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Interpreter-Mediated Clinical Assessment of Language in Multilingual Children in 
Sweden – A qualitative study using conversation analysis and semi-structured interviews 

Abstract 

It would be favorable, during the clinical assessment of language in multilingual children, if the 

speech-language-pathologist (SLP) spoke all the languages of the child. This is, however, not always 

possible, hence the need for interpreter-mediation. Furthermore, it would be desirable if the 

interpreters used in clinical assessments of language are specifically trained. There are only a few 

studies concerning interpreter-mediated clinical assessment of language and cognition using 

Conversation Analysis as a method, and no studies of interpreter-mediated clinical assessment of 

language in multilingual children. The purpose of this study was therefore to investigate the 

interaction between the SLP, interpreter and child, in interpreter-mediated clinical assessments of 

language in multilingual children, with a specific focus on the SLP and the interpreter.  

 

Participants of the study were two licensed SLPs, three interpreters and two multilingual children 

and their caregivers.  The study was based on three video recordings of clinical encounters and 

four semi-structured interviews. The video recordings were translated, transcribed and analyzed 

using the theory and method of Conversation Analysis, and the interviews were transcribed and 

analyzed. Analysis of the video recordings resulted in the discovery of three phenomena; the 

importance of preunderstanding of the working process of SLP, the importance of responsibility 

during interpreter-mediated clinical assessment of language, and finally communication and 

language approach. Analysis of the semi-structured interviews resulted in the discovery of four 

phenomena, which, in addition to the ones already discovered during the video recordings, also 

included the importance of dialects. Strategies and challenges that the SLP and interpreter faced 

could be revealed from the phenomena discovered in the video recordings and the semi-structured 

interviews. It was suggested in the conclusion that challenges were caused by expectations on the 

interpreter, a lack of preunderstanding of the working process of the SLP, uncertainty regarding 

the responsibilities of the interpreter versus the SLP, and finally, the demands of a high level of 

language competence. Strategies that were used within the discovered phenomena were partially 

consciously applied by the SLP and interpreter.  However, there is a great need for further 

knowledge and awareness of the processes involved in this clinical context, in order to obtain 

reliable and satisfactory interpreter-mediated clinical assessments of language. Lastly, it was 

discussed that the patient safety might be compromised if no consideration is taken regarding the 

investigated challenges and strategies. 
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Sammanfattning 

Vid utredning av språklig problematik hos flerspråkiga barn vore det optimala om den utredande 

logopeden pratar barnets samtliga språk. Då detta inte är möjligt föreligger ett tolkbehov. Det vore 

önskvärt om tolkar som används i logopediskt språkutredningssyfte vore särskilt utbildade. Endast 

ett fåtal studier om tolkförmedlade språkliga utredningar i logopediska sammanhang ur ett 

samtalsanalytiskt perspektiv har utförts. I dagsläget finns inga studier som undersöker och beskriver 

området tolkförmedlad logopedisk språkbedömning av flerspråkiga barn. Syftet med studien var 

därför att undersöka vad som sker i samspel mellan logoped, tolk och barn vid tolkförmedlad 

logopedisk bedömning av flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik, med fokus 

på logoped och tolk.  

 

Studiens deltagare bestod av två legitimerade logopeder, tre tolkar samt två flerspråkiga barn och 

deras vårdnadshavare. Studien baserades på tre videoinspelade mottagningsbesök samt fyra 

semistrukturerade intervjuer. Videoinspelningarna översattes, transkriberades och analyserades 

utifrån ett CA-perspektiv. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Föreliggande studies 

analys av videoinspelningarna resulterade i upptäckten av tre fenomen; vikten av förförståelse för 

logopediskt arbete, vikten av ansvar vid tolkförmedlad språkbedömning samt slutligen 

kommunikativt och språkligt förhållningssätt. Föreliggande studies analys av de semistrukturerade 

intervjuerna resulterade i upptäckten av fyra fenomen som, utöver de fenomen som upptäcktes 

under videoinspelningarna, även innefattade dialekters betydelse. Strategier och utmaningar för 

logoped och tolk som påverkade tillförlitligheten av den logopediska språkbedömningen kunde 

urskiljas utifrån de upptäckta fenomenen från videoinspelningarna samt de semistrukturerade 

intervjuerna. Slutsatser kunde dras att utmaningarna orsakades av förväntningar på tolk, bristande 

förförståelse för logopediskt arbete, osäkerhet kring de båda professionernas roller och ansvar, 

samt de språkliga krav som föreligger under tolkförmedlad logopedisk bedömning av flerspråkiga 

barn under utredning för språklig problematik. Strategierna som användes inom de upptäckta 

fenomenen var till viss mån medvetet tillämpade av logopederna och tolkarna, men fortsatt 

medvetenhet och ökad kunskap inom området behövs för att tillförlitliga och tillfredsställande 

tolkförmedlade logopediska språkbedömningar ska uppnås. Avslutningsvis diskuterades det att 

patientsäkerheten riskerar att äventyras om inte föreliggande studies undersökta utmaningar och 

strategier tas i beaktan. 

 

Nyckelord: Logoped, tolk, språkbedömning, flerspråkiga barn, Conversation Analysis   
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1.   Inledning 
2017 uppgick personer som var födda utomlands till 18,5% av befolkningen i Sverige och 

invandringen har de senaste åren ökat (SCB, 2018). I och med den ökade invandringen kan det 

antas att fler personer är flerspråkiga i Sverige idag och att logopeder i Sverige lär möta allt fler 

flerspråkiga barn för utredning av språklig problematik. Då det oftast inte finns flerspråkiga 

logopeder att tillgå behöver enspråkiga logopeder använda tolk för att möjliggöra att 

språkbedömningen kan göras på barnets samtliga språk (Fredman, 2011). Användandet av tolkar 

under logopedisk språkbedömning förändrar hur den språkliga bedömningen genomförs, dels att 

det förändrar den kommunikativa situationen (Wadensjö, 2004), dels genom att det ställs språkliga 

och kunskapsmässiga krav på tolken (Paul & Norbury, 2012). I nuläget finns enbart ett fåtal studier 

som ur ett samtalsanalytiskt perspektiv undersöker och beskriver tolkförmedlade formella 

bedömningar av språk och kognition.  Plejert, Antelius, Yazdanpanah och Nielsen (2015) samt 

Majlesi och Plejert (2016) undersöker tolkförmedlade bedömningar av kognitiv förmåga. Roger 

och Code (2015) undersöker ur logopediskt perspektiv språklig utredning vid afasi. Det saknas 

ytterligare studier som ur ett samtalsanalytiskt perspektiv undersöker och beskriver tolkförmedlade 

språkliga utredningar i logopediska sammanhang av flerspråkiga barn, varpå det motiverar 

genomförandet av föreliggande studie.  

 

2.   Bakgrund 

2.1   Språkstörning och språkförsening 
Definitionen för språkstörning är omdiskuterad och det saknas konsensus gällande definition av 

begreppet. Enligt Bishop (1997) och Leonard (2014) skulle definitionen av barn med språkstörning 

innebära uttalade svårigheter att producera och förstå språk, medan deras utveckling inom andra 

områden, exempelvis hörsel, är relativt opåverkad. I enlighet med internationella 

sjukdomsklassifikationen ICD-10 (Socialstyrelsen, 2010) definieras språkstörning som att barnets 

uttrycksförmåga och språkförståelse är under den förväntade nivån utifrån barnets mentala ålder. 

Vissa barn, vars språkliga milstolpar varit försenade, kan komma ikapp andra jämnåriga barn. Hos 

de barn som över tid uppnår en typisk språklig nivå för sin ålder kan det diskuteras huruvida det 

berodde på språkförsening istället för språkstörning (Bishop, 1997).  

 

2.2   Flerspråkighet 
Det finns idag ingen konsensus vad gäller definition av begreppet flerspråkighet. Utifrån en smal 

definition av flerspråkighet ses barnets språkliga kompetens ur ett monolingvistiskt perspektiv 
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vilket förutsätter att barnets språkliga nivå är jämförbar med enspråkiga i samtliga språk.  Idag 

tenderar det snarare att tillämpas en bred definition av begreppet flerspråkighet. Detta resulterar 

därmed i att en bred definition av flerspråkighet förutsätter att barnet har viss kunskap om språklig 

struktur i ytterligare ett andra språk (Aronin & Singleton, 2012). Ur ett holistiskt synsätt kan 

flerspråkighet även definieras som när individen exponeras för och använder sig av mer än ett språk 

(Grosjean, 2008), vilken är en definition som överensstämmer med bland annat definitionen av 

Salameh, Håkansson och Nettelbladt (2004). Föreliggande studie kommer att utgå från nyss 

nämnda definition.  

 

Flerspråkighet kan vidare diskuteras utifrån begreppen ursprung, behärskning, funktion och attityd 

(Skutnabb-Kangas, 1981). Begreppet ursprung innebär att modersmål definieras som det först 

inlärda språket, varpå tvåspråkighet skulle betyda att barnet från början lärt sig två språk. Utifrån 

begreppet om behärskning skulle modersmål definieras som det språk som barnet bäst behärskar 

och att ett tvåspråkigt barn behärskar de båda språken lika väl. Modersmål är, enligt begreppet om 

funktion, det språk som barnet använder mest och tvåspråkiga barn kan per definition använda 

sina båda språk, oavsett situation och behov. Utifrån begreppet om attityd är modersmålet det 

språk som individen själv identifierar sig med och individen identifierar sig därmed själv som 

tvåspråkig (Skutnabb-Kangas, 1981). 

  

2.3   Språkutveckling och språkstörning hos flerspråkiga barn 
Hos barn sker förvärvandet av språk inom den familjära kontexten, där kultur, familjevärderingar, 

förväntningar, erfarenheter och hur barnet uppfostras påverkar barnets språkutveckling, vilken är 

en dynamisk och komplex företeelse (Ndung’u & Kinyua, 2009). Ett flerspråkigt barns språkliga 

utveckling liknar den språkliga utvecklingen hos enspråkiga barn (Houwer, 2009), men påverkas 

även av flera faktorer så som exponeringstid av ettdera språket, ålder för tillägnande av språket och 

vilket språk som är dominant (Paradis, 2010). En språkstörning drabbar det flerspråkiga barnets 

båda språk och vad gäller språkstörning hos flerspråkiga barn är prevalensen lika hög som hos 

enspråkiga barn (Salameh, 2003), vilket innebär att flerspråkighet inte är en riskfaktor för 

språkstörning. Trots detta finns en dubblerad risk för att de tvåspråkiga barnen diagnostiseras med 

grav språkstörning (Salameh, 2003). Vad som räknas som en störning i ett språk är inte per 

definition en störning i ett annat språk. Det finns därför ett behov att särskilja mellan språkstörning 

och språkligt kulturella tendenser eller praktiker (Ndung’u & Kinyua, 2009).  
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2.4   Utredning av språklig problematik hos flerspråkiga barn 
Då utredning av flerspråkiga barn sker behöver en distinktion göras mellan huruvida de uppfattade 

svårigheterna hos barnet är en underliggande nedsättning, eller om svårigheterna beror på 

kunskapsskillnader i barnets olika språk. Det ska vidare klargöras om barnets svårigheter beror på 

särskiljande kulturella förväntningar på barnets kommunikation. Under utredningen behöver det 

därför undersökas om barnet har en språklig nedsättning även i hemkulturen (Paul & Norbury, 

2012). Vid utredning av flerspråkiga barn behöver logopeden följaktligen undersöka om barnets 

språkförmåga är under förväntad förmåga för typiskt utvecklade jämnåriga barn samt utreda typen 

av eventuell språkstörning (Kohnert, 2010).  

 

För att erhålla likvärdig tal- och språkutredning är det viktigt att ha förståelse för kulturella 

skillnader och kulturell variation för att möjliggöra korrekt diagnostisering (Carter et al., 2005). 

Språkanvändning kan till viss del antas vara kulturellt bundet, varpå tolkning av testresultat behöver 

ske utifrån barnets kulturella kontext för att få en förståelse för barnets agerande i sin omgivning 

eller vilka kompenserande mekanismer som kan underlätta eller försvåra för barnet. Då det idag 

finns få bedömningsmetoder som är utformade för olika kulturella grupper, står kliniker inför 

uppgiften att själva utforma bedömningsmaterialet eller anpassa de redan existerande 

bedömningsmetoderna (Carter et al., 2005). Vid logopedisk bedömning av flerspråkiga barn vore 

det optimalt om logopeder talar barnets samtliga språk, flytande eller nästan flytande. Detta är dock 

ofta inte fallet och därmed föreligger ett tolkbehov (Fredman, 2011). Enligt Fredman (2011) vore 

det önskvärt att använda tolkar som är särskilt tränade i att arbeta med logopeder, där tolkarna får 

omfattande träning av syftet, proceduren och målet av testningen samt de terapeutiska metoderna. 

Det vore vidare önskvärt att tolkarna får lära sig att undvika gester, intonation och andra ledtrådar 

som kan hjälpa barnet under testadministration. Det vore slutligen lämpligt om samma tolk kan 

användas för de olika språkgrupperna (Fredman, 2011).  

 

2.5   Tolk inom hälso- och sjukvården 
Syftet med tolk är att underlätta kommunikationen mellan patient och vårdgivare då de inte talar 

samma språk eller då patientens språkliga nivå påverkar effektiviteten och betydelsen av 

kommunikationen (Estrada, Reynolds, Messias & Reynolds, 2015). I Socialstyrelsens rapport (2016) 

kartlades tillgången av tolkar nationellt samt inom landsting och regioner. Resultatet uppvisar att 

det föreligger brist på kontakttolkar, vilka tolkar tvåpartssamtal under dialog. Vidare fanns särskild 

brist på kvalificerade, utbildade tolkar som kunde anlitas av hälso- och sjukvården. Definitionen av 

begreppet tolk är dessutom inte tydlig, då begreppet både kan innefatta högkvalificerade 
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auktoriserade tolkar, men även personer som behärskar två språk och som anlitas då behov av 

tolkförmedlade samtal uppstår. En auktoriserad tolk behöver utföra ett examensprov på 

Kammarkollegiet i Stockholm där höga krav ställs på språkfärdighet, realiakunskaper och 

tolkteknik. Enligt Socialstyrelsens kartläggning (2016) väljer tolkar bort uppdrag hos hälso- och 

sjukvårdsverksamheter då det innebär lägre arvode än vad statliga myndigheter erbjuder för 

tolkförmedlingsuppdrag. Denna brist på tolkar inom hälso- och sjukvården resulterar i allvarliga 

konsekvenser för patientsäkerhet och patientintegritet, på grund av den arbetsbelastning och 

bristande effektivitet det leder till inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna (Socialstyrelsen, 2016). 

En sjättedel av de aktiva tolkarna i Sverige är auktoriserade tolkar. 2013 fanns det i Sverige 1070 

auktoriserade tolkar, varav 147 av dessa hade särskild kompetens inom sjukvårdstolkning. Oavsett 

om tolk är auktoriserad eller inte och då endast genomgått introduktionsutbildning eller grundkurs, 

förhåller sig samtliga tolkar i Sverige till kammarkollegiets tolkföreskrifter om god tolksed 

(Fioretos, Gustafsson & Norström, 2014). Relevant föreskrift för föreliggande studie gällande god 

tolksed innefattar att all information ska återges så exakt som möjligt (KAMFS 2016:4). 

 

2.5.1   Tolk i språkutredningssyfte 
Tolkning i kliniskt språkutredningssyfte kräver särskild kunskap (Paul & Norbury, 2012). Kravet 

på särskild kunskap innebär minst gymnasieexamen, att tolken kan relatera till en individ med 

funktionsnedsättning, höga krav på språklig kompetens både i tal och skrift i de båda språken, en 

förmåga att omformulera sig samt förmåga att minnas delar av information under pågående 

tolkning. Utöver dessa krav behöver en tolk även, utöver uppdraget att översätta från ett språk till 

ett annat, översätta kulturella samt icke-verbala aspekter av samtalet. Tolkning i kliniskt syfte kräver 

vidare att tolken innehar ett medicinskt ordförråd och ett ordförråd riktat mot språkliga begrepp, 

samt förmåga att omformulera terminologi. Utöver det krävs tystnadsplikt och neutralitet av 

tolkarna (Paul & Norbury, 2012).  

 

För att möjliggöra ett mer tillförlitligt och tillfredsställande tolkförmedlat besök föreslår Langdon 

(2002) en trestegsprocess, the BID procedure. Processen består av tre steg, briefing, interaction och 

debriefing. Under det första steget, briefing, ger klinikern bakgrundsinformation om patienten, 

beskriver besökets syfte, bestämmer vilken typ av tolkning som ska ske samt hur samtalsdeltagarna 

placeras i rummet. Vid det andra steget, interaction, arbetar tolken och klinikern som ett team under 

besöket. Vidare ska patienten tilltalas direkt, på så vis undviks det att patienten tilltalas som tredje 

person. Även om tolken tränats på att använda ett särskilt bedömningsinstrument bör klinikern 

ändå alltid närvara eftersom klinikern är ansvarig för hur testet administreras samt ansvarar för 
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patientens respons. Med det tredje steget, debriefing, menas att logoped och tolk tillsammans 

utvärderar besöket (Langdon, 2002). 

 

2.6   Tolksamtal ur ett interaktionsanalytiskt perspektiv 
Närvaron av en tolk gör att den kommunikativa situationen behöver omdefinieras. Samtalets 

deltagare orienterar sig mot uppfattningar om hur sådan interaktion bör vara. Ansvaret för innehåll 

och samtalets progression är dessutom vitt skiljt från samtal mellan personer som talar samma 

språk (Wadensjö, 2004). 

 

2.6.1   Modeller för beskrivning av tolkförmedlad kommunikation 
Det är av vikt att särskilja mellan två huvudmodeller för tolkförmedlad kommunikation, nämligen 

transfermodellen och interaktionsanalytiska modellen. Transfermodellen är en monologisk modell 

och innebär en process av överföring från ett språk till ett annat, eller en text till en annan. Ord 

och yttranden uttrycks utifrån talarens intentioner samt strategier och de närvarande deltagarna 

anses vara mottagare av information som talaren förberett. Den interaktionsanalytiska modellen, 

en dialogisk modell, innebär däremot att språk ska betraktas som en social aktivitet. Ord och 

yttranden omarbetas mellan talaren och lyssnaren under interaktion. Specifika ord och uttryck 

tolkas därmed utifrån vad som redan är känt utifrån samtalet. De olika synsätten, monologiskt och 

dialogiskt, beskriver olika sätt att analysera språk och kommunikation. (Wadensjö, 1995). 

