkstilgang til sprogindlæring kan ska-
leres op. På den anden side er kravet om at 
arbejde med en fysisk funderet lørner, som 
kan associere sproglige symboler med oplevede 
betydninger faktisk også en fordel. Med sådan 
en tilgang er det ganske enkelt ikke muligt 
at henvise til, at alle uløste problematikker 
er hævet over ens egen forskningsdisciplin 
for derefter at formulere problemet i enklere 
vendinger. En sådan beslutning vil nemlig un-
dervurdere opgavens sande kompleksitet, som 
f.eks. den hypotetisk bekvemme beslutning 
om udelukkende at reducere sproget til form 
på bekostning af dets konceptuelle indhold. 
Set i dette lys er det fornuftigt at starte i det 
små, men samtidig fastholde det store billede, 
når man skal planlægge de næste skridt. Alt 
i alt er puslespillet langt fra samlet endnu, 
men i det mindste er de mange forskellige 
brikker endelig begyndt at blive sat sammen 
på en seriøs måde.
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Abstract
We taught a humanoid robot a number of different actions involving a number of dif-
ferent objects (e.g., touching a green object, moving a red object etc.) alongside a number 
of simplified linguistic labels for these behaviours (e.g., ‘touchg-reen’, ‘move-red’ etc.). The 
robot managed to learn the associations between the behaviours and their linguistic labels, 
and it succeeded in recognising the compositional structure of the behaviours and their 
associated linguistic descriptions (ACTION/VERB+OBJECT/NOUN). Moreover, it was 
able to generalise the learned instructions to novel, previously untrained action+object- 
combinations (e.g., touch-red). This corresponds to the task of learning and decomposing 
so-called ‘holophrases’ in early child language acquisition.
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* Begrebsafklaring
Psykolingvistik: Et forskningsfelt der beskæf-
tiger sig med de mentale strukturer og proces-
ser, som ligger til grund for menneskesprog.

Korpuslingvistik: En gren af sprogforsknin-
gen, som baserer den sproglige analyse på en 
tekstsamling; et tekstkorpus. Korpuslingvi-
stik inddrager andre grene af sprogforsknin-
gen, heks. morfologi, der er studiet af ord 
og ordklasser, herunder ordenes bøjning og 
grundform, samt syntaks, der er studiet af, 
hvordan ord forbindes, så de danner sætnin-
ger. Rækkefølgen af sætningsled som subjekt, 
verballed og objekt følger bestemte regler i 
grammatikken for det pågældende sprog.

Kognitiv modellering: Et forskningsfelt in-
den for computervidenskaben som beskæftiger 
sig med simulering af menneskelige problem-
løsninger og mentale arbejdsprocesser i en 
databehandlet model.

’Developm ental Robotics’ (DevRob): En
ny tilgang inden for kunstig intelligens og 
robotik som fokuserer på en autonom selv-
organisering. Tilgangen er inspireret af forsk-
ningsfelterne ’developmental psychology’ og 
developmental neuroscience. DevRob kaldes 
nogle gange også for epigenetisk robotik.

Brugsbaseret lingvistik : Synonymer er em-
pirisk lingvistik, empirisk baseret lingvistik 
og sprogbrugsbaseret lingvistik (SBB).

Maskinlæring: Et forskningsfelt inden for 
kunstig intelligens som beskæftiger sig med

design og udvikling af algoritmer, der kan 
tå computere til at udvikle adfærd baseret på 
empirisk data, f.eks. fra sensoriske data eller 
fra databaser. Et specifikt fokusområde er at få 
computeren til at lave automatisk genkendelse 
af komplekse mønstre og foretage intelligente 
beslutninger.

Substantivsyntagme-. Den ordgruppe der 
danner sig omkring et substantiv, f.eks. bil. 
Et substantivsyntagme består foruden af selve 
den substantiviske kerne som regel at et de-
terminativ, dvs. et bestemmerled, og et eller 
flere attributiver, dvs. beskrivende led, f.eks. 
den bil som holdt i gården.

Deklarativ sætning: En deklarativ sætning 
fremsætter (giver tilsagn om noget) eller påstår 
noget, f.eks. bogen ligger på bordet’; ’vi kom-
mer og hjælper jer med flytningen på lørdag’.

Kopulaverbum : Et kopulaverbum er et 
udsagnsord som sætter lighedstegn mellem 
grundleddet og omsagnsled til grundled, f.eks. 
'være’, ‘blive’, ‘hedde’, ‘synes’ og ‘kaldes’.

Holofrase: Et uanalyserbart sprogligt udtryk 
for et komplekst indhold.

Lorner: En person -  i dette tilfælde en person-
lignende robot — der er i gang med at tilegne 
sig et (fremmed)sprog.

Kompositionalitet-. Den regelstyrede kom-
bination af lingvistiske enkeltudtryk til større 
helheder.




