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Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar ställer frågor till barn i en 

ålder av 2;3- 2;5 år med olika utvecklat ordförråd. Ett annat syfte med uppsatsen är att undersöka om 

barnen ger respons på föräldrarnas frågor samt om barnen själva ställer frågor. De frågeställningar som 

står i fokus är: Hur många ord och yttranden säger barn och föräldrar? Vilka typer av frågor ställer 

föräldrarna? Ställer barnen frågor och i så fall i vilken omfattning? Ger barnen respons på föräldrarnas 

frågor och i så fall i vilken omfattning? Är frågor överlag effektivt för att få barn i åldersgruppen att 

tala? Frågeställningarna besvaras genom språkanalyser av transkriberade dialoger mellan föräldrar och 

barn. Transkriptionerna omfattar tre timmar dialoger totalt och materialet har analyserats med hjälp av 

CLAN. Deltagarna är nio familjer från SPRINT-projektet vid Stockholms universitet. Deltagarna är 

utvalda för att representera barn med låg- respektive hög ordförrådsnivå baserat på SECDI data, ett 

svenskt normerat instrument i syfte att mäta barns ordförråd. Resultatet visar totalt cirka 2 500 

yttranden från föräldrarna och drygt 900 från barnen. I ord räknat omfattar materialet totalt cirka 11 

000 ord från föräldrarna och drygt 2 000 ord från barnen. Det råder stora procentuella skillnader 

mellan den högpresterande gruppen (höggruppen) och den lågpresterande gruppen (låggruppen) vad 

angår barnens antal yttranden och ordförråd till fördel för höggruppens barn. Föräldrarna visar inte på 

lika tydliga skillnader som barnen, men föräldrarna till barnen i höggruppen gör fler yttranden och 

använder ett mer varierat ordförråd än i låggruppen. Frågor är vanligt förekommande i föräldrars 

kommunikation med barn. Det framkommer att totalt för båda grupperna utgör frågor cirka en 

tredjedel av föräldrarnas yttranden. Vanligt förekommande frågor är ja/nej- frågor, produktiva frågor 

och frågor med hjälpverb. Barnen i höggruppen ger oftare respons på föräldrarnas frågor än barnen i 

låggruppen. Likaså ställer barnen i höggruppen oftare egna frågor än barnen i låggruppen. Den tydliga 

diskrepansen mellan grupperna indikerar att det finns samband mellan kvantitetsfaktorer i föräldrarnas 

och barnens tal samt att frågor är en metod som kan generera tal från barnen. Det kan finnas anledning 

att fundera över frågors olika komplexitet i förhållande till barnets ålder och övriga utveckling 

eftersom det framkommer att föräldrar generellt ställer komplicerade frågor. 

Nyckelord 

Frågor, svar, föräldra-barn interaktion, 2;3-2;5 år, SECDI, CLAN, SPRINT, ordförråd, 

språkutveckling, specialpedagogik.  



 

 

Abstract 

The primary purpose of this paper is to explore how parents ask questions to toddlers (in this paper 

2;3-2;5 year old children) with different vocabulary development. Another purpose of this paper is to 

explore if the children respond to questions given by their parents, and if the children ask questions 

themselves. Questions in focus for this paper are: How many words and utterances are said by the 

children and the parents? What kind of questions do the parents ask? Do the children ask questions, 

and if so, to what extent? Do the children respond to the parents’ questions, and if so, to what extent? 

Are questions generally effective in getting children to talk?  The questions are answered through 

language analysis by transcribed dialogues between parents and children, where the transcriptions 

cover three hours of dialogues in total. The material has been analyzed in CLAN. The participants are 

nine families from the SPRINT-project at Stockholm University. The participants are selected to 

represent children with low- or high vocabulary based on SECDI data, a Swedish standardized 

instrument for measuring children’s vocabulary. The result shows about 2 500 utterances by the 

parents, and more than 900 by the children, while the number of words is approximately 11 000 words 

by the parents and more than 2 000 by the children. Concerning the children’s utterances and 

vocabulary there are large differences in percentage between the groups, with an advantage for the 

children in the high performing group (HP group). The parents don’t show such distinct differences, 

but the parents in the HP group make more utterances and use more variation in their vocabulary than 

the parents in the low performing group (LP group). Questions are frequently used in parents’ 

communication with children. In total, for both groups, questions constitute one third of the parents’ 

utterances. Commonly occurring are yes- no questions, productive questions and questions with 

auxiliary verbs. The children in the HP group more frequently respond to their parents’ questions than 

the children in the LP group. Similarly, children in the HP group more frequently ask questions than 

the children in the LP group. The distinct discrepancy between the two groups indicates causality 

between quantity factors in parents’ and children’s speech. It also indicates that the use of questions 

may in general be an effective method for triggering children’s speech. In general parents ask 

complicated questions, and therefore it may be appropriate to consider variations in question 

complexity in relation to the child’s age and overall development. 

Keywords 

Questions, response, parent-child  interaction, toddlers, SECDI, CLAN, SPRINT, vocabulary, 

language development, special education. 
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"Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig till 

medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som atomen 

till kosmos. Så är det också med medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga 

medvetandets mikrokosmos" (Vygotskij, 1934). 
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Introduktion 

Inledning 

Denna uppsats handlar om hur föräldrar och barn i en ålder av 2 år;3 månader – 2 år;5 månader med 

olika utvecklat ordförråd interagerar språkligt med varandra. Empirin kommer från SPRINT; 

Språkinterventionsprojektet - Effekter av ett familjestödsprogram för att utveckla barns ordförråd och 

senare läs- och skrivförmåga, vid Stockholms universitet. Dialoger mellan föräldrar och barn i olika 

vardagssituationer har spelats in och transkriberats och analyserats. Fokus i uppsatsen är att undersöka 

hur föräldrar ställer frågor till barn och om frågor är en effektiv teknik för att generera 

språkstimulering, att barnet svarar och ett samtal på så vis uppstår. Vuxna, såväl föräldrar som 

pedagoger, möter barnet dagligen och interagerar språkligt. Dessa interaktioner sker ofta i 

vardagssituationer och det kan till exempel handla om att äta en måltid tillsammans eller en lekstund. 

Vid dessa interaktionstillfällen finns språket ständigt närvarande och utgör därmed pågående 

pedagogiska situationer både i hemmet och i förskolan.  

Ett vanligt förekommande råd från pedagoger och specialpedagoger till småbarnsföräldrar är att ofta 

läsa högt för barnet i språkutvecklande syfte. Vetenskapsrådet har i skriften ’Den hemliga koden – 

Aktuell forskning om läsning’ (2006) samlat läs- och skrivforskare som redogör för, bland annat, 

vikten av att barn får tillgång till språket via föräldrarnas högläsning. Att som förälder även ägna sig åt 

vardagliga samtal med sina barn, och ge tid för det, är av stor betydelse för språkutvecklingen (ibid., 

2006).  Det sistnämnda, de vardagliga samtalen, står i fokus i föreliggande uppsats. I uppsatsen 

undersöks hur och i vilken omfattning föräldrar talar med barnen, vilket är faktorer som går att 

påverka. Bakomliggande orsaker till varför barn utvecklas olika i sin språkutveckling undersöks inte i 

denna uppsats, men introduktionsavsnittet redogör för några sådana faktorer. 

Socioekonomiska faktorer  

Språkutvecklingen ser olika ut på grund av variationer i förutsättningar för olika barn. Vissa föräldrar 

och barn talar mer med varandra än andra och den skillnaden påverkar barnets språkutveckling 

avsevärt. Hart och Risley (2003) har gjort omfattande longitudinella studier och beräkningar av 

amerikanska barns ordförrådsutveckling. De har kunnat visa på stora skillnader mellan barn som växer 

upp i olika socioekonomiska (SES) grupper. I familjer med hög SES hade barn vid 4 års ålder samlat 

på sig erfarenhet av 45 miljoner ord, i familjer med lägsta SES var motsvarande antal 13 miljoner ord. 

Detta brukar refereras till som ”The 30 million word gap” och handlar således om konsekvensen av 

barns ordförrådsutveckling beroende av hur den tidiga språkstimuleringen och interaktionen mellan 

förälder och barn ser ut i olika hemförhållanden.  

Flera studier visar att socioekonomisk status har betydelse för barnets språkutveckling (Hart & Risley, 

1995; Panscofar & Vernon-Feagens, 2006; Westerlund, 2007; Svensson, 1993).  Även om skillnaderna 

i SES är större, och kan förväntas ha större effekter, i till exempel det amerikanska samhället, visar 

även svensk forskning att SES har betydelse för barnets språkutveckling (Westerlund, 2007; Svensson, 

1993). Svensson (1993) visar i en interventionsstudie att det var mammor i lägre socialgrupper som 

ökade språkstimulansen hos barnet mest. Svensson följde barn från 2 års ålder till 6 års ålder och 
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socialgruppsskillnaderna minskade under studiens gång, vilket tyder på att det går att påverka 

föräldrars språkstimulans (ibid., 1993).  

Stödjande miljöer för språkutvecklingen 

Barn i Sverige har förmånen att gå i förskola, ofta från 1-2 års ålder. Förskolan har en viktig 

kompenserande roll för barn där förutsättningarna för språklig stimulering inte är optimal i hemmet 

(Lpfö, 98). I det styrdokument som förskolan följer, ’Läroplan för förskolan’ (Lpfö 98, reviderad 

2010), är språket en central och återkommande punkt att utgå ifrån i den dagliga verksamheten med 

barnen. På flera ställen i läroplanen står att läsa om vikten av att barnen får utveckla sin 

kommunikativa kompetens genom lek och olika aktiviteter. I strävansmålen står uttryckligen att varje 

barn ska få utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt få leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö, 98, s.10). Motsvarande 

styrdokument för grundskolan, ’Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet’ (2011), 

tillskriver språket stor vikt i det första kapitlet som handlar om skolans värdegrund och uppdrag. I 

kursplanerna för ämnet svenska står att språket handlar om att tänka, kommunicera och lära. I det 

centrala innehållet, under rubrik ’Språkbruk’, finns ord och begrepp med från år 1 till år 9 (Lgr, 11). 

Ord och begrepp är sålunda centralt för undervisningen från det att barnen börjar i förskolan till det att 

de slutar grundskolan. Till det hör att pedagoger och specialpedagoger i förskola och grundskola har 

uppdraget att arbeta för en likvärdig utbildning, där undervisningen anpassas och tar hänsyn till 

barnens
1
 förutsättningar och behov (Lpfö, 98; Lgr, 11). Barnens tidigare erfarenheter, i form av språk 

och kunskaper, är viktiga reflektionsaspekter när pedagogerna planerar för att undervisningen ska vara 

kompensatorisk för de barn som inte har haft möjlighet att utveckla språket i hemmiljön av olika 

orsaker.  

Att stödja barnets tal- och språkutveckling under småbarnsåren är viktigt för läsutvecklingen i 

skolåren. Hur föräldrar och barn interagerar med varandra i vardagssituationer under barnets första tre 

levnadsår predicerar tidig litterat förmåga
2
 hos barnet (Dodici, Draper & Peterson, 2003). Det handlar 

då inte enbart om aktivitet som inkluderar högläsning, utan i alla möjliga vardagssituationer där 

språket kan bli en del av interaktionen mellan förälder och barn (ibid., 2003). Whorall och Cabell  

(2015) beskriver vikten av att förskollärare tar alla chanser till att få med sig barnen i samtal som 

präglas av turtagning och engagemang. Dessa samtal kan med fördel ske i icke undervisande 

situationer, till exempel vid matbordet eller vid påklädning.  

Sett ur ett teoretiskt pedagogiskt perspektiv underströk inte minst Vygotskij (1999) det sociokulturella 

perspektivet som förklarar att när barn och vuxna interagerar med varandra stöttas barnet i sitt lärande. 

I engelskan används termen ’scaffolding’, som handlar om att stötta barnet tills det att barnet klarar en 

uppgift på egen hand. Vygotskij (1999) använder begreppet ”att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen”. Detta begrepp innebär att barnet ställs inför en uppgift som är på gränsen till att 

vara för svår att bemästra på egen hand, men med stöttning av den vuxne kan barnet erövra kunskapen 

och gå vidare. Den sociala kontexten anses av flera forskare vara av stor betydelse för hur det lilla 

barnet tillägnar sig ord och ett språk (Akhtar & Tomasello, 2000. Bloom, 2000, Hart & Risley, 1999). 

Ser man till dagens styrdokument i förskolan belyser ’Förskolans allmänna råd med kommentarer’ 

                                                      
1 När det handlar om skolbarn är begreppet ’elev’ att föredra. I denna uppsats är fokus på små barn och 

därför används ordet ’barn’ genomgående i uppsatsen. 

2 Med litterat förmåga avses här läs- och skrivkunnighet. 
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(Skolverket, 2016) vikten av att barn utvecklas i en interaktiv och relationell miljö där det sociala 

samspelet med andra barn och vuxna ska vara i fokus för verksamheten. 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Det specialpedagogiska perspektivet av uppsatsen handlar om hur pedagoger kan skapa ett 

språkutvecklande arbetssätt. Specialpedagogens roll i förskola och grundskola består inte minst i att 

handleda och ge råd till pedagoger om barns språkutveckling. I samverkan med hemmet kan arbetet 

också handla om att ge råd och tips till barnets föräldrar i frågor som berör barnets språkliga 

utveckling. Föräldrar är i regel benägna att ta till sig av tips och råd som gynnar barnet och är 

högmotiverade att ta del av information om barns språkutveckling (Westerlund, 2007). Det är viktigt 

att specialpedagogen ger adekvata råd, vilket motiverar att aktivt följa forskning inom ämnesområdet. 