 

Wadensjö (1998) har även upprättat en modell för att beskriva tolkars lyssnar- och talarskap under 

tolkförmedling, utifrån begreppen repetitör, rapportör och respondent. Tolkar skiftar mellan dessa 

olika lyssnar- och talarroller. Lyssnar- och talarrollen repetitör innebär att tolken endast talar baserat 

på någon annans tal, ord för ord, vilket är den normativa synen på tolkars roll. Då tolkar har 

mandatet och ansvaret att skapa nya versioner av yttranden, i form av sammanfattningar, kan tolkar 

även beskrivas inneha rollen som rapportör. Slutligen kan en tolk lyssna för att kunna bidra med 

adekvata svar, och blir därmed en respondent. Tolkar beskrivs generellt sett inte inneha rollen som 

respondent eftersom de undviker att ha egen talan. Denna roll innehas oftast av kliniker eller patient 

(Wadensjö, 1998). 

 

2.6.2   Tolkens roll och skyldigheter 
Kommunikativa aktiviteter som uppstår i exempelvis sjukhusmiljö har inneboende normer och 

regler, vilka behöver tas i beaktan när man beskriver översättning och tolkning som sker i sådan 

miljö. Interaktion påverkas av den institutionella ramen inom vilken interaktionen sker. I 
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tolkförmedlad institutionell interaktion kommer den ansvarige för mötet, den professionella 

personen, ha mindre kontroll under samtalet, vilket gör att tolken får ett visst ansvar för samtalets 

innehåll och progression (Wadensjö, 2004).  

 

Tolkars yttranden länkar samman och koordinerar andras yttranden, vilket gör att den 

koordinerande funktionen ofta står i mer direkt relation till deltagarna. Den koordinerande 

funktionen märks i en konsekutiv tolkning, där tolkar tar varje yttrandes påföljande tur, vilket gör 

att tolkar styr diskursen i tid och rum. Tolkar kan därför inte undvika att vara både koordinerare 

och översättare. Funktionerna möjliggör varandra. Tolkar är dessutom beroende av hur samtalets 

deltagare orienterar sig kring och anpassar sig till det icke-standardiserade turtagningsmönstret som 

uppstår vid tolkförmedlad interaktion. Vidare är översättningar i praktiken sällan ekvivalenta med 

det primära yttrandet. Slutligen tar tolkar ibland ansvaret för att samtalsdeltagarna upplever att 

samtalet bibehåller gemensamma grund (Wadensjö, 2004).  

 

Utifrån ett interaktionellt perspektiv menar Wadensjö (1995) att tolkar deltar i en social situation 

och därmed ges möjlighet att förstå allt som sägs, vilket ger en unik möjlighet att överblicka och 

koordinera interaktion. En tolk kan då anses inneha olika roller, som översättare, förmedlare och 

koordinerare, vilka innehas simultant. Tolkandet kan följaktligen betraktas som interaktion i olika 

situationer, något som går emot normer om att tolken enbart ska översätta. Det finns nämligen en 

normativ regel, eller myt om så vill, där tolken anses vara en kanal som enbart överför information, 

vilken tolkar och olika yrkesprofessioner tenderar att arbeta utifrån. Trots detta frångår tolkar och 

andra yrkesprofessioner denna norm medvetet eller omedvetet (Wadensjö, 1995). 

 

2.6.3   Logopedens roll och skyldigheter 
Under ett tolkförmedlat samtal är tolkar beroende av genomgående dialog från kliniker av vad som 

ska göras för att besöket ska kunna fortskrida och kliniker är beroende av att tolkar gör detsamma 

(Wadensjö. 2004). Enligt Langdon (2002) bör kliniker anpassa längd och taltempo av yttranden för 

att möjliggöra tillförlitlig tolkning. Vidare bör översättning av test undvikas, då den lexikala 

svårighetsgraden varierar mellan olika språk och en mer kvalitativ beskrivning av patienters styrkor 

och svagheter behövs för bedömning. Fortsättningsvis rekommenderas kliniker att konsultera tolk 

gällande relevant material och språkbruk för aktuellt språk. Den slutgiltiga diagnosen ansvarar alltid 

kliniker för. Slutligen menar Langdon (2002) att tolkar i förväg bör ha fått uppgiften som ska 

översättas och inte i anslutning till att uppgiften ska utföras.  
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2.7   Conversation Analysis som teori 
Conversation Analysis (CA), på svenska kallat samtalsanalys, är både en teori och en metod. I detta 

avsnitt beskrivs de teoretiska aspekterna, medan de metodologiska aspekterna tas upp under avsnitt 

Metod (avsnitt 4).  

 

Människans beteenden kan analyseras utifrån infallsvinklarna etic och emic. Etic kallas den ena 

infallsvinkeln där funktionen av olika beteenden analyseras relaterade till tidigare bestämt 

universellt system. Emic kallas den andra infallsvinkeln, där upptäckter av beteende och mönster 

analyseras och beskrivs utan att de blir generaliserbara till ett tidigare bestämt universellt 

system.  Då analyser sker med infallsvinkeln emic kan jämförelser göras i syfte att ge en 

övergripande beskrivning av människans beteende relaterat till den kultur eller språk som valts för 

analys (Pike, 1954). För att analysera samtal utifrån infallsvinkeln emic kan metoden Conversation 

Analysis tillämpas (Have, 2007). CA, som utgår från ett etnometodologiskt perspektiv, studerar 

social interaktion i verkligheten (Garfinkel & Rawls, 2002) utan färgning av yttre faktorer så som 

kön, etnicitet eller ålder. Det finns därmed inga förutbestämda hypoteser, utan undersökningarna 

fokuserar på själva materialet som i stunden skapas genom interaktion mellan samtalsdeltagare 

(Goodwin & Heritage, 1990).  

 

2.7.1   Samtalsorganisation 
Inom CA finns det fyra slags samtalsorganisationer som strukturerar ett samtal. Dessa fyra 

samtalsorganisationer är sekvensorganisation, preferensstrukturer, turtagningssystemet och 

reparationsordningen (Norrby, 2014).  

 

Sekvensorganisation beskriver samspelet mellan olika yttranden och hur dessa yttranden 

tillsammans, utifrån kontext, bildar sekvenser genom samtalsdeltagarnas växelvisa yttranden. Ur ett 

sekvensstrukturellt perspektiv kan sättet som ett samtal är uppbyggt på vidare beskrivas utifrån 

preferensstrukturer, vilka leder till prefererade yttranden. Ett prefererat yttrande kännetecknas av 

att de är förväntade, inte innehåller omtagningar eller tvekljud och skapar samanhållning och 

gemenskap. Disprefererade yttranden är däremot mer komplexa då de vanligtvis innehåller pauser, 

tvekljud och markörer som signalerar ett invändande mot det tidigare yttrandets kommunikativa 

handling. Disprefererade turer är något samtalsdeltagarna försöker undvika i och med att parterna 

strävar efter att ta hänsyn till varandras önskningar och behov (Norrby 2004; Lindström, 2008). 
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Basen för samtalets organisation kan anses vara turtagningssystemet. Turtagningssystemet kan 

beskrivas utifrån de två komponenterna turkonstruktionsenhet och turfördelning. En 

turkonstruktionsenhet är en sammansättning av menings-, sats-, fras- och lexikala konstruktioner, 

vilka skapar en tur. Turfördelning beskriver hur turer kan fördelas mellan samtalsdeltagarna, 

antingen genom att nuvarande talare nominerar nästa talare, att talaren nominerar sig själv att tala 

eller genom att inget talarbyte uppstår (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Ett turbyte uppstår vid 

en turbytesplats, vilket möjliggörs av att yttrandet har avslutats syntaktiskt, pragmatiskt och 

prosodiskt (Lindström, 2008). 

 

Vanligtvis sker turbyten mellan samtalsdeltagare, utan några kommunikativa problem. Ibland 

uppstår dock kommunikativa problem i form av att yttranden inte alltid produceras korrekt 

grammatiskt, syntaktiskt, prosodiskt, eller att lyssnaren inte uppfattar eller förstår vad som sades av 

olika anledningar. I sådana lägen använder sig samtalsdeltagarna av olika typer av 

reparationspraktiker, vilka inte syftar till att reparera språkliga fel, utan snarare återupprättar den 

gemensamma förståelsen (Lindström, 2008). En reparation följer ett visst mönster, uppdelat i tre 

delar. Först upptäcks en problemkälla, denna följs av ett reparationsinitiativ och slutförs av en 

genomförd reparation. Reparationerna kan vara antingen talarinitierad eller mottagarinitierad samt 

ske på olika ställen i den sekventiella organisationen (Lindström, 2008). 

 

2.7.2   Institutionella samtal 
Institutionella samtal är resultatet av specifika arbetsbaserade kontexter så som turtagningsmönster 

och talarrättigheter mellan läkare och patient (Clift, 2016; Norrby, 2014). I ett institutionellt samtal 

är ordningen för deltagande i samtalet mer bestämd i jämförelse med samtal i informell 

samtalsmiljö. Vidare är förväntan på olika typer av turer begränsad och till viss del förutbestämd 

(Wooffitt, 2005). Det finns förväntningar på de olika samtalsdeltagarnas roller samt ett normativt 

ramverk kring vilka deltagarna orienterar sig (Wooffitt, 2005). Genom detta kan den institutionella 

representanten bibehålla kontroll över interaktionstillfällets struktur, då de övriga samtalsdeltagarna 

genomgående behöver presentera sina ställningstaganden mot den institutionella representanten. 

Den institutionella representanten blir även någon som lockar fram svar, men blir dock inte 

adressat och begränsas därmed vad gäller möjligheten att redigera producerade yttranden. När en 

talare talar utanför sin tur eller när talaren inte svarar förväntat, det vill säga avviker från det 

institutionella samtalets specifika regler, så riktas samtalet snarare mot det typiska 

turtagningssystemet. På motsatt sätt, genom att samtalsdeltagarna använder sig av de speciella 
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turtagningsreglerna i ett institutionellt samtal, erkänner de sina roller samt den institutionella 

kontexten i vilken de befinner sig (Heritage, 2013).   

   

2.8   Tidigare forskning om tolksamtal i logopediska sammanhang utifrån CA 
Ur ett logopediskt perspektiv har en tidigare studie utförts gällande utredning av afasi med 

flerspråkiga talare där CA tillämpas (Roger & Code, 2015). Vidare finns ytterligare två studier som 

är relevanta ur ett logopediskt perspektiv då de studerar utredningar av flerspråkiga personer med 

demens utifrån CA (Plejert et al., 2015; Majlesi & Plejert, 2016). Ytterligare dokumentation gällande 

lyckade strategier vid tolkförmedling behövs (Langdon, 2002).   

 

Enligt studien utförd av Roger och Code (2015) sker inte tolkningar ekvivalent med testmaterialet, 

vilket påverkar validiteten av test. Tolkar är vana vid att förändra yttranden för att uppnå maximal 

förståelighet, men i testsituation krävs det att testmaterialet följs strikt, vad gäller längd och 

svårighetsgrad, för att uppnå validitet. Under formell testning kan repetition av ord och mening 

förekomma, vilka generellt görs ordagrant. Roger och Code (2015) menar att tolkar prioriterar att 

underlätta kommunikation, vilket gör att tolkar skulle uppfatta det som okänsligt att endast repetera 

ordagrant och även det påverkar validiteten. Slutligen kan validiteten påverkas av det sätt tolkar 

återger patienters svar till logopeder, då tolkar tenderar att gissa ungefär hur yttrandet är och 

därmed fyller i luckor, samt ger en sammanfattande översättning (Roger & Code, 2015). 

 

Gällande den normativa regeln, att tolkar enbart ska översätta information, anser Plejert et al. 

(2015) att den normativa regeln inte efterföljs. De olika situationer som uppstår i en klinisk kontext 

ställer olika krav på tolkar och en medvetenhet om detta kan öka samarbetet mellan kliniker och 

tolk. Tolkning under testning kan fortsättningsvis kräva ett specifikt förhållningssätt till skillnad 

från anamnesupptagning. Slutligen bör kliniker och tolk sammanstråla innan besöket för att 

möjliggöra att kliniker kan informera tolk om uppgifter som ska utföras (Plejert et al., 2015).  

 

Majlesi och Plejert (2016) menar att tolkars lyssnar- och talarskap inte enbart kan tillskrivas rollerna 

repetitör, rapportör och respondent (Wadensjö, 1998), utan tolkar skulle även kunna inneha rollen 

som (re)calibrator. Rollen som (re)calibrator innebär att tolk övervakar och hjälper patient att utföra 

uppgiften, tillsammans med kliniker.  

Samarbetet mellan tolk och kliniker beror på att de båda strävar mot samma mål, nämligen att 

uppgiften ska slutföras. Tolk och kliniker gör ständiga utvärderingar av situationen och anpassar 

därefter instruktioner för ökad förståelse hos patienten. På så sätt genomförs bedömning på ett 
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mer adekvat och korrekt sätt, medan det i andra fall kan leda till att patienten får för mycket hjälp, 

vilket i sin tur kan påverka tillförlitligheten av resultatet. Det är vidare av vikt att kliniker beaktar 

aspekter av språk och kultur, vid tolkning, så som att ett uttryck på ett språk inte alltid har en 

ekvivalent översättning på ett annat. Skulle vetskap om dessa aspekter inte föreligga kan det uppstå 

situationer där för mycket förtroende och ansvar läggs på tolken under besöket. Majlesi och Plejert 

(2016) menar att samtalsdeltagares kroppsspråk är av signifikant betydelse för hur instruktioner ges 

och uppgifter utförs. Slutligen är det av vikt att tolkar besitter kunskap gällande betydelsen av deras 

arbete samt att både kliniker och tolk är medvetna om betydelsen av deras samarbete.  

 

Det finns följaktligen i nuläget få studier som ur ett samtalsanalytiskt perspektiv undersöker och 

beskriver tolkförmedlade språkliga utredningar i logopediska sammanhang (Roger & Code, 2015; 

Plejert et al., 2015; Majlesi & Plejert, 2016). Det kan därmed konstateras att det finns behov av 

forskning gällande tolkförmedlad logopedisk bedömning av flerspråkiga barn under utredning för 

språklig problematik ur ett samtalsanalytiskt perspektiv. Då detta tidigare inte gjorts motiveras 

föreliggande studie. 

 

3.   Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att beskriva vad som sker i samspel mellan logoped, tolk, barn och 

vårdnadshavare vid tolkförmedlad logopedisk bedömning av flerspråkiga barn under utredning för 

språklig problematik, med fokus på logoped och tolk.  

 

3.1   Frågeställningar  
•   Finns det några särskilda strategier i interaktion som logoped eller tolk använder sig av för 

att på ett tillförlitligt och tillfredsställande sätt genomföra bedömning av flerspråkiga barn 

under utredning för språklig problematik? 

•   Förekommer några särskilda utmaningar under tolkförmedlad logopedisk bedömning av 

flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik? Vilka är utmaningarna och hur 

yttrar sig i sådana fall dessa i interaktion mellan logoped, tolk och barn?  

•   Hur upplevs tolkförmedlad logopedisk bedömning av logoped och tolk?  
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4.   Metod 

4.1   Deltagare 
I studien ingick två legitimerade logopeder. Utöver de två logopederna deltog tre tolkar, bokade av 

logopedmottagningen, varav en talade arabiska med syrisk dialekt, en talade arabiska med libanesisk 

dialekt och en talade persiska. Deltagande familjer i studien var två flerspråkiga barn, som 

remitterats till logopedmottagningen för utredning av språklig problematik, samt barnens 

vårdnadshavare. Det ena barnet, barn A, hade arabiska med syrisk dialekt som modersmål samt 

talade svenska. Barn A deltog under besök 1 och 2. Det andra barnets modersmål, barn B, var 

persiska och deltog under besök 3 (se tabell 1 för översikt av studiens deltagare). En vårdnadshavare 

närvarade vid respektive barns besök. Deltagande tolkar var bokade av logopedmottagningen 

utifrån överensstämmelse av barnens och vårdnadshavarnas språk. Då det i praktiken inte var 

möjligt att tillgodose att tolkar, bokade av logopedmottagningen, talade samma dialekt som barn 

och vårdnadshavare, talade tolk 2 annan dialekt än barn A och dess vårdnadshavare. Samtliga 

deltagare i studien spelades in på en logopedmottagning i Götaland. 

 

Tabell 1. Översikt av studiens deltagare 

Upplägg Deltagande 

 familj 

 

 Deltagande 

 tolk 

Deltagande  

logoped 

Besök 1 

 

Barn A 

Arabiska, Syrien 

Tolk 1 (T1) 

Arabiska, Syrien 

Logoped 1 (L1) 

    

Besök 2 

 

Barn A 

Arabiska, Syrien 

Tolk 2 (T2) 

Arabiska, Libanon 

Logoped 1 (L1) 

    

Besök 3 

 

Barn B 

Persiska 

Tolk 3 (T3) 

Persiska 

Logoped 2 (L2) 

 

 

4.1.1   Kontaktförfarande och samtycke 
Ett explorativt bekvämlighetsurval tillämpades i rekryteringen av deltagare, vilket innebar att 

studiens relativt outforskade ämne undersöktes för att upptäcka fenomen inom föreliggande 

studies område. För rekrytering av samtliga deltagare kontaktades olika logopedmottagningar i 

Götaland via mail och telefon. I mail till berörda logopeder och verksamhetschefer bifogades 

informationsbrev och samtyckesblankett utformat för logoped och tolk (se bilaga 4a och 4b). 
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Logopederna valde därefter ut patienter utifrån studiens inklusionskriterier och uppsatsförfattarna 

meddelades sedan om lämpliga besök funnits för studiens ändamål samt när besöken skulle äga 

rum. Innan besök 1 hade logoped 1 (L1) möjlighet att ringa vårdnadshavare till barn A, för att delge 

information om studien samt erhålla muntligt samtycke till deltagande. I anslutning till besöket 

tilldelades sedan vårdnadshavare till barn A informationsbrev och samtyckesblankett, vilka var 

förkortade (se bilaga 5a och 5b), och översatta till arabiska (se bilaga 6a och 6b). Då vårdnadshavare 

till barn A även deltog under besök 2 fanns skriftligt samtycke sedan tidigare och endast muntligt 

samtycke till ytterligare inspelning inhämtades. Under besök 3 gavs muntlig och skriftlig 

information gällande studien till vårdnadshavare av barn B i anslutning till besöket, i form av 

förkortat informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 5a och 5b) vilka var översatta till 

persiska (se bilaga 7a och 7b). Då det inte fanns möjlighet att kontakta de tolkar som 

logopedmottagningen bokat, informerades samtliga tolkar om studien i anslutning till samtliga 

besök och tilldelades då informationsbrev samt samtyckesblankett (se bilaga 4a och 4b).  

