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Abstract 

Language impairment affects the ability to communicate. Children with language 

impairment have difficulties in using language in interaction to various degrees, and the 

contributions of the conversational partner are of great importance. The use of language 

in interaction can be analysed by means of conversation analysis. The purpose of the 

present study was to study interaction of a group of pre-school children with language 

impairment with four different conversational partners. These were a peer with language 

impairment, a peer with typical language development, a pre-school teacher and a parent. 

This study also intended to analyze the conversations in terms of similarities and 

differences between the participation frameworks. In all, 12 conversations were analyzed 

by using conversation analysis. A number of phenomena of interest were identified. The 

frequency of occurence of some of these phenomena was calculated to complement the 

qualitative analysis. The results show a number of phenomena occurring where mutual 

understanding is present and when it is limited. These phenomena are sequencing in the 

form of initiative-response and question-answer, back-channelling, development of 

conversational topic, breakdown, non-sequencing, topic drift, repair, clarification request 

and confirmation. The results also demonstrate differences in the conversations between 

the participation frameworks with reference to the frequency and the distinction of the 

phenomena. The greatest differences are found between child-child and adult-child 

conversations. The pre-school teacher and the parents ask more questions and use more 

clarification requests and confirmations than the children with language impairment. The 

development of conversational topics is more distinct in child-adult conversations. The 

development of conversational topics also occurs to some extent in conversations 

between two children with language impaiment. In conversations between a child with 

language impairment and a child with typical language development this phenomenon is 

generally indistinct. Utterances lacking topical coherence in relation to each other are 

only distinctly occuring in conversations between two children with language 

impairment. The pre-school teacher and the parents all perform more distinct other-

repairs than the children with language impairment.  
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Sammanfattning 

En språkstörning påverkar den kommunikativa förmågan. Barn med språkstörning har 

olika grad av svårighet i språklig interaktion med andra människor och samtalspartnern 

spelar en betydande roll. Samtalsanalys är ett sätt att analysera den faktiska 

språkanvändningen. Syftet med föreliggande studie var att studera interaktion hos en 

grupp förskolebarn med språkstörning i fyra olika deltagarstrukturer. De olika 

deltagarstrukturerna var samtal med ett annat barn med språkstörning, ett barn med 

typisk språkutveckling, en person ur förskolepersonalen samt en förälder. Vidare syftade 

studien till att analysera likheter och skillnader i samtalen mellan de olika 

deltagarstrukturerna. Totalt analyserades 12 samtal med samtalsanalys, conversation 

analysis (CA). Under analysen valdes ett antal fenomen ut och kompletterande 

beräkningar gjordes på några av de utvalda fenomenen i samtalen. Resultatet visar att det 

finns ett antal fenomen som belyser samförståelse och begränsad samförståelse i 

samtalen. Dessa fenomen utgörs av sekvensering i form av initiativ-respons och fråga-

svar, återkoppling, utvecklande av samtalsämne, sammanbrott, icke-relevant svar, 

yttrande som inte ämnesmässigt koherent i förhållande till föregående yttrande, 

ämnesglidning, reparation, begäran om förtydligande samt bekräftande av föregående 

yttrande. I resultatet framkommer skillnader i samtalen mellan de olika 

deltagarstrukturerna med avseende på hur ofta dessa fenomen förekommer och hur 

tydliga de är. De största skillnaderna återfinns mellan barn-barn- och barn-

vuxensamtalen. Personalen och föräldrarna ställer fler frågor samt begär förtydligande 

och bekräftar föregående yttrande i större utsträckning än barnen med språkstörning. 

Utvecklande av samtalsämne är tydligast i barn-vuxensamtalen. Utvecklande av 

samtalsämne förekommer också i viss utsträckning i deltagarstrukturen barn med 

språkstörning-barn med språkstörning. I deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn 

med typisk språkutveckling är detta fenomen generellt otydligt. Yttranden som saknar 

ämnesmässig koherens i förhållande till varandra är endast tydligt förekommande i 

deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med språkstörning. Personalen och 

föräldrarna utför tydligare annanreparationer än barnen med språkstörning.   
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Inledning 

Socialt samspel med omgivningen är, tillsammans med kognitiva och biologiska 

förutsättningar grundläggande för att utveckla språk och kommunikation (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Då den språkliga förmågan är nedsatt påverkas interaktionen med andra 

människor på olika sätt och i olika grad. Samtalsanalys är ett sätt att analysera interaktion 

och språklig användning. Conversation analysis (CA) är en form av samtalsanalys där 

samtalsdeltagarna anses bygga upp och nå samförståelse under samtalets gång (Norrby, 

2004). CA är bland annat ett verktyg som kan användas för att upptäcka fenomen som 

kan belysa när ett samtal präglas av samförståelse respektive när endast begränsad 

samförståelse finns. Det finns flera studier som belyser samtalspartnerns betydelse för 

samtalets utformning då barn med språkstörning interagerar med andra människor (bl.a. 

Bruce, 2007; Emanuelsson & Håkansson, 2007; Hansson, Nettelbladt & Nilholm, 2000; 

Nettelbladt & Hansson 1990). Att applicera CA på samtal där barn med språkstörning 

interagerar med olika samtalspartners kan belysa intressanta likheter och skillnader i dessa 

samtal med avseende på fenomen som avslöjar något om samförståelsen. Föreliggande 

studie tillämpar CA för att analysera hur samma barn med språkstörning samtalar med 

fyra olika samtalspartners, vilket är nytt för denna studie. 

 

Bakgrund 

Kommunikation och interaktion 

Utveckling av kommunikativ förmåga hos barn med typisk språkutveckling 

Barn deltar enligt Liberg (2003) med olika icke-verbala och vokala uttryck i samspel 

redan under det första levnadsåret. Från ett års ålder använder barnet alltmer verbala 

uttryck. Den vuxne ger gensvar på barnets uttryck och bemöter dessa som något 

meningsfullt. Barn deltar i olika typer av samtal i takt med utveckling av kommunikativ 

förmåga och av samtalsfärdigheter. Dessa samtal kan vara handlingsackompanjerande, 

upplevelsepresenterade, händelsetecknande, instruerande, förklarande, utforskande, 

utredande, argumenterande eller utgöras av mer avancerat berättande. Till en början är 

det framför allt den vuxne som initierar samtalen och ger större delen av de verbala 

bidragen men med barnets stigande ålder ökar barnets deltagande och bidrag till samtalet. 

Jämnåriga kamrater tar allt större utrymme som medaktörer i barnets samtalsvärld 

(Liberg, 2003).  
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Vid tre års ålder har barn i allmänhet utvecklat grundläggande samtalsfärdigheter som gör 

att de kan påbörja ett samtalsämne, ge kommentarer, ge återkoppling, ställa frågor och ge 

svar samt ge och följa uppmaningar. Vid fem års ålder har barn utvecklat en medvetenhet 

om samtalsmarkörer såsom mm, nähä, tja, jaså och kan använda dem för att understödja 

rolltagande i lekar (Strömqvist, 2003). Denna språkliga återkoppling utgör ett medel för 

grundläggande kommunikation och upprätthållande av samspel (Ahlsén, 1996). 

 

Faktorer av betydelse för kommunikativ utveckling 

Att föreställa sig hur andra tänker påverkar barns kommunikativa utveckling på ett 

avgörande sätt. En förutsättning för lyckad kommunikation är att anpassa sig till 

mottagarens förutsättningar (Strömqvist, 2003). Språklig användning i socialt samspel 

kräver perspektivtagande. Lyssnaren behöver ta talarens perspektiv för att förstå dennes 

avsikt. Samtidigt behöver talaren när denne förmedlar sin avsikt vara medveten om 

lyssnarens perspektiv (Holtgraves, 2002). Förmågan att förstå att andra människor har 

avsikter och att kunna ta någon annans perspektiv kallas theory of mind. Theory of mind 

förvärvas genom tillägnandet av social och språklig kompetens (Garfield, Peterson & 

Perry, 2001) och samspel med andra människor är av stor betydelse (Hwang & Frisén, 

2005). 

 

Språkstörning  

Språkstörning kan drabba en eller flera språkliga nivåer: fonologi, grammatik, semantik 

och pragmatik. Ju fler språkliga nivåer som är drabbade desto gravare är i allmänhet 

språkstörningen. Både språklig produktion och språkförståelse kan vara påverkad av 

språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). I en svensk studie (Westerlund, 1994) 

framkommer att cirka tolv procent av fyraåringar har någon form av språkstörning och 

två procent har en grav språkstörning.  I en amerikansk studie (Tomblin et al., 1997) 

framkommer att 7,4 procent av förskolebarn har en språkstörning. Språkstörning är 

vanligare hos pojkar än hos flickor. I förskoleåldern har två till tre gånger fler pojkar än 

flickor en språkstörning (Leonard, 1998). 

 

Språkstörning och konsekvenser för kommunikativ förmåga 

Barn med språkstörning har olika grad av svårighet i kommunikation med andra 

människor. Svårast blir det enligt Hansson (2003) med personer som inte känner dem så 

väl och i situationer som ställer höga krav. Speciellt i grava fall drabbas barnets 
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kommunikativa förmåga som helhet av språkstörningen. Problem att delta i samtal blir 

mer markanta vid större språkförståelsebrister. Barnet har svårt att hålla tråden, byter 

plötsligt samtalsämne och följer egna associationer utan övergång. Dessa faktorer medför 

att det kan bli svårt att få samtalet sammanhängande. Dessutom har barnet till följd av 

språkförståelsebrister svårt att anpassa sina yttranden till samtalssituationen och 

samtalspartnern. Stora krav ställs på den senare för att skapa mening och 

sammanhållning i samtalet (Hansson, 2003).  Delar av återkopplingssystemet kan finnas 

tillgängligt trots grav språkstörning och kan då användas som en kompensation för 

kommunikativa störningar (Ahlsén, 1996). 

 

Pragmatiska problem 

Pragmatik handlar om språklig användning i olika kontexter. Vidare fokuserar pragmatik 

bland annat på språklig användning i social interaktion som till exempel turtagning, 

intentioner i samtal, icke-bokstavligt språk som till exempel ironi och metaforer samt 

narrativor och berättande (Leinonen, Letts & Smith, 2000). Pragmatiska problem innebär 

kommunikativa svårigheter som har att göra med att använda språk på ett lämpligt sätt i 

en viss kontext (Bishop, 2000).  

 

Pragmatiska problem kan yttra sig på olika sätt. Dock är det framför allt den 

situationsanpassade språkförståelsen under samtal som kan leda till pragmatiska problem 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). Barn med pragmatiska problem kan ha svårt 

att röra sig utanför här och nu i samtal, referera till saker och ting, anpassa språk till en 

samtalspartner, utveckla samtalsämne och ge lagom med information till en 

samtalspartner. Vidare kan pragmatiska problem även innebära svårigheter att berätta en 

historia på ett sammanhängande sätt (Leinonen et al., 2000).  Pragmatisk förmåga kräver 

theory of mind. Om barnet inte har theory of mind kan det innebära att barnet har svårt 

att förstå samtalspartnern när denne ger yttranden som är ofullständiga, tvetydiga, 

ironiska, skämtsamma eller metaforiska. Barnet kan även ha svårt att förstå när 

samtalspartnern ljuger, skämtar eller luras (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 

2008). Pragmatik handlar också om icke-verbal kommunikation som blickbeteende, 

gester och mimik (Nettelbladt et al., 2008) samt prosodi (Samuelsson, 2004). 

 

Pragmatisk förmåga varierar med situation och över tid (Nettelbladt & Reuterskiöld 

Wagner, 2003). Eftersom pragmatik handlar om språklig användning i en kontext bör 
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hela interaktionen tas i beaktande vid bedömning (Leinonen et al., 2000). Ett sätt att 

bedöma pragmatisk förmåga är därför samtalsanalys (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 

2003). 

 

Olika synsätt på pragmatiska problem hos barn 

Enligt både Bishop (2000) och Leinonen et al. (2000) finns det två sätt att se på 

pragmatiska svårigheter hos barn, antingen som sekundära till strukturella språkliga 

svårigheter eller som en del i det autistiska spektrumet.  

 

Svårförståeligt tal till följd av fonologiska problem och/eller med språkstrukturella 

problem till följd av bristande grammatisk förmåga kan sekundärt leda till pragmatiska 

problem (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). Det kan även innebära svårigheter 

att reda ut missförstånd i samtal eller att återge en berättelse (Nettelbladt et al., 2008). 

Enligt Bishop (2000) kan detta leda till språkliga sammanbrott vilket i sin tur kan bilda en 

negativ spiral som påverkar interaktionen. Det finns även studier som visar att barn med 

språkstörning i mindre utsträckning inkluderas i sociala sammanhang och att pragmatiska 

problem därför bör ses som en direkt följd av en språkstörning (Rice, Sell & Hadley, 

1991; Brinton & Fujiki, 2005). 

 

Barn med språkstörning som har pragmatiska problem kan uppvisa milda drag av ett 

autistiskt beteende. Det kan även finnas pragmatiska problem som inte går att förklara 

som en sekundär följd av språkstörning. Eftersom pragmatiska problem är nära 

sammankopplade med autistiska drag finns det enligt Bishop (2000) en anledning att inte 

automatiskt dra slutsatsen att det är ett sekundärt symtom på en språkstörning. Det 

primära problemet kan istället vara brister i det sociala samspelet.  

