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Interaction Involving Children with Language Impairment 

- a conversation analytic study of child-child and child-therapist dyads 

 

Abstract 
This paper explores the interaction of children with language impairment (LI). The present 

essay is a conversation analytic study of child-child and child-therapist dyads. The aim was to 

explore in what ways children with LI reach common understanding. Another purpose was to 

investigate if there are differences in interaction between dyads with children with LI and 

dyads with children with LI and speech language therapist. Seven children, three girls and 

four boys, with LI participated in the study. All the children are enrolled at a language unit. 

The dialogues were recorded, transcribed and analysed. The results revealed no differences in 

the children’s length of utterance between the child-child dyads and the child-SLT dyads. 

Another important finding was that it became more of a course of event in the play between 

child and SLT in contrast to the child-child dyads, where the communication more concerned 

one or a couple of objects. In general, the children managed to initiate, respond, give 

feedback, negotiate and make requests of clarification and repair utterances in conversation 

with each other. One important conclusion is that conversation analysis could be used in 

identification of strengths and weaknesses in children’s communication. The knowledge from 

the analyses ought to be applicable in intervention with children with LI. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 
Föreliggande studie behandlar hur barn med språkstörning interagerar. Vidare är den en 

samtalsanalytisk studie av samtal barn-barn och barn-logoped. Syftet var att studera hur 

gemensam förståelse uppnås i kommunikation samt att undersöka om skillnader förelåg 

mellan de två samtalstyperna. Sju barn, tre flickor och fyra pojkar, med generell språkstörning 

deltog i studien. Samtliga går på språkförskola i södra Sverige. Samtalen spelades in, 

transkriberades samt analyserades. Resultaten visade att barnen initierade och responderade, 

återkopplade, förhandlade, begärde förtydligande samt reparerade yttranden relativt väl. 

Vidare framkom ingen skillnad i yttrandelängd hos barnen beroende på vem de 

kommunicerade med. Barnen upprätthöll ett samtalsämne tämligen adekvat. I logoped-

barnsamtalen utvecklades samspelet mer till ett längre händelseförlopp, till skillnad från barn-

barnsamtalen, där samtalen centrerades kring ett eller ett par föremål. Samtalsanalys förefaller 

vara ett bra verktyg vid bedömning av kommunikation. Metoden visar barns språkliga styrkor 

och svagheter i vardagligt samspel. Samtalsanalysens resultat kan därefter användas för att 

träna social interaktion i vardagen, och där torde logopeden ha en betydande roll gällande 

handledning av kommunikativ träning. 
 
 



  

Upphovsrätt 
 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke 
kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
Copyright 
 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring excep-
tional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© [Gabriella Emanuelsson och Johanna Håkansson] 
 

 



  

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår ovärderliga handledare, Christina Samuelsson, som med 

optimism givit oss vägledning, råd och stöd långt utöver vad uppgiften kräver. Du är en 

föredömlig logoped och handledare och ditt djupa engagemang har inspirerat oss i denna 

process. 

 

Ett särskilt tack till barnen på språkförskolan, som entusiastiskt har deltagit i studien och till 

föräldrarna som genom samtycke lånat ut sina barn till oss. Vi vill även rikta ett speciellt tack 

till logopeden och övrig personal på språkförskolan som engagerat tagit emot oss. Era 

förberedelser samt ert arbete i samband med inspelning har vi verkligen uppskattat, då detta 

har underlättat vår uppgift avsevärt. Samtliga insatser har möjliggjort föreliggande studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING........................................................................................................ 1 

BAKGRUND........................................................................................................ 1 

SAMTALSANALYS ....................................................................................................................... 1 
Conversation analysis......................................................................................................... 1 
Aktivitetsbaserad samtalsanalys......................................................................................... 2 
Initiativ- och Responsanalys .............................................................................................. 3 

SPRÅKUTVECKLING OCH SPRÅKSTÖRNING............................................................................... 3 
Förekomst av språkstörning ............................................................................................... 4 