Det handlar om att utifrån aktuell forskning kunna skapa en så optimal lärmiljö som möjligt för barnen 

(Skolverket, 2016). Även om skollagen (2010:800,§9, kap.8) är tydlig med att barn som av olika skäl, 

fysiska, psykiska eller av andra skäl, ska få särskilt stöd om behoven kräver det, finns inget krav på att 

huvudmannen ska anordna elevhälsa i förskolan eftersom BVC har det huvudsakliga ansvaret för 

förskolebarnen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). En statlig utredning från 2010 (SOU 2010:95, 

Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) visar att i en del kommuner samverkar BVC och förskola för att 

kunna säkerställa tidiga insatser till barn i behov av stöd av olika slag. Det kan till exempel handla om 

att en specialpedagog är med i verksamheten och observerar ett barn och sedan bistår pedagogerna 

med handledning. Utredningen poängterar vikten av att tillgång till elevhälsa finns för förskola för att 

motivera och stödja vårdnadshavare i till exempel utredningar om barnet har behov av det. Vidare 

betonar utredningen att förskolan kan vara i behov av handledning eller stöd av elevhälsan för att 

säkerställa pedagogernas observationer och bedömningar (ibid., 2014). Att ha tillgång till 

specialpedagogisk kompetens i förskola är således viktigt för att sätta in tidiga insatser för barn med, 

till exempel, svag språkutveckling. I grundskolan är kravet på elevhälsa annorlunda. Enligt skollagen 

(2010:800 §25 kap.2.; Socialstyrelsen & Skolverket, 2014) ska elevhälsan arbeta förebyggande och 

insatser ska stödja elevens utveckling mot kunskapsmålen. Elevhälsan ska omfatta en samlad 

profession av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser (ibid., 2014). 

Förväntningar på vad specialpedagogen kan bidra med när det handlar om interventioner eller 

handledning kring barn med varierad språkproblematik kan ofta vara stora, men i dessa sammanhang 

finns det inga ’quick fix’. Däremot kan förebyggande insatser få positiva konsekvenser för 

språkutvecklingen. Svensson (1993) studerade effekter av ett stimulansprogram för föräldrar i syfte att 

utveckla barns språk. Programmet gick ut på att informera föräldrar om vikten av språkstimulans, ge 

konkreta förslag om språklekar och hur föräldrarna kunde använda böcker och lekmaterial i 

språkstimuleringen. Resultatet visade att det gick att påverka föräldrars språkstimulans och att barn 

som i tidig ålder får riklig språklig stimulans också utvecklar en bättre språkförmåga.  

Interventionsstudier 

Interventionsstudier i förskolemiljö där olika språkfrämjande metoder har testats har visat sig vara 

predicerande vad angår barnens ordförrådsutveckling (Wasik, Bond & Hindman, 2006; Cabell, 

Justice, McGinty, DeCoster & Forston 2015). Wasiks et al. (2006) intervention handlade om att ge 

förskollärare verktyg att öka möjligheterna till ökad språk- ordförrådsutveckling hos barn mellan två 

och fyra år. Förskollärarna använde sig av högläsning och konversationsstrategier och interventionen 

gav goda resultat för ordförrådsutvecklingen. Cabell et al. (2015) använde sig av liknande verktyg, 

strategier för konversation, i sin forskning. Studien visade att förskollärare som samtalar med barn på 

ett sätt som präglas av att locka fram tal och bygga ut talet genom att använda ett varierat språk och 
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ordförråd hade samband med barnens ordförrådsutveckling. Väl genomförda interventioner kan 

således få positiva effekter på barns språkutveckling. 

Att tvärsäkert säga vad som är gynnsamt för barns språkutveckling är dock svårt att uttala sig om. En 

brittisk rapport på uppdrag av Department for Education ( Law, Lee, Roulstone, Wren, Zeng & 

Lindsay, 2012) visar att det finns få interventionsstudier som har hög evidens när det kommer till att 

utveckla språkliga förmågor hos barn med tal- och språkproblematik. Dessa interventioner behöver 

nödvändigtvis inte vara ineffektiva, men att man i dagsläget vet för lite om vad som faktiskt fungerar 

för att utveckla barns språkliga förmågor (ibid., 2012). Svensson (1993) redogör för hur svenska 

förhållanden ser ut och hon menar att kunskapen om vad som faktiskt fungerar för att engagera 

föräldrar i språkstimulerande aktiviteter med sina barn är liten. Att veta vilka insatser som ger effekt 

på språkutvecklingen eller vilka som ger effekt på barnets utveckling i allmänhet är inte heller alldeles 

lätt att dra slutsatser om (ibid., 1993). Barn som uppvisar tidig språkförsening får ofta svårigheter 

längre fram, men på individnivå är variationen stor varför man behöver inta en försiktig hållning till 

att så inte alltid är fallet (Law, Rush, Anandan, Cox & Wood, 2012). Parsons, Schoon, Rush och Law 

(2011) fann att 61% av barn med tidigt utvecklad språkproblematik utvecklades till åldersadekvata 

läsare vid 10 års ålder. Faktorer som påverkade denna positiva utgång var support från föräldrar och en 

god skolmiljö. 

Kvantitets- och kvalitetsfaktorer 

Hart och Risley (1995)  betonar starkt vikten av betydelsen av kvantitet för ordförrådsutvecklingen. 

De har visat att mängden ordförråd som barnet tillägnar sig under de första tre åren, och som de får 

använda i interaktion med andra, på många sätt är avgörande för den språkliga utvecklingen. Hart och 

Risley fann att barns prestationer vid tre års ålder predicerar barnens språkliga förmågor vid nio års 

ålder gällande ordförråd, språkutveckling
3
 och läsförståelse. Även om Hart och Risleys (1995) 

forskning visar att kvantitet är en viktig faktor för ordförrådsutvecklingen, finns även 

kvalitetsmarkörer för vad som utvecklar barnets språk. Förutom mängden tal i familjen har studier 

visat att uppmuntran istället för tillsägelser, samt feedback och att ställa frågor istället för att beordra, 

har en stor betydelse för språkutvecklingen (ibid., 1995). Rowe (2012) har studerat betydelsen av 

kvantitet och kvalitet när det handlar om barns språkutveckling. Rowe visar att föräldrarnas språkliga 

input i form av kvantitet har mest betydelse under barnets andra levnadsår. Under barnets tredje 

levnadsår är istället föräldrarnas variation i ordförråd det mest betydelsefulla.  

Betydelsen av ordförrådsutvecklingen är viktig för små barn eftersom den så starkt påverkar senare 

språklig och kognitiv utveckling (Cox Eriksson, 2014; Dickinson & Porche, 2011). Runt 9-15 

månaders ålder börjar typiskt utvecklade barn att säga sina första ord. I början sker utvecklingen 

långsamt för att kring 1;6 år inträda i en fas som kallas ordförrådsexplosion (Nettelbladt, 2007; Bloom, 

2000). Variationen bland olika individer är stor och snarare än ålder, så påverkas fasen av det antal ord 

som barnet har i sitt produktiva ordförråd (Nettelbladt, 2007). Små barn, i 1-års ålder, talar i 

genomsnitt fyra ord. Vid 2 års ålder är antalet ord 200 (Eriksson & Berglund, 1999; Berglund & 

Eriksson, 2000). Beräkningar visar att i skolans lägre åldrar förvärvar barn 3000 nya ord per år. När 

man undersöker hur många ord barn stöter på under ett läsår, tyder olika uppskattningar på att från 10-

års ålder handlar det om 10 000 nya ord  (Nettelbladt, 2007). De siffrorna, i kombination med 

vetskapen om sambandet mellan ordförråd i tidig ålder och prestation i skolåldern (Hart & 

                                                      
3 Språkutveckling står här för hörförståelse, tal, semantik och syntax (Heart och Risley, 1995). 
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Risley,1995), demonstrerar tydligt att det är viktigt att stimulera små barns ordförrådsutveckling för att 

de senare ska utvecklas så väl som möjligt i läsinlärningen.  

Barnets tidiga språkutveckling 

Om man koncentrerar sig på vad som händer under den tidigaste perioden i barnets liv beskriver 

Tamis-LeMonda, Bornstein och Baumwell  (2001) att den tidiga språkutvecklingen hos spädbarnet 

handlar om att utveckla förmågor som perception, kognition och fonologi
4
, vilka utgör så kallade inre 

faktorer för barnets språkliga utveckling (Hoff-Ginsberg, 1986). Dess motsats, yttre faktorer, utgörs av 

den sociala kontexten som barnet befinner sig i och vilken språklig input barnet får, och som i sin tur 

är avgörande för språkutvecklingen (Hart & Risley, 1999). Bruner (1983) beskriver vikten av den 

sociala kontexten och i synnerhet den tidiga interaktionen mellan barnet och mamman
5
 och som utgör 

grunden för kommunikation.  En konversationspartner är nödvändig för barnets språkutveckling 

(Hoff-Ginsberg, 1986). Att till exempel ersätta med TV/video drar barn under två år ingen nytta av i 

syfte att utöka ordförrådet (Zimmerman, Christakis & Meltzoff, 2007). Det är således den mänskliga 

interaktionen som är viktig för språkets utveckling. 

Internationella studier om barns språkutveckling handlar ofta om ’maternal responsiveness’, en term 

som beskriver på vilket sätt mamman ger gensvar på barnets kommunikativa signaler. Gensvaret kan 

ske genom gester och/eller tal. Hudson, Levickis, Down, Nicholls och Wake (2014) visar i en studie 

att mödrar som visar på hög grad av gensvar, lyhördhet och engagemang för vad barnet försöker att 

uttrycka, predicerar en högre nivå på barnets språkutveckling vid tre och fyra års ålder. Eftersom 

deltagarna i studien av Hudson et al. var barn i en ålder av 18 månader med långsam språkutveckling, 

får studien implikationer vad gäller råd till föräldrar för att uppnå framgångsrika tidiga insatser om vad 

som gynnar språkutvecklingen. 

Bornstein och Tamis-LeMonda (1989) studerade ’maternal responsivensess’ och kognitiv utveckling 

på spädbarn och visar att före sex månaders ålder gick det inte att predicera senare kognitiv utveckling 

hos barnet. I mitten av det första levnadsåret visar studien att ’maternal responsiveness’ får en mer 

avgörande roll gällande utfallet för barnets fortsatta kognitiva utveckling. Bornstein et al. (1989) 

menar att resultatet tyder på att det finns en känslig period för betydelsen av ’maternal 

repsonsiveness’. Bornstein et al. är dock försiktiga med att dra kausala samband mellan 

’responsiveness’ och barnets kompetenser på längre sikt. Det kan vara så att olika former av 

’responsiveness’ kan ha varierad grad av inverkan under olika utvecklingsfaser hos det lilla barnet. Att 

vara aktiv och engagerad som förälder i kommunikationen med barnet är viktigt och det har visat sig 

positivt för språkutvecklingen att föräldern sätter ord på det som barnet ännu inte kan förmedla på 

egen hand (McGillion, Herbert, Pine, Keren-Portnoy, Vihman & Matthews, 2013). Ömsesidigt 

engagemang mellan mamman och barnet, variation i mammans ordförråd samt syntaktisk komplexitet 

i språket främjar barnets ordförrådsutveckling enligt Hoff och Naigles (2002). Bornstein, Tamis-

LeMonda och Haynes (1999) menar att förälderns respons är mer avgörande för 

ordförrådsutvecklingen än mängden tal som barnet exponeras för.  

                                                      
4 Kortfattat handlar begreppen om: ’perception’- uppfattning av omvärlden genom sinnena, ’kognition’-

gäller tankemässiga förhållanden och ’fonologi’- handlar om ljudsidan av språket (Hoien och Lundberg, 

1999) 

5 Internationell forskning om språklig interaktion mellan föräldrar och barn handlar ofta om mamman och 

barnet.  
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Inte att förglömma när det handlar om barns språkutveckling är barnets egen vilja till kommunikation 

(Bloom, Margulis, Tinker & Fujita, 1996). Ofta undersöker man faktorer utanför barnet, till exempel 

socioekonomisk bakgrund eller ’scaffolding’ av en vuxen. Alternativt undersöks inre faktorer som till 

exempel genetiska faktorer som kan påverka språkutvecklingen hos barnet (ibid., 1996). Sådana 

förklaringar ger inte svar på barnets egen drift till kommunikation. Bloom et al. (1996) visar i en 

studie med 1-åringar i språklig interaktion med sina mammor att cirka en tredjedel av barnens 

yttranden var respons på något mamman sade. I övrigt tog barnen själva initiativet till kommunikation 

och använde ord som de redan lärt i olika kontexter. 

Frågor  

Bornstein, Tamis-LeMonda, Hahn och Hayes (2008) visar att under barnets andra levnadsår börjar 

mamman utvidga sitt sätt att tala till barnet. Mamman talar mer till barnet och börjar inkludera barnet 

som en kommunikativ samtalspartner genom till exempel att ställa frågor. Som 2-åring har barnet nått 

en högre mognadsgrad vad gäller både att förstå och att svara på tilltal. Men trots det är frågor kring 

händelser som har skett en kognitiv utmaning för barnet, inte minst eftersom det handlar om 

föreställningar om sådant som inte är närvarande i rummet och dessutom involverar minnesförmågan. 

(Tamis-LeMonda, Bornstein & Baumwell, 2001). 