 

4.1.2   Inklusionskriterier 
För att kunna delta i studien krävdes att deltagande logopeder var legitimerade logopeder som 

utredde flerspråkiga barn för språklig problematik. Inklusionskriteriet för deltagande barn var att 

de barn som deltog i studien var flerspråkiga och kom till logoped för utredning av språklig 

problematik. Vidare krävdes att barnens vårdnadshavare godkände deltagande i studien. 

Deltagande i studien krävde slutligen att språken som barnen, vårdnadshavarna och tolkarna talade, 

var arabiska med dialekterna från Syrien, Libanon och Irak, kurdiska, persiska, spanska och franska. 

Inklusionskriteriet för språk var baserat på möjligheten till översättning, både av uppsatsförfattarna 

själva men även av utomstående översättare. 

 

4.2   Genomförande 
Data utgjordes av videoupptagningar från tre logopediska besök med två logopeder och tre tolkar 

samt två flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik, se tabell 1. Videoinspelning 

gjordes för att möjliggöra transkription och analys utifrån metoden Conversation Analysis, CA. 

Uppsatsförfattarna närvarade inte i rummet under något av de tre inspelade besöken. Data 

utgjordes även av fyra semistrukturerade intervjuer; två intervjuer med logoped 1 och 2 (L1 och 

L2) samt två intervjuer med tolk 1 och 2 (T1 och T2). På så sätt möjliggjordes kvalitativ analys av 

yrkesprofessionernas upplevelse av tolkförmedlad logopedisk bedömning, vilket kunde ge 

ytterligare perspektiv till det samtalsanalytiska perspektivet.  
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4.2.1   Inspelningarnas genomförande 
Samtliga inspelningar skedde på samma logopedmottagning i Götaland. Kamera placerades så att 

främst tolk och logoped skulle synas på video, förutom vid ett av besöken där tolken önskade att 

inte synas i bild. Uppsatsförfattarna ändrade inget av logopedernas planerade material, val av 

formellt test och upplägg inför besöken, se tabell 2. Under samtliga besök satt logopederna 

mittemot barnen och vårdnadshavarna på långsidan av borden och tolkarna satt på kortsidan av 

borden. Efter besökens slut var en av uppsatsförfattarna ansvarig för intervjuer av deltagande 

logopeder och den andra uppsatsförfattaren var ansvarig för intervjuer av deltagande tolkar. 

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum. Tolk 3 avböjde deltagande till intervju. Intervjuerna 

utgick ifrån en intervjuguide, se bilaga 3, och ljudupptagningar genomfördes samtidigt.  

 

Tabell 2. Beskrivning av de videoinspelade mottagningsbesökens förfarande. 
Upplägg Informell bedömning Formell bedömning Inspelningens 

längd 

Besök 1 
Nej. 

Ja, svenska. 

Reynell 3 
63.45min 

    

Besök 2 Ja, arabiska. 

Benämning och kategorisering 

av bilder. 

Ja, arabiska. 

Reynell 3 
60.37min 

    

Besök 3 Ja, svenska. 

Impressiv och expressiv 

bedömning med leksaker. 

Nej. 46.16min 

 

Med informell bedömning avses bedömningsmetoder som inte är etablerade eller publicerade. Den 

informella bedömningen kan vara utformad på den enskilda logopedmottagningen och utgörs i 

föreliggande studie av bildmaterial på substantiv som barnet benämnde samt kategoriserade. Det 

innebar att barnet kategoriserade bilderna utifrån grupptillhörighet, exempelvis att bilden på en 

myra kategoriserades genom att bilden placerades i gruppen för djur. Med formell bedömning avses 

bedömningsmetoder som är publicerade, strukturerade samt ofta vetenskapligt beprövade. Som 

formell bedömningsmetod i föreliggande studie användes Reynell 3, The Reynell Developmental 

Language Scales III, för utredning av barnets impressiva språkliga förmågor. Instruktioner för 

testadministration vid Reynell 3 inkluderar att instruktioner enbart ska ges en gång och att den som 

testar använder de exakta ord som finns i testprotokollet (Edwards, Garman, Hughes, Letts & 

Sinka, 1997).  
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4.2.2   Material 
Under inspelningstillfällena användes en videokamera, Sony Handycam HDR-CX320, samt ett 

kamerastativ. Intervjuerna spelades in med hjälp av M-Audio Microtrack II för ljudupptagning. 

 

4.2.3   Semistrukturerade intervjuer 
En kvalitativ forskningsintervju fokuserar på att undersöka verkligheten utifrån deltagarnas 

perspektiv, att utveckla meningar kring deras erfarenheter och att beskriva deras synvinkel innan 

det beskrivs utifrån fakta och vetenskap. En sådan intervju definieras som halvstrukturerad 

livsvärldsintervju och liknar därmed ett vardagssamtal men med ett syfte. Att den benämns som 

halvstrukturerad beror på att den varken är som ett öppet vardagssamtal, men inte heller ett slutet 

frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjuerna i föreliggande studie utgick från en intervjuguide, se bilaga 3, vilket fungerade som ett 

manus med formulerade frågor i strukturerad och bestämd ordningsföljd. Intervjuerna inleddes 

med att syftet förklarades, nämligen att utöver det som skulle observeras av de videoinspelade 

mottagningsbesöken ville uppsatsförfattarna undersöka uppfattningar, känslor och attityder 

gällande hur det är att vara tolk respektive använda tolk på logopedmottagning. Under intervjuerna 

frångicks den något strikta guiden och svar som uppkom följdes upp med nya följdfrågor.  

 

4.3   Metod för analys 
Totalt spelades 169. 98 minuter video in som grovtranskriberades på svenska. Uppsatsförfattarna 

transkriberade samtliga videoupptagningar tillsammans. Därefter översattes och 

grovtranskriberades delar som valdes utifrån observationer av videomaterialet vilka var direkt 

relevanta för studiens syfte ur samtliga tre videoupptagningar på arabiska och persiska. I utvalda 

delar arbetade uppsatsförfattarna tillsammans med översättare för att noggrant transkribera 

yttranden genom translitteration, morfologi samt att översätta yttranden idiomatiskt. I uppsatsens 

analysdel (avsnitt 5) exemplifieras åtta utvalda yttranden genom att den översta raden skrivs med 

arabisk och persisk skrift. På raden under skrivs sedan translitterationen, där det arabiska och 

persiska yttrandet skrivs med latinskt skriftspråk. Tredje raden beskriver yttrandet morfologiskt. 

Slutligen ges en idiomatisk översättning till svenska. De utvalda delarna selekterades genom en 

konsensusbedömning av uppsatsförfattarna, utifrån det som bedömdes vara av relevant innehåll 

för studien. Slutligen analyserades transkriptionerna gemensamt av uppsatsförfattarna utifrån 

samtalsanalytiska principer med hjälp av metoden Conversation Analysis. 

Transkriptionskonventionerna, vilka tillämpas i uppsatsen, följer konventioner av Jefferson (2004) 
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samt Mondada (2006) och kan ses i bilaga 1. Konventioner för morfologisk beskrivning kan ses i 

bilaga 2. Intervjuerna med tolkarna uppgick till totalt 17,39 minuter och intervjuerna med 

logopederna uppgick till 53,61. De inspelade intervjuerna grovtranskriberades och analyserades 

kvalitativt gemensamt av uppsatsförfattarna utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) dataverktyg för 

intervjuanalys.  

 

4.3.1   Conversation Analysis som metod 
Conversation Analysis är både en teori och en metod. I detta avsnitt beskrivs de metodologiska 

aspekterna, medan de teoretiska aspekterna tas upp under avsnitt Bakgrund (avsnitt 2). 

  

För att möjliggöra analys krävs först upprepad genomgång av det inspelade materialet, vilket ger 

en första analys. När ett fenomen påträffats är nästa steg att induktivt söka efter ytterligare exempel 

av fenomenet, även om det ibland är motiverat att enbart analysera utifrån enskilda fall av fenomen 

(Seedhouse, 2004). Nästa steg är att hitta mönster (Heritage, 1988) vilka sedan blir objekt för 

noggrann analys (Seedhouse, 2004). Slutligen relateras fenomenen till dess bredare kontext. Den 

noggranna analysen innefattar först identifikation av en sekvens. Sekvenshandlingar karaktäriseras 

och undersöks sedan utifrån turtagningssystemets organisation, sekvensorganisation samt 

eventuella reparationer. Analysen ser sedan till den lingvistiska bakgrunden genom vilka 

sekvenshandlingarna uttrycks, för att slutligen avslöja samtalsdeltagarnas roller, identiteter samt 

inbördes relationer (Seedhouse, 2004). Uppsatsförfattarna arbetade utifrån ovanstående 

tillvägagångssätt i analysen av de videoinspelade mottagningsbesöken. 

 

4.3.2   Analys av intervjuerna  
Intervjuanalysen utgick ifrån Kvale och Brinkmanns (2014) dataverktyg för intervjuanalys, där 

intervjuuttalanden kategoriserades i olika teman. Inledningsvis läses transkriptionerna och relevanta 

teman kategoriseras. Kategoriserade teman granskas återigen, vilket leder till nya kategoriseringar 

och kombinationer av kategorier. Granskning av teman sker till dess att inga nya fenomen 

uppdagas. Avslutningsvis sker en begreppsstyrd kategorisering, där redan utvecklade fenomen 

inom forskningsområdet kan relateras till de kategoriserade intervjuuttalandena för vidare analys. 

Uppsatsförfattarna arbetade utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) nyss beskrivna tillvägagångssätt 

i analysen av de semistrukturerade intervjuerna, där de redan utvecklade fenomenen inom området 

var de fenomen som upptäcktes under analys av de videoinspelade mottagningsbesöken. 
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4.4   Etiska överväganden 

4.4.1    Användning av externa parter 
Uppsatsförfattarna var beroende av en utomstående översättare för analys av material från besök 

1 och 2. Den utomstående översättaren var inte en professionell översättare, men hade en 

akademisk bakgrund och en god språklig behärskning utifrån sin yrkesbefattning som jurist, särskilt 

vad gäller modersmålet arabiska. För besök 3 kunde uppsatsförfattarnas ena handledare agera 

översättare. Inte heller denne var en professionell översättare, men hade en akademisk bakgrund, 

kompetens och vana av CA och av att transkribera flerspråkig data. Eventuella uppkomna problem 

skulle ha kunnat vara att översättare kände deltagarna, eller kan komma att känna igen dem senare 

efter att ha fått materialet. Videoupptagningarna som översättare tog del av spelades upp med 

röntgenfilter för iMovie, för att minska risken för identifikation. Vidare fick översättare för besök 

1 och 2 endast ta del av materialet från uppsatsförfattarnas datorer vid samtidig ständig närvaro av 

uppsatsförfattarna.  

 

4.4.2   Risk för missuppfattning av studiens syfte      
Uppsatsförfattarna var intresserade av att göra en deskriptiv analys av situationerna. Det förelåg 

dock en möjlig etisk problematik där logoped och tolk kunde upplevas bli bedömda utifrån sin 

yrkeskompetens av uppsatsförfattarna. Syftet med föreliggande studie är inte att beskriva fel som 

görs, utan lyfta vad som sker i interaktionen, både utmaningar men också strategier som tillämpas 

för att uppnå tillförlitlig bedömning. Logoped och tolk informerades om detta skriftligt i 

informationsbrevet samt muntligt vid datainsamlingstillfället. 

 

4.4.3   Registrering och hantering av data  
Videoinspelade filmer samt semistrukturerade intervjuer förvarades på uppsatsförfattarnas privata, 

lösenordsskyddade datorer. Sekvenser ur filmerna spelades upp för handledarna samt översättare. 

Namn samt annat som kunde identifiera deltagarna avidentifierades. Samtliga deltagare är anonyma 

i uppsatsen. Data kommer att sparas i form av video- och ljudfiler samt transkriptioner i fem år på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet.  

 

4.5   Avgränsning  
Uppsatsförfattarna ämnade undersöka förfarandet av tolkförmedlade utredningar av språklig 

problematik på logopedmottagningar i Götaland och föreliggande studie avgränsades således till 

typ av vårdenhet samt geografiskt område. Vidare avgränsades tolkanvändandet till tidigare listade 

språk, nämligen arabiska med dialekterna från Syrien, Libanon och Irak, kurdiska, persiska, spanska 
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och franska. Slutligen fokuserade föreliggande studie på att främst undersöka och beskriva 

fenomen mellan logoped och tolk under tolkförmedlade logopediska språkbedömningar. 

 

5.   Analys 

5.1   Inledning av analys 
Dataanalysen baserades på utvalda sekvenser ur de tre videoinspelade besöken samt de fyra 

intervjuerna. De videosekvenser som transkriberades noggrant och innehöll morfologisk 

transkription analyserades ytterligare och olika fenomen påträffades under analys av interaktionen. 

Föreliggande studies transkriberade exempel är återkommande representativa fenomen för 

videomaterialet som helhet. Intervjuerna analyserades och i de nedskrivna yttrandena från 

intervjudeltagarna påträffades olika tankar och åsikter kring tolkförmedlad logopedisk 

språkbedömning. Nedan presenteras exempel där de utvalda sekvenserna från videoinspelningarna 

framställs i ett eget avsnitt (avsnitt 5.2) och därefter följer citat ur intervjuerna i påföljande avsnitt 

(avsnitt 5.4). 

 

5.2   Analys av videoinspelade besök 
I detta avsnitt presenteras totalt åtta olika transkriberade exempel. En kort introduktion ges innan 

respektive exempel och därefter analyseras de. Avsnittet är uppdelat i anamnesupptagning, 

informell bedömning och formell bedömning, för att ge en helhetsbild av de olika moment som 

sker under tolkförmedlad logopedisk språkbedömning. Analys av de videoinspelade besöken 

demonstrerar tre återkommande fenomen: vikten av förförståelse för logopediskt arbete, vikten av 

ansvar vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning samt kommunikativt och språkligt 

förhållningssätt. Flertalet av de presenterade exemplen i föreliggande studie kan, i samma exempel, 

demonstrera flera av dessa fenomen, vilket rubriken då anger.  

 

Transkriptionerna tillämpar följande namnkoder: L för logoped, T för tolk, V för vårdnadshavare 

samt P för patient. Se bilaga 1 för transkriptionskonventioner. I bilaga 2 finns konventioner för de 

morfologiska strukturer som används i den morfologiska översättningen i transkriptionerna. Den 

morfologiska översättningen är kursiverad och de idiomatiskt översatta yttrandena är fetmarkerade 

i transkriptionerna. Notera även att arabisk skrift läses från höger till vänster, varpå den arabiska 

skriften, raden nedanför med translitteration samt raden under med den morfologiska 

översättningen ska läsas från höger till vänster. Den idiomatiska översättningen till svenska läses 

från vänster till höger. I exempel 7 och 8 markeras icke-verbala handlingar i den idiomatiska 

översättningen och beskrivs därefter i gråfärgad text. 
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5.2.1   Anamnesupptagning  
Nedan följer exempel hämtade ur anamnesupptagning från besök 1 och 3. Totalt fyra exempel 

framställs för att belysa olika fenomen som skedde under tolkförmedlad anamnesupptagning. 

 

Exempel 1 - Vikten av ansvar vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning 

Under anamnesupptagning hade logopeden och den arabisktalande vårdnadshavaren stundtals en 

egen dialog på svenska. Tolken valde att inte utföra kontinuerlig översättning förrän tvekningar 

från vårdnadshavaren uppstod. Först då tolkade tolken yttrandet. Exempel 1, nedan, är ett exempel 

på detta. 

 
1    L  bor ni tillsammans hela familjen mamma  
2     pap[pa å barnen] 
3    V     [ja ja      ] 
4     (0.2) 
5    V  [a ] 
6    L  [m:] 
7     (3.8) 
8    L  juste 
9     (0.9) 
10   L  å: å vilket land (0.4) kom ni från 
11   V  ä syrien 
12   L  syrien ja 
13    (0.9) 
14   L  hur hur många år har ni varit här 
15   (1.0) 
16   V  äh::= 
17   T  = صاررلكم هھھھونن     كم  

    hon sarla-kom  kam 
   här länge-2PPL hur 
  hur länge /har/ ni /varit/ här 
 

	  

Logopeden och vårdnadshavaren hade en egen dialog (rad 1-16) och tolkandet skedde först när 

tvekning uppstod från vårdnadshavare (rad 17), vilket visade på tolkens anpassningsförmåga. 

Vidare kunde logopeden etablera en direkt kontakt med vårdnadshavaren, utan att gå via den tredje 

parten, tolken.  

 

I detta exempel visas det hur kontakt skapades mellan samtalsdeltagarna logopeden och 

vårdnadshavaren, genom att tolken avvaktade med att tolka. Vidare visas hur tolken orienterade 

samt anpassade sig till det uppkomma turtagningsmönstret genom att avvakta, vilket Wadensjö 

(2004) beskriver. Således skedde en förändring i samtalets dynamik där tolken skiftade mellan att 

interagera i en trepartskonstellation och att lämna utrymme för tvåpartskonstellation. Det är först 

när vårdnadshavaren uppvisade osäkerhet i form av långt tvekljud (rad 16) som tolkandet upptogs 
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(rad 17). Tolken visade genom detta ett ansvar för samtalets progression (Wadensjö, 2004). På detta 

vis tydliggjordes vidare logopedens roll som institutionell representant och logopeden bibehöll 

lättare kontroll över anamnesupptagningen (Heritage, 2013). I exempel 1 kan tolkens agerande även 

diskuteras utifrån det faktum att vårdnadshavaren uppvisade viss kompetens på svenska. Tolken 

övervakar den pågående interaktionen och kan därmed anses anta, den av Majlesi och Plejert (2016) 

utökade rollen av tolkars lyssnar- och talarskap under tolkförmedling, benämnd (re)calibrator. 

  

Exempel 2 – Vikten av ansvar vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning 

I exempel 2 exemplifieras hur en reparation kunde ske under anamnesupptagning mellan 

logopeden, en persisktalande vårdnadshavare samt en tolk.  