PRAGMATIK OCH SPRÅKSTÖRNING........................................................................................... 4 
Pragmatisk och semantisk förståelse.................................................................................. 5 

FÖRSTÅELSE .............................................................................................................................. 5 
MISSFÖRSTÅND .......................................................................................................................... 6 
INITIATIV OCH RESPONS ............................................................................................................ 7 
SAMMANBROTT I SAMTAL OCH BEGÄRAN OM FÖRTYDLIGANDE.............................................. 7 
SAMTALSÄMNEN OCH SAMTALSBYTEN ..................................................................................... 8 
SOCIAL INTERAKTION................................................................................................................ 8 
KOMMUNIKATIONSPARTNERNS ROLL....................................................................................... 9 
ÅTERKOPPLING........................................................................................................................ 10 
EXPANSIONER .......................................................................................................................... 11 

SYFTE ................................................................................................................ 11 

METOD.............................................................................................................. 11 

METODVAL .............................................................................................................................. 11 
URVAL ...................................................................................................................................... 11 
PILOTSTUDIE............................................................................................................................ 13 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN ......................................................................................................... 13 
MATERIAL OCH PROCEDUR ..................................................................................................... 13 

RESULTAT ....................................................................................................... 14 

SEKVENSER DÄR GEMENSAM FÖRSTÅELSE UPPNÅS................................................................ 14 
Återkoppling..................................................................................................................... 14 

Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 14 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 14 

Expansioner...................................................................................................................... 15 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 15 

Begäran om förtydligande och bekräftelse....................................................................... 15 
Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 15 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 16 

Reparationer ..................................................................................................................... 17 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 17 

Förhandling ...................................................................................................................... 18 
Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 18 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 19 

SEKVENSER DÄR GEMENSAM FÖRSTÅELSE INTE UPPNÅS ....................................................... 19 



  

Initiativ utan påföljande respons ...................................................................................... 19 
Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 19 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 20 

Begäran om förtydligande och bekräftelse....................................................................... 21 
Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 21 

Förhandling ...................................................................................................................... 22 
Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 22 

UTVECKLING AV SAMTALSÄMNEN OCH YTTRANDELÄNGD .................................................... 22 
Samtalsämnen och samtalsbyten...................................................................................... 22 

Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 22 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 23 

Yttrandelängd ................................................................................................................... 24 
Barn-barnsamtal .......................................................................................................... 24 
Logoped-barnsamtal .................................................................................................... 24 

DISKUSSION .................................................................................................... 25 

SLUTSATSER............................................................................................................................. 28 
FRAMTIDA STUDIER ................................................................................................................. 28 

REFERENSER .................................................................................................. 29 

BILAGA 1 Informationsbrev och samtycke 

BILAGA 2 Transkriptionsnyckel  

 



 

 1 
 

Inledning 
I samspel med andra människor sker mer än ordbyten. Kommunikation behövs för att kunna 

uppmana, fråga, svara, bekräfta, förhandla, förtydliga samt för att känna gemenskap med 

andra. Människan är en social varelse som behöver kunna behärska de oskrivna regler som 

finns kring samtal, för att kunna samspela med andra människor. Att inte kunna hantera 

kommunikation på ett adekvat sätt kan därför bli ett stort hinder i livet. Det är allmänt 

vedertaget att barn med språkstörning ofta har svårigheter att kommunicera med andra. Trots 

detta förefaller förekomsten av studier kring hur barn med språkstörning interagerar vara 

relativt begränsad. I föreliggande studie kommer följande kategorier att studeras med 

samtalsanalys; initiativ, respons, reparationer, återkoppling, förtydligande, förhandling, 

samkonstruktion av förståelse samt samtalspartnerns betydelse. Därmed torde studien komma 

att generera ny kunskap om hur barn med språkstörning interagerar med varandra.  

 

Bakgrund  
Samtalsanalys 

Det finns åtskilliga metoder för att analysera samtal. Nedan följer ett urval av dessa, som kan 

ses som relevanta för föreliggande studie.  