Att ställa frågor till små barn får ofta en positiv effekt på språkutvecklingen. Frågor i sig kräver 

vanligtvis svar, vilket innebär att barnet koncentrerar sig mer vid samtal som innehåller frågor (Hoff-

Ginsberg, 1986; Topping, Dekhinet & Zeedyk, 2012). Enligt Hart och Risley (1995) är det vanligt 

förekommande att föräldrar ställer frågor till barn och i en studie visar de att 25% av tilltalet till barn i 

åldern 16 månader utgörs av frågor. När barnen är äldre, vid 20-28 månader, använder föräldrarna 

olika promptingtekniker i form av till exempel uppmuntran och upprepning  i syfte att få barnet att tala 

mer. Den mest använda promptingtekniken var dock fortfarande att ställa frågor till barnet enligt Hart 

och Risleys resultat. Prompting handlar om att hjälpa på traven, men inte säga hela ordet eller svaret 

utan att istället locka barnet själv att försöka svara. Även om tidigare vetenskapliga studier visar att 

frågor ofta är gynnsamt för barnets språkutveckling visar forskning att föräldrars frågor många gånger 

är komplexa och att frågornas progression inte överensstämmer med barnets ålder och utveckling i 

övrigt (Hart & Risley, 1999). Frågorna som föräldrarna ställer är av konstant svårighetsgrad redan från 

det att barnen är mycket små (ibid., 1999).  

I en svensk studie med 18 månader gamla barn, även de från SPRINT-projektet
6
, utgjordes ungefär en 

tredjedel av alla föräldrars yttranden av frågor (Cox Eriksson, 2014). Ett exempel på en annan studie 

som fått liknande resultat är Cameron-Faulkner, Lieven och Tomasello (2003), som även den visar att 

en tredjedel av samtliga föräldrars yttranden utgörs av frågor. Förutom frågor visar Cameron-Faulkner 

et al. (2003) att till exempel yttranden med subjekt och predikat förekommer ofta, men att frågor är 

vanligare i kommunikationen med barnen. Forskningen visar att ställa frågor utgör en betydande del 

av kommunikationen mellan förälder och barn.  

I förskolemiljö finns studier som visar att frågestrategier utvecklar barnets språk. Wasik och Iannone-

Campbell (2012)  forskade på open-ended questions (öppna frågor) som handlar om att ställa frågor 

som kräver mer än ett ’ja’ eller ’nej’ till svar. Exempel på en öppen fråga är: ’Säg två saker som du 

tyckte var bra med boken’.  Det kan jämföras med dess motsats: ’Tyckte du om boken?’ Det första 

exemplet gynnar barnet att använda sitt ordförråd och utveckla sitt tal. Att som pedagog förhålla sig 

                                                      
6 Notera att SPRINT-deltagarna i Cox Erikssons studie inte är desamma som i föreliggande studie. 
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medvetet till hur frågestrategier påverkar barnets språkutveckling kan således få positiva effekter på 

barnets ordförråd. 

Sammanfattning av tidigare forskning och 

motivering av föreliggande uppsats 

Tidigare forskning visar att frågor utgör en stor del av föräldrars verbala kommunikation med sina 

barn. Frågor i sig kräver i regel ett svar, vilket betyder att barnet behöver koncentrera sig mer i 

dialoger med frågor. På det viset fungerar frågor som en promptingteknik och är utvecklande för 

språket. Föräldrar använder sig av komplexa frågor redan från det att barnen är mycket små. Tidigare 

forskning har visat att det inte råder någon progression i föräldrars frågor utan frågorna är konstant av 

samma svårighetsgrad. Att studera föräldrars frågetyper och om barnen ger mer respons på frågor än 

på andra typer av yttranden, samt om frågor på så vis är mer effektiva att stimulera till svar och samtal 

är viktigt för att öka kunskapen om vad som påverkar språkutvecklingen. Detta kan i sin tur få 

implikationer för framtagning av effektiva interventioner.  

Eftersom socioekonomiska faktorer har inverkan på barnets språkutveckling är studier om vad som 

främjar språkutvecklingen och vad som kan fungera kompensatoriskt viktiga. Tidiga interventioner är 

viktiga och kan förhoppningsvis fungera kompenserande för de barn vars språkliga utveckling ligger i 

riskzon för att inte utvecklas optimalt på grund av skillnader i hemmiljön. 

När specialpedagoger i förskolan och grundskolan rådgör med pedagoger och föräldrar kring barns 

språkutveckling är det angeläget med kunskap om vad som är effektivt för barnets språkutveckling. 

Om användning av frågor är en metod som kan generera talutveckling är det viktigt att kunna förklara 

på vilket sätt frågor är en bra metod, hur frågor kan användas i interaktionen mellan förälder och barn 

samt i den pedagogiska verksamheten i syfte att få barn att utveckla sitt språk. 

I det specialpedagogiska perspektivet på barns utveckling i allmänhet, och språkutveckling i 

synnerhet, bör förebyggande insatser vara det primära för att förhindra språkliga svårigheter i 

framtiden. Flera internationella studier visar att ordförrådsutvecklingen är väsentlig för senare språklig 

utveckling, samt även för läs- och skrivinlärningen. Specifika studier av barn med olika utvecklat 

ordförråd kopplat till hur föräldrar ställer frågor och om det genererar gensvar från barnen finns det, 

enligt min vetskap, få av. Målsättningen är att denna uppsats ska bidra till kunskap om hur föräldrar 

och barn med olika utvecklat ordförråd samtalar med varandra med fokus på frågor och gensvar.   
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Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar ställer frågor till barn som är 

2;3 år-2;5 år med olika utvecklat ordförråd. Ett annat syfte med uppsatsen är att undersöka om barnen 

ger respons på föräldrarnas frågor samt om de själva ställer frågor. De frågeställningar som står i fokus 

för uppsatsen är:   

 Hur många ord och yttranden säger barn och föräldrar? 

 Vilka typer av frågor ställer föräldrarna?  

 Ställer barnen frågor och i så fall i vilken omfattning?  

 Ger barnen respons på föräldrarnas frågor och i så fall i vilken omfattning? 

 Är frågor överlag effektivt för att få barn i åldersgruppen att tala? 

Metod 

Uppsatsens empiriska material utgörs av inspelade samtal mellan föräldrar och barn som är drygt två 

år gamla och kommer från SPRINT-projektet vid Stockholms Universitet. En kortfattad redogörelse 

för SPRINT–projektet följer här nedan. Uppsatsens metod bygger på kvantitativa data som 

transkriberats och analyserats med hjälp av analysprogrammet CLAN (CHILDES, MacWhinney, 

2015, 2016). CLAN är det mjukvaruprogram med vilket ljudfilerna transkriberats. Det är producerat 

av CHILDES (Child Language Data Exchange System) och är ett verktyg för att studera konversation 

och interaktion (http://childes.psy.cmu.edu/). CLAN är gratis att använda, så kallad ’open source’ 

mjukvara. I CLAN finns möjligheter att styra exakt vad som ska studeras. I detta fall; frågor. Det finns 

kvalitativa inslag i uppsatsens metod. Föräldrars frågor i kontextuell analys utgörs av både en 

kvantitativ och kvalitativ metod. 

SPRINT-projektet  

SPRINT, Språkinterventionsprojektet, är namnet på ett projekt där språkliga interaktionsmönster i 

familjen studerades samt hur dessa inverkade på barnets språkutveckling. Syftet var att studera 

effekter av ett familjestödsprogram för att utveckla barns ordförråd och senare läs- och skrivförmåga. 

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Institutionen för lingvistik och Institutionen för 

specialpedagogik vid Stockholms universitet. Ett stort antal familjer, cirka 600 stycken, deltog i 

projektet och barnens åldrar har varierat mellan ett och tre år. Familjerna har bidragit med inspelat 

material i form av samtal mellan föräldrar och barn samt svarat på enkäter om barnens ordförråd och 

kommunikation. Familjerna bodde i Stockholmsområdet och de flesta föräldrar, två tredjedelar, hade 

en akademisk bakgrund. En tredjedel hade gymnasial utbildning och i vissa fall en eftergymnasial 

utbildning. Familjer där båda föräldrar hade annat modersmål än svenska exkluderades från att delta i 

http://childes.psy.cmu.edu/
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projektet. Studien godkändes av Stockholms regionala etikprövningsnämnd 2009 (2009/596-31/5) och 

finansierades av Vetenskapsrådet 2009-2012 (beslut 2008-5094)  

(www.sprint.ling.su.se/index.php?meny=hem; www.specped.su.se/forskning/forskningsprojekt/sprint-

projektet; Cox Eriksson, 2014). 

Sökmetod för litteratur 

För att hitta relevant forskning om barns språkutveckling kopplat till samspelsmiljöer har främst 

sökmotorerna Scopus och Ebsco Host använts till att söka litteratur. De sökord som har använts har 

varit ‘language development’, ‘vocabulary development’, ‘vocabulary’, ‘questions’, ‘responsiveness’ i 

kombination med ‘children’, ‘toddler’, ‘parents’, ‘education’och ‘special education’. Avhandlingar 

och annan relevant litteratur för ämnet har inkluderats i uppsatsen.  

Deltagare 

Deltagare i föreliggande studie är nio familjer ur forskningsprojektet SPRINT. Familjerna utgör ett 

mindre representativt urval ur SPRINT:s samtliga deltagare. Urvalskriterier har varit ålder och 

ordförråd. Barnen är 2;3-2;5 år och har börjat tala i flerordsmeningar, även om antal ord och yttranden 

varierar mellan barnen. 

Barnen, fyra flickor och fem pojkar, är indelade i två nivåbaserade grupper baserade på hur långt 

barnen har kommit i ordförrådsutvecklingen. Inom ramen för SPRINT är indelningen av barnens 

prestationer i ordförrådsutveckling gjord utifrån resultaten på det normerade mätinstrumentet SECDI 

vid en ålder av 2 år. Fyra barn är bedömda som lågpresterande och motsvarar 0-25:e percentilen 

jämfört med SECDIS normeringsstudier. Fem barn är bedömda som högpresterande och motsvarar 90-

100:e percentilen (www.sprint.ling.su.se/index.php?meny=hem). Orsaken till att percentilerna är olika 

stora beror på att de lägsta percentilerna inte representerades av tillräckligt många barn. Det uppstod 

en skevhet i fördelningen mot barn som befann sig i de högre percentilerna (ibid.) Grupperna benämns 

lågpresterande (låggruppen) respektive högpresterande (höggruppen). I uppsatsen kallas grupperna 

fortsättningsvis låggruppen och höggruppen. Det är de nivåbaserade grupperna som jämförs och 

analyseras i denna uppsats, inte om det råder skillnader mellan flickor och pojkar. Anledningen till att 

antalet familjer är ojämnt fördelade i de två grupperna beror på att det inte fanns underlag för 

ytterligare en familj i den lågpresterande gruppen.    

Instrumentet SECDI (Berglund & Eriksson, 2000), den svenska versionen av MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories – CDI (Fenson, Pethick, Renda & Cox, 2000), och som är 

en metod för att mäta barns ordförrådsutveckling i åldrarna 0;8- 2;6 år har använts som underlag i 

SPRINT-projektet för att kategorisera barnen i olika nivåer. Metoden är frekvent använd i Sverige och 

motsvarande instrument används även för över 60 andra språk. Instrumentet gör det möjligt att 

bedöma barns ordförråd mot normdata, samt att göra jämförelser mellan språk. SECDI är reliabilitets- 

och validitetstestat i en svensk studie av Berglund och Eriksson (1999). 

I Tabell 1 beskrivs deltagarna som ’barnet’ vad gäller ålder, kön och grupp, men ’barnet’  innefattar 

också barnets föräldrar (mamma och/eller pappa). Namnen är fingerade och ingen koppling gällande 

barnens och föräldrarnas identitet kan göras till de autentiska inspelningarna. 

I denna studie betyder ’förälder’ mamma och/eller pappa eftersom att under svenska förhållanden är 

traditionellt bägge föräldrarna  involverade i barnets tidiga omsorg och uppväxt. I till exempel 

http://www.specped.su.se/forskning/forskningsprojekt/sprint-projektet
http://www.specped.su.se/forskning/forskningsprojekt/sprint-projektet
http://www.sprint.ling.su.se/index.php?meny=hem
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amerikanska studier som berör barn och språkutveckling involveras vanligen mamman och inte 

pappan. Orsaken till detta är att mamman oftast är den primära föräldern att stå för omsorg om dagarna 

på ett annat sätt än i Sverige. Genom föräldraförsäkringssystemet i Sverige finns förutsättningar att 

dela på tiden hemma med barnet. I Sverige finns dessutom en väl utbyggd förskoleverksamhet. I 

denna uppsats deltar således både mammor och pappor i inspelningar och analys. Eftersom jag inte 

undersöker om det förekommer skillnader mellan mammors och pappors tal, har jag låtit kalla 

mammor och pappor för ’föräldern’ i analysen.  

 

Tabell 1. Deltagare 

Deltagare Låggruppen/Höggruppen Ålder 

Anna (flicka) Låg 2;3 år 

Bosse (pojke) Låg 2;3 år 

Kalle (pojke) Låg 2;3 år 

Lasse (pojke) Låg 2;4 år 

Lena (flicka) Hög 2;4 år 

Lotta (flicka) Hög 2;5 år 

Lukas (pojke) Hög 2;5 år 

Sara (flicka) Hög 2;5 år 

Simon (pojke) Hög 2;5 år 

Inspelningar och transkription 

Inspelningarna, som de språkliga analyserna baseras på, är hämtade från SPRINT-projektet. 

Ljudinspelningar är tagna från vardagliga situationer där föräldrar interagerar med sina barn i 

situationerna lek, måltid, på- och avklädnad och bokläsning. Föräldrarna har blivit tilldelade 

inspelningsutrustning och de har fått instruktioner om hur de ska gå tillväga. Tiden för varje enskild 

inspelning är instruerad till att pågå 20-30 minuter (www.sprint.ling.su.se/index.php?meny=hem; Cox 

Eriksson, 2014). 