 

1    L  eh (0.3) är de (1.1) är de svårt (0.4) å: (0.9) när om du ska fånga 
2     hans uppmärksamhet för att du verkligen vill nånting (1.0) hur 
3     brukar du göra då 
4    T   صدددررصد         بخواايید       ميیکنيید       ااگهھ ااحساسس  

  sad dar sad    be -kha -id   mi  -kon-id    ehsas ageh  
  hundra procent IMP-vill-2PPL  IMP-gör-2PPL känna om 
  om ni känner /att/ ni vill hundra procent  

5   ميیخواايید     کهھ      خوددتونن     ااوونن     چيیزیی   رروو      
  mi  -kha -id   khod -eto   keh ro   chiz-i   on  
  IMP -vill-2PPL själv-2PPL  att ?    sak -IND den där 

den där sak som ni själv vill 
6   دداارريید  اايیشونن اانجامم       بدهھھھس  ددووتت      

  be -d -eh  anjam ishoon dar-id   doost 
  IMP-ge-hen gör   3PPL   har-2PPL gilla  
  ni gillar att de gör  

7   اايینکارر     بشهھ وو   سعی  وو    کوشش       ميیکنيید کهھ            
 be -sh  in    -kar     keh mi  -kon-id   koshesh va  say   va  
  IMP-bli denhär-uppgift att IMP -gör-2PPL försök  och prova och  
  ni försöker och provar att den här uppgiften blir 
8       چيیکارر       ميیکنيید        مثال  

  masalan     mi  -kon-id  chi-kar 
  tillexempel IMP-gör-2PPL vad-gör 
  vad gör ni tillexempel 

9     (3.7) 
10   V    :منظوررتونن وو            نمی فهھمم     مم  

 ne -mi  -fahm  -am  o manzor-e -toon  m: 
  NEG-IMP-förstå-1PSG ? mening-av-2PPL  m: 
  m: jag förstår inte er mening        

11   T  ja förstår inte va du menar 
12   L  näej 
13    (0.5) 
14   L  eh ibland när man har ett barn som man tycker inte lyssnar jättebra 
15    så kan man komma på saker som man kan göra för att att han ska 
16    lyssna bättre tillexempel att ta tag i huvudet och rikta det mot 
17    en eller att man säger namnet 
 

 
Logopeden ställde en fråga (rad 1) och tolken översatte denna fråga till vårdnadshavaren (rad 4-8). 

Vårdnadshavaren förstod inte frågan (rad 10), varpå tolken tolkade detta tillbaka till logopeden (rad 
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11). Således visar exemplet på att tolken inte själv reparerade turen, utan lät logopeden vara den 

samtalsdeltagare som fick omformulera sig (rad 14-17). Efter att logopeden omformulerat sig (rad 

14-17) och gett mer konkreta exempel förstod vårdnadshavaren frågan efter en tolkning som även 

innehöll ordet ”uppmärksamhet”. Det av tolken omformulerade yttrandet finns inte med i 

ovanstående exempel. 

 

Exempel 2 visar på hur tolken agerade som repetitör utifrån Wadensjös (1998) beskrivning om 

tolkars lyssnar- och talarskap under tolkförmedling. Tolken talade därmed endast baserat på 

logopedens och vårdnadshavarens tal. Vidare kan det utläsas hur tolkandet kan ses som en social 

handling (Wadensjö, 1995) och tolken skulle kunna beskrivas som översättare, koordinerare och 

förmedlare. Översättare blev tolken särskilt vid återgivning av vårdnadshavarens förfrågan om 

förtydligande (rad 11). Genomgående i exempel 2 fungerade tolken som en koordinerare då 

tolkandet skedde konsekutivt och tolkens turer skedde efter föregående yttrande (Wadensjö, 2004). 

Reparationen (rad 11) förmedlades av tolken till logopeden. Det kan dock diskuteras huruvida 

vårdnadshavaren hade förstått frågan om tolken inte utelämnat ordet ”uppmärksamhet”, vilket kan 

anses vara ett relevant ord i logopedens ställda fråga för att sammanhanget ska förstås. Exemplet 

visar på hur tolken kringgick ordet, men då yttrandet behövde repareras kan det diskuteras huruvida 

tolkens yttrande de facto var svårförståeligt. Svårigheten i ett tolkförmedlat samtal är i detta fallet 

att veta vems tur som egentligen behövde repareras. I detta exempel läggs ansvaret på att 

logopedens yttrande skulle repareras, även om det i översättningen kan tyckas vara tolken som 

behövde reparera yttrandet. Då ansvaret för reparation av turen gavs till logopeden, kunde 

logopeden genom detta upprätthålla rollen som institutionell representant (Heritage, 2013). 

 

Exempel 3 – Vikten av förförståelse för logopediskt arbete samt kommunikativt och 
språkligt förhållningssätt 

Under anamnesupptagningen mellan logoped och arabisktalande vårdnadshavare användes 

logopedisk språkterminologi. Då tolken översatte detta kunde det konstateras att 

språkterminologin inte var känd för tolken. 
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1    L =a: (1.3) eh: (0.4) då går jag över lite mer 
2     till språkutvecklingen (1.1) ehm: jollrade hon 
3     när hon när hon var liten 
4    T هھھھال        نحكي  على     االنطق 

  al-nuttek alla nehk  -y    halla  
  BF-uttal  på   pratar-1PPL nu 
  nu pratar vi /om/ uttalet 

5    لما   كانت     صغيیرةة  
 sagheer-a kana-t lema  
  liten  -F var -F när 
  när hon var liten 

6    كانت  كغي من تطلع    االصوتت  
  al-sawet tettlee kaRé kan-at  
  BF-ljud  kom ut  kaRé var-F 
  /gjorde/ hon kaRé /när/ ljuden kom ut 

 
 

Exempel 3 visar på då logoped använde logopedisk terminologi, så som ”språkutveckling” samt 

”jollra” (rad 1-3) och hur detta inte översattes av tolken. Tolken översatte inte orden, utan istället 

användes ord som ”uttal” (rad 4) istället för ordet ”språkutveckling” samt en beskrivning av ett 

visst sorts ljud, transkriberat ”kaRé” (rad 6) istället för att använda ordet ”jollra”.  

 

Vad som framkom i samtal med den arabisktalande översättaren var att översättaren upplevde att 

många arabisktalande personer först lär sig ett bakre r-ljud, vilket exemplifieras i rad 6 som ”kaRé”, 

innan de lär sig ett mer främre r-ljud. Denna kunskap om utvecklingen av arabiskans olika r-ljud är 

möjligtvis det tolken tillämpar under tolkningen. För att möjliggöra en tillförlitlig 

anamnesupptagning krävs det att tolkar innehar ett ordförråd med både medicinska begrepp men 

även logopediskt språkliga begrepp (Paul & Norbury, 2012). Innehar tolken inte terminologin kan, 

likt exempel 3, utelämningar av klinikerns yttranden förekomma. Utelämningar är, enligt Flores et 

al. (2003), de vanligaste förekommande fenomen under tolkning i medicinskt sammanhang. Det 

kan diskuteras huruvida tolken i exempel 3 saknade logopedisk terminologi i enlighet med Paul och 

Norburys (2012) förväntningar på tolkar i kliniska sammanhang. Tolken besatt antagligen inte 

kunskap om terminologi som exempelvis ”språkutveckling” eller vad ordet ”jollra” innebar, samt 

varför det var viktigt för logopeden att få sådan information för den språkliga bedömningen. 

Utifrån den interaktionsanalytiska modellen (Wadensjö, 1995) kan tolkens agerande analyseras som 

att logopedens yttrande av ordet ”jollra” omarbetades utifrån tolkens kunskap om samtalet. I denna 

situation kan även analys utifrån transfermodellen (Wadensjö, 1995) diskuteras gällande huruvida 

tolkens omarbetade yttrande snarare var ett resultat av tidigare individuell och kulturell kunskap. I 

nedanstående exempel, exempel 4, visas hur tolkandet istället blir då logoped beskriver logopedisk 

terminologi. 
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Exempel 4 – Vikten av förförståelse för logopediskt arbete samt kommunikativt och 
språkligt förhållningssätt 

Då logoped och den persisktalande vårdnadshavaren samtalade under anamnesupptagningen 

användes logopedisk terminologi. Terminologin beskrevs, varpå tolken kunde översätta 

beskrivningen. Vidare visar exempel 4 tolkning då fler språk än svenska och persiska involverades. 

 
1    L  näe är de som att han bara (0.5) leker me ljud  
2     joll [rar          ] 
3    T فقط   کهھ  اايینطورريیهھ   

  faght[keh intorieh ] 
  just [att det är så] 
  är det så att 

4         با: صداا  باززیی      ميیکنهھ  
 =mi  -kon-eh  bazi  seda ba: 
  =IMP -gör-hen lek   ljud med 
  hen bara leker med ljud= 

5    V بلهھ   بلهھ         مثال اا:      حرووفف     االفبا  رروو 
  ro  alefba    horof     e: masalan     baleh baleh 
  ?   alfabetet bokstäver e: tillexempel ja    ja  
  ja ja tillexempel alfabetets bokstäver 

6    گوشش   ميیدهه  تویی   تلويیزيیونن    خوبب         مثال  
 masalan     khob   televizion toie mideh  goosh 
  tillexempel alltså tv         i    ge-hen hör 
  hen lyssnar på tv tillexempel alltså 

7    ميیگهھ اایی  مثهھ     ااپل         مثال 
 masalan     apple   mese ai mi -g  -eh 
 tillexempel apple   som  a  IMP-säg-hen 
 hen säger a som apple tillexempel 

8   ميیکنهھ       بعد اايین  ااوونن   ااپل رروو     تکراارر     
 mi  -kon-eh  tekrar     ro apple  on   in   bad 
 IMP -gör-hen repetition ?  äpplet that this sen 
  sen repeterar hen den apple 

9     وولی  حاال    ددقيیقا          نميیگهھ   ااپل 
 apple  ne-mi  -g  -eh  daghighan hala vali  
  apple NEG-IMP -säg-hen precis    nu   men 
 men hen säger inte precis apple nu 

 وولی    خوبب         مثال  وولی بعضيیا رروو         مثال   10
 masalan     ro bazia vali masalan     khob   vali  
  tillexempel ?  några men  tillexempel alltså men 
  men alltså tillexempel men några tillexempel 

 ااررهه     ددقيیقا   11
 [daghighan areh] 
  [precis   ja   ] 
 [ja precis     ] 

12   T  [ja de stämmer ] alltså ibland när han han tittar på tv (0.6) eh  
13    å lyssnar på alfabetet tillexempel dom [säger] a som apple  
14   L                                        [a:   ] 
15   L  a:  
16   T  han säger ju apple men inte riktigt apple på det sätt 
17   L  näej 
18    (0.4) 
 

I exempel 4 förklarade logopeden terminologin ”jollra” innan ordet användes (rad 1-2). Tolkens 

översättning (rad 3-4) ledde till att vårdnadshavaren svarade samt gav exempel på frågan i sitt svar 
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(rad 5-11). Vårdnadshavarens exempel av ljud var på annat språk, engelska, vilket tolken bibehöll i 

sin tolkning tillbaka till logopeden (rad 12-13 och 16).  

 

Exemplet visar på två fenomen, dels användandet av logopedisk terminologi och hur detta kunde 

tolkas med hjälp av konkreta exempel, dels hur tolkandet kunde bero på en förförståelse för när 

ord på olika språk ska översättas respektive bibehållas. Att terminologi under medicinsk tolkning 

utelämnas är vanligt förekommande (Flores et al., 2003). Exempel 4 visar att förklaring av 

medicinsk terminologi ger ökad tillförlitlighet under tolkning, då utelämnandet av den medicinska 

terminologin, ”jollra”, inte påverkar yttrandet i lika stor utsträckning. Paul och Norbury (2012) 

anser att tolkar ska inneha ett medicinskt och språkligt ordförråd, vilket inte alltid är fallet. Genom 

att istället beskriva terminologi överbyggs eventuella språkbarriärer och avsaknad av medicinskt 

och språkligt ordförråd.  

 

Gällande tolkens bibehållande av vårdnadshavaren engelska ordval ”a som i apple” (rad 13) 

bevarades och förmedlades språklig information till logopeden, som kunde möjliggöra ytterligare 

underlag för bedömning. Information om de språk barnet exponeras för är en viktig del i 

utredningen (Paradis, 2010) och genom tolkens agerande fick logopeden indikation om 

språkexponeringen i hemmet. Enligt Wadensjös (1998) modell gällande tolkars lyssnar- och 

talarskap under tolkförmedling kan en tolk som talar baserat på samtalsdeltagarnas tal, ord för ord, 

beskrivas som repetitör. Tolken i exempel 4 kunde anses inneha rollen som repetitör, men det kan 

diskuteras huruvida rollen kunde anses utvecklas i och med att tolken bibehöll vårdnadshavarens 

kodväxling. Tolkens agerande skulle kunna innebära mer än att tolk enbart översätter ord för ord 

som en repetitör. En tolk som innehar rollen som repetitör hade istället översatt yttrandet till ”ä 

som i äpple” och inte bibehållit kodväxlingen. Det kan följaktligen konstateras att tolkförmedling 

är komplext och att en typ av lyssnar- och talarskap under tolkförmedling (Wadensjö, 1998) inte 

alltid är tillräcklig för att beskriva tolkars interaktion under olika situationer. Att etikettera tolkars 

agerande, utifrån bestämda roller i ett föränderligt tolkförmedlat samtal med snabb skiftande 

dynamik, är således en svårighet i praktiken (Warnicke och Plejert, 2016).  

 

   Informell bedömning 

Nedan följer två exempel som skedde under besök 2, vilka framställs för att belysa olika fenomen 

som ägde rum under den tolkförmedlade informella bedömningen. 
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Exempel 5 – Vikten av förförståelse för logopediskt arbete och vikten av ansvar vid 
tolkförmedlad logopedisk språkbedömning 

I exempel 5 skulle barnet fortsätta utföra en uppgift som tidigare skett på svenska där tolken inte 

närvarade. Uppgiftens natur var att barnet skulle kategorisera bilder. Vid närvaro av tolken 

ändrades uppgiften till att utföras på arabiska där tolken skulle förmedla. Tolken hade ännu inte 

fått någon instruktion av logopeden om uppgiften. 

 
1    T ska ja fråga henne vad passar den här 
2    L  =a: precis 
3    T  هھھھذاا     االشئ   يیجب  اانن  يیكونن    مناسب   لل 

  li  munaseb  yakon an  yajeb al-shaye hatha 
  den passa in bli   att måste BF-sak   den 
 den här saken måste passa in 

4    T  ska ja förklara va ja gör tillexempel 
5    L  m: 
6    V  m 
7    (1.1) 
8    V   أأيي  مجموعهھ    نخليیهھا  مع  

  majmuaa ay     maa n   -ykhalyha  
  grupp   vilken med 1PPL-lägger 
  /var/ lägger vi /den/ med vilken grupp  

9   بدنا              هھھھا يیابهھ  وويین       
 =bad-na               wayn baba  ha 

 =funderarattgöra-1PPL var  pappa INT  
 här baba fundera /vad/ gör vi=  

10    T  االحيیوااناتت   ااال   مع    ااالكل 
  al-akel maa ella  al-haywanat=  
  BF-mat  med eller BF-djur= 

  =med djuren eller med maten 
11    مع                نحطهھا          بدنا وويین  

  maa n   - ehtaha  bad-na               wayn 
  med 1PPL-lägger   funderarattgöra-1PPL var 

  fundera /vad/ gör vi /var/ lägger vi den 
 

Tolken nominerade sig själv till en tur och frågade logopeden om instruktioner till uppgiften (rad 

1 och 4), varpå logopeden gav kort respons (rad 2 och 5). Sedan uppstod en paus, där 

vårdnadshavaren nominerade sig själv och instruerade barnet till att utföra uppgiften (rad 8-9), 

utifrån vårdnadshavarens tidigare observation då uppgiften utfördes på svenska. Tolken fyllde i 

vårdnadshavarens instruktion (rad 10-11) och frångick därmed den ursprungliga tanken om 

uppgiftens genomförande (rad 1 och 4). Vårdnadshavaren och tolken fortsatte att turas om att 

instruera barnet, vilket inte finns med i transkriptionen. Efter flertalet instruktioner och turer 

genomförde barnet uppgiften.  

 

I och med att tolken nominerade sig själv (rad 1) kan det diskuteras huruvida tolken kan tillskrivas 

någon av Wadensjös (1998) lyssnar- och talarskapsroller. Tolken kan anses inneha rollen som 

respondent (Wadensjö, 1998), vilken förstärktes då tolken bidrog med ytterligare information (rad 
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10) till vårdnadshavarens föregående yttrande (rad 8-9). Att tolken inte agerade repetitör, genom 

att exempelvis översätta det vårdnadshavaren yttrade samt att tolken inte översatte sitt eget yttrande 

till logopeden, försvårade logopedens bedömning av barnets svårigheter. Vidare kan det diskuteras 

huruvida detta hade kunnat undvikas om logopeden hade gett tydlig instruktion, både vad gäller 

instruktion av uppgift samt även delgett tolken att det förelåg behov av kontinuerlig översättning, 

i syfte att logopeden skulle få en helhetsbild av barnets språkliga förmågor. Enligt Wadensjö (2004) 

är tolkar beroende av kontinuerlig dialog med kliniker för att besöket ska kunna genomföras. 

Situationen som skapades under denna informella bedömning, där logopeden inte styrde uppgiften 

tydligt, ledde möjligen till en dynamik där konstant tolkning av samtliga yttranden upplevdes som 

onaturlig för tolken. Då konstant tolkning inte förekom fick logopeden inte veta vilken prompting 

som tolken och vårdnadshavaren gav till barnet (rad 8-11). Wadensjö (2004) betonar även hur 

beroende kliniker är av kontinuerlig dialog med tolk. Det försök till instruktion i form av den 

prompting som gavs av tolken kan diskuteras ha skett utifrån tolkens förkunskaper om logopedisk 

språkbedömning. Tolken tycktes inte ha någon förkunskap gällande hur den informella 

bedömningen skulle genomföras. Då tolken var initiativtagare till interaktionen kan analys utifrån 

Wadensjös lyssnar- och talarskapsroller behöva kompletteras, eftersom tolken blev en aktiv 

samtalspartner i exemplet. Kompletterande analys kan ske utifrån det institutionella ramverket där 

en talare talar utifrån det institutionella samtalets specifika regler. När detta frångås tillämpas Sacks 

et al. (1974) typiska turtagningssystem (Heritage, 2013) och därmed kan tolkens yttrande (rad 1) 

även analyseras som en självnominering. 