 

Språkstörning och socialt samspel 

Sambandet mellan språkliga svårigheter och sociala svårigheter är komplext (Brinton & 

Fujiki, 2005). Barn utvecklar i tidig ålder en medvetenhet om den egna kommunikativa 

kompetensen i förhållande till andras (Rice et al., 1991).  Enligt Rice et al. (1991) föredrar 

barn med typisk språkutveckling att inleda en interaktion med andra barn med typisk 

språkutveckling framför barn med språkliga svårigheter. Barn med språkstörning 

förkortar ofta eller använder icke-verbala svar, vänder sig oftare till vuxna 

samtalspartners än till jämnåriga och ger färre initiativ i en dialog. Rice et al. (1991) menar 
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att detta påverkar barns med språkstörning sociala mönster. Känslan av att lyckas i socialt 

samspel är centralt för barns självkänsla och sociala roll. Barn med språkstörning 

inkluderas mer sällan i sociala samspel än barn med typisk språkutveckling och går därför 

miste om tillfällen att utveckla socialt samspel. Det blir en negativ spiral och enligt Rice 

et al. (1991) är barn med språkstörning därför en riskgrupp för att inte utveckla ett 

adekvat socialt samspel, vilket även stöds av Bishop (1997). En fallstudie (Brinton & 

Fujiki, 2005) av en tonårig pojke med språkstörning visar på flera sociala beteenden som 

är associerade med pojkens språkstörning. Pojken har bland annat svårt att uttrycka idéer 

verbalt och ibland svårt att läsa av samtalspartners. Han har svårt att etablera vänskap 

och är sällan inkluderad i sociala samspel. På grund av att han sällan deltar i sociala 

samspel går han miste om lärtillfällen och möjligheter att utveckla förmågan att 

interagera. 

 

Språkstörnings inverkan på samtal 

Sammanbrott i samtal 

När barn inte lyckas koordinera olika språkliga domäner kan det resultera i sammanbrott 

i samtal. Ett sådant sammanbrott begränsar den ömsesidiga förståelsen i samtalet. 

Sammanbrott i samtal kan upptäckas genom reparationer eller genom att samtalspartnern 

begär förtydligande (Yont, Hewitt & Miccio, 2002). Yont et al. (2002) visar att barn med 

språkstörning har fler sammanbrott i samtal än barn med typisk språkutveckling. Vidare 

framkommer att flertalet sammanbrott hos barn med språkstörning beror på fonologiska 

och pragmatiska fel. Även lexikala fel är vanliga. Pragmatiska sammanbrott beror 

antingen på icke-specificerade pronomen vilket kan ha att göra med svårigheter att ta 

samtalspartnerns perspektiv eller på tvetydiga yttranden. Antalet pragmatiska 

sammanbrott antas vara flera när samtalspartnern är okänd eftersom denna inte har 

bakgrundskunskap om barnets samtalsämnen.  

 

Samtalspartnerns betydelse 

Det finns studier som belyser samtalspartnerns betydelse för interaktionen för ett barn 

med språkstörning (bl.a. Bruce, 2007; Hansson, Nettelbladt & Nilholm, 2000; Nettelbladt 

& Hansson 1990).  

 

Hansson et al. (2000) studerar barn med språkstörning i tre olika deltagarstrukturer. 

Deltagarstrukturerna är samtal med en jämnårig, med en förälder samt med en logoped. 
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Samtalens utformning skiljer sig främst åt beroende på om samtalspartnern är ett barn 

eller en vuxen. Barn-barnsamtalen är mer dynamiska och symmetriska än barn-vuxen- 

samtalen. Barn med språkstörning producerar fler kompletta och förståeliga yttranden 

med en vuxen som samtalspartner än med ett annat barn. Detta kan ha att göra med att 

den vuxne ställer fler frågor och tar större ansvar för att hålla interaktionen igång. Ett 

barn med språkstörning får enligt den här studien ut olika saker beroende på om 

samtalspartnern är en vuxen eller ett barn. Med en vuxen producerar barnet mer tal, 

medan med ett annat barn utvecklar barnet pragmatisk och interaktionell förmåga och 

tränas att bli en mer aktiv samtalspartner.  

 

Nettelbladt och Hansson (1990) studerar också barn med språkstörning i tre 

deltagarstrukturer, samtal med ett jämnårigt barn med typisk språkutveckling, samtal med 

en förälder och samtal med en logoped. Även den här studien visar på att barn-barn-

dialogerna skiljer sig tydligast från övriga dialoger och att de är de mest jämlika. Barn-

barndialogerna innehåller många egenanknytningar, vilket gör att de ibland blir som 

parallella monologer istället för dialoger. Studien visar att när barn med språkstörning 

samtalar med en mer jämlik samtalspartner, såsom ett jämnårigt barn med typisk 

språkutveckling, visar de större språklig kompetens och större verbalt flyt än med en 

samtalspartner som begränsar barnet att ta talutrymme och egna initiativ i samtalet, 

såsom en vuxen kan göra.  

 

Bruce (2007) visar hur samtal mellan barn med språkstörning och ålders- respektive 

språkmatchade barn med typisk språkutveckling kan skilja sig åt. Responsivitet och 

ämnesmässig sammanhållning visade sig vara högre i samtal mellan ett barn med 

språkstörning och ett åldersmatchat barn. Barnen med språkstörning introducerade fler 

ämnen i dialoger med språkmatchade barn vilket kan återspegla att de i dessa samtal till 

mindre grad domineras av samtalspartnern. Dessa samtal präglades dock av minimala 

svar, täta samtalsämnesbyten och samtalsinlägg riktade till någon utanför samtalet. Bruce 

(2007) drar slutsatsen att barn med språkstörning drar nytta av att ha tillgång till bägge 

samtalskontexterna, fast på olika sätt. 

 

Conversation analysis – analys av språklig interaktion 

Ett vanligt sätt att analysera interaktion och språklig användning är att göra någon form 

av samtalsanalys. Att analysera hur personer med ett språkligt funktionshinder interagerar 
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genom samtalsanalys är något som är på frammarsch inom logopedisk verksamhet och 

förväntas kunna få en viktig roll gällande intervention. Genom att analysera den faktiska 

språkanvändningen skulle analysen kunna säga något om när och hur den språkliga 

användningen fungerar bra och när den fungerar mindre bra (Ahlsén & Nettelbladt, 

2007). Conversation analysis (CA) är en form av samtalsanalys som kan definieras som 

en systematisk analys av tal producerat vid mänsklig interaktion (Hutchby & Wooffitt, 

1998). 

 

Grundantaganden och syfte 

Inom CA finns fyra grundantaganden. Det mest fundamentala antagandet är att all 

interaktion är strukturellt organiserad. Vidare antas att alla bidrag till interaktionen är 

både kontextberoende och kontextförnyande. Med kontextberoende menas att ett bidrag 

i en pågående samtalssekvens endast med samtalskontexten som referensram kan förstås 

på ett adekvat sätt. Kontextförnyande avser ett yttrandes formande av nästföljande 

yttrandes kontext. Utgångspunkten att inga detaljer i interaktionen kan avfärdas som 

irrelevanta, slumpmässiga eller på något sätt felaktiga i samtalet (Heritage, 1989) medför 

att inga teoretiska antaganden bör göras i förväg då dessa kan hindra analysen (Hutchby 

& Wooffitt, 1998). Slutligen menas att studier av detaljer i social interaktion bäst görs 

genom analys av naturligt uppkommet samtalsmaterial (Heritage, 1989). 

 

Inom CA anses deltagarna i ett samtal samarbeta för att uppnå en meningsfull 

kommunikation. Målet med analysen är att upptäcka hur samtalsdeltagarna förstår och 

besvarar varandra i sina samtalsturer (Hutchby & Wooffitt, 1998). CA går ut på att finna 

återkommande drag eller strukturer i ett samtal. En hög frekvens av ett specifikt drag är 

dock inte intressant i sig. Fokus ligger i stället på var i samtalskontexten draget återfinns 

och vilken funktion det fyller just där (Norrby, 2004). Ten Have (2007) förespråkar 

användning av några grundläggande begrepp som tillämpas inom CA för att strukturera 

upp den förutsättningslösa analysen. Dessa begrepp är termer som rör samtalets 

turtagning, sekvensering, reparationer och turdesign. 

 

Turtagning i samtal 

Turtagningens struktur 

Turtagning utgör grunden för hur en konversation är organiserad (Sacks, Schegloff & 

Jefferson, 1974). En samtalstur kan vara mycket kort och bestå av ett enda ord eller 
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utgöras av ett längre yttrande (Norrby, 2004). Ett yttrande definieras av Linell och 

Gustavsson (1987) som en sammanhängande period av tal producerat av samma talare, 

oavsett om talaren har ordet eller inte. Den plats i interaktionen där en tur lämnas över 

kallas transition relevance place TRP, (Norrby, 2004).  

 

Pauser spelar en väsentlig roll i interaktionen. Inom CA förekommer ibland att man 

specificerar vad för typ av tystnad som avses (Norrby, 2004). Sacks et al. (1974) skiljer på 

tre typer av diskontinuitet som kan uppstå i ett samtal: samtalsuppehåll, reaktionspaus 

och paus.  Ett samtalsuppehåll inträffar när ingen tar turen vid en TRP. En reaktionspaus 

utgörs av nästa talares reaktionstid (Nofsinger, 1991). Reaktionstiden kan variera mellan 

olika talare vilket kan ge upphov till missförstånd och problem i kommunikationen 

(Norrby, 2004). En paus är den typ av tystnad som inträffar under en talares pågående 

tur och pausen tillhör därmed turinnehavaren (Nofsinger, 1991). Om pauserna är för 

långa eller för korta, för många eller för få, reagerar samtalsdeltagarna (Norrby, 2004). 

 

Återkoppling i samtal 

Det är vanligt att lyssnare fyller i pauser under en talares pågående tur med 

återkopplingar eller uppbackningar. Dessa kan definieras som småord som till exempel 

hm, mm eller ja och kallas även för fortsättningssignaler (Norrby, 2004). Denna term 

belyser småordens funktion som signaler på att lyssnaren förstått att talarens tur inte är 

avslutad. Genom återkoppling visar dessutom lyssnaren uppmärksamhet, engagemang 

och förståelse av det som talaren sagt (Schegloff, 1993). På så sätt stödjer återkoppling 

samförståelse i samtal (Linell, 1996). 

 

Intersubjektivitet och samförståelse i samtal 

Förståelse i samtal utgör ett mål för såväl talare som lyssnare och kan analyseras i termer 

av delad och ömsesidig förståelse (Linell, 1996). Deltagarna i ett samtal beaktar varandras 

förmodade avsikter och förutsättningar (Linell, 1990) och bygger under samtalets gång 

upp en gemensam förståelse av vad som försiggår. På så sätt får de ett gemensamt 

perspektiv och samförståelse, intersubjektivitet nås (Norrby, 2004). Genom att 

respondera signalerar samtalsdeltagarna förståelse (Linell, 1996). Inom CA innebär 

förståelse av en tur dels att en person förstått att turen är avslutad, dels att personen 

förstått turens innehåll (Hutchby & Wooffitt, 1998). Ett sätt att bygga upp samförståelse 

i samtal är att repetera och bekräfta föregående talares yttrande (Schegloff, 1996). 
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Olika typer av förståelse och missförstånd är ofta samtidigt närvarande i ett och samma 

samtal då de utgör olika aspekter av samma process. När problem med att förstå 

varandra uppstår i ett samtal kan detta vara en tillgång i samtalet. Missförstånd kan 

utgöra en resurs för att öka samförståelse då de kan motivera samtalsdeltagarna att pröva 

innebörden av ord, begrepp och perspektiv (Linell, 1996). Inom CA är det centralt att ta 

reda på vilka enheter som samtalsdeltagarna själva utnyttjar för att förstå varandra 

(Norrby, 2004).  

 

Sekvensering 

Initiativ och respons 

Inom CA ligger fokus på hur sekvensering i interaktionen skapas. Samtalsdeltagarna visar 

att de förstått den föregående turen genom den nästkommande turen (Hutchby & 

Wooffitt, 1998). Ett samtal kan ses som ett samspel mellan deltagarnas initiativ och 

responser (Linell, 1990). Med initiativ avses hur ett yttrande genom att introducera något 

nytt för dialogen framåt. När ett yttrande anknyter bakåt till samtalspartners senaste 

yttrande har det egenskapen av att vara en respons (Linell & Gustavsson, 1987). Ett och 

samma yttrande har ofta inslag av både initiativ och respons samtidigt men kan också ha 

egenskaper av enbart det ena slaget (Linell & Gustavsson, 1987). Enligt Linell (1990) kan 

symmetri och asymmetri i samtal upptäckas genom att titta på samtalsdeltagarnas initiativ 

och responser. Asymmetri kan upptäckas genom att den ena samtalspartnern ger fler 

initiativ, ger initiativ utan att bjuda in till respons samt ställer fler frågor. 

 

Närhetspar – frågor och svar 

Närhetspar utgör ett verktyg för analys av sekvensering av yttranden i ett samtal (ten 

Have, 2007). Närhetspar består av sekvenser av yttranden som sönderfaller i två tydliga 

delar: en förstadel och en andradel. Dessa delar kan relateras till egenskaperna initiativ 

och respons (Linell & Gustavsson, 1987). Delarna i ett närhetspar måste vara 

producerade av två olika talare. Ett typiskt exempel är fråga-svar. Andradelen i ett 

närhetspar måste inte följa direkt på förstadelen. Andra kommunikativa handlingar kan 

komma emellan. Om andradelen helt uteblir, blir detta mycket framträdande i 

interaktionen (Norrby, 2004). Närhetsparen har således en normativ karaktär (Hutchby 

& Wooffitt, 1998) och mellan närhetsparets två delar råder ett förhållande av villkorlig 
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relevans. Med villkorlig relevans menas att förekomsten av en förstadel gör en andradel 

relevant (Schegloff, 1968). 

 

Utvecklande av samtalsämne och ämnesglidningar 

Ett samtalsämne utvecklas genom samtalsdeltagarnas bidrag till samtalet. För att kunna 

bidra med yttranden som främjar den ämnesmässiga sammanhållningen behöver 

samtalsdeltagarna vara uppmärksamma på vad ämnet kretsar kring. Samtalsämnet 

formuleras sällan i ord av samtalsdeltagarna men kan ibland uttryckas i ord för att 

fastställa samförståelse av vad samtalet handlar om (Bergmann, 1990). Ämnesbyten kan 

ske genom en gradvis, glidande övergång eller vara tydligt markerade i samtal. 

Vardagssamtal utmärks i allmänhet av att samtalsämnena till största del delen flyter in i 

varandra. Det innebär att det kan vara svårt att se var ett ämne slutar och ett annat 

börjar. Utmärkande för ett glidande ämnesbyte är att det föregående ämnet inte avslutats 

utan istället glider över till något nytt ämne som är starkt och tydligt kopplat till det 

föregående. Ett samtalsämne är aldrig helt statiskt, även när samtalsdeltagarna försöker 

hålla sig till ett visst ämne förändras det successivt (Norrby, 2004).  