För de nio familjer som har deltagit  i denna studie har målet varit att de första fem minuterna i varje 

inspelning i alla fyra situationer skulle transkriberas (Tabell 2). Totalt har det rört sig om tre timmars 

transkriptionsmaterial. I höggruppen finns tre till fyra olika vardagliga situationer inspelade för varje 

enskilt barn. För att uppnå en jämn fördelning i transkriberingstid har 10 minuter transkriberats för 

några av de inspelningar där det av olika skäl endast finns tre inspelningar. Orsaken till variationen 

beror på att i ett fall i höggruppen fanns endast tre inspelningar tillgängliga och i ett annat fall var en 

av de inspelade filerna trasig och kunde därför inte transkriberas. I låggruppen finns ett barn med 

endast två inspelningssituationer. De inspelningarna omfattas av totalt 10 minuter vardera. Varje barn 

har totalt en transkriberingstid på 20 minuter. I SPRINT- projektet fanns fyra förutbestämda kategorier 

http://www.sprint.ling.su.se/index.php?meny=hem
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av vardagliga situationer som deltagarna ombads spela in; leksituation, matsituation, lässtund och på- 

och avklädningssituation. Inspelningarna varierar och det finns därför ett tolkningsutrymme att placera 

in situationer i passande kategori. Under kategorin ’leksituation’ placerades även aktiviteter som 

packning, spela på datorn och diska. Under kategori ’matsituation’ ingår ibland även kombination 

äta/ta medicin samt äta/måla. Under kategorin ’på/avklädningssituation’ ingår även pottbestyr och bad.  

Transkriberingen inleddes direkt efter det att föräldern introducerat situationen (till exempel 

bokläsning), vilka som deltog och datumet. Inspelningarna är gjorda under en och samma dag för 

respektive barn, dock kan datumet variera mellan de olika deltagarna. Någon deltagare delade upp 

inspelningarna på två dagar efter varandra. Samtliga inspelningar är gjorda under perioden januari- 

mars.  

Tabell 2. Deltagarnas medverkan fördelat på situationer och transkriptionstid 

Lek Tid Mat Tid Kläd Tid Lässtund Tid 

    Simon (H) 5 min Simon (H) 10 min Simon (H) 5 min 

Lukas (H) 10 min     Lukas (H) 5 min Lukas (H) 5 min 

Sara (H) 5 min Sara (H) 5 min Sara (H) 5 min Sara (H) 5 min 

Lena (H) 5 min Lena (H) 5 min Lena (H) 5 min Lena (H) 5 min 

    Lotta (H) 5 min Lotta (H) 5 min Lotta (H) 10 min 

Anna (L) 10 min         Anna (L) 10 min 

Kalle (L) 5 min Kalle (L) 5 min Kalle (L) 5 min Kalle (L)  5 min 

Bosse (L) 5 min Bosse (L) 5 min Bosse (L) 5 min Bosse (L)  5 min 

Lasse (L) 5 min Lasse (L) 5 min Lasse (L)  5 min Lasse (L)  5 min 

Språkanalyser 

Statistisk  

Statistiska beräkningar baseras på antal yttranden, ord (token), olika ord (type) och MLU för barn och 

föräldrar. MLU, Mean length of utterance, står för medellängd av yttranden i ord och beräknas genom 

att summera alla ord en talare säger och dividera med talarens antal yttranden.  

Beräkningar har även gjorts på mest förekommande ord, frågor och respons från barnen. Samtliga 

beräkningar har utförts med hjälp av CLAN. Beroende på hur kodningen, det vill säga sättet att känna 

igen, analysera och notera fenomen i det transkriberade samtalet (Berglund, 2014), har skett och hur 

transkriberingen är gjord kan mindre felaktigheter finnas i beräkningarna. Sådana felaktigheter kan 

vara av typen feltranskriberingar på grund av felbedömning i vad som sägs eller en felstavning som 

därmed påverkar antalet ord. Dock är det beräknat på samma vis för samtliga deltagare, 

beräkningsförfarandet skiljer sig inte emellan barnen, vilket tyder på konsekvens.  

För att tydliggöra skillnader mellan låg- och höggruppen har visst material beräknats i procent. 

För att underlätta läsning av tabeller har avrundning till det närmsta heltalet gjorts för de flesta 

resultat. I de fall resultaten beskrivs procentuellt har avrundning till närmast hela procent gjorts.  
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Yttranden 

Samtliga yttranden mellan barn och förälder och mellan barn och syskon har transkriberats. I 

uppsatsen analyseras emellertid enbart yttranden mellan förälder och barn. Konversation som skedde 

föräldrar sinsemellan har inte transkriberats, utan nämns istället som en kommentar i transkriberingen.  

Att avgöra exakt vad som är ett yttrande i vetenskapliga sammanhang är inte en okomplicerad fråga. 

Om man tar fasta på Ratner och Brundages definiton (se Berglund, 2014), så definieras ett yttrande av: 

1) att det uppstår en tystnad eller en paus på mer än två sekunder 2) att intonationen antyder att 

yttrandet avslutas eller 3) att meningsbyggnaden utgör en hel mening, eller är ett ord som utgör ett 

fullständigt och lämpligt bidrag till konversationen. Ratner och Brundage menar att två av tre av 

ovanstående kriterier behöver uppfyllas för att det ska röra sig om ett yttrande.  

Transkriptioner gällande yttranden är i denna studie valda utifrån kriterierna om intonation och syntax. 

Hänsyn har inte tagits till tystnad och pauseringar. Längre yttranden innehållandes två eller flera 

meningar har delats upp i mindre delar utifrån det som uppfattades som just enskilda meningar. 

Standardiserad svensk stavning har använts i transkriberingarna.  

En översatt och anpassad version till svenska av delar av CHAT- manualen (Berglund, 2014) har 

använts som hjälp för att göra markeringar kring yttranden. Flera olika markeringar har använts. Här 

nämns några exempel ur CHAT-manualen (ibid., 2014): 

Avbrott +/.  Symbolen används för yttranden som är ofullständiga därför att en talare blir avbruten av 

en annan talare. 

Omtagning utan rättelse [/]. Symbolen används när en talare börjar säga något, stannar och sen tar om 

det sagda utan förändring. 

Överlappande tal [>][<] Används när två personer talar samtidigt.  

yyy [!=dada] markering av ljud som inte är ord. 

xxx [=! ljud/skratt/gnäll] markering av ljud och yttranden som inte går att förstå. 

Ord 

Om det är långt ifrån självklart hur ett yttrande ska definieras, så gäller samma sak när det kommer till 

att definiera vad som utgör ett ord. I vetenskapliga sammanhang måste man dock välja en definition 

och hålla sig till den, väl medveten om att andra val också kunde ha varit motiverade.  

I de transkriptioner som är gjorda för uppsatsen utgörs ett komplett ord av ett ord åtföljt av en paus 

eller ett annat ord. Om ett ord finns med flera gånger men i olika böjningsformer, till exempel: boll, 

bollen, bollens, så räknas de böjda orden som olika ord. Dessa olika ordformer skulle ha kunnat föras 

samman till ett lexem (Nettelbladt, 2007). Men eftersom barnen i föreliggande studie är små är det av 

intresse att studera variationer i ordförrådet och att föra ihop ord till lexem kan då bli begränsande för 

analysen av ordförrådsutvecklingen. Att kunna böja ord korrekt ger viktig information om hur långt 

barnet har kommit i språkutvecklingen.  

En annan typ av yttranden har också räknats som ord även om de vanligen inte förekommer i reguljära 

lexikon, och det är feedbackmorfem. Typiska feedbackmorfem som till exempel: mm och aa, räknas 

här som ord. Även om de inte står för ord i lexikal bemärkelse står de i en kontextuell innehållsanalys 

här ofta för ordet ja.  
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Vid de tillfällen när det inte går att uppfatta vad barnet eller föräldern säger markeras det med xxx i 

transkriptionen och räknas inte som ett ord i språkanalysen. 

De mest förekommande orden i samtalen mellan förälder och barn i transkriptionerna är små korta ord 

som pronomen och konjunktioner (Tabell 3). De högpresterande barnen har anammat jag -form och 

använder det ofta. De lågpresterande barnen använder uttrycken aa och mm, ett slags feedbackmorfem 

som här tolkas i betydelsen ja. Ett barn i låggruppen använder dock ordet ja med korrekt uttal. 

 

Tabell 3. De mest förekommande orden hos deltagarna 

  Mest 

förekommande 

ord 

Mest 

förekommande 

ord 

Deltagare Låg/Hög Barn Förälder 

Anna L aa du 

Bosse L mm det 

Kalle L mm du 

Lasse L ja så 

Lena H mm du, det 

Lotta H jag du 

Lukas H den du 

Sara H jag då 

Simon H jag du 
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Frågor 

I transkriptionerna finns olika språkliga markörer för att avgöra huruvida det rör sig om en fråga eller 

ett påstående. Sådana markörer handlar om olika former av frågeord, intonation och ord som vill locka 

fram ett svar av barnet. Alla yttranden som avslutas med ett frågetecken i transkriberingen betecknas 

som ett yttrande i frågeform. I uppsatsen är det föräldrarnas frågor som har kategoriserats och 

analyserats. Frågorna är indelade i sex olika kategorier enligt nedan. 

Wh-questions (Heart & Risley, 1995), utläses ’what questions’ och handlar om frågor som på engelska 

börjar med ’wh’, till exempel: ’what’  och ’where’. Wh-questions kan i sin tur delas upp i två 

frågetyper; receptiva och produktiva frågor. De receptiva frågorna kan besvaras av barnet med ett 

pekande, medan de produktiva ställer större krav på att ge ett verbalt svar (Cox Eriksson, 2014).  

1. receptiva (rec) frågor; var, vilket, vilken och vilka (jfr eng 'where' och 'which'). 

2. produktiva (pro) frågor; vad, vem, hur, varför och när (jfr eng 'what', 'who', 'how', 'why' och 

'when'). 

3. yes/no questions (y/n), vilket innebär frågor som enbart kräver ett ja eller nej som svar, till 

exempel Åt du äpplet? 

4. auxiliary fronted questions (aux), som är frågor ställda med ett hjälpverb i början, till exempel Vill 

du äta mer mat? Auxiliary fronted questions är frågor som innebär att be barnet att utföra något 

istället för att beordra barnet (Hart & Risley, 1995; Cox Eriksson, 2014). 

5. eliciting questions (eq) vilket innebär frågor som syftar till att locka fram ett svar, till exempel 

Som en vadå? 

6. other (oth) är övriga frågor som inte går att placera in under befintliga kategorier.  

Analys 

Den språkliga analysen är gjord med hjälp av mjukvaruprogrammet CLAN (CHILDES, 2015;2016). 

Med hjälp av olika koder har analysen kunnat styras till att undersöka ett antal språkliga företeelser 

som är intressanta för föreliggande studie. Dessa är: 

 antal yttranden och ord för barn och föräldrar.  

 antal olika ord för barn och föräldrar. 

 MLU (mean length of utterance) för barn och förälder. 

 receptiva och produktiva frågor 

 totalt antal ställda frågor av barn och föräldrar. 

 föräldrarnas frågor i kontextuell analys. 

 respons från barnen. 

Exempel på hur kodning ser ut för olika språkliga företeelser följer här nedan: 

a) koden freq @ +t*chi +t*mot beräknar ordfrekvens hos barnet och föräldern. 

b) koden freq @ +t*mot +s”vad” beräknar hur många gånger föräldern använder frågeordet 

’vad’ i materialet. 
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Etiska aspekter 

Utifrån Vetenskapsrådets ’God forskningssed’ (2011) och de ’Forskningsetiska principerna’ från 

Vetenskapsrådet (1990) diskuteras här hur kraven på information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande tillgodoses. Referenser för stycket om etiska aspekter för SPRINT-projektet är, i huvudsak, 

Cox Eriksson (2014) samt SPRINT:s hemsida; www.sprint.ling.su.se. 

SPRINT-projektet godkändes av Stockholms regionala etikprövningsnämnd 2009 (2009/596-31/5) och 

finansierades av Vetenskapsrådet 2009-2012 (beslut 2008-5094). 

I informationsbrevet, som skickades ut till familjerna i SPRINT-projektet, delgavs information om 

projektet och vid önskemål om att delta i projektet gavs samtycke till det på projektets hemsida. 

Information gavs om rätten till att när som helst avsluta sin medverkan i projektet. Forskarna 

uppmuntrade föräldrarna att höra av sig och ställa frågor vid behov. Inspelningarna är slumpmässigt 

kodade så att det inte går att härleda till deltagarnas namn. Endast forskare involverade i SPRINT har 

tillgång till familjernas identitet. SPRINT-materialet är enbart till för forskning. Datan i projektet har 

sparats på datorer med skydd av lösenord. Information om deltagare och ljudinspelningar lagras i 10 

år. 

För att tillgodose konfidentialitetskravet i föreliggande studie förblir deltagarna anonyma. I 

inspelningar kan namn på barn och föräldrar nämnas, men de transkriberas inte. Namnen byts ut mot 

fingerade namn och på så vis upprätthålls anonymitetskravet. Det är endast författaren och 

handledaren som har tillgång till ljudinspelningarna under uppsatsarbetet. När uppsatsarbetet är 

avslutat raderas ljudinspelningsfilerna från författarens dator.  Ytterligare information till familjer som 

medverkar i denna uppsats ges inte eftersom familjerna sedan tidigare har givit samtycke till SPRINT-

projektet. Familjernas anonymitet kommer att upprätthållas vid eventuella publikationer eller 

presentationer av föreliggande studie. 

http://www.sprint.ling.su.se/
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Resultat 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar ställer frågor till barn som har olika utvecklat 

ordförråd. Ett annat syfte är att undersöka om barnen ger respons på frågorna samt om de själva ställer 

frågor och i så fall i vilken omfattning. Deltagare är nio familjer ur SPRINT-projektet vid Stockholms 

universitet och barnen är i åldern 2;3-2;5 år. Resultatredovisningen som här följer belyser låg- och 

höggruppernas yttranden, ordförråd och MLU, föräldrarnas frågetyper samt barnens respons och 

frågor.  