 

Exempel 6 – Vikten av förförståelse för logopediskt arbete samt kommunikativt och 
språkligt förhållningssätt 

Under den informella bedömningen skulle barnet kategorisera bilder. Dessutom hade logopeden 

visat intresse för att barnet skulle benämna bilderna på arabiska, vilket även tolken och 

vårdnadshavaren tog efter och genomgående bad barnet om. I exempel 6 skedde detta scenario där 

bilden visade en spindel. Logopeden fick inte barnets yttranden översatta, varpå logopeden bad om 

översättning från tolken.  
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1   V  هھھھذاا     نحنا  نقلواا   شوبب  
  hat-ha  nehna nukkulo shob 

  den-M   vi    kallar  vad 
  vad kallar vi den 

2   P   نملة  
  namll-a 

  myr  -F 
  myra 

3   V   (h)a(h)a نملة  
  (h)a(h)a  namll-a  

  (h)a(h)a  myr  -F 
  myra (h)a(h)a 

4   T  de är de inte    نملة     
 de är de inte namll-a 

 de är de inte myr  -F 
  myra de är de inte 

5   V  eh 
6   T  ((hostar)) 
7   L  vad för nåt 
8   T  hon sa myror på arabiska 
 

Vårdnadshavaren bad barnet att benämna ordet på arabiska (rad 1), varpå barnet sa ordet myra på 

arabiska (rad 2). Tolken upprepade barnets yttrande ”myra” på arabiska (rad 4) och sade därefter 

på svenska att ”det är det inte” (rad 4). Logopeden fick be om översättning (rad 7), vilket tolken då 

svarade på (rad 8). 

 

Ovanstående exempel, på hur tolken upprepade ett av barnets yttranden på arabiska följt av en 

svensk fras, upptäcktes flertalet gånger under videoinspelningarna. Enligt Holmström (2015) har 

ett flerspråkigt barn med språkstörning en annan lexikal organisation med högre förekomster av 

paradigmatiska ordassociationer, varpå information om typ av felsvar kan ge logopeden relevant 

information om exempelvis barnets lexikala organisation. Hade tolken istället genomgående tagit 

rollen som repetitör, en av Wadensjös (1998) lyssnar- och talarskapsroller, skulle informationen om 

felsvaren kunnat nå logopeden utan att logopeden behövde fråga tolken om översättning. 

Tolkförmedlingen under språkbedömningen hade därmed blivit mer effektiv. Exempel 5 påvisade 

dock att tolken inte tycktes ha fått tydlig genomgång av kategoriseringsövningen som visas i 

exemplet, samt vilken tolkning som skulle krävas i situationen. Det kan dock diskuteras huruvida 

det finns en förväntan från kliniker på tolkar, där tolkar genomgående förväntas inneha rollen som 

repetitör under tolkförmedlade logopediska besök och således basera yttranden på 

samtalsdeltagarnas tal, ord för ord. Möjligtvis hade även en förförståelse hos tolken för logopediskt 

arbete underlättat tolkförmedlingen och därmed hade liknande situationer kunnat undvikas.  
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   Formell bedömning 
Nedan presenteras exempel hämtade ur den formella bedömningen från besök 2. Totalt två 

exempel framställs där fenomen som skedde under tolkförmedlad formell bedömning belyses. I 

exempel 7 och 8 bedöms barnet med Reynell 3 på arabiska med hjälp av tolken. Nedan visas enbart 

exempel ur deltest A i den svenska översatta versionen av testprotokollet, där instruktionen är ”var 

är …” följt av målordet. Tolken delgavs testprotokollet med meningar på svenska som tolken sedan 

instruerades att översätta. Logopeden förde anteckningar utifrån barnets peksvar i förhållande till 

meningarna i testprotokollet. Exempel 7 och exempel 8 analyseras gemensamt efter att de 

presenterats. 

 

Exempel 7 – Vikten av förförståelse för logopediskt arbete 

I exempel 7 undersöktes barnets impressiva förmåga av enstaka ord utifrån Reynell 3, 

comprehension scale, deltest A1.  

 

1    L  Δpekar på testprotokoll-->  
2    T  االجواارربب       strumpor هھھھي  وويین 

 al-jawareb-   strumpor heya wayn 
  BF-strump –PL strumpor hon  var 
  var /är/ strumpΔor strumpornaΔ  

3    P                 Δlyfter strumpor--> 
4    L                            -->Δ 
5     (0.2)Δ 
6    P    -->Δ 
7    V  االجواارربب 

  al-jawareb- 
  BF-strump –PL  
  strumporna  

8    T  االشنطة     väskan  heteren va  
  al-shantta väskan heteren va 
  BF-väska   väskan heteren va 
  Δva heteren Δväskan    Δväskan 

9    L  Δpekar på testprotokollΔ 
10   P              Δlyfter väska--> 
11     (0.8) 
12   T  hon kan dom på arabΔ 
13   P                  -->Δ 
14   L  m: 
 

I exemplet tydliggörs hur tolken agerade under testning, nämligen att målordet först sades på 

svenska för att sedan sägas på arabiska (rad 2 och 8). Det skedde därmed en språkväxling under 

instruktionen. Barnet lyfte efterfrågat föremål då det benämndes på svenska innan barnet ens fick 

höra det arabiska yttrandet (rad 3 och 10). Vidare berättade tolken för logopeden att barnet tycktes 

kunna ordet på arabiska (rad 12). Logopeden pekade vid två tillfällen på testprotokollet tolken fått 

tillhanda (rad 1 och 9).   
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Exempel 8 – Vikten av förförståelse för logopediskt arbete 

I exempel 8 undersöktes barnets impressiva förmåga av enstaka ord utifrån Reynell 3, 
comprehension scale, deltest A2.  

 

1   T  بيینواا     يیتحممواا       االلي االبانيیو   وويین  
 bi- n -o  yathamam-o    elly al-banio  wayen 

  i –sig-M  tvätta  -3PPL som  BF-badkar var            
  var är badkaret som man tvättar sig i 
2    (0.5) 
3   T  jaΔ 
4          ΔnickarΔ 
 

I exempel 8 demonstreras hur tolken, utöver att läsa upp målordet, även beskrev dess funktion (rad 

1). Följaktligen utökades instruktionen till barnet. I filmsekvensen kunde barnets pekgest inte 

utläsas på grund av kameravinkeln. Tolkens jakande svar (rad 3) med påföljande nickning (rad 4) 

lär dock ha berott på att barnet svarade korrekt.  

 

Exempel 7 visar på att det finns ett behov för tolkarna av förförståelse för logopediskt arbete. Det 

kan dels utläsas utifrån att tolken gav målordet två gånger på två olika språk, vilket i testsituationen 

kunde påverka testresultatet och dels utifrån det yttrande tolken gjorde då information gavs till 

logopeden gällande vad barnet tycktes kunna på arabiska (rad 12). Sistnämnda yttrande av tolken 

(rad 12) kan inte antas medföra ny information till logopeden då logopeden var medveten om 

situationen och kontinuerligt antecknade barnets responser. Det sistnämnda yttrandet kan 

dessutom utifrån barnets responser riskera att analyseras felaktigt, då det är efter de svenska 

yttrandena som barnet ger sina responser (rad 3 och 10). Det kan därmed diskuteras huruvida 

tolken hade full förståelse för upplägget av testsituationen och vilken roll tolken respektive 

logopeden skulle inneha under detta moment.  Det förekom även att tolken använde synonymer 

på arabiska och därmed upprepade målordet på två olika vis under testsituation, likt exempel 7. 

Logopeden fick dessutom inte översatt vad som sades under den formella språkbedömningen, se 

exempel 7 och 8, utan förlitade sig troligen på att tolken instruerade barnet enligt de nedskrivna 

meningarna i testprotokollet. Det kan diskuteras huruvida logopeden i ett försöka att kontrollera 

testsituationen kontinuerligt pekade på testprotokollet tolken hade tillhandahållits i exempel 7 (rad 

1 och 9).  

 

Enligt Flores et al. (2003) är ett vanligt förekommande fenomen under medicinsk tolkning att tolkar 

adderar information till yttranden. I enlighet med bedömningsmaterialet skulle tolken enbart ha 

översatt ”var är badkaret”. Att tolken, i exempel 8, adderade information under testsituationen, i 
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form av semantiska ledtrådar, är ytterligare något som logopeden inte fick veta. Följaktligen kan 

det diskuteras huruvida detta kunde haft påverkan på resultatet utan logopedens vetskap. Vidare 

kan analys av tolkens omarbetning av testprotokollet ses utifrån den interaktionsanalytiska 

modellen (Wadensjö, 1995). Den logopediska språkbedömningen kan anses vara grundad i 

handlingar som sker utifrån ett institutionellt syfte. Interaktion under språkbedömning bör dock 

utgå från testprotokollets redan normerade och därmed valida bedömningsmetoder, för att 

säkerställa att tillförlitlig bedömning sker.  

 

5.3   Sammanfattning analys av videoinspelade besök 
Sammanfattningsvis kunde tre olika fenomen upptäckas under avsnitten anamnesupptagning 

(avsnitt 5.2.1), informell bedömning (avsnitt 5.2.2) och formell bedömning (avsnitt 5.2.3). 

Fenomenen utgjordes av vikten av förförståelse för logopediskt arbete, vikten av ansvar vid 

tolkförmedlad logopedisk språkbedömning samt slutligen kommunikativt och språkligt 

förhållningssätt. Under anamnesupptagningen kunde det konstateras att samtliga tre fenomen 

förekom. Då tolkarna tog ansvar för samtalets progression samt förhöll sig till att vara både 

översättare, koordinerare och förmedlare kunde logopeden bibehålla sin roll som institutionell 

representant. Vidare framkom det att svårigheter uppstod då tolkarna inte innehade terminologi 

och därmed omarbetade yttranden utifrån tidigare individuell och kulturell kunskap. Då 

terminologi förklarades kunde tolkningen dock ske mer tillförlitligt. Under den informella 

bedömningen förekom det även här samtliga tre fenomen. Det kunde konstateras att det språkliga 

förhållningssättet kunde ha påverkan i utfallet av språkbedömningen och vara till följd av bristande 

förförståelse för logopedisk språkbedömning. Vikten av förkunskaper om logopedisk 

språkbedömning samt att logopeden borde ha ansvarat mer för att ge tydliga instruktioner, i syfte 

att underlätta den tolkförmedlade logopediska språkbedömningen, kunde observeras. Det kunde 

slutligen, under den formella bedömningen, konstateras att vikten av förförståelse för logopediskt 

arbete stod i fokus för att en mer tillförlitlig och tillfredsställande logopedisk språkbedömning 

skulle uppnås. Genomgående analyserades tolkarnas roller utifrån Wadensjös lyssnar- och 

talarskapsroller (1998) samt diskuterades även i enlighet med Majlesi och Plejert (2016) huruvida 

lyssnar- och talarskapsrollerna kunde utökas till att innefatta att tolkar innehar en roll som 

övervakar den pågående interaktionen. Slutligen diskuterades hur dessa roller även var svåra att 

applicera på det snabbt skiftande tolkförmedlade samtalet. 
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5.4   Analys av intervjuer 
Intervjuer skedde med två logopeder samt två tolkar på en logopedmottagning. Logopederna 

uppgav att det saknades riktlinjer för arbete med flerspråkiga barn samt arbete med tolkar, men att 

det praktiska tillvägagångssättet gällande detta diskuterades mellan kollegorna. Lite eller ingen 

utbildning har getts till de båda logopederna gällande tolkanvändning. Logopederna var tacksamma 

för möjligheten att överhuvudtaget kunna använda tolk vid logopedisk språkbedömning av 

flerspråkiga barn, även om det uppkom önskemål om ökad kompetens hos tolkarna. För några år 

sedan bjöd logopedmottagningen in tolkar att delta i en utbildningsdag gällande logopediskt arbete 

för ökad kompetens. Utbildningsdagen var frivillig och logopederna uppgav att ytterligare en 

utbildningsdag bör erbjudas igen då många nya tolkar börjat ta uppdrag på logopedemottagningen. 

Logopederna uppgav vidare att det fanns en osäkerhet i arbetet med både flerspråkiga 

språkbedömningar samt tolkanvändning. Under intervju med tolkarna framkom det att de inte 

enbart tolkade på logopedmottagningen utan hade andra uppdrag. 

 

Analys av intervjuerna resulterade i fyra återkommande teman, vilka identifierades genom 

kategorisering av intervjusvaren för att sedan relateras till de fenomen som upptäckts under analys 

av de videoinspelade mottagningsbesöken: vikten av förförståelse för logopediskt arbete, vikten av 

ansvar vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning, dialekters betydelse samt kommunikativt 

och språkligt förhållningssätt. Nedan presenteras citat ur intervjuerna för att exemplifiera nyss 

nämnda teman.  

 

   Vikten av förförståelse för logopediskt arbete 
Logopederna och tolkarna fick svara på frågan huruvida någon gemensam förberedelse innan 

besöken förekom, eller om besöken diskuterades gemensamt efteråt. Båda tolkarna uppgav att de 

inte varit med om någon förberedelse innan eller efter besök. Logopederna uppgav att ingen tid 

fanns till att träffa tolkar före besöken, men att det ibland förekom korta diskussioner efter besök, 

exempelvis för att fråga tolken om ett barns grammatik och uttal.  

 

I detta avsnitt diskuteras vikten av förförståelse för logopediskt arbete. I citaten nedan kan det 

utläsas att en av logopederna, L2, upplevde tolkanvändning som smidig då tolkar har 

bakomliggande kunskaper om logopediskt arbete, vilka innefattade både förståelse för 

utredningens syfte, samt att tolk skulle inneha hög språklig kompetens. Vidare uppgav den andra 

logopeden, L1, hur tolkens agerande under bedömning påverkade patientens resultat.  
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Logopeder 

Citat 1: ”Jag tänker att det är ju så stor variation mellan tolkar, att vissa är språkligt 

duktiga. Det känns som att dom har ett stort ordförråd och kan förmedla till mig 

och jag kan förmedla via och det känns inte som att det är problem. […] Man 

skulle önska att det vore auktoriserade tolkar allihopa, men ja, önskedröm.” (L2) 

 

Citat 2: […] också när det är de tolkar som verkligen förstår vad är de ute efter.  

Så att de kan tydligt säga till föräldrarna då att jag vet att den här meningen är svår, 

men det är meningen för det är det vi testar. Och att de är med på och då kan säga 

att nej hon kan inte på det sättet men på det sättet, men då har jag förenklat. Att 

de verkligen är språkligt duktiga måste man ju va då och förstå syftet” (L2) 

 

Citat 3: ”[…] du får inte säga flera gånger, du ska översätta exakt det här, så hör 

jag ju att det sägs flera gånger och jag kan höra också att när det sägs flera gånger 

så hör jag att nu sa de på ett sätt, nu sa de på ett annat sätt. Jag vet ju inte vad de 

säger men jag förstår ju att här har det omformulerats […]” (L2) 

 

Citat 4: ”[…] eller till en viss punkt får man se att om barnet hade svårt för det, 

att fick instruktioner flera gånger, eller det förtydligades med kroppsspråket, ja, då 

är ju till och med det svårt. Då får man ingen bra siffra på det, men då får man i 

situationen någon slags hum om, språkförståelsen i de här fallet då” (L1)   

 

L2s uttalande (citat 3) tyder på att även om det är olika språk som talas finns en förmåga att 

förstå om yttranden har upprepats, vilket logopeden måste vara uppmärksam på då det påverkar 

resultatet. L1 beskrev hur det försvårar analysen av barnets språkliga förmågor, om tolken inte 

följer logopedens instruktioner, men att informationen ändå kan användas som underlag i 

bedömningen (citat 4). Vidare framkom i samma citat den svårighet som uppstår då tolk behöver 

få instruktion upprepad. I dessa fall kan det diskuteras huruvida tolkar behöver erhålla en djupare 

förståelse av logopedisk kunskap gällande språkbedömningars tillvägagångssätt. L2 uppgav 

liknande tankar i form av att tolkar behöver ha hög språklig kompetens och en förståelse för 

syftet med besöket (citat 1-2). Därmed kan L2s uttalande om att det vore önskvärt med 

auktoriserade tolkar vara en lösning som möjliggör att logopedisk språkbedömning genomförs 

på ett mer tillförlitligt vis (citat 1). Vidare betonade L2 vikten av att tolkar har ett stort ordförråd 
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samt en förmåga att förmedla samt tolka information både från och till vårdnadshavare, barnet 

som genomgår språkbedömning samt logopeden (citat 1-2). I L2s nyss nämnda citat kan det 

vidare utläsas hur L2 förväntar sig mer av tolken än enbart överföring av information. Det kan 

diskuteras hur L2s förväntningar strider mot tolkars uppfattning om att tolkandet enbart är en 

överföring av information i enlighet med god tolksed (KAMFS, 2016:4).  

 

Nedan i citatet från den ena tolken, T2, kan tankar om och agerande under logopedisk 

språkbedömning utläsas. 

 

Tolkar 

Citat 5: ” Och jag varit också tvungen att förklara till henne, underlätta till henne 

frågor lite grann för att hon skulle kunna, för att jag upprepade det litegrann […] det 

är min uppgift, jag tror att jag måste också underlätta till henne vad betyder, vad står 

här och här och här under trädet för att ska underlätta för barnet.” (T2) 

 

Av T2s yttrande (citat 5) kan det utläsas att det finns behov av förförståelse för logopedisk 

språkbedömning, detta då T2 uppgav hur ett besök underlättades med olika exempel på var 

något skulle placeras, samt upprepade ord och meningar under testning. Enligt T2 skulle detta 

agerande vara en tolks uppgift. Bolden (2000) menar att tolkar ibland gör egna bedömningar av 

vad som är medicinskt relevant, vilket enligt L2s uttalande (citat 3) sker under logopedisk 

språkbedömning. Det kan diskuteras huruvida T2:s uttalande står i konflikt med det logopediska 

synsättet gällande hur en språkbedömning ska genomföras, vilket i praktiken följer formell 

bedömning där testledare oftast inte får upprepa instruktioner, exempelvis likt Reynell 3 

(Edwards et al., 1997).  Citatet tydliggör de skilda synsätten som finns under testsituationen, där 

tolkar har ett perspektiv att kommunikation ska underlättas för parterna, medan logopeder har 

ett striktare språkligt perspektiv för att möjliggöra en tillförlitlig bedömning.  