 
Conversation analysis 

Conversation Analysis (CA) definieras som systematisk analys av samtal producerade i 

mänsklig interaktion (Hutchby & Wooffitt, 1998). Målet med metoden är att upptäcka hur 

deltagare förstår och responderar på varandra i olika samtalsturer. Inom detta område 

diskuteras hur turtagning fungerar konkret i materialet (Norrby, 2004). Exempel på detta är 

hur en ny talare får/tar ordet och hur interaktionen organiseras tur för tur i exempelvis fråga 

och svar eller i andra kommunikativa handlingar.  

 

CA har sin grund i den sociologiska inriktningen etnometodologi (Bryman, 2002). Inom detta 

perspektiv anses att den sociala verkligheten är något som människan skapar genom social 

interaktion. Två essentiella begrepp inom etnometodologi är indexikalitet och reflexivitet. 

Indexikalitet innebär att alla handlingar, exempelvis ord, är beroende av det sociala 

sammanhang som de utförs i. Det sistnämnda begreppet innebär att ord utgör en viktig 

komponent i det sociala sammanhang som människan befinner sig i.  
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Inom CA tar inte forskarna hjälp av yttre faktorer, så som kulturella aspekter, vid det 

pågående samtalet (Norrby, 2004). Hypoteser sätts inte upp i förväg, analys av samtal ska 

endast bygga på hur deltagare i samtal utnyttjar sina försök att förstå och tolka varandras 

budskap. En väsentlig del i CA är att utgå från ett empiriskt material som utgörs av någon 

form av samtal som spelas in och transkriberas och att utifrån detta söka efter upprepade 

mönster såsom återkommande drag och struktur (Norrby, 2004). Inget i materialet bör 

avfärdas som irrelevant, innan en detaljerad och grundlig analys utförts (Hutchby & Wooffit, 

1998).  

 

Samtal är uppbyggda av gemensamma koder, som medför att övergångar sker smidigt 

(Bryman, 2002). En tur är en enhet, som kan innefattas av ett ord, en fras, en sats eller en 

syntaktisk komplett mening. Turtagning är det sätt varpå människan skapar ordning i 

vardagliga samtal. Vissa yttranden kommer i par, exempelvis fråga och svar, hälsning och 

hälsning tillbaka och inbjudan och accepterande/avböjande (Hutchby & Wooffit, 1998). 

Dessa brukar kallas närhetspar. Det är skillnad på första- och andradelen i dessa par och 

förstadelen kräver alltid en särskild respons som andradel. I samtal förekommer det att en av 

parterna inte hör eller förstår vad den andra kommunikationsparten säger och då brukar denne 

vanligtvis fråga exempelvis, ”vad sa du”?, vilket ofta leder till ett svar (Norrby, 2004). Dessa 

förtydligande sekvenser benämns som inskottssekvenser och en vanlig sådan är begäran om 

förtydligande. Inskottssekvenser kan även ses som ett slags reparationer. Mycket kan gå fel i 

en konversation, felaktiga ordval, felsägningar, missförstånd samt att en av samtalsparterna 

hör fel (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). Det som sker i konversation för att reda upp 

dessa svårigheter kallas inom CA för reparationsarbete. Norrby (2004) menar att reparationer 

även kan öka samförståndet mellan kommunikationsdeltagare.  

 

Aktivitetsbaserad samtalsanalys 

Det finns andra typer av samtalsanalys än CA och ett exempel är aktivitetsbaserad 

samtalsanalys. Denna innefattar påverkande faktorer som bestämmer 

kommunikationsvillkoren i en aktivitet och i det bestämda kommunikationsbeteendet (Ahlsén, 

1995). De påverkande bakgrundsfaktorerna är både kollektiva och individuella (Allwood, 

2000). De kollektiva bakgrundsfaktorerna rör frågor som samtalsdeltagarnas roller och mål 