Yttranden, ordförråd och MLU 

Tabell 4 visar en översikt över hur barnens och föräldrarnas språk fungerar utifrån antal yttranden, 

ordförråd
7
 samt MLU. I tabellen står B för ’barn’ och F för ’förälder’. Materialets totala omfång ser ut 

som följer: antal yttranden för föräldrarna är 2 480 och för barnen 931. Antalet ord som yttras är totalt 

11 423 för föräldrarna och 2 124 för barnen. De mest förekommande orden bland barnen i låggruppen 

är feedbackmorfemen aa och mm i betydelsen ja (Tabell 3). För höggruppens barn är ordet jag ett 

vanligt förekommande ord. Föräldrarna i båda grupperna använder ofta ordet du. I avsnittet som följer 

redogör jag för skillnaderna mellan grupperna avseende yttranden, ordförråd och MLU. 

Det råder stora skillnader mellan barnen i låg- och höggruppen i hur mycket de yttrar sig. 

Genomsnittet för antal yttranden som barnen i låggruppen gör är 82. I höggruppen är genomsnittet 

121. Procentuellt står låggruppens barn för 35% av samtliga yttranden och höggruppens barns står för 

65%. Föräldrarnas yttranden visar inte på några stora skillnader mellan grupperna, men till fördel för 

låggruppens föräldrar som gör något fler yttranden där genomsnittet för föräldrarnas yttranden i 

låggruppen är 283 och i höggruppen 270.  

Resultatet visar en stor skillnad mellan låg- och höggruppens ordproduktion. Mellan barnet som 

använder lägst antal ord och det barn som använder högst antal ord är det en skillnad på 526 ord. 

Genomsnittet av antal ord för barnen i låggruppen är 104 och i höggruppen är genomsnittet 342. 

Procentuellt sett står låggruppen för 20% av antalet yttrade ord och motsvarande för höggruppen är 

80%. Föräldrarna visar på en mindre skillnad i antalet ord, där föräldrarna till barnen i höggruppen har 

en något större ordproduktion.  

För barnen i låg- och höggruppen visar Tabell 3 att skillnaden i variationen i ordförrådet, antalet olika 

ord, är stor. Ordförrådets variation skiljer 169 ord mellan det lägst presterande och det högst 

presterande barnet. Genomsnittet för låggruppen är 33 och för höggruppen 140. Procentuellt motsvaras 

antalet olika ord för låggruppen av 16%  medan det för höggruppen motsvaras av 84%. Föräldrarnas 

variation i ordförrådet visar inte på några stora skillnader mellan grupperna men till fördel för 

höggruppens föräldrar som har en något större variation i sitt ordförrråd. Totalt sett så är det två 

föräldrar som skiljer ut sig i form av mindre varierad ordproduktion, Bosse (låg) och Lotta (hög).  

Antalet yttranden och antalet ord för barnen i låggruppen ligger nära varandra resultatmässigt. Det 

betyder att barnen i låggruppen talar med i princip bara ettordsmeningar, vilket också resultatet för 

                                                      
7 Ordförråd utgörs här av antal ord (token) och antal olika ord (type). 
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MLU visar. Genomsnittet för låggruppens MLU är 1.2. I höggruppen ser förhållandet mellan antal 

yttranden och antal ord annorlunda ut, där antalet ord är fler och MLU visar ett genomsnitt på 2.7. Det 

betyder att höggruppens barn oftare talar i flerordsmeningar om två till tre ord. Föräldrarnas MLU 

skiljer sig något mellan grupperna där genomsnittet för höggruppen är lite högre (4.9) än för 

låggruppen (4.2).  

För att tydliggöra resultaten i Tabell 3 redovisas här två exempel ur respektive grupp (låg och hög). 

Exempel 1: Bosse (låg) är det barn som talar minst. Han gör få yttranden (14) och använder få ord (16) 

med en mycket litet variation i ordförrådet (7). MLU är 1.1, vilket betyder att han talar med, i princip 

bara, ettordsfraser. Hans föräldrar talar dock med ett antal yttranden (243) och ord (1001) som inte 

skiljer sig markant från de andra föräldrarnas resultat. Dock är variation i ordproduktion, antal olika 

ord (245), det lägsta för samtliga föräldrar. MLU, 4.1, för föräldrarna, vilket ligger nära genomsnittet i 

låggruppen. 

Exempel 2: Sara (hög) är det barn som talar mest. Hon gör många yttranden (154) och använder ett 

stort antal ord (542). Ordvariationen, antal olika ord,  är också stor (170). Hennes MLU (3.5) visar att 

hon talar i flerordsmeningar om drygt tre ord. Saras föräldrars yttranden (317) och antal ord (1509) 

samt antal olika ord (375) ligger över genomsnittet i höggruppen. MLU, 4.8, ligger dock strax under 

genomsnittet i höggruppen. 
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Tabell 4. Yttranden, ordförråd och MLU uttryckt i antal 

  Antal 

yttranden 

Antal 

yttranden 

Antal 

ord 

Antal 

ord 

Antal 

olika 

ord 

Antal 

olika 

ord 

MLU MLU 

Deltagare Låg/hög B F B F B F B F 

Anna L 73 226 87 1064 26 326 1.2 4.7 

Bosse L 14 243 16 1001 7 245 1.1 4.1 

Kalle L 145 333 185 1230 56 363 1.3 3.7 

Lasse L 96 330 128 1442 42 398 1.3 4.4 

Totalt L 328 1132 416 4737 131 1332   

M L 82 283 104 1184 33 333 1.2 4.2 

Lena H 108 268 188 1108 95 353 1.7 4.1 

Lotta  H 115 177 304 832 144 259 2.6 4.7 

Lukas H 92 250 228 1459 114 404 2.5 5.8 

Sara H 154 317 542 1509 170 375 3.5 4.8 

Simon H 134 336 446 1781 176 426 3.3 5.3 

Totalt H 603 1348 1708 6689 699 1817   

M H 121 270 342 1338 140 363 2.7 4.9 

Totalt L och M 931 2480 2124 11423 830 3149   
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Receptiva och produktiva frågor 

I detta avsnitt är fokus på de receptiva och produktiva frågor som används av föräldrarna. Som  

redogjorts för tidigare handlar receptiva och produktiva frågor om två kategorier av wh-questions, där 

de receptiva frågorna anses enklare än de produktiva. Tabell 5.1 och 5.2 visar en översikt av 

frågetyperna och hur ofta de används.  

Frågorna ’var’ och ’vad’ är de mest förekommande bland receptiva och produktiva frågor ställda av 

föräldrar till barn i dialogerna. Den enklare receptiva frågan ’var’ förekommer med ett genomsnitt av 

23 gånger i låggruppen och 17 gånger i höggruppen. Som tidigare nämnts kräver de receptiva frågorna 

mindre av barnet i form av ett verbalt svar. Det kan räcka med att barnet pekar eller utför någon annan 

gest som svar. Det skulle kunna vara en anledning till att barnen i låggruppen får ’var’-frågan oftare.  

Emellertid förekommer frågeordet ’var’ på flertalet ställen i materialet som inte utgör frågor direkt till 

barnet. Frågeordet ’var’ förekommer vid upprepade tillfällen i en bok som läses högt, vilket får som 

konsekvens att det påverkar resultatet. Vid en jämförelse mellan Tabell 5.1 och Tabell 6 finner man att 

frågan ’var’ förekommer oftare  i Tabell 5.1. Det beror på att i analysen av förekomsten av receptiva 

och produktiva frågor har samtliga ’var’-frågor räknats, även de som inte utgör en direkt fråga till 

barnet. I Tabell 6 redovisas en kontextuell analys av frågeorden och där räknas endast de ’var’-frågor 

som är ställda till barnet. Tabell 6 får anses ge en rättvisare bild av hur ofta olika frågeord förekommer 

i dialog mellan föräldrar och barn. Tabell 5.1 och 5.2 kan ändå visa på en intressant jämförelse mellan 

förekomsten av receptiva och produktiva frågor i förhållande till de båda grupperna 

Den produktiva frågan ’vad’ som ställer högre krav på ett verbalt svar, ställs i genomsnitt 22.5 gånger 

i låggruppen och 24.6 gånger i höggruppen (Tabell 5.2). Det är sålunda inga större skillnader emellan 

grupperna avseende mängden ’vad’- frågor. Även om materialet visar att receptiva frågor är vanligt 

förekommande, så används de produktiva frågorna oftare och i synnerhet av föräldrarna i hög- 

gruppen. En möjlig förklaring är att föräldrarna i höggruppen kan kommunicera med barnen med fler 

varierande och komplexa frågor av den anledningen att barnen där har kommit längre i sin 

språkutveckling. Att båda gruppernas föräldrar i stor utsträckning använder produktiva frågor tyder på 

att progressionen i föräldrarnas frågor inte följer barnets ålder och utveckling i övrigt. Det kan vara att 

föredra att föräldrar i låggruppen oftare ställer receptiva frågor till det att barnen är mer språkligt 

mogna för de produktiva. 

Övriga receptiva frågor används i lägre grad eller inte alls. Tre föräldrar till barn i höggruppen 

använder dock samtliga receptiva frågor vid ett eller flera tillfällen. Förutom den produktiva frågan 

’vad’, används även frågan ’när’ och ’hur’ vid flera tillfällen av samtliga föräldrar. Övriga produktiva 

frågor används inte i någon större utsträckning. Den produktiva frågan ’varför’ används sällan. Frågan 

’varför’ kräver både analysförmåga och språklig förmåga av barnet i att kunna redogöra för sina 

tankar. Dock förekommer frågan ’varför’ i både låg- och höggruppen. 
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Tabell 5.1. Antalet receptiva frågor föräldrar - barn 

  Var
8
 Vilket Vilken Vilka 

Deltagare Låg/Hög     

Anna L 29 0 2 2 

Bosse L 13 0 1 0 

Kalle L 26 1 1 0 

Lasse L 24 0 6 0 

Totalt L 92 1 10 2 

M L 23 0.25 2.5 0.5 

Lena H 9 2 3 1 

Lotta H 10 1 4 1 

Lukas H 15 0 2 0 

Sara H 22 2 1 1 

Simon H 30 0 3 2 

Totalt H 86 5 13 5 

M H 17 1 2.6 1 

Totalt L och H 178 6 23 7 

M L och H 20 0.7 2.6 0.8 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      
8 I de få fall som jag har uppfattat ordet ’vart’ i transkriptionerna räknas de här som ’var’. I skriftspråket 

står ’var’ för befintlighet (Var bor du?) medan ’vart’ står för riktning (Vart flyttade du?) I talspråk är det 

vanligt att man inte gör någon skillnad mellan orden (!Språket, P1).  
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Tabell 5.2 Antalet produktiva frågor föräldrar - barn  

  Vad Vem Hur Varför När 

Deltagare Låg/Hög      

Anna L 18 6 1 0 5 

Bosse L 22 0 2 0 2 

Kalle L 26 0 3 2 2 

Lasse L 24 0 2 1 5 

Totalt L 90 6 8 3 14 

M L 22.5 1.2 1.6 0.6 2.8 

Lena H 33 3 1 1 4 

Lotta H 10 1 1 0 4 

Lukas H 11 1 6 2 8 

Sara H 33 1 15 0 5 

Simon H 36 5 4 5 13 

Totalt  H 123 11 27 8 34 

M H 24.6 2.2 5.4 1.6 6.8 

Totalt L och H 213 17 35 11 48 

M L och H 23.7 1.9 3.9 1.2 5.3 
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Föräldrars frågor i kontextuell analys 

För att ta reda på vilka typer av frågor som föräldrarna använder delades frågorna upp i sex olika 

kategorier; receptiva (rec), produktiva (pro), ja/nej- frågor (y/n), auxiliary fronted questions (aux), 

eliciting questions (eq) och other questions (oth), samt analyserades utifrån ett kontextuellt perspektiv. 

Den kontextuella analysen gick till så att varje barns respektive olika samtalssituationer (lek, mat, kläd 

och läsa) gicks igenom och kodades manuellt utifrån de sex olika frågekategorierna. På grund av att 

kodningen har skett manuellt finns ett visst subjektivt inslag i avgörandet kring frågornas 

kategoritillhörighet. Frågornas kategorisering har varit styrande i processen, men även kontexten har 

fått avgöra och därför får den kontextuella analysen ses även utifrån ett kvalitativt metodologiskt 

perspektiv. Nedan följer ett avsnitt ur en dialog mellan förälder och barn i en leksituation (Exempel 1). 

Under varje yttrande som föräldern gör, och som är en fråga, finns kodat vad för slags frågekategori 

det rör sig om. 

Exempel 1: 

PAR: var kör de(t)?  

%que: rec 

CHI: ti(ll) A(r)landa f(l)yg.  

PAR: kör det till Arlanda flygplats?  

%que: y/n 

CHI: de(t) här den är [e] A(r)landa bil.  

PAR: är de(t) en Arlanda bil?  

%que: y/n 

PAR: jamen det var ju gula vi såg +//. 

PAR: på Bromma såg vi ju gula bilar.  

PAR: vad var det för en gul ?  