  

Reparationer  

Reparationer är organiserade sätt att handskas med olika typer av problem i interaktionen 

(ten Have, 2007) och kan föranledas av problem i förståelse, hörsel eller produktion 

(Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). Reparationer kan även utgöras av korrigeringar till 

följd av felsägningar (Norrby, 2004) eller användas vid problem med 

turtagningsfördelningen (Sacks et al., 1974). Reparationer kan fylla flera funktioner i 

interaktionen, exempelvis en talares önskan att få sagt det han eller hon faktiskt tänkt 

säga eller öka samförståelsen mellan talarna (Linell, 1990; Norrby, 2004). En 

reparationssekvens inleds med ett yttrande som kommer att utgöra själva problemkällan 

(ten Have, 2007). 

 

Vad gäller reparationer är det intressant att analysera av vem och hur reparationen 

initieras och utförs samt i vilken tur detta sker (ten Have, 2007). Åtskillnad kan göras 

mellan självreparation och annanreparation beroende på vem som reparerar problemet. 

Såväl självreparation som annanreparation kan vara självinitierad eller annaninitierad.  

Reparationer är organiserade så att företräde ges åt självreparationer och vanligast är 

självinitierade självreparationer inom samma tur som problemkällan. Annankorrigering 
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krävs i regel aldrig utan erbjuds att accepteras eller förkastas. Vuxen-barninteraktion, i 

synnerhet förälder-barninteraktion, utgör dock ett undantag. Annankorrigering är mer 

vanligt förekommande och verkar utgöra ett verktyg genom vilket barnet kan lära sig att 

använda ett system som kräver att de övervakar och korrigerar sig själva (Schegloff et al., 

1977). 

 

Turdesign 

Organisation i turdesign avser aspekter av hur samtalsdeltagare konstruerar, formger och 

formulerar turer. När andradelen i ett närhetspar konstrueras finns en preferensstruktur 

som innebär att när möjligheten till alternativa handlingar finns kan den ena prefereras 

(föredras) och den andra disprefereras (inte föredras). Turen utformas för att visa vilken 

alternativ handling som utförs (ten Have, 2007). Prefererade yttranden är strukturellt sett 

enkla medan en disprefererad andradel är mer komplex och ofta innehåller pauser, 

tvekljud och markörer som signalerar att en invändning mot den kommunikativa 

handlingen i förstadelen är i antågande. Det är också vanligt att den åtföljs av en slags 

förklaring eller redovisning. Det kan vara svårt att skilja preferensstruktur från de 

artighetsprinciper som samtalsdeltagarna iakttar (Norrby, 2004).  

 

Conversation analysis och språkstörning 

I ett examensarbete i logopedi (Emanuelsson & Håkansson, 2007) studeras med hjälp av 

CA-inspirerad samtalsanalys hur barn med språkstörning interagerar i två olika 

deltagarstrukturer. Dessa är samtal med ett annat barn med språkstörning och med en 

logoped. Syftet med studien var att studera hur gemensam förståelse uppnås i 

kommunikation och om det finns skillnader mellan de två olika deltagarstrukturerna. 

Resultatet visar att barnen i studien initierar och responderar, återkopplar, förhandlar, 

begär förtydligande samt reparerar yttranden relativt väl. I båda deltagarstrukturerna 

upprätthålls samtalsämnen tämligen adekvat. Främsta skillnaden mellan 

deltagarstrukturerna i studien är att samspelet i barn-logopedsamtalen utvecklas till ett 

längre händelseförlopp medan barn-barnsamtalen kretsar kring ett eller ett par föremål. 

Författarna lyfter fram samtalsanalys som ett bra verktyg vid bedömning av 

kommunikation eftersom den visar på både språkliga styrkor och svagheter i vardagliga 

samtal.  
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I en studie av Radford och Tarplee (2000) studeras en tioårig pojke med pragmatiska 

svårigheter när han samtalar med jämnåriga barn. I studien framkommer att pojken har 

svårigheter att samarbeta med samtalspartnern och utveckla samtal. Det är liten variation 

i hur pojken tar initiativ och initiativen består ofta av direkta frågor. Dock upprätthåller 

dessa direkta frågor turtagningen under sekvenser av samtalet. Det finns tendenser som 

tyder på att pojken vid samtal med jämnåriga antar en samtalsstil som påminner om 

vuxnas.   

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att studera interaktion hos en grupp förskolebarn med 

språkstörning i fyra olika deltagarstrukturer. De olika deltagarstrukturerna var samtal med 

ett annat barn med språkstörning, ett barn med typisk språkutveckling, en person ur 

förskolepersonalen samt en förälder. Vidare syftade studien till att analysera likheter och 

skillnader i samtalen mellan de olika deltagarstrukturerna. 

 

Metod 

Försökspersoner 

I studien deltog tre barn med språkstörning: Albin (A), Jonna (J) och Edvin (E). Övriga 

samtalsdeltagare som deltog i studien var Kristoffer (K) som är ett jämnårigt barn utan 

språkstörning, en person ur personalen på språkförskolan (P) samt förälder till Albin 

(F1), Jonna (F2) och Edvin (F3). Namnen är kodnamn. Barnen med språkstörning går på 

en integrerad språkförskola i en svensk storstadsregion. Barnet med typisk 

språkutveckling går på samma förskola men i en annan förskolegrupp. Studiens deltagare 

valdes ut av personal på den integrerade språkförskola som var kontaktad för studien. 

Barnen med språkstörning är i övre förskoleåldern och likaså barnet med typisk 

språkutveckling. Barnen med språkstörning och barnet med typisk språkutveckling var 

bekanta med varandra sedan tidigare.  

 

Information om barnen med språkstörning inhämtades från journalhandlingar. Albin är 

5:7 år och har varit på språkförskola sedan augusti 2007. Albin har diagnosen generell 

språkstörning och har svårigheter med framförallt grammatisk produktion och fonologi. 

Jonna är 6 år och har varit på språkförskola sedan augusti 2007. Jonna har diagnoserna 

pragmatisk, grammatisk och impressiv (ord- och satsförståelse) språkstörning. Edvin är 

5:8 år och har varit på språkförskola sedan augusti 2007. Edvin har diagnosen generell 
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språkstörning och har svårigheter med samtliga språkliga förmågor. Information om 

barnet med typisk språkutveckling inhämtades från förskolepersonal. Kristoffer är 5:10 

år och har gått på förskola sedan flera år tillbaka. 

 

Etiska överväganden 

Föräldrar till barnen med språkstörning (Bilaga 3) och föräldrar till barnet med typisk 

språkutveckling (Bilaga 4) informerades skriftligen om studien och lämnade skriftligen ett 

samtycke till barnens deltagande. De tre föräldrar till barnen med språkstörning som 

deltog i studien som samtalsdeltagare samt den personal som deltog i studien 

informerades skriftligen om studien och lämnade skriftligen ett samtycke till att deltaga 

(Bilaga 5 & 6). Samtliga deltagare i studien avidentifierades och tilldelades kodnamn. 

Personal och föräldrar avidentifierades även med avseende på kön för att ytterligare 

säkerställa anonymitet. Även namn på personer och platser som dök upp i samtalen 

tilldelades kodnamn. Ingen direkt återkoppling gavs till samtalsdeltagarna efter deras 

medverkan. Författarna reflekterade därför över att deltagandet i studien kan ha väckt 

frågor och funderingar hos samtalsdeltagarna.  

 

Undersökningsmaterial och procedur 

Barnen med språkstörning samtalade i fyra olika deltagarstrukturer: med ett annat 

jämnårigt barn med språkstörning, med ett jämnårigt barn med typisk språkutveckling, 

med en person ur förskolepersonalen samt med en av barnets föräldrar. Naturligt 

uppkomna samtal eftersträvades i en leksituation och samtalsdeltagarna valde själva 

samtalsämnen. Samtalsdeltagarna lämnades ensamma i ett av språkförskoleavdelningens 

rum med lekmaterial. Få störmoment förekom. Under en veckas tid dokumenterades 

samtal på språkförskolan med video- och audioutrustning. För samtliga inspelningar 

användes följande audio- och videoutrustning: Marantz professional PMD 660 och Sony 

Handycam DCR HC23. 

 

Till föreliggande studie valdes 12 samtal av totalt 15 ut för vidare analys. De tre samtal 

som inte valdes ut för vidare analys bedömdes innehålla för lite samtalsmaterial på grund 

av mycket skrik, spring i rummet, mycket avbrott eller lite prat. De 12 samtal som valdes 

ut för vidare analys var mellan 16 och 42 minuter långa. Båda testledarna tittade och 

lyssnade igenom samtliga tolv samtal tillsammans innan grovtranskription genomfördes 

enskilt. Vidare analys och fintranskription utfördes gemensamt. Den vidare analysen av 
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samtalen syftade till att finna återkommande drag och strukturer i samtalen samt likheter 

och skillnader mellan deltagarstrukturerna. Endast utvalda sekvenser ur samtalen 

fintranskriberades. För både grov- och fintranskription användes datoranalysprogrammet 

Praat och en transkriptionsnyckel (Bilaga 1). I likhet med Norén (2002) användes i 

föreliggande studie dollar-tecknet ($) för att beteckna skratt i rösten. Även beräkningar 

på utvalda fenomen inkluderades i analysen. Beräkningar gjordes endast på de fenomen 

där en tydlig skillnad bedömdes föreligga och där det fanns möjlighet att tydligt urskilja 

när i samtalet fenomenet förekom. Det beräknades hur stor andel av en persons totala 

antal yttranden i ett samtal som utgjordes av ett utvalt fenomen. Utgångspunkten för 

beräkningarna var att ett yttrande endast räknades en gång. Således gjordes en 

bedömning av vilka funktioner varje yttrande kunde tänkas fylla för att därefter 

bestämma dess främsta funktion. Yttrandet kunde på så sätt endast placeras i en kategori.   

 

Analysmetod 

CA valdes som analysmetod varvid naturligt uppkomna samtal analyserades 

förutsättningslöst och utan några i förväg uppställda hypoteser. I föreliggande studie 

genomfördes även kompletterande beräkningar på utvalda fenomen. 

 

Resultat 

Det finns sekvenser i samtalen som präglas av samförståelse i samtliga deltagarstrukturer. 

I dessa sekvenser återfinns sekvensering i form av initiativ-respons och fråga-svar, 

återkoppling och utvecklande av samtalsämne. Det finns även sekvenser i samtalen med 

begränsad samförståelse i samtliga deltagarstrukturer. I dessa sekvenser återfinns förutom 

ovanstående fenomen dessutom sammanbrott, ämnesglidning, icke-relevant svar samt 

yttrande som inte är ämnesmässigt koherent i förhållande till föregående yttrande. Då 

dessa typer av hinder uppstår i samtalen försöker ibland samtalsdeltagarna överkomma 

dessa genom reparationer, begäran om förtydligande samt bekräftande av föregående 

yttrande. Beräkningar på utvalda fenomen redovisas i bilaga 2. 

 

Sekvenser i samtal präglade av samförståelse 

Nedan följer exempel på samtalssekvenser präglade av samförståelse. Sekvenserna är 

indelade utifrån vilken deltagarstruktur barnet med språkstörning samtalar i. De fenomen 

som påträffas sammanfattas för varje enskild deltagarstruktur.  
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Barn med språkstörning – barn med språkstörning 

I denna deltagarstruktur återfinns sekvensering i form av initiativ-respons och fråga-svar 

i samtliga samtal. Frågor ställs av båda samtalsdeltagarna i samtliga samtal men 

beräkningar visar att i varje enskilt samtal finns en skillnad i vem som ställer flest frågor. 

Exempel på sekvensering hittas i sekvens 1 och 2 nedan. Återkoppling återfinns i 

samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel på återkoppling finns i sekvens 2. 

Utvecklande av samtalsämne är olika tydligt i de olika samtalen. I sekvens 2 finns ett 

exempel på hur barnen utvecklar ett samtalsämne i denna deltagarstruktur.    

 

Sekvens 1  

Edvin och Albin skriver i en bok 

1. E: vi ta fiva nu då? ((vi ska skriva nu då)) 
2.  (0.8) 

3. A: ↑ja vet. 
4.  (1.6) 
5. E: +att de e våran+? 
6.  (.) 
7. A: m:  
8.  (3.2)  
9. A: å du e bra på bokstäver?= 
10. E: =a:  

 

I samtalssekvensen finns sekvensering med initiativ och respons från Edvin och Albin. I 

rad 1 ställer Edvin en fråga och i rad 5 en följdfråga i form av ett förslag som accepteras 

av Albin i rad 7. I rad 9 tar Albin ett nytt initiativ som är kopplat till den pågående 

aktiviteten och Edvin responderar i rad 10.  

 

Sekvens 2 

Edvin och Jonna leker med modellera 

1. J: nä: (0.4) de (0.4) nä .hh me (0.4) men (0.8) .hh 
Krisoffer han tog sönde klumpen, 

2.  (0.7) 
3. E: vajföj?  
4.  (0.4) 
5. J: för att (0.4) ((glottalt ljud)) (0.7) han (.) han 

visste y han (0.9) äh (0.3) gjorde så här en (bit). 
6.  (0.5) 

7. E: [mm] 
8. J: [(ti mej)] (0.4) så visste j ja de va Edvin som hade 

gjort   den där.= 
9. E: =mm va ta du då? ((va sa du då)) 
10.  (0.3) 
11. J: å så mm ja sa ingenting, 
12.  (0.8) 
13. E: vafö kunde inte +täja de dä va Ed ( )+ kunne bygga 

ihop den tom den va: (1.1) vajfö [kunde inte] täja tå te 
(han)= 
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14. J:                               [öh:]  
15. J: =öh ja kan (0.5) göra en ny klump som e större¿ 
16.  (0.7) 
17. E: kan du jöa en töjje (kajak) tå jö ja en liten kajak 

e de okej¿= 

18. J: =ja, (1.5) nu e större [(än din)],= 
19. E:                     = +[in inte] inte en ( ) kajat+ 

(0.9) de okej?= 
20. J: = ja, 

 

Sekvensering finns samtalssekvensen i form av initiativ och respons från Jonna och 

Edvin. Edvin ställer frågor i raderna 3, 9, 13, 17 och 19 som Jonna besvarar i 

efterföljande yttranden. Edvins frågor i raderna 3, 9 och 13 bidrar till att utveckla 

samtalsämnet. Edvin ger återkoppling i rad 7. 