(Allwood, 1984) och vilka skyldigheter och rättigheter de har till varandra (Ahlsén, 1995). De 

individuella faktorerna representerar det som samtalsparterna tar med sig in i samtalet i form 

av exempelvis erfarenheter, kunskap, värderingar (Allwood, 1984) och fysiska, psykiska och 
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sociala egenskaper (Ahlsén, 1995). De påverkande beteendefaktorerna inbegriper både 

interaktionsmönster och individuella kommunikationssätt. Interaktionsmönster, till exempel 

turtagning och återkoppling, bestäms efter aktivitet och samtalsdeltagarnas individuella 

bakgrundsfaktorer. Dessa mönster utvecklas i samarbete mellan samtliga samtalsparter och 

kan därmed ses som kollektiva beteendedrag. Interaktionsmönstren strukturerar 

kommunikationen och medför att den förflyter mer eller mindre smidigt. De individuella 

kommunikationssätten inbegriper exempelvis lexikon, fonologi, syntax och ickeverbal 

kommunikation. Det sker ett komplext samspel mellan alla dessa faktorer.  

 

Den vanligaste metoden inom aktivitetsbaserad samtalsanalys är att observera videoinspelad 

interaktion, som därefter analyseras med hjälp av omfattande protokoll, för att identifiera 

olika faktorer (Ahlsén, 1995). Därefter används CA- liknande metoder för en detaljerad 

mikroanalys av materialet. 

 

Initiativ- och Responsanalys 
Initiativ- och responsmodellen kan beskrivas som en kombination av diskursanalys och 

etnometodologiskt inriktad samtalsanalys (Linell & Gustavsson, 1987).  Modellen används 

för analys av dialoger på repliknivå, där initiativ och respons ses som abstrakta enheter och 

inte som konkreta yttranden. En replik kan innehålla drag av både initiativ och respons. Vid 

analys används autentiska samtal som beskrivs och kategoriseras. Modellen ger ett 

kodningsschema, utifrån vilken samtalen kodas. Med hjälp av dessa är det möjligt att räkna 

fram kvantitativa mått på olika egenskaper hos dialogen. 

 

Språkutveckling och språkstörning 

Språkstörning började uppmärksammas i Sverige redan från tidigt 1900-tal av läkaren Alfhild 

Tamm (Nettelbladt & Ors, 1999). Hon betonade betydelsen av att skilja mellan generell 

utvecklingsförsening och en begränsad talrubbning och framhöll vikten av att dela in språklig 

förmåga i två grupper: expressiv produktion av tal och impressiv förståelse av talat språk.  

 

Språkutvecklingen är i typiska fall okomplicerad; barnet fångar upp nya ord och prövar dem i 

olika kombinationer. När denna utveckling inte sker som förväntat, kan detta betecknas som 

en språkstörning (Nettelbladt & Ors, 1999). Språk är ett komplext system som innefattar olika 

språkliga nivåer: fonologi, grammatik, lexikon, semantik, och pragmatik. Samtliga nivåer har 

både en produktions- och en förståelsesida. En avvikelse på någon av dessa nivåer ger en 
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språkstörning och denna blir mer omfattande ju fler nivåer som är inblandade (Hansson, 

2003).  

 

Förekomst av språkstörning 

I en studie av Law, Garret och Nye (2003) hade 6% av alla förskolebarn tal- och 

språksvårigheter utan några andra utmärkande utvecklingssvårigheter. Det har framkommit att 

7% av alla femåringar har någon form av språkstörning och att det är 2-3 gånger vanligare hos 

pojkar jämfört med flickor (Leonard, 1998). Det är fortfarande oklart om det är möjligt att 

finna någon speciell orsak till språkstörningar hos barn, men att det skulle finnas en enskild 

orsak är mycket osannolikt (Bishop & Mogford, 1993). Det har dock visat sig att det finns en 

klar ärftlig faktor med i sammanhanget (Nettelbladt, Sahlén, Ors & Johannesson, 1989). 