 

   Vikten av ansvar vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning 
Under intervjuerna framkom det att en av logopederna, L2, kände stort ansvar inför att rätt 

information skulle överföras till vårdnadshavaren, men hade trots det förståelse för att missförstånd 

i kommunikationen var vanligt förekommande. Vidare uttryckte logopeden hur vissa frågor 

logopeden ställde till tolken kunde få tolken att gå ur rollen som enbart formell tolk, men att 

frågorna bidrar till underlag för vidare språkbedömning.  
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Logopeder 

Citat 6: ”[…]dels är det ju stort ansvar för mig att styra upp vad är det som 

händer nu […] men också att man verkligen tar in en annan personlighet i 

dynamiken som jag behöver ha kontroll på.  Det är mitt ansvar […]” (L2) 

 

Citat 7: ”[…] jag förutsätter att det blir missförstånd i översättningar och så. Det 

gör ju att man blir osäker, vad trodde de att jag sa nu och hur blev det här nu då, 

är det verkligen säkert att jag får ringa psykolog […] men jag försöker att när det 

är frågor, nu ska jag göra nånting, då försöker jag få det väldigt tydligt och helst 

flera gånger […]” (L2) 

 

Citat 8: ” […] jag tänker att när det funkar som allra bäst då är det om jag 

tillexempel vill veta hur pratar barnet på sitt hemspråk och jag får föräldern och 

barnet att prata om nånting och så kan jag sitta med tolken och hur sa de nu, hur 

var den här meningen, är det så en vuxen hade sagt vad saknas. […] de går ju ur 

sin roll då egentligen, så ska ju inte de göra. Men då får ju jag massor och utan att 

jag behöver gå via föräldern. Så det är ju inte en formell tolkning då ju, men de 

hjälper till […]” (L2) 

 

Ansvaret vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning åligger enligt L2 logopeden, inte bara vad 

gäller besökets upplägg utan även eventuella utmaningar som kan uppstå under interaktion i en 

trepartskonstellation (citat 6). Det tycks som att ansvarsbördan därmed ökar i samband med 

tolkförmedlad interaktion. Gällande att korrekt information överförs, särskilt vid känslig 

information, var L2 noga med att tillämpa strategier så som upprepning och tydliggörande (citat 7). 

Vidare uttryckte logopeden hur frågor gällande barnets språkliga förmåga jämfört med typisk 

språklig förmåga kan få tolken att träda ur sin roll som enbart förmedlare (citat 8). Således ger 

logopeden tolken informellt ett större ansvar. L2 uppvisade medvetenhet gällande hur sådana 

frågor inte är kompatibla med tolkens faktiska tolkuppdrag (citat 8). Det kan dock diskuteras att 

det ligger i logopedens intresse att erhålla så mycket information som möjligt om barnets språkbruk 

av omgivningen. En logoped, som erhåller sådan information från en tolk, kan lättare få en 

helhetsbild av barnet, vilket bidrar till en mer tillförlitlig bedömning.  

 

Gällande tolkarnas uppfattning om ansvarsområde tycks logopeden och tolkarna vara överens om 

att ansvaret inte åligger tolkar, se citat nedan. 
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Tolkar 

Citat 9: ”[…] att logopeden bryr sig o så o gör sitt jobb […] att de bryr sig om 

klienten och verkligen försöker hjälpa till” (T1) 

 
Citat 10: ”Jag behöver inte tänka på nånting faktiskt, för att min uppgift bara att 

jag ska tolka vad föräldrar eller barnet eller personalen de ska säga” (T2) 

 

Citat 11: ”[…] jag försöker rätta mig efter deras dialekt fast det är inte lätt alla 

gånger” (T1) 

 

I dessa citat kan det utläsas hur tolkarna ansåg att ansvaret vid tolkförmedlad logopedisk 

språkbedömning inte är tolkarnas. T1 uttryckte att arbetet fortlöper smidigt så länge logopeden tar 

ansvaret för besöket samt uppvisar ett empatiskt förhållningssätt (citat 9). I citatet från T2 är det 

tydligt att tolken inte ansåg att ansvaret ska åligga tolkar, mer än att enbart översätta information 

(citat 10), vilket är förenligt med Kammarkollegiet riktlinjer för tolkar (KMFS, 2016:4). Ansvaret 

för att rätt dialekt används under besöket var, enligt T1, tolkens (citat 11), vilket kan anses ingå i 

tidigare nämnt perspektiv (avsnitt 5.4.1), där tolken ska underlätta kommunikationen för parterna. 

 

Det kan diskuteras huruvida tolkens och logopedens synsätt strider mot varandra. Logopeden var 

dock medveten om problematiken gällande att tolken träder ur sin roll, samtidigt som det fanns en 

förväntan på att få mer språklig information. Den språkliga informationen kunde inte enbart 

erhållas genom översättning. Ur ett logopediskt perspektiv får tolken här ta ett större ansvar än att 

enbart närvara och överföra information. Ur tolkens perspektiv är logopeden själv ansvarig för det 

arbete som sker runtomkring en tolkförmedlad språkbedömning. 

 

   Dialekters betydelse 
En av logopederna, L2, diskuterade att även om tolkens dialekt skulle överensstämma med 

familjens dialekt kunde det ändå uppstå svårigheter med tolkens ordval kontra det ordval barnet 

var van vid att höra hos familjen.  Dessa tankar kan läsas i citatet nedan.  
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Logopeder 

Citat 12: ”[…] även om det är rätt dialekt så kan det ju ändå va skillnader i vad 

används det för ord i just den familjen och då är de ju svårt att veta för så säger ju 

svenska föräldrar också. Vi säger aldrig kopp vi säger mugg, aha, och då är de 

svårt att veta är det här, från den regionen där den här familjen kommer ifrån, där 

säger man det är ingen nånsin som säger det här ordet man säger de här ordet eller 

är de skillnaden kopp mugg vi pratar om. Den skillnaden också.” (L2) 

 

Inte enbart dialekt tas upp som eventuell problematik vid tolkanvändning, utan även ordval, vilka 

kan vara beroende av den region familjen kommer ifrån. I uttalandet från L2 (citat 12) kan det 

utläsas att det blir mer komplext vid tolkanvändning då hänsyn ska tas till dialekt, men även 

regionala och familjespecifika skillnader. En komplexitet föreligger därmed som å ena sidan även 

existerar på svenska, enligt L2, men som å andra sidan eventuellt blir mer påtaglig i tolkförmedlade 

samtal där inte alla samtalsdeltagare talar samma språk.  

 

Tolkarna uppgav vikten av att dialekten som tolken talar bör överensstämma med barnets dialekt. 

Vidare berättade tolkarna att vårdnadshavare oftast förstår olika dialekter, men att det inte alltid är 

förståeligt för barnet och att vårdnadshavaren då behöver hjälpa till. 

 

Tolkar 

Citat 13: ” […] de arabiska språket är ju många olika dialekter så de kanske den 

lilla flickan kanske inte förstår tolkens dialekt egentligen så de blir lite fel 

bedömningen, alltså jag kanske säger nånting som pappa förstår som mamma 

förstår. Många gånger får de inte säga nånting, utan de är bara barnet som ska 

svara, då blir det lite fel för barnet kanske inte förstår min dialekt […] de är lätt 

för mig som vuxen men de är mycket svårare för småbarnen” (T1) 

 

Citat 14: ” Ja det känns lite fel. som att barnet kanske kan svara på den här frågan 

om mamma hade ställt den frågan, inte om tolken ställer den […] att inte mamma 

ska svara på barnet fast alltså kanske få chansen å ställa frågan på ett annat sätt” 

(T1) 
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Citat 15: ”När jag översatte till henne inte samma ord som dom använder hem. 

[…] för att han kom in kan man säga och förklarade till barnet.” (T2) 

 

I uttalandet från T2 refereras vårdnadshavaren under besöket som ”han” och tolken berättade hur 

vårdnadshavaren behövde hjälpa till att förklara ord för barnet (citat 15). I uttalandet från T1 

berättade tolken istället om problematiken kring att vårdnadshavare inte fick hjälpa till, även om 

det ur tolkens perspektiv skulle underlätta bedömningen (citat 13). T2 tycks inte uppmärksamma 

denna problematik utan tycks ha en uppfattning om att det är en självklarhet att vårdnadshavaren 

ska hjälpa till under språkbedömning. För en tillförlitlig bedömning kan det antas att logopeder 

föredrar att tolkar är de som stöttar barnet vid språkbedömningar hellre än vårdnadshavare, då 

tolkar agerar utifrån en professionell roll. Vid dialektala skillnader mellan tolk och barn kan det 

dock uppstå ett behov av att vårdnadshavare hjälper barnet om tolken inte kan barnets dialekt. 

Utifrån en tolks uppdrag kan T2s synsätt förklaras av en vilja att tolkandet ska förebygga eventuella 

missförstånd som kan uppstå i kommunikation för att information ska kunna överföras. Under 

intervjun gav T1 en lösning som tycks ha nyss nämnda synsätt, nämligen att tolkar ska överföra 

information vid tolkandet (citat 14). I T1s lösning ingick därmed även att vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att hjälpa till under kontrollerade förhållanden. Det kan följaktligen diskuteras huruvida 

detta synsätt är förenligt med logopeders beprövade tillvägagångssätt under arbete.  

 

   Kommunikativt och språkligt förhållningssätt 
Logopederna och tolkarna fick svara på frågan om de använde några strategier för att underlätta 

vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning. Återkommande hos logopederna och tolkarna var 

det språkliga förhållningssättet, där samtliga tillämpar ett mer kortfattat och förenklat språk. 

 

Logopeder 

Citat 16: ”Jag känner ofta att när jag använder tolk att jag försöker verkligen 

undvika nåt avancerat språk så och då pratar jag inte om såhär logopediska termer 

utan mer språkbruket” (L2)  

 

Citat 17: ”[…] när man återger resultat eller förklarar, det blir ju mer kortfattat 

känner jag det jag säger, eftersom det ska tolken ska komma ihåg alltihopa och 

översätta och återge. Det blir ju lite mer kortfattat”. (L1) 
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Det tydliggörs i citaten hur de båda logopederna genomgående förändrade sitt språkbruk. L2 

uppgav att det inte bara handlade om att undvika logopediska termer, utan även om att det generella 

språkbruket behövde förenklas (citat 16). I uttalandet från L1 uttrycks det en förståelse för tolkens 

komplexa situation och de svårigheter som kan uppstå då tolken behöver minnas mycket 

information, bearbeta informationen för att slutligen översätta informationen (citat 17).  

 

Tolk 

Citat 18: ”[…] jag försöker prata kort enkelt och försöka tänka på dialekten. Det är 

det viktigaste faktiskt. (T1) 

 

I detta uttalande tydliggörs T1s strategi vid tolkförmedlade logopediska språkbedömningar (citat 

18). Utöver ett förenklat språkbruk uppmärksammade denna tolk det ständiga arbetet med att 

använda rätt dialekt under mötet.  

 

   Sammanfattning analys av intervjuer 
Sammanfattningsvis uppkom det skillnader i logopedernas respektive tolkarnas synsätt vid 

tolkförmedlad logopedisk språkbedömning. Under intervjuerna kunde det konstateras att tolkars 

förförståelse för logopediskt arbete kan bidra till en mer tillförlitlig bedömning i samverkan med 

en hög språklig kompetens hos tolkarna. Att det finns ett behov för tolkarna av förförståelse för 

logopediskt arbete uppkom under intervju. Vidare uttryckte en av logopederna att logopeder 

innehade ett större ansvar för, utöver besöket, interaktionen och att information behövde upprepas 

samt tydliggöras. Det framkom även hur tolkar ibland gavs mer ansvar, vilket därmed fick dem att 

frångå sitt egentliga tolkuppdrag. Tolkarna ansåg, i enlighet med logopeden, att ansvaret för 

tolkförmedlad språkbedömning i första hand låg hos logopeder. Fortsättningsvis 

uppmärksammade båda parterna vikten av att rätt dialekt används för att möjliggöra en tillförlitlig 

bedömning av barnets språkliga förmågor. Den ena tolkens lösning, att vårdnadshavare skulle 

ingripa vid dialektskillnader, var dock inte kompatibel med logopeders förhållningssätt under 

språkbedömning.  Slutligen framkom det under intervjuerna att båda parter förändrade sitt 

språkbruk till ett mer kortfattat och förenklat språk. 
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6.  Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras föreliggande studies analys utifrån uppsatsens syfte; att beskriva vad 

som sker i samspel mellan logoped, tolk, barn och vårdnadshavare vid tolkförmedlad logopedisk 

bedömning av flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik. Vidare besvaras 

frågeställningarna gällande förekomst av särskilda strategier eller utmaningar under tolkförmedlad 

logopedisk bedömning av flerspråkiga barn, samt hur tolkförmedlad logopedisk bedömning 

upplevs av logoped och tolk. Fortsättningsvis diskuteras föreliggande studies metod. 

Avslutningsvis diskuteras föreliggande studies kliniska relevans för tolkförmedlade logopediska 

bedömningar, framtida forskningsområden föreslås och uppsatsens slutsatser presenteras.   

 

6.1   Analysdiskussion  

   Vikten av förförståelse för logopediskt arbete 
Under intervju med tolk framkom hur en logopedisk språkbedömning uppfattades av tolk, som 

menade att det var tolkens uppgift att förklara, upprepa och underlätta för barnet i situationen (citat 

5), vilket även skedde under de videoinspelade mottagningsbesöken (exempel 5 och 8). Det 

exemplifierades under den formella bedömningen (exempel 8) hur tolken inte hade förförståelse 

för logopediskt arbete, då målordet underlättades. Under den informella bedömningen (exempel 

5) underlättade tolken även där instruktionen för barnet. Det kan därmed diskuteras att då tolken 

redan hade en uppfattning om hur tolkandet skulle ske, så hade en tydligare instruktion från 

logopeden eventuellt kunnat medföra en gemensam grund för arbetets och tolkandets 

tillvägagångssätt. Denna gemensamma grund hade kunnat skapas genom det av Langdons (2002) 

och Plejert et al. (2015) föreslagna arbetssätt där tolkar innan besöket bör få tillfälle att samtala med 

logoped angående besökets syfte samt vilken typ av tolkning som ska ske. I det praktiska arbetet 

fanns det dock inte tid till detta, enligt de intervjuade logopederna och tolkarna. Det kan diskuteras 

huruvida en prioritering av detta skulle bidra till en mer tillförlitlig och tillfredsställande bedömning. 

Då möjliggörs även Langdons (2002) rekommendationer, om att tolk i förväg bör få de uppgifter 

de ska översätta under besöket. Är tolk inte förberedd kan svårigheter uppkomma i form av att 

tolk inte hittar översättningen för ett målord, vilket skedde under exempel 7. I exemplet skulle 

tolken eventuellt kunnat översätta orden direkt till arabiska om testprotokollet tilldelats tolken 

innan besöket under en så kallad briefing (Langdon, 2002). Eventuella utmaningar tolkar utsätts 

för under tolkandet, som avsaknad av rätt vokabulär eller att fel instruktioner ges under testning, 

skulle på så vis kunna undvikas om tolk är förberedd.  
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Ytterligare strategier som kan underlätta tolkförmedlade logopediska bedömningar är att använda 

tolkar som är särskilt tränade i att arbeta med logopeder (Fredman, 2011). Dessa tolkar ska enligt 

Fredman (2011) ha fått träning av syfte, procedur och målet med testning samt de terapeutiska 

metoderna. Under den videoinspelade informella bedömningen (exempel 6) framkom det att en 

förförståelse för logopediskt arbete hos tolken hade kunnat medföra att tolken skulle förstått syftet 

med att översätta allt som sades och att även felsvar är relevanta för logopeder att analysera. 

Logopedmottagningen i föreliggande studie uppgav att ett försök till att ge tolkar kunskap om syfte, 

procedur och testning, likt Fredmans (2011) strategier, gjorts genom en utbildningsdag för tolkar. 

Möjligen är denna strategi i praktiken mer genomförbar i förhållande till Langdons (2002) procedur 

gällande briefing innan mottagningsbesök, då logopeder och tolkar arbetar under snäva 

tidsförhållanden. Att det föreligger tidsbrist skulle kunna bero på att det finns brist på tolkar inom 

hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2016), vilket följaktligen utgör en utmaning för logopeder 

och tolkar på logopedmottagningar. Under både utbildningsdag samt briefing kan logopeder 

informera tolkar om syftet med logopediska språkbedömningar, vad som kan, respektive inte kan, 

göras i enlighet med bedömningars instruktioner, samt förklara att instruktionerna bör efterföljas, 

vilket långsiktigt bör vara tidseffektivt och därmed en strategi som logoped kan använda sig av. Det 

är vidare av vikt att det uppstår dialog där även tolkar har möjlighet att dela med sig till logopeder 

gällande tolkars roll under utredning. 

 

Bristande kunskap om språk, tidsbrist samt bristande förförståelse för logopediskt arbete skapar 

således utmaningar för både logopeder och tolkar. För logopeder är det en utmaning att arbeta med 

en utomstående professionell part som inte alltid innehar relevant kunskap om genomförande av 

informell och formell språklig bedömning av flerspråkiga barn, samt dess syfte. Tolkars utmaning 

ligger i att logopeder ibland ställer större krav som riskerar att överstiga tolkars kunskap inom 

logopedi samt språkkunskap och att omfattande instruktioner inte alltid ges. Den gemensamma 

utmaningen blir följaktligen att tolkar och logopeder har olika insikter i vad som de facto pågår 

under den tolkförmedlade logopediska bedömningen; logopeden som inte har full insikt i vad som 

sägs utöver svenska yttranden, respektive tolken som inte har insikt i det logopediska arbetet. 

Strategier som framkom i analysen var att logopeden kontinuerligt begärde översättning av 

patientens yttranden under testning (exempel 6), att logopeden upprepade instruktioner och var 

vaksam på när tolk omformulerade sig på det andra språket (citat 3) samt den utbildningsdag som 

erbjöds tolkar.   
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   Vikten av ansvar vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning 
Under intervjuerna med logopederna tydliggjordes uppfattningen om hur vanligt det var att 

missförstånd uppstod under tolkförmedlad logopedisk språkbedömning (citat 7) vilka kan utgöra 

en utmaning för både logoped och tolk. Föreliggande studies videoinspelningar exemplifierade då 

ett missförstånd uppstod under anamnesupptagning (exempel 2). Noterbart är att tolken i detta 

exempel inte tog eget ansvar för reparation av yttrandet och det uppkomna missförståndet, trots 

att det kan diskuteras huruvida tolkens yttrande var det som orsakade missförståndet. Logopeden 

ansvarade därmed för samtalets dynamik, innehåll samt att information som gavs skulle förstås av 

vårdnadshavaren. I förhållande till exempel 2 framkom det under intervju att det de facto var 

logopeden som bar ansvaret för att kontrollera både besöket och den förändrade dynamiken som 

uppstod vid närvaro av ytterligare en part, tolken (citat 6). Hur svårt detta var i praktiken 

tydliggjordes även under föreliggande studies videoinspelningar där tolken själv fick fråga efter 

instruktioner för uppgiften men ändå inte utgick ifrån dem under utförandet (exempel 5). Vikten 

av att logopeden tog fullt ansvar och kontrollerade situationen tydliggjordes därmed, vilket 

eventuellt skulle kunnat underlätta för tolken att utföra den informella bedömningen. Kliniker, som 

innehar rollen som den institutionella representanten, kan genom sin professionella roll inneha 

huvudansvaret under samtalstillfället (Heritage, 2013). Huruvida logopeden kan fortsätta inneha 

rollen som den institutionella representanten eller om den tillfälligt frångås är beroende på tolkens 

agerande under samtalstillfället. Exempel 2 och 5 påvisade tolkens valmöjligheter, där tolkens 

agerande i exempel 2, förstärkte logopedens roll som den institutionella representanten, medan 

tolkens agerande i exempel 5 förminskade logopedens roll som den institutionella representanten. 