%que. pro 

CHI: brandbil.  

PAR: ja vi såg en gul brandbil.  

PAR: och så såg vi en gul bil som stod parkerad precis utanför oss där vi 

 stod och [å] tittade. 

PAR: en gul sa +..? 

%que: eq 

CHI: saab. 

 

Föräldrarnas frågor domineras till stor del av ja- och nej frågor (y/n), (Tabell 6), där genomsnittet är 27 

i låggruppen och 35 i höggruppen. En stor andel frågor är av produktiv (pro) karaktär där genomsnittet 

är 18 i låggruppen och 26 i höggruppen. Det är frågor som är mer komplicerade och kräver mer av 

barnet i form av verbala svar. En lägre andel utgör de receptiva (rec) frågorna, som är enklare i den 

mening att barnen kan svara med en gest, till exempel peka. Genomsnittet för låggruppen är 6 och för 

höggruppen 5. I den kontextuella analysen blir det sålunda tydligt att de receptiva frågorna inte är så 

många som det först verkar i Tabell 5.1. Detta beror på att i den kontextuella analysen har enbart ’var’- 

frågor som är riktade till barnet räknats. Frågor som ställs med ett hjälpverb (aux) förekommer ofta. 

Genomsnittet för låggruppen är 21 och för höggruppen 20. De är av styrande karaktär, men på ett 

mindre beordrande sätt än formuleringar i imperativ, till exempel: Kan du hämta boken? i jämförelse 

med Hämta boken! Eliciting questions (eq) förekommer en del och syftar till att hjälpa barnet på 

traven, en frågetyp som tydligt karaktiseras av prompting. Genomsnittet för låggruppen är 4 och för 

höggruppen 10. I den kontextuella analysen, och i procent räknat, ställer föräldrarna i låggruppen 41% 

och i höggruppen 59% av det totala antalet frågor. 
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Här följer ett avsnitt ur en dialog mellan föräldern (PAR) och barnet (CHI) ur låggruppen (Exempel 2). 

Det är tydligt att föräldern ställer flera produktiva frågor och upprepar samma fråga om igen. Barnet 

svarar inte på frågorna om ’vad’ det gjorde på förskolan och ’vem’ det dansade med. Det skulle kunna 

stå för att frågorna helt enkelt är för komplexa eller så har barnet varit uppfyllt av något annat eftersom 

det upprepar ’oj’ flera gånger. 

Exempel 2. 

 

PAR: va(d) har du [ru] gjort på förskolan ida(g) då [ra]?  

CHI: <oj> [>] .  

PAR: <har <ni> [/] ni dansat nå(go)nting> [>] ?  

CHI: oj .  

CHI: aa .  

PAR: har ni dansat ?  

CHI: yyy [!=  dä pippi da] . 

PAR: dansa(de) ni till Pippi ?  

CHI: aa .  

PAR: mm .  

CHI: oj !  

PAR: vem dansa(de) du me(d) då [rå] ?  

CHI: oj !  

PAR: ja den kan ligga där .  

PAR: vem dansa(de) du me(d) ?  

CHI: oj !  

CHI: oj !  

PAR: vem dansa(de) du me(d) ? 

 

Nästa exempel visar en dialog mellan föräldern (PAR) och barnet (CHI) ur höggruppen (Exempel 3). 

Liksom i Exempel 2 ställer föräldern flera produktiva frågor, men skillnaden här är att barnet tydligare 

svarar på frågorna. Barnet i Exempel 3 har kommit en bra bit längre i sin språkutveckling och kan 

även själv producera frågor. I exemplet frågor hon efter en karaktär (Stinky) i boken. 

Exempel 3. 

 

PAR: och [å] vilka är [e] de(t) här då ?  

PAR: vem är [e] de(t) ?  

CHI: Stinky . 

PAR: Stinky . 

PAR: och [å] de(t) ? 

CHI: Lilla My [ija my] . 

PAR: Lilla My . 

PAR: och [å] +/. 

CHI: va(d) är [e] Stinky ? 

CHI: va(d) är [e] den ? 

PAR: ja vem är [e] de(t) ? 

CHI: va(d) är [e] Stinky någonstans [förstans] ? 

PAR: var Stinky är [e] nå(go)nstans ? 

CHI: ja . 
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Tabell 6. Föräldrarnas frågor i kontextuell analys utryckt i antal per kategori 

  rec pro y/n aux eq oth  

Deltagare Låg/Hög       Totalt 

Anna L 9 15 27 22 8 0 81 

Bosse L 4 20 24 16 1 0 65 

Kalle L 6 22 19 20 5 0 72 

Lasse L 6 16 39 24 3 0 88 

Totalt L  25 73 109 82 17 0 306 

M L 6 18 27 21 4  77 

Lena H 3 28 37 10 13 0 91 

Lotta H 5 8 21 19 2 0 55 

Lukas H 6 19 30 25 4 1 85 

Sara H 5 23 37 20 8 0 93 

Simon H 5 53 49 25 22 1 155 

Totalt H  24 131 174 99 49 2 479 

M H 5 26 35 20 10 0,4 96 

Totalt  

 

L och H 49 204 283 181 66 2 815 

M=91 
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Frågor ställda av föräldrar och barn 

Tabell 7 visar det totala antalet frågor ställda av föräldrar och barn. Antalet frågor ställda av föräldrar 

är fler i denna tabell än i Tabell 6, vilket beror på att här föreligger ingen kontextuell analys av 

frågeorden. Samtliga frågor är summerade, varpå även frågor som inte direkt är riktade till barnet 

förekommer. Det mest tydliga exemplet, som nämnts tidigare, är när föräldern läser högt ur en bok för 

barnet och där flera frågor finns i texten. På en generell nivå är det dock intressant att se om det skiljer 

sig mellan de båda grupperna.  

Genomsnittet för föräldrar i låggruppen är 92 och i höggruppen 95. Bias förekommer dock för detta 

resultat vilket förklaras av det faktum att även frågeord som inte är riktade till ett barn i låggruppen är 

räknade. Däremot skiljer det sig mycket mellan barnen i de båda grupperna. Höggruppens barn 

producerar mer än dubbelt så många frågor än låggruppens barn. Genomsnittet för låggruppen är 5 och 

i höggruppen 13. Procentuellt motsvaras det av 24% för låggruppen och 76% för höggruppen. En 

individ i låggruppen skiljer dock ut sig och producerar ett stort antal frågor, 16 stycken. 

 

Tabell 7. Totalt antal frågor ställda av föräldrar och barn 

Deltagare Låg/Hög Antal frågor 

ställda av 

föräldrar 

Antal 

frågor 

ställda av 

barn 

Anna L 100 1 

Bosse L 70 1 

Kalle L 107 16 

Lasse L 90 2 

Totalt L 367 20 

M L 92 5 

Lena H 96 5 

Lotta H 55 12 

Lukas H 84 5 

Sara H 94 27 

Simon H 145 15 

Totalt H 474 64 

M H 95 13 

Totalt L och H 841 84 

M  L och H  93 9 
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Respons av barnen  

Tabell 8 visar barnens respons på föräldrars yttranden och, mer specifikt, respons på föräldrarnas 

frågor. Responsen kan från barnets sida bestå av allt från ljud, till exempel joller eller skratt, till ord 

och meningar. På individnivå redovisas dels det totala antalet respons av barnet för yttranden 

respektive frågor, dels vilken procentandel det motsvarar i relation till antalet yttranden respektive 

frågor från föräldern (Tabell 8; Figur 1.). Resultatet visar att det är förhållandevis jämnt mellan 

grupperna, även om höggruppen responderar mer än låggruppen. Tre barn, från både låg- och 

höggruppen, responderar på över 50% av förälderns yttranden. Sju barn, också från båda grupperna, 

responderar på över 50% av förälderns frågor. Ett barn i låggruppen visar ett lägre resultat än övriga 

deltagare både för respons på yttranden och frågor. Genomsnittet i låggruppen för respons på 

föräldrars yttranden är 115 och för höggruppen 125 och när det handlar om i vilken utsträckning 

barnen ger respons på föräldrars frågor är genomsnittet för låggruppen 49 och för höggruppen 61 

(Tabell 8.). Troliga orsaker till denna skillnad kan vara att barnen i låggruppen inte har kommit lika 

långt i språkutvecklingen som barnen i höggruppen samt att föräldrarnas frågor kan ligga på en för 

svår nivå för några av barnen i låggruppen. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Anna  

L

Bosse  

L

Kalle   

L

Lasse   

L

Lena    

H

Lotta   

H

Lukas  

H

Sara     

H

Simon 

H

Yttranden

Frågor

 Figur 1. Respons av barnen på föräldrarnas yttranden respektive frågor i procentandel. 
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Tabell 8. Respons av barnen uttryckt i totala antal och i procent 

Deltagare Låg/Hög Respons på 

föräldrars 

yttranden 

uttryckt i antal 

Respons 

på 

föräldrars 

yttranden 

i procent 

Respons på 

föräldrars 

frågor uttryckt 

i antal 

Respons på 

föräldrars 

frågor i 

procent 

Anna L 78 35% 48 48% 

Bosse L 68  28% 21 30% 

Kalle L 187 56% 72 67% 

Lasse L 126 38% 54 60% 

Totalt L 459  195  

M L 115  49  

Lena H 119 44% 67 70% 

Lotta H 93 53% 41 75% 

Lukas H 95 38% 43 51% 

Sara H 145 46% 62 66% 

Simon H 174 52% 94 65% 

Totalt H 626  307  

M H 125  61  

Totalt  L och H 1085  502  

M L och  H 121  56  
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur föräldrar ställer frågor till barn i åldern 2;3 år-2;5 år 

med olika utvecklat ordförråd. Ett annat syfte med uppsatsen var att undersöka om barnen ger respons 

på föräldrarnas frågor samt om barnen själva ställer frågor och i så fall i vilken omfattning.  

Barnen, som var deltagare i SPRINT–projektet, var uppdelade i en låg- respektive höggrupp vad 

gällde ordförrådsutvecklingen och grupperingen var baserad på ett svenskt normerat 

ordförrådsinstrument, SECDI (Berglund & Eriksson, 2000). De frågeställningar som har varit i fokus 

är hur många yttranden och ord föräldrar och barn säger, vilka olika typer av frågor som föräldrarna 

ställer, om barnen ger respons på frågorna, om barnen själva producerar frågor samt om frågor överlag 

är ett effektivt sätt att få barn i åldersgruppen att tala. 

Sammanfattande resultat 

Resultatet visade att totalt gör föräldrarna 2 480 yttranden och barnen 931, där låggruppens barn står 

för 35% av samtliga yttranden och höggruppen står för 65%. Antalet ord för föräldrarna är 11 423 och 

för barnen 2 124, där låggruppens barn står för 20% av totalt antal ord och höggruppen för 80%. 

Ordvariationen, antal olika ord, för barnen i låggruppen utgörs av 16% och i höggruppen av 84%. Det 

råder stora skillnader mellan barnen i de två grupperna men inte lika stora skillnader mellan 

föräldrarna. Dock ligger föräldrarnas resultat för yttranden och ordförråd lägre i låggruppen än i 

höggruppen. Frågor är vanligt förekommande i föräldrars kommunikation med sina barn. Totalt för 

båda grupperna utgör frågor cirka en tredjedel av föräldrarnas yttranden. Vid en översiktsanalys av 

receptiva och produktiva frågor tycks receptiva frågor förekomma ofta. Vid en närmare anblick i den 

kontextuella analysen utifrån sex olika frågekategorier, framkommer att föräldrarna i denna studie 

oftare ställer ja/nej- frågor, produktiva frågor och frågor med hjälpverb. Antal frågor ställda av barnen 

utgörs av 24% för låggruppen och av 76% för höggruppen. Samtliga barn i båda grupperna ger 

respons på föräldrarnas yttranden och frågor. Procentuellt responderar barnen i större omfattning på 

frågorna. I en jämförelse mellan låg- och höggruppen ger barnen i höggruppen mer respons både för 

föräldrars yttranden och frågor. 

Den tydliga diskrepansen mellan grupperna indikerar att det finns samband mellan kvantitetsfaktorer i 

föräldrarnas och barnens tal samt att frågor är en metod som kan generera tal från barnen. Det går 

däremot inte att uttala sig om det faktiskt förhåller sig på det viset utan att testa experimentellt. Det 

kan emellertid finnas anledning att fundera över frågors olika komplexitet i förhållande till barnets 

ålder och övriga utveckling eftersom det framkommer att föräldrar generellt ställer komplicerade 

frågor. I det kommande avsnittet diskuteras först metoden som har använts, därefter studiens resultat, 

pedagogiska implikationer samt fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

I uppsatsen har en kvantitativ metod med kvalitativa inslag använts. I uppsatsen råder det inte ett 

motsatsförhållande kring kvantitativ och kvalitativ metod eftersom frågeställningarna besvaras bäst 

utifrån båda metoderna (Bryman, 2011). Analysredskapet CLAN (CHILDES, MacWhinney, 2015, 

2016) som används i uppsatsen för att räkna fram statistik på empirin, och som utgör den kvantitativa 
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delen av metoden behöver en kvalitativ analys för att bli intressant. Det språkliga sammanhanget som 

utgörs av inspelade samtal mellan förälder och barn innebär utöver beräkningar av antal ord, 

yttranden, frågor etcetera också en kvalitativ analys av kontexten. På så vis kompletterar kvantitativ 

och kvalitativ metod varandra i uppsatsen. Bryman (2011) beskriver att det finns tydliga skillnader 

mellan de båda metoderna i forskningssammanhang, men att det inte är nödvändigt att överdriva 

skillnaderna samt att kvantitativ forskning ibland har som syfte att göra tolkningar av fenomen och 

kvalitativa undersökningar ibland har drag av naturvetenskaplig forskning. 