 

Pragmatik och språkstörning 

Pragmatik definieras inom logopedi ofta som användning av språket i ett socialt samspel 

(Leinonen, Letts & Smith, 2000). Barn med språkstörning har ofta pragmatiska svårigheter 

vilket innefattar begränsningar i förmågan att behärska sociala regler för kommunikation 

(Leinonen et al, 2000). Pragmatiska problem innebär svårigheter att använda språket på ett 

visst sätt i en viss situation. Barnen har ofta svårt att förstå vardagligt språk, vilket medför att 

det blir svårt att kommunicera och samspela med andra människor (Bishop, 2000). Dessa 

svårigheter kan innebära s.k. brott i samtalet där barnet bryter mot ”självklara” samtalsregler 

(Nettelbladt & Ors, 1999). Sahlén (1995) menar att barn med generell språkstörning ofta har 

svårigheter med den situationsanpassade språkanvändningen vilket yttrar sig i abrupta 

ämnesbyten, tangentiella svar (respons som inte relateras till ett initiativ), märkliga 

associationer och ofta överdriven pratsamhet. Barnet kan glida in på egna associationer istället 

för att fullfölja det påbörjade samtalet. Även utebliven respons är ett tecken på pragmatiska 

brister (Bishop, 2000). Karakteristiskt för barn med pragmatiska svårigheter är även att de har 

svårt att sätta sig in i andras situation, d v s förstå den andra partens perspektiv (Sahlén, 

1995). Detta brukar ibland förklaras i termer av bristande theory of mind (Nettelbladt & 

Reuterskiöld Wagner, 2003). Symtom på detta kan ses genom att personen inte ger tillräckligt 

adekvat information i det egna yttrandet (Ahlsén, 1995).  

 

Hansson (2003) anser att barn med språkstörning, på grund av bristande språkförståelse, har 

svårt att anpassa sina yttranden till samtalssituationen och samtalspartnern. Detta leder då till 

att den andre deltagaren i samtalet får ta ansvar för att skapa mening och sammanhang när 
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problem uppstår. Därför krävs ofta att samtalspartnern har lite bakgrundsfakta om barnet och 

om vilken kontext han/hon befinner sig i (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). Dessa 

barn kompenserar ibland bristande ordförråd med ordbyten och nybildningar av ord (Sahlén, 

1995). Barn med pragmatiska problem kan också ha svårt att förstå turtagning vid samtal eller 

svårt att förstå alla ord i det kommunikationspartnern yttrar, vilket medför att sammanhanget 

går förlorat (Sahlén & Nettelbladt, 1993). Detta bidrar i sin tur till att yttrandet inte alls hör 

hemma i eller svarar mot sammanhanget i samtalet. Vissa barn med pragmatiska problem kan 

även ha svårt att tolka gester och tonfall (Bruce, 2003). Den situationsanpassade 

språkförståelsen under konversation är särskilt svår för barn med pragmatiska svårigheter 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). Vidare kan samtal i grupp vara svårt för barn 

med pragmatiska problem eftersom det där ofta förekommer samtidigt tal och irrelevanta 

bakgrundsljud. Detta leder till att barnet har svårt att samordna innebörden i ett pågående 

samtal med situationen och även med kunskap från tidigare erfarenheter. Pragmatiska 

svårigheter bör inte enbart ses som individuella fenomen, då även miljön och samtalspartnern 

är av stor betydelse för det komplicerade samspelet. 

  

Pragmatisk och semantisk förståelse 

Barn med språkstörning har svårare att förstå tvetydiga yttranden i form av homonymer, 

idiomatiska uttryck och när det verbala och icke-verbala skiljer sig i ett yttrande, jämfört med 

både ålders- och språkmatchade barn (Rinaldi, 2000). Det har visat sig att språkmatchade barn 

i högre grad svarade att de inte visste, vid de yttranden som skiljde sig verbalt och ickeverbalt, 

medan barnen med språkstörning valde den bokstavliga betydelsen. Rinaldi (2000) menar att 

detta kan bero på att de språkmatchade barnen har den metakommunikativa förmågan att 

förstå att den ordagranna meningen inte är den korrekta, men att de lingvistiskt inte ännu har 

förmågan att avgöra vad den icke-bokstavliga meningen är. Vidare var barnen med 

språkstörning, vid övningen där den verbala och icke-verbala meningen skiljde sig åt, hjälpta 

av audiovisuell feedback jämfört med när de endast fick höra ljud. 