Strategier tolkar tillämpar under tolkförmedlade logopediska språkbedömningar för att möjliggöra 

tillförlitliga och tillfredställande bedömningar kan därmed anses utgöras av att tolkar förstärker 

logopeders roll som institutionell representant. 

 

Vid tolkförmedling ges tolkar ett visst ansvar för samtalets innehåll och progression då klinikern 

anses inneha mindre kontroll över samtalet (Wadensjö, 2004). Tolkens ansvar tydliggjordes i 

exempel 1 där tolkens flexibla tolkning resulterade i att logopeden, tillfälligt, fick ökad kontroll över 

samtalet samt kontakt med vårdnadshavaren. Då tolkar, vid en konsekutiv tolkning, styr diskursen 

i tid och rum (Wadensjö, 2004) avsade sig tolken ansvaret tillfälligt, men visade desto större ansvar 

för samtalets progression då tolken återupptog tolkandet.  Tolkar kan därmed anses ha ett större 

ansvar än vad som framkom under intervju (citat 10) och att byta mellan ansvaret som åtagits att 

kontinuerligt tolka samt att avvakta för att möjliggöra kontakt mellan logoped och vårdnadshavare, 

exempel 1, kan utgöra en utmaning för tolkar.  
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Roger och Codes (2015) resultat, vikten av att tolk tolkar ekvivalent med bedömningsmetoden 

under testsituationer, skulle även kunna appliceras under anamnesupptagningar. Även 

anamnesupptagningen är beroende av tillförlitlig tolkning, där exempel 3 påvisade behovet av att 

information bör översättas ekvivalent med föregående yttrande. Plejert et al. (2015) förtydligar hur 

det under exempelvis anamnesupptagning samt olika testsituationer ställs olika krav på tolkar. 

Exempel 5 i föreliggande studie visade hur logopeden ställde krav på tolken. Istället för att översätta 

logopedens yttranden under den informella bedömningen, krävdes det att tolken själv agerade 

talare och samtidigt förstod testsituationens upplägg. Att logopeden ställde krav på tolken utöver 

det som förväntas under tolkförmedlade samtal var något som framkom under intervju med en av 

logopederna (citat 8). Utmaningar där logoped ställer krav på att tolk går ur sin roll under 

tolkförmedlade logopediska språkbedömningar må vara något som logopeder är medvetna om, 

men som föreliggande studie visade gav mindre tillförlitlig och tillfredsställande språkbedömning. 

Att tolkar inte träder ur sin roll förrän efter en språkbedömning under en kort debriefing (Langdon, 

2002) kan däremot vara en strategi som ger värdefull information till logopeder, genom att en 

diskussion utifrån språkliga avvikelser kan föras med en talare som delar barnets modersmål och 

som inte är barnets vårdnadshavare. 

 

Under intervjuerna nämndes strategier logopeder kan använda sig av för att på ett tillförlitligt och 

tillfredsställande sätt genomföra bedömningen, vilka var att upprepa sig och vara extra tydlig (citat 

7). Logopedens strategi, att upprepa sig och vara extra tydlig, kan anses vara ett tillägg till Langdons 

(2002) åsikter om klinikerns ansvar för yttrandens längd och taltempo, vilket innebär ytterligare en 

strategi som resulterar i tillfredsställande logopedisk språkbedömning. Ytterligare strategi kunde 

vara att logopeden diskuterade barnets språk tillsammans med tolken (citat 8). Denna strategi 

medför dock att tolken går ur sin roll som enbart förmedlare. Wadensjö (1995) beskriver tolkars 

normativa regel där tolkar enbart anses inneha funktionen av en kanal som överför information, 

men att denna ofta frångås, vilket förekom i föreliggande studie (exempel 5). Tolkens egen 

uppfattning om att den normativa regeln kontinuerligt tillämpades i praktiken (citat 10) strider mot 

det faktum att tolken frångick detta under den informella bedömningen (exempel 5).  

Fortsättningsvis begärde logopeden information utöver den faktiska översättningen (citat 8), vilket 

enligt Wadensjö (1995) kan få tolken att gå emot den normativa regeln. Även kliniker tenderar att 

anta att tolkar arbetar utifrån den normativa regeln (Wadensjö, 1995). Tolkar samt logopeder under 

språkutredningar kan således förändra att arbetet sker utifrån den normativa regeln och istället söka 

samsyn i hur den tolkförmedlade logopediska språkbedömningen på bästa sätt kan ge en tillförlitlig 

och tillfredsställande bedömning. Genom en samsyn snarare än en uppfattning om en normativ 
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regel uppstår en strategi som kan användas under tolkförmedlade logopediska bedömningar och 

utmaningar, som annars uppstår då tolkars funktion och roll ifrågasätts, avtar.  

 

   Kommunikativt och språkligt förhållningssätt   
Under intervjuerna framkom det en önskan om att tolkar som används under språkbedömningar 

på logopedmottagningar skulle inneha en hög språklig nivå (citat 1 och 2). Dessa tankar bekräftas 

av Paul och Norbury (2012) vilka menar att tolkar som arbetar kliniskt i språkutredningssyfte 

behöver minst gymnasieexamen och en hög språklig kompetens i tal och skrift, samt ett medicinskt 

ordförråd och ett ordförråd med språkliga begrepp. Vad som dock framkom under de 

videoinspelade mottagningsbesöken var att den kliniska verkligheten inte överensstämde med den 

teoretiska kunskapen eller logopedens uttalanden. I exempel 3 tillämpades logopedisk terminologi 

som inte översattes av tolken. Det kan följaktligen diskuteras huruvida detta berodde på att 

begreppen var för specifikt logopediska och därmed krävde en högre språklig kompetens hos 

tolken. Tolken kunde däremot utföra en mer tillförlitlig översättning av logopedens konkreta 

förklaring av den logopediska terminologin i exempel 4. Enligt Majlesi och Plejert (2016) bör 

kliniker beakta olika aspekter av språk och kultur under tolkning. Skulle klinikern sakna kunskap 

om dessa aspekter kan situationer uppstå där för mycket förtroende och ansvar läggs på tolken 

under besöket. Eventuellt förelåg ett, för tolken i exempel 3, för högt språkligt ansvar. Utmaningar 

vid tolkförmedlade logopediska språkbedömningar skapas följaktligen för båda parter; osäkerhet 

gällande tolkars språkliga kunskaper innebär utmaningar för logopeder och utmaningar föreligger 

för tolkar då logopeder använder terminologi som tolkar saknar kunskap om. En strategi för 

tillförlitlig tolkning skulle därmed kunna vara att logopeder och tolkar samtalar innan, i enlighet 

med Langdons (2002) steg briefing, och på så vis tar reda på vilka språkliga förutsättningar som 

föreligger inför besöket. Ytterligare strategi som skulle kunna överbrygga de språkliga 

utmaningarna är att regelbundna utbildningsdagar erbjuds för tolkar för att skapa gemensamma 

språkliga förutsättningar. Det språkliga förhållningssättet är således en viktig aspekt att ta hänsyn 

till vid logopediska språkbedömningar, för att de ska bli mer tillförlitliga och tillfredsställande. 

 

Enligt Estrada et al. (2015) är tolkars syfte att underlätta kommunikation mellan patienter och 

vårdgivare. Under en anamnesupptagning kan Estradas et al. (2015) åsikter om tolkars syfte antas 

delas även av logopeder. Vid både informell och formell bedömning kan dock sådana åsikter 

påverka bedömningens validitet, vilket även Roger och Code (2015) menar. Tolkars uppfattningar 

om tolkningens syfte kan innebära utmaningar för den logopediska språkbedömningen, i form av 

att logoped och tolk inte delar samma syn på språk och kommunikation, trots dess betydelse under 
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logopedisk språkbedömning. Under testsituation behöver tolkar därmed omvärdera sin prioritering 

gällande underlättande av kommunikation och istället följa bedömningsmetoden strikt samt 

ekvivalent med bedömningsmetoden instruera, repetera och återge information på båda språken 

(Roger & Code, 2015). En tolk som inte återger information kan, enligt Roger och Code (2015) 

anses vara en utmaning för logopeden. I föreliggande studie uppmärksammades att tolk bör återge 

information ekvivalent med bedömningsmetoder för att uppnå tillförlitlig bedömning. Under den 

informella bedömningen (exempel 6) återgav inte tolken fullständig information och logopeden 

fick själv be om översatt information och under den formella bedömningen (exempel 8) visades 

det vidare hur validiteten riskerade att minska när information inte återgavs likvärdigt med 

bedömningsmaterialet.  

 

   Dialekters betydelse 
Under intervjuerna med en av logopederna och de båda tolkarna framkom vikten av att rätt dialekt 

används. Dialekters betydelse kunde dock inte påvisas i föreliggande studies transkriberade 

exempel av videoinspelningarna, varpå diskussion enbart förs utifrån intervjuanalysen. Medan 

tolkarna uttryckte åsikter gällande betydelsen av att rätt dialekt används, diskuterade logopeden 

frågan utifrån att det även kunde förekomma regionala och familjespecifika skillnader, inte enbart 

dialektala. Sådana skillnader skapar utmaningar för samtliga parter, vilka även kan förekomma 

under enspråkiga, svenska förhållanden. Strategier för att om möjligt undvika dialektala skillnader 

lyftes av tolken (citat 11) som menade att tolkar ansvarar för det språkliga förhållningssättet, i detta 

fall att rätt dialekt används. I föreliggande studie förekom ett besök, besök 2, där den bokade tolken 

inte delade dialekt med barnet och dess vårdnadshavare. Det föreligger brist på tolkar inom hälso- 

och sjukvård (Socialstyrelsen, 2016). Situationer där tolk och barn talar olika dialekter lär, på grund 

av tolkbristen, vara återkommande fenomen i praktiken, vilket även tolkarna belyste under intervju 

(citat 13 och 15). Utmaningar som kan uppstå, till följd av att tolk inte alltid talar samma dialekt, är 

att vårdnadshavare kan tvingas hjälpa till (citat 15) eller att tolken upplever att vårdnadshavare bör 

få möjligheten att hjälpa till under logopediska språkbedömningar (citat 14), vilket riskerar att 

minska tillförlitligheten av logopediska språkbedömningar. Ur tolkars perspektiv kan nämnda 

utmaningar dock anses vara strategier. Det är därför av vikt att logopeder om möjligt ber tolkar att 

rätta sig efter barnets dialekt och förklarar för tolkar varför vårdnadshavare, som inte är särskilt 

tränade i att arbeta med logoped (Fredman, 2011), inte bör hjälpa till då det kan resultera i ännu 

mindre tillförlitligt resultat i den språkliga bedömningen.  
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   Sammanfattning av analysdiskussion 
Sammanfattningsvis diskuterades de fyra olika fenomenen; vikten av förförståelse för logopediskt 

arbete, vikten av ansvar vid tolkförmedlad logopedisk språkbedömning samt kommunikativt och 

språkligt förhållningssätt och dialekters betydelse, utifrån vad som framkom under de 

videoinspelade mottagningsbesöken samt de semistrukturerade intervjuerna. I föreliggande 

diskussion framfördes strategier samt utmaningar som logopeder och tolkar stod inför. Utmaningar 

för både logoped och tolk som förekom under tolkförmedlad logopedisk språkbedömning var att 

missförstånd uppstod under tolkning. Lämpliga strategier för att uppnå tillförlitliga och 

tillfredsställande tolkförmedlade språkbedömningar och som uppmärksammades i föreliggande 

studie var att logopeder kontinuerligt bad om översättningar, upprepade instruktioner, var extra 

tydliga samt uppmärksammade tolkars omformuleringar och tog eventuellt uppkomna 

missförstånd i beaktan vid bedömning. Ytterligare utmaningar logopeder kunde stöta på under 

tolkförmedlade logopediska språkbedömningar var då tolkar inte innehade kunskap om de 

informella och formella bedömningarnas genomförande. Utmaningar för tolkar identifierades vara 

att logopeder kunde anta att tolkar innehade medicinskt och logopediskt ordförråd samt då 

logopeder ställde större krav gällande logopedisk kunskap. Under tolkförmedlade logopediska 

språkbedömningar kunde tolkar, som strategi att förstärka logopedens roll som institutionell 

representant, välja att lämna utrymme för att logopeden skulle kunna styra diskursen, även om detta 

även kunde anses vara en utmaning för tolken som fick ett större ansvar. Även under testsituation 

ställdes krav på tolkar där tolkar trädde ur sin roll och därmed frångicks den normativa och, till viss 

del, begränsande regeln. För tolkar kan detta utgöra en utmaning då den normativa regeln frångås 

och ansvaret ökar. För logopeder kunde detta istället anses vara en strategi. Vid användandet av 

logopedisk terminologi uppstod utmaningar för både logopeder och tolkar. Det var dels en 

utmaning att tolkar trodde sig ha kunskap om terminologin, dels att logopeder och tolkar hade 

olika språkliga förhållningssätt, vilket riskerade att resultera i en tolkning som inte var förenlig med 

bedömningens syfte. Vidare förelåg utmaningar för logopeder då den normativa tolkregeln på ett 

icke önskvärt och oansvarsfullt vis frångicks när tolkar inte återgav fullständig och ekvivalent 

information. Dialektala skillnader mellan tolk och patient skapade utmaningar för båda parter, för 

tolken vid översättning och för logopeden i bedömning av språkförmågan. I sådana lägen var en 

strategi för tolkar att försöka anpassa sig till patientens dialekt och låta vårdnadshavare hjälpa till, 

vilket ur logopeders perspektiv var en utmaning.  

 

Utifrån analysen diskuterades utmaningar och strategier vilka inte förekom i föreliggande studies 

analys. Strategier så som att, inför besök ha gemensamma möten där tolkar blir införstådda i de 



45 
 

olika bedömningsmetoderna och de språkliga förutsättningar som föreligger, och att fler 

utbildningsdagar ska erbjudas till tolkar för att de ska få träning av syfte, procedur och målet med 

testning kan skapa en större förförståelse för det logopediska arbetet hos tolkar. Vidare är det en 

utmaning för tolkar, men även logopeder, om det inte finns tid till att skapa logopedisk förförståelse 

hos tolkarna.  Slutligen vore det av vikt att logopeder under sin utbildning får utökad kunskap om 

tolkanvändning samt träning i praktiskt arbete med tolk, i de fall detta inte sker. 

 

6.2   Metoddiskussion 

   Deltagare 
Uppsatsförfattarna hade ingen möjlighet att kontrollera bokning av patientbesök, tolkar eller själva 

upplägget och innehållet för besöken. Det medförde att merparten av föreliggande studies material 

grundas i anamnesupptagning, dels på grund av att logopeden främst fokuserade på anamnes, dels 

genom att den formella bedömningen skedde på svenska, vilket är material som föreliggande studie 

inte ämnade analysera. Att låta deltagande logopeder själva ansvara för upplägg och innehåll ger 

dock en verklighetsförankrad bild av det praktiska logopediska arbetet. Det kan vidare antas att 

intervjuernas fokus på dialektproblematiken hade sin grund i att dialektala skillnader uppstod under 

ett av besöken. Önskvärt hade varit om samtliga tolkar delade dialekt med patienten och dess 

vårdnadshavare. Dialektala skillnader är dock vanligt förekommande problematik i verkligheten, 

vilket föreliggande studie kunde uppmärksamma.  

 

Översättningen till arabiska respektive persiska av informationsbrev och samtyckesblankett 

möjliggjorde inhämtning av informerat samtycke från samtliga deltagare. Vårdnadshavare till barn 

A fick information om studien och samtyckte muntligt till deltagande, medan vårdnadshavare till 

barn B fick information muntligt och skriftligt i anslutning till besöket. Det kan diskuteras huruvida 

vårdnadshavare till barn B, i och med uppsatsförfattarnas närvaro, upplevde att deltagandet till 

studien krävdes för att en god kontakt till logoped skulle skapas. Det önskvärda hade varit om båda 

vårdnadshavarna hade fått skriftlig och muntlig information innan besöket. 

 

   Genomförande 
Vid videoinspelningarna placerades kameran så att främst tolk och logoped skulle synas på videon 

i syfte att föreliggande studie främst skulle fokusera på tolk och logoped och inte vårdnadshavare 

eller barn. Det uppstår dock en svårighet att analysera tolkars och logopeders interaktion utan att 

också ha med övriga parters samspel. Under analys uppstod vidare situationer där barnets responser 

var av intresse för en helhetsbild av interaktionen. I vissa lägen syntes inte barnets gester eller 
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mimik, varpå en utförligare multimodal analys inte kunde göras, vilket begränsade vilken data som 

var tillgänglig och vilka analyser som kunde genomföras i föreliggande studie. Deltagarna i 

föreliggande studie var medvetna om att en videoinspelning genomfördes och att samtalet skulle 

komma att analyseras. Det föreligger därmed en risk att samtalssituationen kan ha blivit mindre 

naturlig. Uppsatsförfattarna valde dock att inte närvara i rummet för att en så naturlig miljö som 

möjligt skulle uppstå, trots deltagarnas medvetenhet om videoinspelningen. En av de 

videoinspelade tolkarna avböjde till deltagande i intervju. Det hade dock varit önskvärt om samtliga 

tolkar deltagit under den semistrukturerade intervjun för att få mer underlag till analysen. 

 

   Metod för analys 
Samtliga videoinspelade mottagningsbesök grovtranskriberades på svenska, men på arabiska 

respektive persiska grovtranskriberades delar som valdes utifrån observationer av videomaterialet 

vilka var direkt relevanta för studiens syfte ur samtliga tre videoupptagningar på arabiska och 

persiska. Då uppsatsförfattarna inte behärskade språken arabiska och persiska behövde så stora 

delar som möjligt av materialet översättas i syfte att kunna analysera och upptäcka fenomen. Det 

föreligger dock en risk att viktig data utelämnades och att fenomen värda att analyseras inte 

upptäcktes. På grund av det tidskrävande arbetet som transkription och översättning medförde 

fanns ingen möjlighet att utöka föreliggande studies material med ytterligare videoinspelningar samt 

intervjuer. Större mängd material hade eventuellt kunnat resultera i upptäckt av ytterligare fenomen 

relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare var det urval av transkriberade exempel 

och citat som presenterades i föreliggande studie ett subjektivt urval för att syfte och 

frågeställningar skulle besvaras.  