Deltagarantalet, som utgjordes av nio familjer, med fyra barn i den lågpresterande gruppen och fem 

barn i den högpresterande gruppen, utgör ett mindre empiriskt underlag. Däremot bygger materialet på 

en avancerad innehållsanalys av barnens och föräldrarnas språk där föräldrarna sade över 11 000 ord 

och barnen gjorde över 2 000 ordliknande yttranden. På ett systematiskt och noggrant vis har varje ord 

transkriberats i materialet, vilket är en tidskrävande uppgift. Ur den apsekten hade urvalet knappast 

kunnat vara större, eftersom det inte hade varit rimligt i proportion till omfattningen av uppsatsen. 

Optimalt hade varit om grupperna hade varit lika stora. Tyvärr fanns inte underlag till ett femte barn i 

den lågpresterande gruppen.  

Den nivågruppering som råder skapar utrymme att göra intressanta jämförelser mellan grupperna och 

om de ger indikationer på att bete sig olika, vilket framkommer tydligt att de gör. Detta hade inte varit 

möjligt om grupperingen skett på ett mer godtyckligt vis alternativt inte alls. Då hade studien varit av 

beskrivande karaktär av en grupp barns talutveckling, men utan information om vari barnens 

talutveckling befinner sig ifrån början. Här skiljer sig denna studie från många andra som undersöker 

barns språkutveckling. Urvalet av deltagare som är uppdelat i en låg- och en höggrupp för nivån på 

ordförrådet är i föreliggande studie tydligt i fråga om att barnen skiljer sig markant åt i 

talutvecklingen. I tidigare studier är det ovanligt med den typen av uppdelning i nivågruppering efter 

ett normerat mätinstrument för så pass små barn. Det kan ses som en styrka för denna studie att barnen 

är uppdelade i en låg- och en höggrupp och att det därmed kan göras jämförelser mellan grupperna. 

Eftersom materialet har sitt ursprung ur ett befintligt forskningsprojekt, SPRINT, där urvalet och 

nivågrupperingen redan är gjorda utifrån en väl beprövad testmetod ; SECDI (Berglund & Eriksson, 

2000), får denna studies interna validitet anses vara god. Den interna validiteten avser med vilken 

säkerhet det går att lita på slutsatserna (Borg & Westerlund, 2012). Studiens resultat styrker också 

tidigare forskning kring frågetyper och mängden frågor som föräldrar använder, och som gjorts på 

liknande populationer i fråga om ålder, i andra sammanhang. Den externa validiteten, 

generaliserbarheten, får även den anses vara god.  

Deltagarna i SPRINT-projektet representerar inte Sveriges population då socioekonomisk status 

påverkas av utbildningsnivå. I studien är eftergymnasial och akademisk utbildningsbakgrund vanligast 

bland deltagande familjer. Cox Eriksson (2014) redogör för den skevheten i sin studie där deltagare 

från SPRINT finns med. Det kan verka som en svaghet att deltagarna inte representerar en jämnare 

socioekonomisk bakgrund, men utifrån perspektivet att långsam språkutveckling inte enbart 

förekommer i låga socioekonomiska grupper kan det istället ses som en styrka (ibid., 2014). Det är i 

sin tur relevant för hur man resonerar kring screening och interventioner för barn med svag 

språkutveckling.  

Föreliggande studie gör en grundlig språkanalys av deltagarna med studiens syfte och frågeställningar 

i fokus. Det är dock en analys som inte sträcker sig över tid. Den analyserar deltagarnas språk vid en 

bestämd ålder och tidpunkt och säger något om språket just där och då. Språkutveckling sker över tid 

och en viss försiktighet behöver råda i att predicera barns språkutveckling (Law, Lee, Roulstone, 
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Wren, Zeng & Lindsay, 2012; Parsons, Schoon, Rush & Law, 2011). Longitudinella studier där 

möjlighet finns att följa upp deltagarna ger därför ett säkrare resultat över tid. 

Vetskapen om att man deltar i en vetenskaplig studie kan ge positiva konsekvenser. Det kan vara så att 

föräldrarna under inspelningarna samtalar med barnet på ett annorlunda vis än under vanliga 

omständigheter. Det skulle också kunna vara så att föräldrar som redan innan samtalar mycket med 

barnet, använder ett variationsrikt språk och ställer frågor, gör det i än större omfattning under 

inspelningarna. Detta är faktorer som kan påverka resultatet i sin helhet. 

Det faktum att deltagarna har en spridning vad gäller transkriptionstiden för olika situationer (lek, mat, 

kläd och lässtund) och som grundar sig i att för vissa deltagare fanns inte underlag för transkription för 

samtliga fyra situationer bedöms inte påverka resultatet. De situationer som det finns en spridning i 

transkriptionstid är lek, mat och kläd. De situationerna påminner om varandra i hur föräldrar och barn 

kommunicerar. Situationen lässtund skiljer sig dock eftersom föräldrarna läser högt ur en bok, vilket 

påverkar sättet att kommunicera med barnet i det fallet. Transkription för lässituation finns dock för 

samtliga deltagare. 

I andra studier där transkriptioner används som verktyg för att analysera barns språkutveckling är det 

ofta så att minst en andra person går igenom all transkription för att minimera reliabilitetsproplematik, 

det vill säga hur mycket slumpen förvränger resultatet (Borg & Westerlund, 2012).  I denna studie kan 

det ses som en brist att så inte har skett. Att transkribera tal, i synnerhet små barns tal, innebär 

svårigheter och utrymme för tolkning. Tiden för transkribering har dock utgjort stora delar av 

grundarbetet i uppsatsen och flera omlyssningar har skett för att undvika feltolkningar. Av vikt för 

resultatet är att hålla sig till samma tolkning vad gäller kriterier för yttranden, ord och frågor genom 

uppsatsens samtliga transkriptioner och inte variera för olika deltagare. Det har varit ambitionen under 

hela transkriptionsarbetet. 

Resultatdiskussion 

Flera resultat som framkommer i denna studie överensstämmer väl med tidigare studier där föräldrars 

frågor har studerats (Hart & Risley, 1995; Cox Eriksson, 2014; Cameron-Faulkner, Lieven & 

Tomasello, 2003; Tamis-LeMonda, Bornstein & Baumwell, 2001). I detta avsnitt diskuteras 

föreliggande studies resultat mot tidigare forskning.  

Sammantaget för denna studie visar resultatet att föräldrar till barn i låggruppen yttrar färre ord och 

med mindre ordvariation än föräldrarna i höggruppen. Det råder stora skillnader mellan 

barngrupperna, med procentuell fördel för höggruppen, avseende yttranden, antal ord och ordvariation. 

I det avseendet råder samstämmighet med tidigare forskning om att kvantitetsfaktorn i språket är 

betydelsefull (Hart & Risley, 1995; Rowe, 2012). Föräldrar och andra vuxna, till exempel pedagoger i 

förskola och skola, behöver tala mycket till barnet. Barnet behöver exponeras för det talade språket i 

de vardagssituationer som barnet befinner sig i, hemma eller i förskola/skola. 

I föreliggande studie framkommer att cirka en tredjedel av föräldrarnas yttranden utgörs av frågor. Det 

har framkommit i tidigare forskning att mängden frågor utgörs av mellan omkring 25-30% av 

förälderns yttranden (Hart & Risley, 1995; Cox Eriksson, 2014; Cameron-Faulkner, Lieven & 

Tomasello, 2003). Det indikerar att det är vanligt förekommande att använda sig av frågor i 

kommunikation mellan förälder och barn. Det kan också tyckas naturligt att ställa frågor till sina barn, 

även om de befinner sig i en låg ålder och inte alltid kan svara på frågorna. Generellt vill de flesta 

föräldrar veta hur deras barn mår, vad de vill och inte vill, varför de gör som de gör etcetera. Det ter 
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sig då mänskligt att ställa frågor, även om svaret eventuellt uteblir. Frågandet i sig har också visat sig i 

tidigare vetenskapliga studier vara en bra promptingteknik för att få barn att tala (Hart & Risley, 

1995). Barnet tvingas också att koncentrera sig mer vid kommunikation som innehåller frågor 

eftersom frågor i sig kräver svar, vilket i sig är positivt för språkutvecklingen (Hoff-Ginsberg, 1986; 

Topping, Dekhinet & Zeedyk, 2012).  

När det kommer till det som Hart och Risley (1999) refererar till som wh-questions och som kan delas 

upp i receptiva och produktiva frågor, visade en första översikt att både ’var’-frågor och ’vad’-frågor 

är vanligt förekommande. Ett intressant exempel om hur ofta föräldrar använder sig av wh-questions 

är Hart och Risleys (1999) beräkning som visade att 34 wh-questions per timme ställdes till små barn i 

11-19 månaders ålder. Frågorna var ofta av komplex karaktär; ‘What´s the matter?’, ‘What are you 

doing?’ och ‘Where are you going?’. I en djupare analys av de olika frågekategorier som studeras i 

denna studie framkommer i den kontextuella analysen att för båda grupperna är ja/nej-frågor mest 

förekommande. Produktiva frågor och frågor med hjälpverb ställs även ofta av föräldrarna. Mot 

bakgrund av tidigare forskning så överensstämmer även detta resultat väl med vad som kommit fram i 

tidigare forskning (Cox Eriksson, 2014; Hart & Risley, 1999; Cameron- Faulkner, Lieven & 

Tomasello, 2003).  

Ett intressant resonemang kring de frågor som är mest förekommande är det som Hart och Risley 

(1999) för om att frågornas progression inte överensstämmer med barnets ålder och utveckling i 

övrigt. Frågorna som föräldrarna ställde till sina barn i Hart och Risleys studie var konstant av en hög 

svårighetsgrad. Frågor till barn som ännu uttryckte några få ord var ofta av produktiv karaktär som till 

exempel ”Vad hände?” eller ”Varför gjorde du det?”. Som tidigare nämnts, betonas svårighetsgraden 

av produktiva frågor jämfört med receptiva. I föreliggande studie framkommer tydligt att produktiva 

frågor är vanligt förekommande i båda grupperna, men mest förekommande hos föräldrarna i 

höggruppen. Det framkommer även i Cox Erikssons (2014) studie att produktiva frågor är vanligt 

förekommande. En intressant beröringspunkt mellan Cox Erikssons studie och föreliggande studie är 

att Cox Erikssons deltagare var yngre (1;6 år) men att föräldrarna likväl ställde frågor av mer 

komplicerad art, till exempel produktiva frågor. Även om barnen i Cox Erikssons studie och barnen i 

föreliggande studie inte är desamma, är det en intressant iakttagelse som stämmer bra överens med 

Hart och Risleys (1999) resonemang om frågors progression. 

Frågor med hjälpverb förekommer ofta, och ungefär i samma omfattning, i både låg- och höggruppen. 

Frågor med hjälpverb är, som tidigare redogjorts för, av styrande karaktär men inte beordrande. Hart 

och Risley (1995) beskriver det som ett av flera språkfrämjande kvalitetsfaktorer i samtal med barn. 

Däremot menar Fey och Loeb (2002) att frågor med hjälpverb är svåra för barn i 2-3 års ålder. De är 

inte mogna för den typen av frågor. Om barnet själv har börjat använda sig av hjälpverb i talet, så 

finns förutsättningar för föräldern att nå fram med frågor med hjälpverb.  

Barnens egen produktion av frågor skiljer sig mycket mellan de två grupperna. Som redogjort för 

tidigare ställer barnen i höggruppen mer än dubbelt så många frågor än låggruppens barn. Min 

tolkning är att det är tydligt att höggruppens barn har kommit så pass långt i språkutvecklingen att 

frågor är en del av deras språkliga repertoar att använda i dialog med andra. Föräldrarnas antal frågor 

visar mest rättvisa i Tabell 6, i den kontextuella analysen av föräldrarnas frågor. Där framkommer att 

det föreligger viss skillnad i mängden frågor mellan grupperna. Procentuellt ställde låggruppens 

föräldrar färre frågor än höggruppens. Höggruppens barn exponeras för fler frågor, vilket kan ha 

positiv betydelse för språkutvecklingen (Hart & Risley, 1995). Cox Erikssons (2014)  studie visade 

även den att föräldrar till barn med störst ordförråd ställde flest frågor.  
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Eftersom barns språkutveckling utgörs av en komplex helhet där flera faktorer påverkar varandra, 

såväl biologiska som miljömässiga och också av barnets egen drivkraft till kommunikation (Bloom, 

Margulis, Tinker & Fujita, 1996) är det i föreliggande studie vanskligt att uttala sig om till vilken grad 

frågor är en effektiv metod att få barn att utveckla sitt tal. I kommunikation är det inte alltid enkelt att 

avgöra vem som ger respons på vem. Att med exakthet avgöra om det är barnen som ger respons på 

föräldrarna eller om det är föräldrarna som ger respons på barnen går inte att slå fast i föreliggande 

studie. Förutom verbal kommunikation finns gester och mimik att ta hänsyn till i den autentiska miljön 

för interaktion mellan föräldern och barnet, vilket inte har undersökts i denna studie. Sambandsorsaker 

är inte analyserade. 

I föreliggande studie studerades barnens respons på föräldrars frågor. Barnen i höggruppen ger mer 

respons än barnen i låggruppen, vilket kan bero på naturliga förklaringar i skillnader i 

språkutvecklingen. Det kan också handla om att föräldrar tenderar att använda komplexa frågor 

oavsett vari barnets språkutveckling befinner sig. Barnen i låggruppen får möjligen för svåra frågor 

varför responsen är lägre bland de barnen. Som tidigare redovisats, ställer föräldrarna i föreliggande 

studie många produktiva frågor som ställer stora krav på verbal utvecklad förmåga hos barnet. Barn 

som inte har kommit så långt i sin talutveckling kan möjligen gynnas av att få fler receptiva frågor 

istället för de svårare produktiva, och så kan fallet vara för några av de lågpresterande barnen i 

föreliggande studie.  