Barn med språkstörning – barn med typisk språkutveckling (Kristoffer) 

I denna deltagarstruktur återfinns sekvensering i form av initiativ-respons och fråga-svar 

i samtliga samtal. Initiativ-respons finns i sekvenserna 3, 4 och 5 nedan. Frågor ställs av 

båda samtalsdeltagarna i samtliga samtal. Beräkningar visar att i två av tre samtal ställer 

barnet med språkstörning flest frågor. Exempel på fråga-svar ges i sekvenserna 3 och 5. I 

denna deltagarstruktur är återkoppling mindre tydlig. Exempel på återkoppling finns i 

sekvens 3. Inte heller utvecklande av samtalsämne är tydlig i denna deltagarstruktur, dock 

återfinns i sekvens 3 ett exempel på hur utvecklande av ett samtalsämne kan se ut i denna 

deltagarstruktur.  

 

Sekvens 3 

Albin och Kristoffer sitter och målar 

1. K: kan du vissla? 
2.  (2.9) 
3. K: [kan du] vissla? 
4. A: [näj]  
5.  (0.7) 
6. A: näj, 
7.  (.) 
8. K: de kan ja. 
9.  (1.0) 
10. A: hu gör man då? 
11.  (0.6)  
12. K: kolla här¿ (.) på min mun, (0.5) ((vänder sig mot 

Albin och visslar)) 
13.  (1.0) 
14. A: hh de dä va så lite, 
15.  (1.5) 
16. K: ja kan vissla mer¿ 
17.  (0.4) 
18. A: m:= 
19. K: =hur länge ska ja vissla? (1.4) så länge ja kan¿ 

(1.4) ((visslar)) 
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Sekvensering finns i samtalssekvensen genom att Albin och Kristoffer tar initiativ och 

ger respons på varandras yttranden. Kristoffer ställer en fråga i rad 1 där Albin dröjer 

med svaret varpå Kristoffer ställer om sin fråga. Genom att ställa en fråga i rad 10 bidrar 

Albin till att utveckla samtalsämnet. I rad 18 återkopplar Albin på Kristoffers föregående 

yttrande.  

 

Sekvens 4 

Albin och Kristoffer sitter och målar 

1. K: vi tar lite blå¿ 
2.  (7.4)  
3. A: inte allt¿ 
4.  (0.2) 

5. K: ↑nej, (0.5) så här gör vi. 
6.  (1.7) 
7. A: den tar vi inte¿  
8.  (1.0)((rör om med penslar i muggar))  
9. A: tänk om vi blanda me de här då? 
10.  (3.5) ((rör om med penslar i muggar)) 
11. K: och blå. (0.3) stoppa den blo- (0.6) den här blåa. 

(0.6) här i. 
12.  (2.4)  
13. K: de här va så här. (1.4) kolla¿ 
14.  (.) 
15. A: undra va de blir nu då. 
16.  (0.4) 
17. K: kolla här va de här vart¿ 
18.  (0.3) 
19. A: nä de blidde inget tyvärr, 
20.  (0.3) 
21. K: kolla här, (0.9)((rör om med penslar i muggar)) 

<grön>¿ 
22.  (0.3) 
23. A: ((skrattar))  
24.  (0.5) ((rör om med penslar i muggar)) 
25. A:  m: 

 

Sekvensering finns i samtalssekvensen i form av initiativ och respons från Albin och 

Kristoffer. I rad 1 tar Kristoffer initiativ och Albin responderar i efterföljande yttrande. I 

rad 9 tar Albin initiativ och Kristoffer responderar i efterföljande yttrande.  

 

Sekvens 5 

Edvin och Kristoffer leker med modellera  

1. K: var är kniven? 
2.  (0.9) ((hörs en duns)) 
3. E: $dä$ (0.4) ja hålle i den.= 
4. K: =kan ja få den? 
5.  (.) 
6. E: nä: [fö ja ta ha] 
7. K:     [ja hjälper] dej ut¿ 
8.  (0.6) 
9. E: +okej+  
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10.  (1.5) ((ljud från kniv)) 
11. E: ja (vej) ut. (0.3) [hjälp] mej ut 
12. K:                    [nä]           nä: 

 

Sekvensering finns i samtalssekvensen i form av initiativ och respons från Edvin och 

Kristoffer. Kristoffer ställer frågor i raderna 1 och 4 som besvaras av Edvin. I rad 6 ger 

Edvin ett disprefererat svar på föregående yttrande som följs av en förklaring.   

 

Barn med språkstörning – personal 

I denna deltagarstruktur återfinns sekvensering i form av initiativ-respons och fråga-svar 

i samtliga samtal. Initiativ-respons ses i sekvenserna 6 och 7. Beräkningar visar att i 

samtliga samtal ställer personalen fler frågor än barnen med språkstörning. I sekvenserna 

nedan hittas exempel på fråga-svar. Barnen med språkstörning och personalen 

återkopplar i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel på återkoppling finns i 

sekvens 7. Utvecklande av samtalsämne är tydligt i denna deltagarstruktur och exempel 

ges i både sekvens 6 och 7. 

 

Sekvens 6 

Albin och personalen leker med modellera 

1. A: å å här gör de att den har mun. 
2.  (1.0) 
3. P: mhm? 
4.  (0.6) 
5. A: vassa tänder (0.9) titta va då. 
6.  (1.0) 
7. P: e de en sån här köttätande dinosarie eller en 

växtätande? 
8.  (0.9) 
9. A: en: (.) de där e en sån där (0.9) växätane. 
10.  (.) 
11. P: okej? 
12.  (.) 
13. A: de e för att den brukar ha taggar. 
14.  (.) 
15. P: mhm¿= 
16. A: =a den ((stakar sig)) brukar äta sån där hårda 

buskar, 
17.  (0.9)  
18. P: [aha] 
19. A: [därför att] den håller på å biter (.) träd så här.  
20.  (0.3) 
21. A: ((slickar i luften)) 
22.  (1.5) 
23. P: behöver den starka tänder till de? 
24.  (0.6) 
25. A: mm¿ 

26. P: °mm° 
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Sekvensering finns i samtalssekvensen genom att Albin och personalen tar initiativ och 

ger respons på varandras yttranden. Från rad 9 till 19 utvecklar Albin samtalsämnet och 

personalen ger korta återkopplingar. Frågor i sekvensen ställs endast av personalen. 

 

Sekvens 7 

Edvin och personalen leker med modellera 

1. P: om ja gör en (.) [kanin] (0.3) så kanske du kan göra 
en¿  

2. E:                  [kanin] 
3.  (2.4) 
4. P: om ja gör en kaninmamma, (0.4) kan du göra en,  
5.  (0.6) 

6. E: °kaninbäbit°¿ = 
7. P: =mm=  
8. E: =nä ja kan inte jöa en kö (0.4) kaninbäbi [( )]  
9. P:                                          [kommer du 

i]  
10.  (0.4) 
11. P: kommer du ihåg förut?  
12.  (0.3) 
13. E: a¿ 
14.  (0.4) 
15. P: för länge sen?= 
16. E: =a¿ 
17.  (0.5) 
18. P: precis när du hade börja hä på Grodan. (1.1) då 

(0.4) höll vi på me degen å då sa du till mej så här 
(0.4) ja kan inte göra nån gumma (0.3) å sen visade ja 
dej hur man skulle göra, (0.3) å sen (0.5) va ju du 
jätteduktig på de.= 

19. E: =å nu lömme ja bort hu man jö gubbaj.= ((å nu 
glömmer ja bort hur man gör gubbar)) 

20. P: =↑a men du kan titta på mej så kan jag lära dig. 
21.  (0.4) 
22. E: a ja nö vet du de va jättelänge tänn tå länge .hh 

tänn att ja allji (0.5) att ja lömme bort å du behöve 
vita mej lite me:= ((a jag nu vet du de va jättelänge 
sen så länge sen att jag aldrig att jag glömmer bort 
och du behöver visa mig lite mer)) 

23. P: =a: (1.1) när du ha gjort klart bilen så kan ja visa 
dej.= 

24. E: =nej du ka nej ja e nart la tå tå du kan vita mej 
tnart, 

25.  (0.4) 

26. P: a: (0.4) ↓ja kommer ihåg att du gjorde en ↑svart 
gubbe (0.5) °som va° [som blev] jättesnygg, 

27. E:                   [$a:$]  
28.  (0.7)  
29. E: a ja vet å tnyggat=  
30. P: =a å du va [så]  
31. E:           =[nyggare] än alla= 
32. P: =å du va så stolt över den dä,= 
33. E: =+all åt tå å tå bev ja+ .hh å tå bev ja duttia 

duttia duttia duttia.= 

34. P: =ja: (.) desto mer [du t] 
35. E:                     [mycke duttia]  
36.  (0.5) 
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37. P: desto mer du höll på å träna på det desto duktigare 
blev du¿ 

38.  (0.6) 

39. E: a ↑a= 
40. P: =a: 

 

Sekvensering finns i samtalssekvensen genom att Edvin och personalen tar initiativ och 

ger respons på varandras yttranden. I rad 6 fyller Edvin i personalens föregående 

yttrande. Frågor i samtalssekvensen ställs endast av personalen. Edvin återkopplar i 

raderna 13, 16 och 39. Edvin och personalen utvecklar tillsammans samtalsämnet under 

hela sekvensen.  

 

Barn med språkstörning – förälder 

I denna deltagarstruktur återfinns sekvensering i form av initiativ-respons och fråga-svar 

i samtliga samtal. Exempel på initiativ-respons finns i sekvenserna 8 och 9. Beräkningar 

visar att i samtliga samtal ställer föräldern fler frågor än barnet med språkstörning. I 

sekvenserna nedan finns exempel på frågor från såväl förälder som barn med 

språkstörning. Barnen med språkstörning och föräldrarna återkopplar i samtliga samtal i 

denna deltagarstruktur. Utvecklande av samtalsämne är tydligt och exempel finns i 

sekvens 8 och 9.  

 

Sekvens 8 

Jonna och förälder leker med lera 

1. J: så här e Nemos mamma¿ 
2.  (0.4) 
3. F2: va hette hon då. 
4.  (0.9) 

5. J: °ja vet inte°= 
6. F2: =°de komme’nte ja helle ihåg° (2.0) hon va ju inte 

så me så länge i filmen kanske. 
7.  (0.9) 
8. J: hon- blev uppäten. 
9.  (0.6) 
10. F2: av vadå fö nånting. 
11.  (0.9) 
12. J: ja vet inge, 
13.  (1.1) 
14. F2: e fisk, 
15.  (1.1) 
16. J: en stor fisk som hade vassa tänder= 
17. F2: =en barracuda kanske¿ 
18.  (1.9) 

19. J: °kanske°= 
20. F2: =kan de vara det. 
21.  (0.5) 
22. J: aa¿ 
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Sekvensering finns i samtalssekvensen genom att Jonna och föräldern tar initiativ och 

responderar. Jonna tar initiativ i rad 1. Föräldern responderar i rad 3 med en uppföljande 

fråga som besvaras av Jonna i efterföljande yttrande. Frågor ställs endast av föräldern. 

Jonna och föräldern utvecklar samtalsämnet tillsammans under hela samtalssekvensen.  

 

 

Sekvens 9 

Edvin och förälder leker med modellera 

1. F3: vi ska åka å träffa mormor sen, 
2.  (0.9) 
3. E: vaföj? ta vi göra däj?  
4.  (2.2) ((ljud från en kavel))  
5. E: ta vi jöa +dä då+? 
6.  (.) ((ljud från en kavel))  
7. F3: vi ska (.) träffa (träffa) henne, (.) säga hej. 
8.  (0.5) 
9. E: va ta vi göra me å? 
10.  (1.9) 
11. F3: $inget$ 
12.  (1.2) 

13. E: tänn kan vi leka en liten [tund]((sen kan vi leka en 
liten stund)) 

14. F3:                         [äta] lite frukt kanske¿ 
15.  (0.6) 
16. E: nä äta lite tänn kan vi leka li titta 

Sekvensering finns i samtalssekvensen i form av initiativ och respons från Edvin och 

föräldern. Frågor ställs endast av Edvin. I raderna 3 och 9 ställer Edvin frågor som 

utvecklar samtalsämnet. Då svar uteblir efter rad 3 ställs frågan om i rad 5.  

 

Sekvenser i samtal med begränsad samförståelse 

Nedan följer exempel på samtalssekvenser innehållande hinder för samförståelse. Även i 

dessa sekvenser återfinns de fenomen som belyses ovan i samtalssekvenser präglade av 

samförståelse. Nedan lyfts i stället de fenomen fram som belyser när endast begränsad 

samförståelse finns. Sekvenserna är indelade utifrån vilken deltagarstruktur barnet med 

språkstörning samtalar i. De fenomen som påträffas sammanfattas för varje enskild 

deltagarstruktur.  

 

Barn med språkstörning – barn med språkstörning 

I denna deltagarstruktur återfinns sammanbrott i samtliga samtal. Exempel på olika 

sammanbrott finns i sekvenserna 10, 11 och 12. Icke-relevanta svar samt yttrande som 

inte är ämnesmässigt koherent i förhållande till föregående yttrande är tydligt 

förekommande i denna deltagarstruktur. Detta exemplifieras i sekvens 12. 
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Ämnesglidning är ej tydlig i denna deltagarstruktur. Begäran om förtydligande 

förekommer i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Beräkningar visar att i ett av 

samtalen begär de båda samtalsdeltagarna lika mycket förtydliganden. I de två andra 

samtalen finns däremot en skillnad mellan de båda samtalsdeltagarna. Exempel ges i 

sekvenserna 10 och 12. Självinitierade och/eller annaninitierade självreparationer 

återfinns i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel finns i sekvens 10. Inga 

tydliga exempel på självinitierade eller annaninitierade annanreparationer återfinns i 

denna deltagarstruktur. Beräkningar visar att bekräftande av föregående yttrande genom 

repetition förekommer i två av tre samtal och då bara vid enstaka tillfällen. 