 
Utomstående översättare behövdes under arbetet med transkriptionerna. Den arabisktalande 

översättaren hade, till skillnad från den persisktalande översättaren, ingen vana eller kompetens 

med CA. Den arabisktalande översättaren var dock akademiker och hade hög språklig kompetens 

på sitt modersmål, utifrån sin yrkesbefattning som jurist. För att finna ekvivalent terminologi på 

svenska krävdes det aktivt deltagande från uppsatsförfattarna och det kan diskuteras huruvida 

översättningen blev subjektiv utifrån uppsatsförfattarnas tolkning av översättarens ord.  
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6.3   Slutsats  
Sammanfattningsvis visar föreliggande studies analys på utmaningar för både logoped och tolk på 

grund av förväntningar men även bristande förförståelse för logopediskt arbete, osäkerhet kring de 

båda professionernas roller och ansvar, samt de språkliga krav som föreligger under tolkförmedlad 

logopedisk bedömning av flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik. Föreliggande 

studie visar fortsättningsvis att både logoped och tolk använder strategier i syfte att på ett 

tillförlitligt och tillfredsställande sätt genomföra bedömningen. Att det föreligger en dubblerad risk 

för att tvåspråkiga barn diagnostiseras med grav språkstörning skulle delvis kunna ha sin grund i 

att tolkförmedlade logopediska språkbedömningar resulterar i utmaningar, vilka medför att 

språkbedömningar inte alltid kan uppnå tillförlitligt och tillfredsställande genomförande. 

Föreliggande studie visar på behovet av tolkar som är särskilt utbildade, innehar en förförståelse 

för logopediskt arbete och terminologi samt på ett ansvarsfullt vis vågar frångå den normativa 

synen på tolkning under logopedisk språkbedömning. Fortsättningsvis kan det konstateras att 

logopeder behöver öka medvetenheten om de strategier som kan medföra en tillförlitlig och 

tillfredsställande tolkförmedlad språkbedömning, samt öka medvetenheten om de utmaningar 

tolkar står inför. I nuläget, delvis på grund av tolkbristen, är det svårt att uppfylla föreliggande 

studies tydliggjorda behov av kunskap hos tolkar och logopeder vad gäller tolkförmedlade 

logopediska språkbedömningar och gemensamt arbete för att öka bedömningarnas tillförlitlighet. 

I slutänden riskeras därmed att patientsäkerheten äventyras för flerspråkiga barn under utredning 

för språklig problematik.  

 

6.4   Betydelse för klinisk verksamhet 
Föreliggande studie kartlägger de strategier och utmaningar som förekommer under 

tolkförmedlade logopediska språkbedömningar. Analysen av de videoinspelade 

mottagningsbesöken samt intervjuerna med logopeder och tolkar kan bidra till ökad förståelse samt 

medvetenhet, vilket därmed kan komma att ge mer tillförlitliga och tillfredställande framtida 

tolkförmedlade logopediska språkbedömningar. För logopeder bidrar föreliggande studie särskilt 

med kunskapen om att logopeder behöver vara medvetna om, samt öka, kunskapen hos tolkar 

gällande förförståelse för logopediskt arbete, att logopeden tar ansvar för mottagningsbesöket 

under samtliga bedömningsmoment, samt att anpassa språkbruket utifrån tolkens språkliga 

förutsättningar för att en tillfredsställande tolkning ska utföras. För tolkar bidrar föreliggande studie 

särskilt med kunskapen om vikten av förförståelse för logopediskt arbete samt terminologi behövs 

för att bidra till en mer tillförlitlig språkbedömning, och att tolkar erhåller en större roll än enbart 

rollen som förmedlare, då de innehar kunskap om patientens modersmål samt kan anses ansvara 
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för samtalets progression. Både tolkar och logopeder behöver finna samsyn i hur den 

tolkförmedlade logopediska språkbedömningen av ett flerspråkigt barns språkliga förmågor på 

bästa sätt kan ske tillförlitligt. Sökandet efter den gemensamma synen innebär att logoped och tolk 

behöver omvärdera hur den kliniska verksamheten de facto behöver gå till under logopediska 

språkbedömningar samt vilka roller de båda professionerna ska inneha. Slutligen kan föreliggande 

studie anses bidra med insikt om den kunskapslucka som finns inom detta område samt vara till 

underlag för beslut vilka ämnar förändra nuvarande arbete kring tolkförmedlade logopediska 

språkbedömningar av flerspråkiga barn. 

 

6.5   Framtida studier 
Av intresse vore att upptäcka och kartlägga under fler studier huruvida fler utmaningar och 

strategier förekommer, samt om de utmaningar och strategier som föreliggande studie funnit även 

förekommer under andra logopediska språkbedömningar av flerspråkiga barn. Fokus kan i framtida 

studier ligga i att undersöka om utbildning av tolkar i logopediskt arbete kan öka tillförlitligheten i 

de logopediska språkbedömningarna. Vidare kan ytterligare studier med fokus på analys av 

tolkstrategier utföras i syfte att underlätta tolkars arbete under tolkförmedlade logopediska 

språkbedömningar. Framtida studier kan även analysera strategier logopeder använder, vilka 

underlättar logopeders och tolkars arbete, samt undersöka huruvida utökad utbildning för 

logopeder gällande arbete med tolk kan öka medvetenheten hos logopeder om tolkars olika 

förutsättningar samt hur dessa kan överbryggas. Föreliggande studie utgörs av kvalitativ data och 

analysmetod, varpå fortsatt forskning inom området behövs för att bestrida, bekräfta samt 

generalisera föreliggande studies analys.   
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Bilagor 

Bilaga 1) Transkriptionskonventioner 
Konventioner efter Jefferson (2004), Mondada (2006) samt de av uppsatsförfattarna egna 

tillämpade symboler 

 

Verbala symboler 

[xx]  överlappande tal 
xx= ingen paus mellan turbyte  
: förlängning av föregående ljud. 
(h) skratt 
(0.0) längd av paus, anges i tiondels sekund 
((xx)) transkriptörernas beskrivning 
( ) ohörbart  
/ /  tillägg av ord för idiomatisk översättning 
R uvulart tremulerande r 
 
 
Icke-verbala symboler 

Δ  gest eller handling 
Δ --> gest eller handling fortlöper under följande rader  
--> Δ tills samma symbol nås 
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Bilaga 2) Konventioner för morfologisk beskrivning  
Uppsatsförfattarnas översatta och bearbetade konventioner utifrån The Leipzig glossing Rules 
(2015) samt uppsatsförfattarnas egna tillämpade symboler. 

 
BF – bestämd form av substantiv och adjektiv  
F - femininum 
IMP - imperfekt 
IND - indefinit pronomen 
INT – interjektion 
M - maskulinum  
NEG – negation 
PL – plural 
PPL – person plural. Siffran före markerar andra, först och tredje person plural. 
PSG – person singular. Siffran före markerar andra, först och tredje person singular. 
? – saknar motsvarande morfologisk beskrivning på svenska  
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Bilaga 3) Intervjuguide 

Logoped 

1.   Hur länge har du arbetat som logoped? / När tog du logopedexamen? 
2.   Ingick studier kring flerspråkighet i logopedutbildningen?  

a.   Har du fortbildat dig särskilt inom detta område? Workshops? 
b.   Tagit del av nyare forskning?  

3.   Uppskattningsvis, hur många flerspråkiga barn träffar du per vecka/månad?  
4.   Uppskattningsvis, hur många flerspråkiga barn har du träffat under dina yrkesverksamma 

år? 
5.   Vilka erfarenheter av arbete med flerspråkiga barn har du?  
6.   Utöver din yrkesprofession, har du erfarenhet av flerspråkighet?  
7.   Har mottagningen ett specifikt upplägg för utredning av flerspråkiga barn?  

a.   Finns riktlinjer för hur utredningarna ska gå till?  
b.   Utförs språkbedömningar på barnets båda språk?  
c.   Hur fungerar bokning av tolk? Kan ni välja tolk? Önska att använda samma tolk? 

8.   Uppskattningsvis, hur ofta använder du tolk respektive hur ofta väljer du att inte använda 
tolk vid språkbedömning av flerspråkiga barn? 

a.   Varför väljer du att använda tolk? 
b.   Varför väljer du att inte använda tolk? 

9.   Har du fått utbildning i hur man samtalar med hjälp av tolk?  
10.  Hur har du upplevt tolkförmedlade logopediska språkbedömningar? 

a.   Vilka utmaningar har du identifierat?  
b.   När fungerar det smidigt att använda en tolk och vad är det som gör att du 

upplever det som smidigt? 
c.   Har du strategier du använder dig av?  
d.   Ge gärna exempel på situationer (förblev situationen olöst, om inte, hur löstes 

situationen?). 
11.  Hur säker respektive osäker upplever du att du är vid bedömning av ett flerspråkigt barn?  

a.   På modersmålet, respektive på svenska?  
b.   Vad påverkar din säker- respektive osäkerhet? 

12.  Hur informerar du tolken om hur besöket ska gå till och hur tolken ska förhålla sig till 
bedömningen? Diskuterar du med tolken efter besöket? 

13.  Hur är din allmänna uppfattning om att arbeta med tolk? Vilka är dina spontana tankar 
om tolkanvändning? 

Tolk 

1.   Hur länge har du arbetat som tolk?  
2.   Hur länge har du arbetat med att tolka på logopedmottagningen? 
3.   Har du erfarenhet av annan tolkning inom vården?  
4.   Hur har du upplevt logopediska språkbedömningar när du är tolk?  

a.   När känner du att ett tolkat besök gått riktigt bra? Vad beror det på?  
b.   Har du någon gång känt att det har varit svårt att tolka under logopedbesök? När 

blev det svårt? Vad kan du uppleva som svårt att tolka? 
c.   Ge exempel på situationer (Förblev situationen olöst, om inte, hur löstes 

situationen?) 
d.   Har du strategier du använder dig av?  

5.   Hur får du information om hur besöket ska gå till? Får du diskutera besöket innan 
tillsammans med logopeden? Diskuterar du besöket efteråt tillsammans med logopeden? 

6.   Hur är din allmänna uppfattning om att tolka logopediska språkbedömningar? Vilka är 
dina spontana tankar om att tolka på logopedmottagningen? 
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Bilaga 4a) Informationsbrev för logoped och tolk 

Informationsbrev för deltagande i studie ”Tolkförmedlad logopedisk 
bedömning av flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik - 

En kvalitativ studie utifrån Conversation Analysis” 

Hej! 
 
Vi är två studenter, Ellinor Knutas och Nina Larsson, som läser vårt fjärde år på 
logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Under vårterminen skriver vi vår 
examensuppsats som handlar om tolkförmedlad logopedisk bedömning av flerspråkiga barn 
under utredning för språklig problematik. 

En logoped ska bedöma barnets språkliga förmågor och om barnet är flerspråkigt sker 
bedömning ibland på ett annat språk än svenska. Då måste oftast en logoped använda en tolk 
som hjälp vid bedömning. Syftet med vår studie är att beskriva vad som sker i samspel mellan 
logoped, tolk och barn. Vi vill undersöka strategier som logoped och tolk använder sig av för 
att gemensamt genomföra undersökningen och som verkar gynnsamma för bedömningen. 
Vidare vill vi undersöka hur tolkförmedlad logopedisk bedömning upplevs av logoped och 
tolk. Denna information kan underlätta och utveckla logopedisk bedömning av flerspråkiga 
barn.   

Till studien söker vi legitimerade logopeder som arbetar med utredning av flerspråkiga barn, 
tolkar bokade av logopedmottagningen och barn som kommer till logoped för utredning av 
språklig problematik, där vårdnadshavare godkänt deltagande i studien. 

Logopedbesöket som barnet kallats till kommer att spelas in med video för att vi sedan ska 
kunna analysera besöket. Inspelning med video sker för att vi också ska kunna analysera icke-
verbala aspekter av samtalet, som gester eller ansiktsuttryck. Logopedbesöket sker enligt 
vanliga rutiner och kommer inte att påverkas av videoinspelningen. Vi studenter kommer inte 
att närvara i rummet under logopedbesöket. Vi vill framhäva att vi inte avser göra analyser av 
strategier kring vad som är rätt eller fel, eller analysera materialet på ett värderande sätt. 
Målsättningen är att identifiera strategier som underlättar vid utredningen; kunskaper som kan 
hjälpa till att utveckla bedömning av flerspråkiga barn. 

Endast vi och våra handledare har tillgång till materialet. I allt material som publiceras i 
uppsatsen är deltagarna helt anonyma och avidentifierade. Om bild används i något fall, har 
den gjorts om till en skiss, där deltagarna inte kan identifieras. När uppsatsen är klar kommer 
materialet att sparas på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i fem år. 

Samtycke för deltagande i studien avges på separat samtyckesblankett. 

Vänliga hälsningar, 

Ellinor Knutas XXX XX 

Nina Larsson XXX XX 

Handledare:   

Charlotta Plejert XXX XX 

Maziar Yazdanpanah XXX XX 
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Bilaga 4b) Samtyckesblankett för logoped och tolk 

Samtyckesblankett för deltagande i studie ”Tolkförmedlad logopedisk 
bedömning av flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik - 

En kvalitativ studie utifrån Conversation Analysis” 
 
 
Vi, Ellinor Knutas och Nina Larsson, läser fjärde året på Logopedprogrammet i Linköping och 
skriver ett examensarbete som handlar om tolkförmedlad logopedisk bedömning av 
flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik. Syftet med vår studie är att beskriva 
vad som händer när logoped, tolk och barn träffas för en språkbedömning. 
 
För att kunna genomföra studien behöver vi filma tolkförmedlade besök hos logoped. Vi 
kommer avidentifiera namn och annan information som kan avslöja deltagares identitet i vår 
uppsats. Endast vi och våra handledare har tillgång till materialet. Uppsatsen kommer att 
innehålla korta nedskrivna utdrag av vad som sägs under besöket, så kallade transkriptioner. 
Inget filmmaterial kommer att offentliggöras i examensarbetet. Om bild används i något fall, 
har den gjorts om till en skiss, där deltagarna inte kan identifieras.  
 
Genom att skriva under denna samtyckesblankett ger du ditt informerade samtycke, vilket 
innebär att du medger att du tagit del av och förstått den information som presenterats i 
informationsbrevet och därmed godkänner deltagande i denna studie.  
 
Du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande i studien. Materialet kommer att sparas i 
fem år på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet.  
 
 
 
 
 
Jag ………………………………………………………….. godkänner härmed 
videofilmning. 
 
 
……………………………………………den……………………………………… 
20…….. 
 
 
 
 
 
 

 
(namnunderskrift)  
 
 

 
 
(namnförtydligande)  
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Bilaga 5a) Informationsbrev för vårdnadshavare 
Informationsbrev för deltagande i studie ”Tolkförmedlad logopedisk 

bedömning av flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik - 
En kvalitativ studie utifrån Conversation Analysis” 

Hej! 
 
Vi är två studenter, Ellinor Knutas och Nina Larsson, som läser vårt fjärde år på 
logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Under vårterminen skriver vi vår 
examensuppsats som handlar om tolkförmedlad logopedisk bedömning av flerspråkiga barn 
under utredning för språklig problematik. 

En logoped ska bedöma barnets språkliga förmågor och om barnet är flerspråkigt sker 
bedömning ibland på ett annat språk än svenska. Då måste oftast en logoped använda en tolk 
som hjälp vid bedömning. Syftet med vår studie är att beskriva vad som händer när logoped, 
tolk och barn träffas för en språkbedömning. 

Till studien söker vi barn som kommer till logoped för utredning av språklig problematik, där 
vårdnadshavare godkänt deltagande i studien. 

Logopedbesöket som barnet kallats till kommer att spelas in med video för att vi sedan ska 
kunna analysera besöket. Logopedbesöket sker enligt vanliga rutiner och kommer inte att 
påverkas av videoinspelningen. Vi studenter kommer inte att närvara i rummet under 
logopedbesöket.  

Endast vi och våra handledare har tillgång till materialet. I allt material som publiceras i 
uppsatsen är deltagarna helt anonyma och avidentifierade. Om bild används i något fall, har 
den gjorts om till en skiss, där deltagarna inte kan identifieras. När uppsatsen är klar kommer 
materialet att sparas på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i fem år. 

 

Samtycke för deltagande i studien avges på separat samtyckesblankett. 

 

Vänliga hälsningar, 
Ellinor Knutas XXX XX 
Nina Larsson XXX XX 
Handledare:   
Charlotta Plejert XXX XX 
Maziar Yazdanpanah XXX XX 
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Bilaga 5b) Samtyckesblankett för vårdnadshavare   
Samtyckesblankett för deltagande i studie ”Tolkförmedlad logopedisk 

bedömning av flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik - 
En kvalitativ studie utifrån Conversation Analysis” 

 
Vi, Ellinor Knutas och Nina Larsson, läser fjärde året på Logopedprogrammet i Linköping och 
skriver ett examensarbete som handlar om tolkförmedlad logopedisk bedömning av 
flerspråkiga barn under utredning för språklig problematik. Syftet med vår studie är att beskriva 
vad som händer när logoped, tolk och barn träffas för en språkbedömning. 
 
För att kunna genomföra studien behöver vi filma tolkförmedlade besök hos logoped. Vi 
kommer avidentifiera namn och annan information som kan avslöja deltagares identitet i vår 
uppsats. Endast vi och våra handledare har tillgång till materialet. Uppsatsen kommer att 
innehålla korta nedskrivna utdrag av vad som sägs under besöket, så kallade transkriptioner. 
Inget filmmaterial kommer att offentliggöras i examensarbetet. Om bild används i något fall, 
har den gjorts om till en skiss, där deltagarna inte kan identifieras.  
 
Genom att skriva under denna samtyckesblankett ger du ditt informerade samtycke, vilket 
innebär att du medger att du tagit del av och förstått den information som presenterats i 
informationsbrevet och därmed godkänner deltagande i denna studie.  
 
Du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande i studien. Materialet kommer att sparas i 
fem år på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet.  
 
 
 
 

Jag ………………………………………………………….. godkänner härmed 
videofilmning. 
 

……………………………………………den……………………………………… 
20…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(namnunderskrift)  
 
 

 
 
(namnförtydligande)  
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Bilaga 6a) Arabisk översättning av informationsbrev för vårdnadshavare 
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Bilaga 6b) Arabisk översättning av samtyckesblankett för vårdnadshavare 
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Bilaga 7a) Persisk översättning av informationsbrev för vårdnadshavare 
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Bilaga 7b) Persisk översättning av samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 
 

 