 

Förståelse 

Att förstå yttranden innebär att förstå poängen med det sagda och att förstå vad talaren menar 

att skapa för intryck när den yttrar något (Linell, 1996). Förståelse i samtal handlar även om 

att skapa samband med kontexter utanför den språkliga repliken. Dessa kontexter innehåller 

något redan känt eller helt eller delvis förstått. Maktskillnader och asymmetrier påverkar 

kommunikation och förståelse. Vidare är förståelse alltid situationsbunden. Linell (1996) 
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skiljer på en omedelbar förståelse och en distanserad reflekterande tolkning av vad som sägs. 

Det förstnämnda innebär att tolka vad som sägs i själva samtalssituationen och det sistnämnda 

innebär att i efterhand tolka yttrandet genom vidare reflektion.  

 

Förståelse är också nära sammankopplat med respons (Linell, 1996). Lyssnaren i ett samtal 

måste ofta visa sin förståelse genom att själv yttra sig. Förståelse kan även visas genom 

kroppsliga signaler, så som ögonkontakt och att nicka (Hirsch, 1986). Att förstå är ett mål för 

båda parter i ett samtal. Därmed är ömsesidig förståelse ett viktigt begrepp, då två eller flera 

parter är inblandade i ett samtal. En viss ömsesidig tillit behövs för förståelse i samtal. Om en 

samtalsdeltagare är misstänksam mot den andra personen kan det vara väldigt svårt att förstå 

vad som sägs och därmed blir det även svårt att uppnå delad förståelse. Den delade förståelsen 

kan underlättas genom återkoppling, reparationer och förhandlingar om betydelser (Allwood, 

Nivre & Ahlsén, 1990).  

 

Eriksson (2006) har i sitt examensarbete, bl.a. studerat strategier för att uppnå förståelse i 

samtal med ett barn med språkstörning. De studerade strategierna var upprepningar, begäran 

om förtydligande samt bekräftelse. I studien framkom att i barn-barnsamtal finns över lag 

färre av dessa strategier jämfört med i barn- vuxensamtal. I barn-vuxensamtalen stod oftast 

den vuxne för att försöka uppnå förståelse i samtalen. Vidare visade det sig att barnet med 

språkstörning är mest aktivt i samtal med en jämnårig. Barnet med språkstörning tog då även 

det övergripande ansvaret för kommunikationen. I barnets samtal med en vuxen är det den 

vuxne som i sin tur ansvarar för kommunikationen genom att ställa mycket frågor men även 

genom att upprepa och förtydliga.  

  

Missförstånd 

Linell (1996) menar att förståelse och missförstånd inte kan ses som två skilda fenomen. Även 

ömsesidig förståelse kan innehålla missförstånd och missförstånd kan innehålla viss 

förståelse. Kommunikation innefattar tre olika fenomen; det sagda, förståelse i form av 

innebörder och tolkningar, och kontexter (Linell, 1995). Att ha olika kontexter leder även till 

att deltagarna har olika förväntningar och perspektiv. Då kontexterna är abstrakta och oftast 

inte syns leder de inte helt sällan till missförstånd (Linell, 1996). Missförstånd uppstår med 

andra ord i samverkan mellan yttranden och de olika kontexter som samtalsdeltagarna 

medvetet och omedvetet utgår ifrån.  
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Initiativ och respons 