 

Sekvens 10 

Edvin och Jonna leker med modellera 

1. J: kolla. (0.6) va stor den bli. 
2.  (0.8) 
3. E: ä:ha: ((suckande))  
4.  (3.0) 
5. E: hålle du på å gör? 
6.  (0.3) 
7. J: ja en st- (0.9) äh äh en stor. 
8.  (0.8) 
9. E: en to vadå? 
10.  (0.6) 

11. J: den [(här e större)] 
12. E:     [ett stort gajat] ti mej? ((ett stort garage till 

mig)) 
13.  (.) ((duns)) 
14. J: ja: 

 

I denna sekvens sker ett sammanbrott. Jonna ger i rad 7 otillräcklig information till 

Edvin. I rad 9 begär Edvin ett förtydligande. I rad 11 påbörjar Jonna en förklaring som 

kan ses som en annaninitierad självreparation. Edvin tar över yttrandet och ger ett förslag 

i rad 12. Förslaget accepteras av Jonna i rad 14.  

Sekvens 11 

Albin och Edvin skriver i en bok  

1. A: va e de dä fö nåt fö vokstav? ((va e de där för nåt 
för bokstav)) 

2.  (0.5) 
3. E: de? 
4.  (0.3)  

5. A: ↑m 
6.   (1.3) 
7. E: en (1.1) +dä ä kå:+ (0.3) dä e äff (1.3) änn: (1.3) 

kå: (0.7) kå:  
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Edvin begär förtydligande i rad 3 vilket tyder på sammanbrott. Albin responderar i rad 5 

och samförståelse nås.  

 

Sekvens 12 

Edvin och Jonna leker med modellera 

1. J: °hu må du°?  
2.  (1.0) 
3. E: va? 
4.  (0.6) 
5. J: näj ja bara (.) leker, 
6.  (0.5) 
7. E: .hh hallå lek den dä ja ha lagit (0.6) ( ) (1.1) nä 

ha du gjott mitt kaja:k? 
8.  (0.3) 
9. J: ((mumlar något)) 
10.  (1.1) 
11. E: (ge)/(jö) mej kajat då. (0.7) ka du inte (ge)/(jö) 

mej kajat¿ 
12.  (1.7) 
13. J: å:v: (0.4) a: så blev den hä kaninungen till en 

fjäril, 
14.  (2.2) 
15. E: hallå (.) <ta du inte göra en>, (0.5) en kajat ti 

mej? 
16.  (2.0)  
17. J: nu hålle ja på å göra en (0.7) kan (0.5) en fjäril 
18.  (1.0) 

19. E: °ke° .hh hallå fött ta du (0.2) ja ta jöa kajat, fött 
ta du ka du jöa en kajat ti mej? (0.4) ((hallå först sa 
du jag ska göra kajak först ska du ska du göra en kajak 
till mej)) ja: då gjorde du de (0.8) ( ) (1.0) ta du 

ja: de [gjorde du] 
20. J:                                        [ja gjorde] 

bara så här ö: (0.7) man tog lite deg där ↑å så bara 
gjorde ja så. 

Edvin begär förtydligande i rad 3 vilket tyder på sammanbrott. Edvin ställer en fråga i 

rad 11 som får ett icke-relevant svar av Jonna i rad 13. Yttrandena i raderna 11 till 17 

saknar tydlig ämneskoherens med avseende på hur de knyter an till varandra.  

 

Barn med språkstörning – barn med typisk språkutveckling (Kristoffer) 

Sammanbrott återfinns i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel på olika typer 

av sammanbrott finns i exempel 13 och 14. Yttrande som inte är ämnesmässigt koherent 

i förhållande till föregående yttrande återfinns men är inte tydligt förekommande i denna 

deltagarstruktur. Ämnesglidning återfinns och exempel finns i sekvens 14. Begäran om 

förtydligande förekommer i samtliga samtal. Beräkningar visar att i två av tre samtal 

begär de båda samtalsdeltagarna lika mycket förtydligande. I ett samtal begärs 

förtydligande endast av barnet med typisk språkutveckling. Exempel på hur begäran om 
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förtydligande kan se ut i denna deltagarstruktur finns i sekvenserna 13 och 14. 

Självinitierade och/eller annaninitierade självreparationer utförs av både barnen med 

språkstörning och barnet med typisk språkutveckling i samtliga samtal i denna 

deltagarstruktur, exempel finns i sekvens 13 och 14. Inga tydliga exempel på 

självinitierade eller annaninitierade annanreparationer finns i denna deltagarstruktur. Det 

finns heller inte några tydliga exempel på bekräftande av föregående yttrande. 

 

Sekvens 13 

Albin och Kristoffer sitter och målar 

1. K: har du nån lillasyster? 
2.  (2.9) 
3. A: näj¿ 
4.  (0.9) 
5. K: nån storasyster? 
6.  (0.7) 
7. A: nä:j¿ 
8.  (0.2) 
9. K: ja har en lillasyster¿ 
10.  (0.5) 
11. A: e:äh? (1.4) e du en lillasyster? 
12.  (0.6) 
13. K: nej ja har en lillasyster. 

 

Denna sekvens visar på ett sammanbrott som yttrar sig i rad 11 då Albin begär 

förtydligande. I rad 13 gör Kristoffer en annaninitierad självreparation. 

 

Sekvens 14 

Edvin och Kristoffer leker med lera 

1. E: va jö du tö nåt? (0.6) dö du en bajt elle? ((va gör 
du för nåt gör du en bajs eller) 

2.  (0.6)  
3. K: en bajt?  
4.  (0.4) 

5. E: ↑+a+ 
6.  (0.6)  
7. K: va e en bajt fö nåt? 
8.  (0.6) 
9. E: en bajt. (0.5) tom man bajaj? (0.5) nä ja mena en 

bajt, (0.5) nä en fajt, (0.7) de tyde att man jö en 
bil. (0.5) va jö du tö nåt? 

10.  (0.2) 
11. K: ja har ↑skärt här. 

 

I denna sekvens sker ett fonologiskt sammanbrott. Kristoffer begär vid två tillfällen 

förtydligande, i raderna 3 och 7. I rad 9 ger Edvin en förklaring och gör ett försök till en 

annaninitierad självreparation. Därefter sker en ämnesglidning inom samma yttrande.  
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Barn med språkstörning – personal 

Sammanbrott förekommer i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel på olika 

typer av sammanbrott ges i sekvenserna 15 och 16. Yttrande som inte är ämnesmässigt 

koherent i förhållande till föregående yttrande återfinns men är inte tydligt 

förekommande i denna deltagarstruktur. Exempel på icke-relevant svar ges i sekvens 16. 

Ämnesglidning förekommer i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel ges i 

sekvens 16. Begäran om förtydligande förekommer i samtliga samtal. Enligt beräkningar 

begär personalen förtydligande i större utsträckning än barnen med språkstörning. 

Exempel på begäran om förtydligande ges i sekvenserna 15 och 16. Självinitierade 

och/eller annaninitierade självreparationer utförs av både barnen med språkstörning och 

personalen i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Ett exempel finns i sekvens 15. 

Självinitierade och annaninitierade annanreparationer återfinns men de som utförs av 

barnen med språkstörning är inte lika tydliga som de som utförs av personalen. Exempel 

finns i sekvens 16. I exemplet illustreras vad som avses med otydlighet då det ej är tydligt 

vilken funktion det aktuella yttrandet fyller. Bekräftande av föregående yttrande genom 

repetition görs i samtliga samtal av personalen. I ett av samtalen bekräftar även barnet 

med språkstörning föregående yttrande. Beräkningar visar dock att personalen gör det 

vid fler tillfällen. Exempel på bekräftande av föregående yttrande ges i sekvenserna 15 

och 16.    

 

Sekvens 15 

Frida och personal leker med lera 

1. J: den hä e gröt, 
2.  (2.0) 
3. P: va sa du? 
4.  (.) 
5. J: den hä gröt. 
6.  (0.6) 
7. P: gröt? 
8.  (0.5) 
9. J: (gråter)/(glåter)  
10.  (0.5) 
11. P: ja den <gråter>. (1.5) varför gråter den? 
12.  (0.7) 
13. J: för den hade, (0.4) nöp den. (1.3) i här. (0.9) ( )= 
14. P: =vem vem nöp honom? 
15.  (0.6) 
16. J: den där, 
17.  (0.4) 
18. P: kaninen?= 
19. J: =a 
20. P: aha: 
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I denna sekvens sker först ett fonologiskt-grammatiskt sammanbrott. Personalen begär 

förtydligande i raderna 3 och 7. I rad 9 gör Jonna en annaninitierad självreparation som 

genom repetition bekräftas av personalen i rad 11. Därefter sker ett sammanbrott då 

Jonna ej ger tillräckligt med information i rad 13. Personalen begär förtydligande i 

raderna 14 och 18 vilket leder till samförståelse.  

 

Sekvens 16 

Albin och personal leker med modellera 

1. A: titta de hä va nån (.) nån (0.8) nån arg bubbe som 
ville (2.4)(nån dä som vi bidde ( ) får) (0.5) den här, 
((tjut)) 

2.  (0.7) 
3. P: mha:  
4.  (1.6)  
5. P: va gör den arga gubben? 
6.  (0.6) 
7. A: näj de e ingen bubbe: (0.3) de e en djur= 
8. P: =jaha ett, (.) va gör de arga djuret? 
9.  (3.1) 
10. A. han bruka ha be:n 
11.  (0.7) 
12. P: va sa du¿ (0.6) °att han brukar°, 
13.  (1.9) 
14. P: ja hörde inte va du sa Albin. 
15.  (1.3) 
16. A: ga ha ben så här. 
17. P: har han ben? 
18.  (0.4)  

19. A: °mm°¿ 
20.  (0.4) 
21. P: men va gör han när han e arg? 
22.  (0.9) 
23. A: han bruka så här, (0.4) ts: ((håller ut /s/ 1.7)) 

(0.7) sen bränna bordet,= 
24. P: =ahå¿ 
25.  (1.4) 
26. A: å att de bli en (hå).= 
27. P: =okej¿ 
28.  (0.3) 
29. A: å störa sladdarna ha.= 
30. P: =har han eld i munnen som bränner? 
31.  (1.2) 
32. A: nej¿ 
33.  (0.6) 

34. P: °nähä°? 
35.  (0.2) 

36. A: nej han ha såna där, (0.7) ↑sticker 
37.  (0.5) 
38. P: aha e dom som e eld på? 
39.  (1.3) 
40. A: nä:j, 
41.  (0.4) 
42. P: jö t- 
43.   (1.8) 
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44. A: de e en sån där, (2.1) den bruka föstöra sladda ju? 

(1.0) °så här°,(0.4) ts: ((håller ut /s/ 0.9)) föstöra 
sladdarna. 

45.   (0.5) 
46. P: °jaha° e de sladdarna som e,(.) som gör att de blir 

bränt på bordet? 
47.  (1.0) 

48. P: e [dom varm]  
49. A:  [nej nej]  
50. P: nähä? 
51.  (0.4) 
52. A: nej de e den djure som, (0.5) då- å dom (ha) ingen 

eld. 
53.  (0.7) 
54. P: ähä? 
55.  (0.7) 
56. A titta nu e,= 

57. P: =men ja ↑undrar du sa ju te mej att de blir bränt på 
↑bordet (0.8) va e de som gör att de blir bränt på 
bordet? 

58.  (2.4) 
59. A: de va egentlien bara, (3.8) näj (0.5) nä dom e så 

här, (1.0)( ) (1.6) å ja fick (0.3) denna hära,(1.4) 
dom e leria så här. 

60.  (0.6)   
61. P: [mm] 
62. A: [dom] (bruka va sån) (1.1) en så här? (1.3) ga de va 

((ska de va)) 
63.  (2.1) 
64. P: vilka e så där?  
65.  (4.2)  
66. A: dom där,(1.0) ( ) (1.1) mm där (.) som dom sticker= 
67. P: =mhm¿= 
68. A: =dom sticke inte me eld. 
69.  (0.4) 
70. P: nähä dom där som de blev bränt på bordet me? 
71.  (0.4) 

72. A: °mm° 
73.  (.) 
74. P: a: okej (5.7) då förstår jag bättre. 

I rad 5 begär personalen förtydligande av Albins föregående yttrande. Personalens 

yttrande följs av en annaninitierad självreparation alternativt annanreparation av Albin. I 

rad 10 ger Albin ett icke-relevant svar på personalens fråga i rad 8.  I Albins yttrande i 

rad 59 sker en ämnesglidning. I samtalssekvensen begär personalen förtydliganden i 

raderna 12, 14, 17, 21, 46, 57, 64, 70 vilket tyder på sammanbrott i samtalet. Albin ger i 

samtliga yttranden otillräcklig information. Personalen bekräftar genom repetition Albins 

föregående yttrande i rad 17. I rad 74 uttrycker personalen samförståelse.  

 

Barn med språkstörning – förälder 

Sammanbrott återfinns i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel på olika 

sammanbrott finns i sekvenserna 17 och 18. Inga tydliga exempel på yttrande som inte är 
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ämnesmässigt koherent i förhållande till föregående yttrande återfinns i denna 

deltagarstruktur. Ämnesglidning återfinns i samtliga samtal i denna deltagarstruktur. 

Exempel ges i sekvens 20. Begäran om förtydligande återfinns i samtliga samtal i denna 

deltagarstruktur. Enligt beräkningar begär föräldrarna förtydligande i större utsträckning 

än barnen med språkstörning. Exempel på begäran om förtydligande ges i sekvenserna 

17, 18 och 19. Självinitierade och/eller annaninitierade självreparationer utförs av både 

barnen med språkstörning och föräldrarna i samtliga samtal. Exempel finns i sekvens 17. 

