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Instrumentet SECDI (Swedish Early Communicative Development Inventories, e.g. Berglund & 
Eriksson, 2000) är etablerat som metod att mäta barns ordförrådsutveckling ungefär i åldrarna 0;8 
- 2;6 år. Det är en frekvent använd metod i Sverige och motsvarande instrument (CDI) används 
numera för över 60 andra språk. Analysprogrammet CLAN i kombination med CHAT, 
(MacWhinney, 2000) är en mycket väletablerat metod för att studera transkriberade interaktioner.  

Studien undersöker samband mellan barns ordförrådsnivå och föräldrars frågestrategier. 
Materialet består av inspelade samtal från SPRINT-projektet (se Cox-Eriksson, 2014). 
Undersökningspersonerna är nio barn fördelade på två ordförrådsgrupper (hög - låg nivå), totalt 
fyra flickor och fem pojkar, 2;3-2;5 år gamla samt deras föräldrar. Familjerna är inspelade i 3-4 
olika naturliga kontexter, varifrån 20 minuter inspelningar per familj ingår. Totalt använde 
föräldrarna över 11000 ord, 2400 yttranden och drygt 800 frågor och barnen gjorde totalt över 
900 yttranden i materialet. 

Frågeställningen var följande: Om det finns skillnader mellan de två grupperna (hög - låg nivå på 
ordförrådet mätt med SECDI) när det gäller hur mycket frågor och vilka typer av frågor 
föräldrarna använder och även när det gäller vilka frågor barnen besvarar. Vi studerar särskilt: 
Produktions/receptionsfrågor "wh-frågor", frågor som inleds med hjälpverb ex. "vill du ...", "ska 
vi ...", ja/nej-frågor dvs. frågor som är avsedda att besvaras med ja/nej, samt promptingfrågor.  
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