Det som går att fastställa av resultaten i denna studie är att urvalet, med en låg- respektive höggrupp 

gällande ordförrådsnivå, får konsekvenser för utfallet av de frågeställningar som här är studerade. 

Höggruppens barn talar mer och har ett större ordförråd än låggruppens barn. Höggruppens barn ställer 

själva frågor och ger respons på föräldrarnas frågor i större omfattning än låggruppens barn. 

Föräldrarna i höggruppen talar också genomgående mer, förutom genomsnittet i antal yttranden där 

låggruppens föräldrar har en mindre fördel. Höggruppens föräldrar ställer också fler frågor. Den 

tydliga diskrepansen mellan grupperna indikerar att det finns samband mellan kvantitetsfaktorer i 

föräldrarnas och barnens tal samt att frågor är en metod som kan generera tal från barnen. Detta kan 

dock inte bevisas utan att testas experimentellt. 

Pedagogiska implikationer 

I flera av de vetenskapliga studier som det tidigare har hänvisats till framkommer att tidiga 

interventioner är viktiga för att verka kompenserande och förebyggande för barnets språkutveckling 

(Heart & Risley, 1999; Cox Eriksson, 2014;Svensson, 1993; Wasik, Bond & Hindman, 2006; Cabell, 

Justice, McGinty, DeCoster & Forston 2015). I förskola och grundskola ska pedagoger, enligt de 

styrdokument som finns, arbeta med att stärka barns ordförråd och begrepp (Lpfö, 1998; Lgr, 2011).  

Som tidigare har redogjorts för är det svårt att säga något exakt kring vad som är gynnsamt för barns 

språkutveckling (Law, Lee, Roulstone, Wren, Zeng & Lindsay, 2012). Law et al. (2012) menar att för 

få interventionsstudier utförda på barn med tal- och språkproblematik har tillräckligt hög evidens för 

att säga något om effekten av interventionen. Barn som har en trög start i språkutvecklingen kan 

senare utvecklas till åldersadekvata läsare med stöttning av hemmet och skolan (Parsons, Schoon, 

Rush & Law, 2011). Förutom miljön, har även genetiska faktorer inverkan på senare läs- och 

skrivutveckling (Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund & Lyytinen, 2010). I föreliggande uppsats 

redogörs inte närmre för genetiska aspekter men det är viktigt att förstå att i en helhetsbild av ett barns 

språkliga förmåga och utveckling finns även de aspekterna med. I sammanhanget är det dock viktigt 

att poängtera att vetenskapliga studier visar på specifika språkliga färdigheter som är viktiga för den 
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första läs- och skrivinlärningen. Exempel på sådana kompetenser är: bokstavskännedom, ordförråd, 

fonologisk medvetenhet, lexikal åtkomst och återberättande (Scarborough, 2005; Torppa, Lyytinen, 

Erskine, Eklund & Lyytinen, 2010).  

Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att tidigt väcka intresse och arbeta med att utveckla olika 

språkliga färdigheter som man vet är av betydelse för den fortsatta språkutvecklingen. Detta kan med 

fördel ske i samtal med och mellan barnen, i leken eller vid högläsning (Lpfö, 1998 ). Barn behöver få 

rika möjligheter till att repetera nya ord i olika sammanhang för att orden ska integreras i den tidigare 

vokabulären. Det är väsentligt för att barnet ska ha möjlighet att utöka ordförrådet. Det behöver 

pedagoger i förskolan ha kunskap om och omsätta den kunskapen till ett medvetet arbetssätt (Wasik & 

Iannone-Campell, 2012). När grundskolan sedan tar vid bygger skolans pedagoger vidare på de 

språkliga färdigheter
9
 som behövs för den första läs- och skrivinlärningen. Det är då viktigt att barnen 

tidigare har fått riklig exponering av språket i olika sammanhang, i hemmet och/eller i förskola. I detta 

sammanhang kan även den statliga utredningen från 2010, och som nämnts tidigare, framhävas 

ytterligare. Utredningen visade att specialpedagogiska handledningstillfällen behövs även i förskolan. 

Det finns ingen lag som reglerar det idag, men det finns exempel på kommuner som bedriver 

samverkan mellan BVC och elevhälsan. Elevhälsan agerade även motiverande och stöttande för 

vårdnadshavare, vilket spelade en stor roll i de fall där ett barn hade behov av utredning 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Föräldrar har en mycket viktig roll i att samtala med sina barn på ett språkfrämjande sätt. Hart och 

Risley (1999) beskriver två tydliga exempel som handlar om hur föräldrar ställer frågor till sina barn. 

Föräldrar till barn i 11-18 månaders ålder frågade sina barn "What are those?". Barnen repeterade det 

sista ordet ’those’ som svar på frågan, varpå föräldern responderade "Those are socks". Föräldern var 

snabb med att statuera ämnet framför prompting, "Yes, what are they?". Hart och Risley (1999) menar 

att de sällan såg att föräldrar tog chans till att utveckla resonemang kring frågor. I ett exempel belyses 

det genom att barnet säger: "There duck", varpå föräldern svarar "Oh, I don´t think that´s a duck, is 

it?" Barnet svarar: "That´s a bird" och föräldern svarar "That´s right", men missar chansen att tala om 

för barnet att en anka också är en fågel. Hart och Risley (1999) visade också att föräldrar tenderar att 

ställa komplexa frågor från tidig ålder på barnet. I föreliggande studie har komplexiteten på 

föräldrarnas frågor visat sig tydlig. Frågor är i sig är språkutvecklande (Hoff-Ginsberg, 1986; Topping, 

Dekhinet & Zeedyk, 2012) men möjligen bör föräldrar i större omfattning anpassa nivån på frågorna 

så att de följer barnets språkliga och allmänna utveckling.  

Som en konsekvens av Hart och Risleys (1995) omfattande studie efterfrågades ett ökat stöd för att 

hjälpa föräldrar att samtala mer kvalitetsmässigt med sina barn och att interventioner för att stärka 

barns språk behöver ske före fyra års ålder. Detta för att inte etablera stora skillnader mellan barns 

språkutveckling och för en mer likvärdig start i skolan. Som tidigare nämnts kan det vara svårt att visa 

på språkutvecklande interventioner med hög evidens. Men interventioner behöver inte nödvändigtvis 

anses som ineffektiva på grund av det (Law, Lee, Roulstone, Wren, Zeng & Lindsay, 2012).  

I introduktionen redogörs för två exempel på interventionsstudier som har ägt rum i förskolemiljö och 

fått fram lyckade resultat om vad som är gynnsamt för ordförrådsutvecklingen (Wasik, Bond &  

Hindman, 2006; Cabell, McGinty, DeCoster & Forston, 2015). Gemensamma framgångsfaktorer för 

dessa interventioner var rika möjligheter till samtal som bygger på att locka fram barnens tal och 

strategier för att bygga ut talet.  

                                                      
9 För exempel på språkliga färdigheter, se stycket ovan (till exempel: Scarborough, 2005). 
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Wasik et al. (2006) diskuterar specifikt vikten av att fånga upp de barn som har ett svagt utvecklat 

ordförråd på grund av orsaker i hemmiljön. Förskola och skola behöver agera kompenserade och låta 

dessa barn få möjlighet till att uttrycka sig i skolmiljön. Även interventioner där föräldrar får delta i 

syfte att stimulera barnets språk kan ha framgång. Svensson (1993) studerade effekter av ett 

stimulansprogram i syfte att utveckla barns språk. Resultatet visade att barn som i tidig ålder får riklig 

språklig stimulans också utvecklar en bättre språkförmåga. Rowe (2012) menar att föräldrar behöver 

koncentrera sig mer på kvalitetsaspekter i deras tal till barnet. Det är viktigt att föräldrar vågar utmana 

barnet med ett varierat språk för att maximera barnets språkutveckling men att hänsyn behöver tas till 

att barnet befinner sig i olika språkutvecklande perioder.  

När det kommer till hur frågor används i pedagogiska sammanhang i förskola och grundskola finns 

studier som undersöker frågestrategier vid högläsning (Wasik, Bond & Hindman, 2006; Cabell, 

Justice, McGinty, DeCoster & Forston 2015). För att få barnet att reflektera, använda sin vokabulär 

och tillägna sig nya ord finns metoder för att ställa olika slags frågor kring innehållet. I föreliggande 

studie var inte syftet att studera föräldrarnas sätt att ställa frågor i en specifik situation, men en 

intressant iakttagelse i materialet handlar om just dialogerna där föräldrarna läser högt ur en bok. I 

båda grupperna förekom att föräldrarna läste böckerna utan att stanna upp för att ställa frågor till 

barnet och låta barnet reflektera över innehållet. Högläsningens betydelse står ofta i fokus som 

språkfrämjande åtgärd och föräldrar möter information om värdet av högläsning på BVC, förskola och 

skola. Mot bakgrund av detta resonemang är det viktigt att personal på BVC och pedagoger i förskola 

och skola, i rådgivning med föräldrar kring språkfrämjande aktiviteter, bör framhålla frågestrategier 

vid högläsning som en metod som kan få positiva effekter för språkutvecklingen. 

Ytterligare en iakttagelse som inte berör denna studies frågeställningar, men som är intressant att 

belysa är tidsaspekten på gensvaret från barnet. Under transkriberingsarbetet blev jag flera gånger 

varse om att föräldrar lämnar mycket lite tid för barnet att svara. En fråga ställs och svarar inte barnet 

omgående upprepas frågan en eller flera gånger. Föräldrar tycks inte ge tidsutrymme för barnet att 

möjliggöra ett svar. Wasik och Iannone-Campbell (2012) visade att liknande omständigheter rådde 

bland pedagoger i förskolan. Även om pedagogerna använde sig av språkutvecklande frågestrategier 

så missade de att ge barnen tid till att reflektera och ge ett svar. I rådgivande situationer kring 

språkutveckling kan också tidsaspekten i dialog med barnet vara viktig att framföra. 

Socioekonomiska faktorer har påverkan på barnets språkutveckling (Hart & Risley; Cox Eriksson, 

2014; Panscofar & Vernon-Feagens, 2006; Svensson, 1993 ). Men det är inte enbart så enkelt som att 

säga att barn i låga socioekonomiska grupper är de barn som får en svag språklig utveckling. Hart och 

Risleys (1995) omfattade studie visade visserligen på ett samband där emellan, men svensk forskning 

visar att svag språkutveckling även förekommer i andra socioekonomiska grupper (Cox Eriksson, 

2014). Det är i sin tur relevant för hur man resonerar kring vilka barn som är i störst behov av 

eventuell screening och språkintervention. Law, Rush, Anandan, Cox och Wood (2012) framhåller att 

testning av 3-åringars språkliga förmåga är ett relativt bra sätt att överblicka hur barnen kommer att 

prestera längre fram. Mot bakgrund av vad tidigare forskning visar om påverkan av socioekonomiska 

faktorer, är det rimligt att under svenska förhållanden inkludera samtliga barn i språkscreeningar. Det 

finns inte tillräckligt med belägg för att svag språklig utveckling enbart skulle förekomma i låga 

socioekonomiska grupper och därav utföra screening på vissa barn. 

Avslutningsvis finns anledning att poängtera specialpedagogers, pedagogers och annan personal som 

möter barn, till exempel BVC:s, roll i att berätta för föräldrar om språkfrämjande aktiviteteter. Det är 

viktigt att betona interaktiva aktiviteter, till exempel högläsning, där effektiva frågestrategier kan 

vävas in, de vardagliga samtalen där frågor kan ställas till barnet utifrån barnets nivå samt att inte 
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ersätta den så viktiga föräldern med TV/video i tron om att det ska utveckla det lilla barnets ordförråd. 

För förskola och skola är det viktigt att ständigt utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete kring 

språkutvecklingsfrågor, inte minst för de barn som har brister i sin språkutveckling och där förskola 

och skola får ett viktigt kompenserande uppdrag. 

Fortsatt forskning 

För att ytterligare belysa de pedagogiska implikationerna av hur barn kan utveckla sitt språk utifrån 

fokuset frågor skulle en motsvarande studie som är longitudinell vara av intresse. Att följa barns 

språkutveckling över tid är intressant och kan ge tydliga indikationer på vilka interventioner som kan 

vara adekvata. Att ytterligare studera vilka frågor som genererar svar samt vad för slags frågor barnen 

ställer skulle också kunna vara en möjlig fortsättning på denna studie.   

Att studera betydelsen av frågor som promptingteknik i förskolemiljö för samma åldersgrupp, skulle 

kunna ge en inblick hur förskolans pedagoger arbetar med att ställa frågor i olika sammanhang. Till 

exempel vid samlingar, utforskande av närmiljön eller bokläsning skulle det vara av intresse att 

studera pedagogens användande av frågor för att stimulera barnens talutveckling. Likaså i 

grundskolans tidigare år skulle det vara intressant att belysa frågan kring hur lärare använder frågor i 

sin undervisning. 

I uppsatsen har det inte tagits hänsyn till om det eventuellt finns skillnader mellan mammans och 

pappans sätt att ställa frågor till barnet. Ur ett svenskt perspektiv skulle det vara intressant att 

undersöka om det förekommer några skillnader mellan föräldrarnas sätt att tala till barnet och om det i 

så fall handlar om att ge mer riktade råd och tips till föräldrarna gällande barnets språkutveckling.  
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