Självinitierade och annaninitierade annanreparationer som utförs av förälder återfinns i 

samtliga samtal i denna deltagarstruktur. Exempel ges i sekvens 18. Självinitierade och 

annaninitierade annanreparationer utförda av barnen med språkstörning är mindre 

tydliga. Exempel finns dock i sekvens 19. Bekräftande av föregående yttrande finns i 

deltagarstrukturen och beräkningar visar att föräldrarna genom repetition genomgående 

bekräftar föregående yttrande i samtalen. Exempel finns i sekvenserna 17, 18 och 19. I 

två av tre samtal förekommer vid enstaka tillfällen att även barnen med språkstörning 

bekräftar föregående yttrande. 

 

Sekvens 17 

Jonna och förälder leker med modellera 

1. J: kanske ja kan göra en (koj).hh  
2.  (1.1) ((ljud från en kavel)) 
3. F2: vadå? 
4.  (0.7) 

5. J: en korg. (°ska ja göra°) 
6.  (1.1) ((ljud från en kavel)) 
7. F2: en korg¿ 
8.  (0.4) 
9. J: aa (3.4) ((ljud från en kavel)) de e mycke <lättare> 
10.  (.) 
11. F2: e’re. 
12.  (0.7) ((ljud från en kavel)) 
13. J: mm¿ 

 

I denna sekvens sker ett fonologiskt sammanbrott. Föräldern begär förtydligande i rad 3 

som följs av att Jonna gör en annaninitierad självreparation i rad 5. Denna bekräftas 

genom repetition av förälder i rad 7.  

 

Sekvens 18 

Albin och förälder leker med modellera 

1. F1: va bli’re här då (.) tror du? 
2.  (1.7) 
3. A: en: (0.8) dorret¿ 
4.  (0.4) 
5. F1: va? 
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6.  (0.4) 
7. A: dorret.= 
8. F1: =nä: de bli en kanot tänkte ja. (0.6) en sån där 

som indianerna har, (0.7) när dom e ute å fiska, 
9.  (1.4) 
10. A: som båt¿= 
11. F1: =m: som en båt, (0.8) som man paddlar, 

 

I denna sekvens sker ett sammanbrott. Föräldern begär förtydligande i rad 5 och gör en 

annaninitierad annanreparation i rad 8. Albin begär förtydligande i rad 10 som genom 

repetition bekräftas och besvaras av föräldern i rad 11. 

 

Sekvens 19 

Edvin och förälder leker med modellera 

1. E: ja ta göra ett, (2.2) eh ka göra en, (0.8) (tätt 
den) på taket.  

2.  (1.8) 

3. F3: skulle inte du göra en bil¿ ↑aha e de taket till 
bilen?  

4.  (0.3) 
5. E: a: på labil .hh näj på ( )= (a på lastbil nej på)) 
6. F3: =e de taket eller e de flaket? 
7.  (2.3) 
8. E: take på labilen, ((gnälligt ljud)) 
9.  (0.5) 
10. F3: taket,= 
11. E: =a på labilen=  
12. F3: =okej. 

Föräldern begär vid flera tillfällen förtydligande vilket tyder på sammanbrott i 

samtalssekvensen. I rad 5 gör Edvin en annaninitierad annanreparation. Föräldern 

bekräftar genom repetition föregående yttrande i rad 10 och slutligen nås samförståelse i 

raderna 10 till 12. 

 

Sekvens 20 

Albin och förälder leker med modellera 

1. F1: va bor indianerna i för hus då? 
2.  (1.1) 
3. A: dom bo i en, (2.2) dom bo:r  
4. (3.1)  
5. A: va gö’ru me han.= 
6. F1: =$ja: ja [vet inte riktit va du gör me han,]$ 
7. A:           [((skrattar))]=  
8. A: =vi gör de (här som).= 
9. F1: =mhm:  
10. (2.0) 
11. P: i tält bor dom va? 
12.  (0.9)  
13. A: m:= 
14. P: =m: 
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I denna sekvens sker en ämnesglidning. Föräldern ställer en fråga i rad 1 och Albin 

påbörjar i rad 3 ett svar som ej slutföljs. Efter en fördröjning sker ämnesglidning i rad 5. 

I rad 11 återgår föräldern till det ursprungliga samtalsämnet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Barnen med språkstörning som medverkar i föreliggande studie har olika diagnoser och 

individuella språkliga svårigheter. Det är därför möjligt att det finns skillnader i deras 

förmåga att interagera. Variationen mellan dessa tre barn är dock inget som inkluderas i 

studien. Hänsyn tas likväl till att barnen har en språkstörning. CA tar konventionellt sett 

inte hänsyn till en yttre aspekt som denna.   

 

 

En av utgångspunkten inom CA är att inget ska betraktas som irrelevant eller 

slumpmässigt i ett samtal (Heritage, 1989). Föreliggande studie fokuserar på att lyfta fram 

fenomen som är centrala för samförståelse respektive begränsad samförståelse. Alla 

fenomen i samtalen berörs därför inte. I inspelningsmaterialet finns kortare sekvenser i 

samtalen som inte går att uppfatta på grund av otydligt tal, tyst tal, överlappande tal eller 

störande bakgrundsljud. Det kan därför förekomma intressanta fenomen i samtalen som 

av dessa anledningar inte inkluderas i studien. 

 

Hur ofta ett fenomen förekommer är inte centralt i strikt CA-analys utan bara att ett 

fenomen förekommer (Norrby, 2004). Föreliggande studie avsåg förutom att analysera 

hur barn med språkstörning interagerar med olika samtalspartners även att analysera 

likheter och skillnader mellan de olika deltagarstrukturerna. Författarna ansåg det således 

otillräckligt att bara beskriva att ett fenomen förekom. För att belysa att det fanns 

likheter och skillnader mellan de olika deltagarstrukturerna användes begrepp som 

förekomst och tydlighet. Det bör tilläggas att detta inte är helt oproblematiskt eftersom 

det kan finnas en viss tvetydighet kring begreppet tydlighet och att beräkningarna av 

förekomst har inneburit att fenomenen har delats in olika fack. Nedan beskrivs närmare 

hur författarna har resonerat kring dessa begrepp. Under den kvalitativa analysen 

uppstod ibland tveksamheter kring vilken funktion ett yttrande fyllde. Begreppet 

tydlighet valdes för att beskriva denna tveksamhet kring huruvida ett fenomen förekom 

eller inte i samtalen. För att belysa att det finns skillnader i hur ofta ett fenomen förekom 
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i de olika deltagarstrukturerna gjordes beräkningar på utvalda fenomen. Beräkningar 

gjordes endast på de fenomen som bedömdes vara tydliga att urskilja när de förekom i 

samtalen. Antalet frågor, begäran och förtydligande och bekräftande av föregående 

yttrande beräknades i samtliga samtal då författarna under analysen fått en känsla av att 

dessa fenomen förekom olika mycket i de olika deltagarstrukturerna. Även reparationer, i 

synnerhet annanreparationer, hade varit intressant att ha med i beräkningarna. Dock 

utförde barnen med språkstörning otydliga annanreparationer, såväl självinitierade som 

annaninitierade, varvid detta fenomen inte inkluderades i beräkningarna. Begäran om 

förtydligande var däremot ett fenomen som var tydligt i samtliga deltagarstrukturer. 

Begäran om förtydligande kan ju även fylla funktionen av en annaninitiering till en 

reparation. Detta belyser att det finns en problematik kring att placera samtalsfenomen i 

fack för att sedan utföra beräkningar.  

  

Studien visar att samtalsanalys är ett bra verktyg för att bedöma kommunikation och 

synliggöra vad som fungerar bra respektive mindre bra för ett barn med språkstörning i 

olika deltagarstrukturer. Detta överensstämmer med ett tidigare examensarbete i logopedi 

av Emanuelsson och Håkansson (2007).  

 

Resultatdiskussion 

Vid analysen av de tolv samtal som utgör studiens undersökningsmaterial har en rad 

fenomen valts ut för att belysa vad som kan känneteckna samtalssekvenser som präglas 

av samförståelse liksom vad som kan utmärka samtalssekvenser med begränsad 

samförståelse. Det finns skillnader mellan de olika deltagarstrukturerna med avseende på 

fenomenens förekomst och tydlighet.  

 

I samtalssekvenser präglade av samförståelse återfinns sekvensering i form av initiativ-

respons och fråga-svar i samtliga deltagarstrukturer. Det finns dock skillnader i vem som 

ställer flest frågor i de olika deltagarstrukturerna. Framträdande är att personalen och 

föräldrarna ställer fler frågor än barnen med språkstörning i samtliga samtal. Även 

Hansson et al. (2000) har funnit att det är den vuxne i samtalet som ställer flest frågor. 

Barnen med språkstörning ställer fler frågor än barnet med typisk språkutveckling i två 

av tre samtal. Således är det inte barnet med den högre språkliga nivån som 

genomgående ställer flest frågor i denna deltagarstruktur. En studie av Radford och 

Tarplee (2000) visar hur ett barn med pragmatiska svårigheter vid samtal med jämnåriga 
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antar en samtalsstil som påminner om vuxnas. Även barnen med språkstörning som 

deltar i föreliggande studie kan ses anta en vuxen samtalsstil då de i samtal med ett annat 

barn ställer många frågor. Barnen möter till följd av sin språkstörning många frågor och 

begäranden om förtydligande vilket i föreliggande studie kan ses i barn-vuxensamtalen. 

Dessutom antas barnen med språkstörning ofta deltaga i samtal med vuxna till följd av 

tät och strukturerad logoped- och personalkontakt på språkförskolan. Det skulle förklara 

varför de ibland anammar en vuxen samtalsstil. Det förekommer även skillnader i 

deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med språkstörning med avseende på 

antal frågor som ställs av respektive barn i samtalen. Det finns således skillnader i 

samtliga deltagarstrukturer i vem som ställer flest frågor, vilket antyder att det finns 

asymmetri i samtalen. Barnen med språkstörning som deltar i studien har olika språkliga 

svårigheter och även olika talstilar. Detta skulle också kunna vara en bidragande orsak till 

att det finns en antydan till asymmetri i deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn 

med språkstörning.  

 

Återkoppling stödjer samförståelse i samtal (Linell, 1996) och enligt Ahlsén (1996) kan 

delar av återkopplingssystemet finnas tillgängligt trots grav språkstörning. Återkoppling 

kan då användas som en kompensation för den kommunikativa störningen. Detta 

antagande stöds av föreliggande studie då återkoppling används av samtliga 

samtalsdeltagare och återfinns i samtliga deltagarstrukturer. Återkoppling är dock mindre 

tydlig i deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med typisk språkutveckling.   

 

En språkstörning innebär konsekvenser för den kommunikativa förmågan. I samtal kan 

stora krav ställas på samtalspartnern för att skapa mening och sammanhållning (Hansson, 

2003). Utvecklande av samtalsämne är i föreliggande studie tydligast i samtal med 

personal och förälder. Detta kan bero på att den vuxne i dessa deltagarstrukturer tar 

större ansvar för att hålla en röd tråd i samtalet. Den vuxne ställer även fler frågor och 

kan genom dessa styra och utveckla samtalet. Utvecklande av samtalsämne är olika tydligt 

i de olika samtalen i deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med språkstörning. 

I deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med typisk språkutveckling är detta 

fenomen generellt otydligt. En studie av Bruce (2007) visar att ämnesmässig 

sammanhållning är högre i samtal mellan ett barn med språkstörning och ett 

åldersmatchat barn med typisk språkutveckling än med ett språkmatchat, vilket inte 

överensstämmer med resultatet i föreliggande studie. Ett examensarbete i logopedi 
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(Emanuelsson & Håkansson, 2007) visar att den främsta skillnaden mellan barn-

barnsamtal och barn-vuxensamtal är att samspelet i barn-vuxensamtalen utvecklas till ett 

längre händelseförlopp medan barn-barnsamtalen kretsar kring ett eller ett par föremål. 

Detta resultat överensstämmer med hur utvecklande av samtalsämne skiljer sig åt mellan 

de olika deltagarstrukturerna i föreliggande studie. 

 

En förutsättning för lyckad kommunikation är att anpassa sig till mottagarens 

förutsättningar (Strömqvist, 2003). Hansson (2003) menar att barn med språkstörning 

har olika grad av svårighet i kommunikation med andra människor och att det blir svårast 

med personer som inte känner dem så väl och i situationer som ställer höga krav. Såväl 

återkoppling som utvecklande av samtalsämne utgör fenomen som är otydliga i 

deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med typisk språkutveckling. Enligt Rice 

et al. (1991) föredrar barn med typisk språkutveckling att inleda en interaktion med ett 

annat barn med typisk språkutveckling framför ett barn med språkliga svårigheter. I 

föreliggande studie befinner sig barnen med språkstörning och barnet med typisk 

språkutveckling på olika språkliga nivåer. I kombination med att barnet med typisk 

språkutveckling är den samtalsdeltagare som barnen med språkstörning är minst bekant 

med kan detta förklara varför fenomen som återkoppling och utvecklande av 

samtalsämne är otydliga i denna deltagarstruktur. Barnen med språkstörning träffar 

varandra, personal och föräldrar dagligen medan barnet med typisk språkutveckling går i 

en annan förskolegrupp. 

 

I samtalssekvenser med begränsad samförståelse återfinns sammanbrott i samtliga 

deltagarstrukturer. Sammanbrotten är lättare att upptäcka i samtal med personal och 

förälder. I dessa samtal blir sammanbrotten tydligare då den vuxne gör tydliga försök att 

reda ut dessa. I deltagarstrukturer vars samtalsdeltagare enbart utgörs av barn blir det 

svårare att upptäcka sammanbrotten då barnens försök att reda ut sammanbrotten inte är 

lika tydliga som de vuxnas. Ett av barnen med språkstörning som deltar i studien har 

bland annat diagnosen pragmatisk språkstörning och de andra två har diagnosen generell 

språkstörning. Pragmatiska problem kan innebära svårigheter att reda ut missförstånd i 

samtal (Nettelbladt et al., 2008) vilket enligt Bishop (2000) kan leda till språkliga 

sammanbrott. I barn-barnsamtalen kan det även vara så att den högre grad av yttranden 

som saknar ämnesmässig koherens i förhållande till varandra gör att det blir svårare att 

upptäcka att ett sammanbrott inträffat.  
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En studie av Yont et al. (2002) visar att flertalet av sammanbrotten hos barn med 

språkstörning beror på fonologiska och pragmatiska fel. Ett framträdande drag i de 

sammanbrott som inträffar i samtalen i föreliggande studie är att de beror på att barnet 

med språkstörning ger otillräcklig information till samtalspartnern och använder icke- 

specificerade pronomen. Ett annat framträdande drag i sammanbrotten är att de beror på 

fonologiska avvikelser. Enligt Bishop (2000) är det inte självklart att pragmatiska 

sammanbrott beror på språkstrukturella brister. Det primära problemet kan istället vara 

brister i det sociala samspelet. De barn med språkstörning som deltar i föreliggande 

studie uppvisar såväl språkstrukturella brister som brister i det sociala samspelet. Rice et 

al. (1991) menar att barn med språkstörning går miste om tillfällen att utveckla socialt 

samspel då de mer sällan inkluderas i sociala sammanhang. Denna negativa spiral gör 

barn med språkstörning till en riskgrupp för att inte utveckla ett adekvat socialt samspel. 

Brinton och Fujiki (2005) lyfter fram att sambandet mellan sociala svårigheter och 

språkliga svårigheter är komplext. Oavsett hur detta samband ser ut borde deltagande i 

socialt samspel med olika samtalspartners ha en positiv inverkan på såväl språklig som 

social utveckling för barn med språkstörning. 

 

En studie av Nettelbladt och Hansson (1990) visar att i samtal mellan barn med 

språkstörning och barn med typisk språkutveckling förekommer många 

egenanknytningar vilket medför att samtalen kan få karaktären av parallella monologer. 

Denna karaktär antar även en del av samtalen i föreliggande studie när yttranden saknar 

ämnesmässig koherens i förhållande till varandra. Detta är endast tydligt förekommande i 

deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med språkstörning. Ämnesglidning är 

däremot inte tydlig i denna deltagarstruktur men återfinns i samtliga andra 

deltagarstrukturer. Eventuellt medför samtalens karaktär av parallella monologer att det 

blir svårare att följa samtalsämnena och därmed även svårare att upptäcka 

ämnesglidningar.   

 

Begäran om förtydligande förekommer i samtliga deltagarstrukturer. Med undantag för 

ett av samtalen, där endast barnet med typisk språkutveckling begär förtydligande, görs 

detta av samtliga samtalsdeltagare. Skillnader finns dock gällande i vilken utsträckning 

samtalsdeltagarna begär förtydligande, där personalen och föräldrarna gör det oftare än 

barnen med språkstörning. Begäran om förtydligande kan avslöja sammanbrott i samtal 



 

 35 

(Yont et al., 2002). De vuxna samtalsdeltagarnas mer frekventa användning av begäran 

om förtydliganden kan förklara varför sammanbrott är lättare att upptäcka i dessa 

deltagarstrukturer, vilket nämns ovan. Linell (1996) menar att problem med samförståelse 

i ett samtal kan vara en tillgång. I enlighet med detta antagande kan i föreliggande studie 

begäran om förtydligande ses fungera som en resurs och kan eventuellt även vara en 

medveten strategi som används av föräldrarna och personalen för att öka samförståelse i 

samtalen. Problem med samförståelse i samtal kan även ses som tillfällen där barnen med 

språkstörning kan utveckla sin språkliga förmåga. De får tillfälle att överkomma hinder i 

samtal genom att till exempel använda reparationer och på så sätt utveckla denna typ av 

kommunikativa resurs. 

 

Reparationer är ytterligare ett sätt att öka samförståelse i samtal (Norrby, 2004). 

Självreparationer återfinns i samtliga deltagarstrukturer och utförs av samtliga 

samtalsdeltagare. Denna iakttagelse är förenlig med antagandet att reparationer är 

organiserade så att företräde ges åt självreparationer (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). 

Vad gäller annanreparationer finns skillnader mellan de olika deltagarstrukturerna med 

avseende på hur tydliga annanreparationerna är och vem som utför dem. I 

deltagarstrukturerna barn med språkstörning-barn med språkstörning samt barn med 

språkstörning-barn med typisk språkutveckling är annanreparationer generellt otydliga, 

såväl självinitierade som annaninitierade. I samtal med personalen och föräldrarna 

återfinns i resultatet exempel på annaniniterade annanreparationer utförda av barnen 

med språkstörning, men dessa är mindre tydliga än de som utförs av personal och 

förälder. Enligt Schegloff, Jefferson & Sacks (1977) är annanreparationer mer vanligt 

förekommande i vuxen-barninteraktion, i synnerhet förälder-barninteraktion. Antalet 

annanreparationer har inte beräknats för de olika deltagarstrukturerna. Likväl blir 

skillnaden vad gäller annanreparationer påtaglig då detta fenomen är generellt otydligt i 

barn-barnsamtalen. Att barnen med språkstörning inte utför annanreparationer i barn-

barnsamtalen kan bero på att de inte upptäcker när missförstånd och sammanbrott sker. 

Tillsammans med en vuxen samtalspartner kan barnet med språkstörning dessutom få 

mycket stöd i samtalet. Barnet med språkstörning kan då få tillfälle att lägga mer 

uppmärksamhet på samtalspartnerns yttranden och eventuellt reparera dessa. 

 

Förekomst av bekräftande av föregående yttrande skiljer sig åt mellan 

deltagarstrukturerna. I samtalen mellan barnen med språkstörning återfinns detta 
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fenomen vid enstaka tillfällen i två av tre samtal. I deltagarstrukturen barn med 

språkstörning-barn med typisk språkutveckling finns inga tydliga exempel på att någon av 

samtalsdeltagarna bekräftar föregående yttrande. I samtalen med personalen bekräftar 

barnet med språkstörning föregående yttrande i ett av tre samtal medan personalen gör 

det i samtliga samtal. Föräldrarna bekräftar genomgående föregående yttrande. I två av 

tre samtal förekommer det vid enstaka tillfällen att även barnen med språkstörning 

bekräftar föregående yttrande. Att personalen och föräldrarna i större utsträckning 

bekräftar föregående yttrande kan ha att göra med att de tar större ansvar för att skapa 

sammanhållning och samförståelse i samtalet. Föräldrarna bekräftar föregående yttrande 

mer genomgående än personalen. Anledningen till detta kan vara att de har olika 

samtalsstilar beroende på att de har olika relation till barnen med språkstörning.  

 

Framtida studier  

Denna studie belyser att det finns likheter och skillnader mellan de olika 

deltagarstrukturerna. I framtida studier vore det intressant att i en och samma studie 

jämföra barn med språkstörning med hur barn med typisk språkutveckling samtalar i 

olika deltagarstrukturer. Den här studien lyfter också fram att enskilda fenomen är 

vanligare och mer tydligt förekommande i vissa deltagarstrukturer. Beräkningar visar att 

föräldrarna och personalen i studien ställer fler frågor samt begär förtydligande och 

bekräftar föregående yttrande i större utsträckning än vad barnen med språkstörning gör. 

Det vore därför av intresse att i framtida studier studera dessa tre fenomen närmare. 

Annanreparationer är ytterligare ett fenomen som vore motiverat att studera vidare som 

enskilt fenomen eftersom det finns en skillnad mellan de olika deltagarstrukturerna i hur 

tydligt det förekommer och vem som utför dem. Barnen med språkstörning som deltar i 

denna studie har olika språkliga svårigheter. I framtida studier skulle det vara intressant 

att studera vilken påverkan specifika språkliga svårigheter har på förmågan att interagera 

och samtala.  

 

Slutsatser 

Denna studie belyser hur barn med språkstörning interagerar med olika samtalspartners 

och likheter och skillnader mellan olika deltagarstrukturer. Det finns sekvenser i samtalen 

som präglas av samförståelse i samtliga deltagarstrukturer. I dessa sekvenser återfinns 

sekvensering i form av initiativ-respons och fråga-svar, återkoppling och utvecklande av 

samtalsämne. Framträdande skillnader är att personalen och föräldrarna ställer fler frågor 
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än barnen med språkstörning och att utvecklande av samtalsämne är tydligast med 

personalen och föräldrarna. Det finns även sekvenser i samtalen med begränsad 

samförståelse i samtliga deltagarstrukturer. I dessa sekvenser återfinns dessutom 

sammanbrott, ämnesglidning, icke-relevant svar samt yttrande som inte är ämnesmässigt 

koherent i förhållande till föregående yttrande. Då dessa typer av hinder uppstår i 

samtalen försöker ibland samtalsdeltagarna överkomma dessa genom reparationer, 

begäran om förtydligande samt bekräftande av föregående yttrande. Det finns 

framträdande skillnader mellan deltagarstrukturerna. Yttranden som saknar ämnesmässig 

koherens i förhållande till varandra är endast tydliga i deltagarstrukturen barn med 

språkstörning-barn med språkstörning. Personalen och föräldrarna begär förtydligande 

och bekräftar föregående yttrande i större utsträckning än barnen med språkstörning. 

Föräldrarna bekräftar föregående yttrande mer genomgående än personalen. Personalen 

och föräldrarna utför tydligare annanreparationer än barnen med språkstörning.  

 

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie en rad fenomen som belyser samförståelse 

och begränsad samförståelse i samtliga deltagarstrukturer. Framträdande skillnader 

gällande fenomenens tydlighet och förekomst återfinns mellan barn-barn- och barn-

vuxensamtalen. Samtalen i deltagarstrukturen barn med språkstörning-barn med typisk 

språkutveckling påminner i hög grad om samtalen i deltagarstrukturen barn med 

språkstörning-barn med språkstörning. Inga större skillnader finns heller mellan samtalen 

i deltagarstrukturerna barn med språkstörning-personal och barn med språkstörning-

förälder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Referenslista  

Ahlsén, E. & Nettelbladt, U. (2008). Språk och språklig kommunikation. I L. Hartelius., 
U, Nettelbladt & B, Hammarberg (Red.), Logopedi ( s. 51-66). Lund: Studentlitteratur. 

Bergmann, J. R. (1990). On the local sensitivity of conversation. I I. Markovà & K. 
Foppa (Red.), The dynamics of dialogue (s. 201-226). New York: Harvester Wheatscheaf. 

Bishop, D. V. M. (1997). Uncommon understanding: development and disorders of language 
comprehension in children. Hove: Psychology Press Ltd. 

Bishop, D. V. M. (2000). Pragmatic language impairment: A correlate of SLI, a distinct 
subgroup, or a part of the autistic continuum? I D. Bishop & L. Leonard (Red.), Speech 
and language impairments in children: causes, characteristics, intervention and outcome (s. 99-114). 
Hove: Psychology Press. 

Bjar, L. & Liberg, C. (2003). Språk i sammanhang. I L. Bjar & C. Liberg (Red.), Barn 
utvecklar sitt språk (s.17-27). Lund: Studentlitteratur. 

Brinton, B. & Fujiki. M. (2005) Social Competence in children with language impairment: 
making connections. Seminars in Speech and Language, 26;3, 152-159. 

Bruce, B. (2007). Problems of language and communication in children identification: and intervention. 
(Avhandling för doktorsexamen). Lunds Universitet, Department of Logopedics, 
Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences. 

Emanuelsson, G. & Håkansson, J. (2007) Barn med språkstörning interagerar: en 
samtalsanalytisk mellan barn och barn samt barn och logoped. (Examensarbete från 
Logopedprogrammet). Linköpings Universietet, Institutionen för nervsystem och 
röresleorgan.  

Garfield, J.L., Peterson, C.C. & Perry, T. (2001). Social cognition, language acquisition 
and the development of the theory of mind. Mind and Language, 16;5, 494-541. 

Hansson, K. (2003). Att bedöma barns språk och kommunikation. I L. Bjar & C. Liberg 
(Red.), Barn utvecklar sitt språk (s. 195-214). Lund: Studentlitteratur. 

Hansson, K. Nettelbladt, U. & Nilholm, C. (2000). Contextual influence on the language 
production of children with speech/language impairment. International Journal of Language 
and Communication Disorders, 35;1, 31-47. 

Heritage, J. (1989). Current developments in conversation analysis. I D. Roger & P. Bull 
(Eds.), Conversation: An interdisciplinary perspective (pp. 21-47). Clevedon: Multilingual 
Matter. 

Holtgraves, T. (2002). Language as social action: social psychology and language use. Mahwah: 
Lawrence Erlbaum.  

Hutchby, I & Wooffitt, R. (1998). Conversation analysis: Principles, practices and applications. 
Oxford: Polity. 

Hwang, P. & Frisén, A. (2005). Utvecklingspsykologi. I P. Hwang & J. Rönnberg (Red.), 
Vår tids psykologi (s. 169-220). Stockholm: Natur och kultur. 

Leinonen, E., Letts, C., Smith, B. R. (2000). Children’s pragmatic communication difficulties. 
London and Philadelphia: Whurr Publishers. 

Leonard, L.B. (1998). Children with specific language impairment. Cambridge, Massaschusetts; 
London: MIT Press. 



 

 39 

Liberg, C. (2003). Samtalskulturer – samtal i utveckling. I L. Bjar & C. Liberg (Red.), Barn 
utvecklar sitt språk (s.79-102). Lund: Studentlitteratur. 

Linell, P. & Gustavsson, L. (1987). Initiativ och respons: Om dialogens dynamik, 
dominans och koherens. Linköping: Linköpings universitet. 

Linell, P. (1990). The power of dialogue dynamics. I I. Markovà & K. Foppa (Eds.), The 
dynamics of dialogue (pp. 147-177). New York: Harvester Wheatscheaf. 

Linell, P. (1994). Transkription av tal och samtal: i teori och praktik. Linköping: Linköpings 
Universitet, Tema kommunikation. 

Linell, P. (1996). Missförstånd i samtal. I G. Håkansson & U. Nettelbladt (Red.), 
Språkförståelse: Rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 9-11 november 1995 (s. 143-160). 
Uppsala : Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska föreningen för 
tillämpad språkvetenskap) (ASLA). 

Nettelbladt, U. & Hansson, K. (1990). Samtalspartnerns inverkan på barns språk. I U. 
Nettelbladt & G. Håkansson (Red.), Samtal och språkundervisning: Studier till Lennart 
Gustavssons minne ( 87-104). Linköping:, Linköpings universitet, Tema kommunikation.  

Nettelbladt, C. & Reuterskiöld Wagner, C. (2003). När samspelet inte fungerar – 
pragmatisk språkstörning. I L. Bjar & C. Liberg (Red.), Barn utvecklar sitt språk (s. 173-
193). Lund: Studentlitteratur. 

Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (2007). Språkstörning hos barn. I U. Nettelbladt & E-K. 
Salameh (Red.), Språkutveckling och språkstörning hos barn (s. 13-32). Lund: Studentlitteratur.  

Nettelbladt, U., Samulesson, C., Sahlén, B. & Hansson, K. (2008). Språkstörning hos 
barn utan andra funktionshinder. I U. Hartelius, L., Nettelbladt, U. & Hammarberg, B 
(Red.), Logopedi (s.139-146). Lund: Studenlitteratur.  

Nofsinger, R.E. (1991). Everyday conversation. Newbury park: Sage.  

Norén, N. (2002). Gris-projektet- material. Hämtad 1 mars, 2008 från 
http://www.liu.se/isk/research/gris/material.html 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. (2.a uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Rice, M.L., Sell, M.A. & Hadley, P.A. (1991). Social interaction of speech- and language-
impaired children. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 1299-1307. 

Sacks, H., Schegloff, E.A. & Jefferson, G. (1974). A simplest systemtics for an 
organisation of turn-taking for conversation. Language 50;4, 696-735. 

Samuelsson, C. (2004). Prosody in Swedish children with language impairment-perceptual, acoustic 
and interactional aspects. (Avhandling för doktorsexamen). Lund: Lunds Univerisitet, 
Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology. 

Schegloff, E.A. (1968). Sequencing in conversational openings. American anthropologist, 
New Series, 70;6, 1075-1095. 

Schegloff, E.A. (1968). Sequencing in conversational openings. American anthroplogist 70;6, 
1075-1095.  

Schegloff, E.A., Jefferson, G. & Sacks, H. (1977). The preference for self-correction in 
the organization of repair in conversation. Language, 53;2, 361-382.  

Schegloff, E. A. (1993). Reflections on quantification in the study of conversation. 
Research on Language and Social Interaction, 26;1, 99-128. 



 

 40 

Schegloff, E. A. (1996). Confirming allusions: toward an empirical account of action. 
American Journal of Sociology, 102;1, 161-216. 

Ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis: a practical guide (2.a uppl.). London: SAGE 
Publications.  

Tomblin, J.B., Records, N.L., Buckawalter, P., Zhang, X., Smith, E. & O’Brien, M. 
(1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of 
Speech, Language and Hearing Research, 40, 1245-1260. 

Westerlund, M. (1994). Barn med tal- och språkavvikelser: en prospektiv epidemiologisk studie av en 
årskull uppsalabarn vid 4, 7 och 9 års ålder. (Avhandling för doktorsexamen). Uppsala: 
Uppsala Universitet.  

Wooffitt, R. (2005). Conversation analysis and discourse analysis: A comparative and critical 
introduction. London: Sage. 

Yont, K.M.,  Hewitt, L.E. & Miccio, A. W. (2002). What did you say?: understanding 
conversational breakdowns in children with speech and language impairments. Clinical 
Linguistics & Phonetics, 16;4, 265-285. 



 

 

Bilaga 1 
Transkriptionsnyckel 
Öqvist, J. (2005). När man talar om trollen: personreferens i svenskt samtalsspråk. (Avhandling 
för doktorsexamen). Linköpings Universitet. 

 
     Tabell 5:2, sidan 122 



 

 

Bilaga 2  

Beräkningar på utvalda fenomen 

Deltagarstruktur  
 

Totalt antal yttranden  
* 

Andel frågor (%)  
*  ** 

Andel begäran om 
förtydligande (%)  
*  ** 

Andel bekräftande av 
föregående yttrande (%) 

*  ** 

 
Barn med språkstörning – Barn med språkstörning 
Samtal 1 144 | 170 4 | 13 <1 | 3 <1 | 0 
Samtal 2 129 | 136 4 | 26 0 | 3 0 | 1 
Samtal 3 73 | 93 5 | 31 4 | 4 0 | 0 
     
Barn med språkstörning – Barn med typisk språkutveckling 
Samtal 4 82 | 76 24 | 13 4 | 4 0 | 0 
Samtal 5 98 | 109 8 | 5 0 | 1 0 | 0 
Samtal 6 94 | 102 15 | 26 2 | 2 0 | 0 
     
Barn med språkstörning – Personal 
Samtal 7 347 | 341 9 | 12 <1 | 6 <1 | 5 
Samtal 8 163 | 166 6 | 25 1 | 8 0 | 7 
Samtal 9 158 | 158 5 | 13 3 | 4 0 | 2 
     
Barn med språkstörning – Förälder  
Samtal 10 200 | 222 8 | 45 <1 | 8 0 | 15 
Samtal 11 117 | 119 8 | 16 1 | 9 1 | 6 
Samtal 12 166 | 175 7 | 24 <1 | 7 1 | 13 
     

 
*     Beräknade värden för barn med språkstörning redovisas till vänster. Beräknande värden för 

samtalspartners redovisas till höger.  
**   Andel i procent av respektive samtalsdeltagares totala antal yttranden. 
  



 

 

Bilaga 3 

Information till förälder 
 

Barn med språkstörning interagerar med olika samtalspartners 
– en samtalsanalytisk studie 
  
Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Johanna Lundgren och Nina Sigheim 
från Hälsouniversitetet i Linköping. Vi är intresserade av att undersöka hur barn med 
språkstörning använder sitt språk i olika typer av samtal med både barn och vuxna. Vi skulle 
vilja spela in ditt barn på ljud- och videoband när de pratar med en kompis med 
språkstörning, en kompis med typisk språkutveckling, en vuxen anhörig och med en personal 
på förskolan. Ditt barn förväntas inte prestera något särskilt utan vi är intresserade av hur 
han/hon agerar naturligt. 
 
Vi hoppas att denna undersökning ska öka vår kunskap om vilka konsekvenser språkstörning 
får för barns användning av talat språk. Detta kan i sin tur förbättra både den rådgivning som 
ges till föräldrar och barn och den träning som ges av logopeder till barn med språkliga 
problem. Någon direkt språkträning kommer inte att ske inom ramen för studien. Studien är 
en del av ett större forskningsprojekt där bland annat vår handledare Christina Samuelsson är 
ansvarig. 
 
Undersökningen är helt ofarlig och deltagandet är frivilligt. Om barnet blir trött kan 
inspelningen fortsätta vid ett annat tillfälle. Du kan när som helst avbryta barnets deltagande i 
undersökningen. 
 
Vi kommer att lyssna på ljudbanden och titta på videofilmerna och teckna ner det som sägs 
för fortsatta analyser. Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer 
att ha tillgång till banden. Alla uppgifter om ditt barn avidentifieras och barnet kommer att 
ges ett kodnamn som genomgående kommer att användas i vår studie.  
 
Vi svarar gärna på frågor om studien. Ring i så fall logopedstudenterna Johanna Lundgren 
(telefonnummer x) eller Nina Sigheim (telefonnummer x), Logopedprogrammet, Linköpings 
Universitet. Handledare för vår uppsats är logoped Christina Samuelson, Linköpings 
Universitet. 
 
 
 
Målsmans namn …………………………………………………… 
Barnets namn ……………………………………………………… 
Barnets födelsedatum…………………….. 
Tfn hem……………..Tfn arbete …………….. 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att mitt barn deltar i studien.  
 
 
…………………………………………            …………………………………… 
Målsmans namnteckning                                    Ort och datum 
 

 



 

 

Bilaga 4 

Information till förälder 
 

Barn med språkstörning interagerar med olika samtalspartners 
– en samtalsanalytisk studie 
  
Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Johanna Lundgren och Nina Sigheim 
från Hälsouniversitetet i Linköping. Vi är intresserade av att undersöka hur barn med 
språkstörning använder sitt språk i olika typer av samtal med både barn och vuxna. Vi skulle 
vilja spela in ditt barn på ljud- och videoband när de pratar med en kompis med språkstörning 
på förskolan. Ditt barn förväntas inte prestera något särskilt utan vi är intresserade av hur 
han/hon agerar naturligt. 
 
Vi hoppas att denna undersökning ska öka vår kunskap om vilka konsekvenser språkstörning 
får för barns användning av talat språk. Detta kan i sin tur förbättra både den rådgivning som 
ges till föräldrar och barn och den träning som ges av logopeder till barn med språkliga 
problem. Studien är en del av ett större forskningsprojekt där bland annat vår handledare 
Christina Samuelsson, Linköpings Universitet, är ansvarig. 
 
Undersökningen är helt ofarlig och deltagandet är frivilligt. Om barnet blir trött kan 
inspelningen fortsätta vid ett annat tillfälle. Du kan när som helst avbryta barnets deltagande i 
undersökningen. 
 
Vi kommer att lyssna på ljudbanden och titta på videofilmerna och teckna ner det som sägs 
för fortsatta analyser. Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer 
att ha tillgång till banden. Alla uppgifter om ditt barn avidentifieras och barnet kommer att 
ges ett kodnamn som genomgående kommer att användas i vår studie.  
 
Vi svarar gärna på frågor om studien. Ring i så fall logopedstudenterna Johanna Lundgren 
(telefonnummer x) eller Nina Sigheim (telefonnummer x), Logopedprogrammet, Linköpings 
Universitet. Handledare för vår uppsats är logoped Christina Samuelson, Linköpings 
Universitet. 
 
 
 
Målsmans namn …………………………………………………… 
Barnets namn ……………………………………………………… 
Barnets födelsedatum……………………. 
Tfn hem……………..Tfn arbete …………….. 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att mitt barn deltar i studien.  
 
 
…………………………………………            …………………………………… 
Målsmans namnteckning                                    Ort och datum 
 



 

 

Bilaga 5 

Information till samtalsdeltagare 
 
Barn med språkstörning interagerar med olika samtalspartners  

– en samtalsanalytisk studie 
  
Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Johanna Lundgren och Nina Sigheim 
från Hälsouniversitetet i Linköping. Vi är intresserade av att undersöka hur barn med 
språkstörning använder sitt språk i olika typer av samtal med både barn och vuxna. Vi skulle 
vilja spela in dig på ljud- och videoband när du pratar med utvalda barn i din förskolegrupp. 
Du förväntas inte prestera något särskilt utan vi är intresserade av hur ni agerar naturligt. 
 
Vi hoppas att denna undersökning ska öka vår kunskap om vilka konsekvenser språkstörning 
får för barns användning av talat språk. Detta kan i sin tur förbättra både den rådgivning som 
ges till föräldrar och barn och den träning som ges av logopeder till barn med språkliga 
problem. Studien är en del av ett större forskningsprojekt där bland annat vår handledare 
Christina Samuelsson, Linköpings Universitet, är ansvarig. 
 
Undersökningen är helt ofarlig och deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande i undersökningen. 
 
Vi kommer att lyssna på ljudbanden och titta på videofilmerna och teckna ner det som sägs 
för fortsatta analyser. Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer 
att ha tillgång till banden. Alla uppgifter i studien avidentifieras och du kommer att ges ett 
kodnamn som genomgående kommer att användas i vår studie. 
 
Vi svarar gärna på frågor om studien. Ring i så fall logopedstudenterna Johanna Lundgren 
(telefonnummer x) eller Nina Sigheim (telefonnummer x), Logopedprogrammet, Linköpings 
Universitet. Handledare för vår uppsats är logoped Christina Samuelson, Linköpings 
Universitet. 
 
 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien.  
 
 
…………………………………………             ……………………………………. 
Samtalsdeltagares namnteckning                              Ort och datum 
 
 



 

 

Bilaga 6 

Information till samtalsdeltagare 
 
Barn med språkstörning interagerar med olika samtalspartners  

– en samtalsanalytisk studie 
  
Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Johanna Lundgren och Nina Sigheim 
från Hälsouniversitetet i Linköping. Vi är intresserade av att undersöka hur barn med 
språkstörning använder sitt språk i olika typer av samtal med både barn och vuxna. Vi skulle 
vilja spela in dig på ljud- och videoband när du pratar med ditt barn i hans/hennes 
förskolemiljö. Varken du eller ditt barn förväntas prestera något särskilt utan vi är intresserade 
av hur ni agerar naturligt. 
 
Vi hoppas att denna undersökning ska öka vår kunskap om vilka konsekvenser språkstörning 
får för barns användning av talat språk. Detta kan i sin tur förbättra både den rådgivning som 
ges till föräldrar och barn och den träning som ges av logopeder till barn med språkliga 
problem. Studien är en del av ett större forskningsprojekt där bland annat vår handledare 
Christina Samuelsson, Linköpings Universitet, är ansvarig. 
 
Undersökningen är helt ofarlig och deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande i undersökningen. 
 
Vi kommer att lyssna på ljudbanden och titta på videofilmerna och teckna ner det som sägs 
för fortsatta analyser. Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer 
att ha tillgång till banden. Alla uppgifter i studien avidentifieras och du kommer att ges ett 
kodnamn som genomgående kommer att användas i vår studie. 
 
Vi svarar gärna på frågor om studien. Ring i så fall logopedstudenterna Johanna Lundgren 
(telefonnummer x) eller Nina Sigheim (telefonnummer x), Logopedprogrammet, Linköpings 
Universitet. Handledare för vår uppsats är logoped Christina Samuelson, Linköpings 
Universitet. 
 
 
 
Målsmans namn …………………………………………………… 
Barnets namn ……………………………………………………… 
Barnets födelsedatum……………………. 
Tfn hem……………..Tfn arbete …………….. 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien.  
 
…………………………………………             ……………………………………. 
Samtalsdeltagares namnteckning                              Ort och datum 
 
  