I en studie av Nettelbladt & Hansson (1993) undersöktes interaktion mellan olika grupper; 

barn-barn och barn-vuxen. Det framkom att graden av initiativtagande var lägre bland barn 

med språkstörning än bland barn med typisk språkutveckling. Även barn med pragmatiska 

svårigheter visar avvikelser gällande att ta initiativ (Letts & Reid, 1994). Ibland kan det finnas 

en total avsaknad av initiativ hos barn med pragmatiska svårigheter i åldrar där det annars 

förväntas finnas (Conti-Ramsden & Gunn, 1986). I en samtalsanalytisk studie gjord av 

Radford och Tarplee (2000) analyserades en tioårig pojke med pragmatiska svårigheter. I 

studien framkom att pojken hade stora svårigheter att ta initiativ till samtal och även svårt att 

samarbeta med samtalspartnern. Det beskrivs hur han mestadels valde att ta initiativ med 

direkta frågor. Denna pojkes samtal med jämnåriga blev mer begränsade jämfört med samtal 

mellan barn utan pragmatisk språkstörning. Det uppmärksammades dock att pojkens direkta 

frågor till samtalspartnern ändå medförde att han lyckades med korrekta sekvenser av 

turtagning.  
 
Det har framkommit att den sammantagna responsiviteten hos barn med språkstörning är 

signifikant högre i dialog med åldersmatchade barn än med språkmatchade barn (Bruce, 

2007). I samma studie visades att samtalspartnerns responsivitet påverkar responsiviteten 

signifikant hos barn med språkstörning. Vidare var minimal respons hos barn med 

språkstörning signifikant fler i samtal med språkmatchade barn än med åldersmatchade barn.  

 

Sammanbrott i samtal och begäran om förtydligande  

Konversation innebär att kunna koordinera sammanhang med semantiska, syntaktiska, 

fonologiska och pragmatiska krav. Sammanbrott i samtal uppstår när människor inte kan 

koordinera språkets olika delar (Ninio & Snow, 1996). Brinton, Fujiki, Winkler och Loeb 

(1986) menar att sammanbrott kan upptäckas genom att samtalspartnern ber om 

förtydligande. Enligt Yont, Hewitt och Miccio (2002) sker sammanbrott i samtal hos 

förskolebarn när de inte ser till att ha lyssnarens uppmärksamhet först, inte artikulerar tydligt 

eller inte ger tillräcklig information för att samtalspartnern ska kunna identifiera referenter 

eller kunna återuppbygga semantiska förhållanden inom samtalsämnet. Ytterligare orsaker till 

sammanbrott i samtal är minskad volym, fonologiska, lexikala, semantiska, pragmatiska och 

ickeverbala fel, ofullständiga yttranden samt andra fel (Yont et al., 2002).  Pragmatiska 
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sammanbrott kan ske på grund av tvetydiga yttranden eller när det produceras pronomen som 

inte specificerats tillräckligt.  

 

Yont et al. (2002) studerade och jämförde samtal mellan barn med språkstörning och dess 

mödrar och med en kontrollgrupp bestående av barn med typisk språkutveckling och deras 

mödrar. Syftet med studien var att ta reda på om förskolebarn med språkstörning i samma 

grad upplever sammanbrott i samtal som barn i samma ålder med typisk språkutveckling. 

Studien visade att kontrollgruppen tillsammans hade 97 kommunikativa sammanbrott medan 

gruppen med barn med språkstörning hade 368 sammanbrott. Barnen med språkstörning hade 

signifikant fler kommunikativa sammanbrott av typen fonologiska, pragmatiska och 

semantiska fel.  

 

Samtalsämnen och samtalsbyten 

Barn med pragmatiska brister kan ha svårigheter att hantera samtalsämnen. Detta kan visa sig 

genom att de kan ha svårt att upprätthålla eller utveckla samtalsämnen som samtalspartnern 

introducerat (Letts & Reid, 1994). Det förekommer mer fragmentering (ämnesbyten) hos barn 

med språkstörning än hos barn med typisk språkutveckling (Nettelbladt & Hansson, 1990). 

Dessutom förekommer fragmentering hos barn med språkstörning i signifikant högre grad i 

dialog med språkmatchade barn jämfört med i dialog med åldersmatchade barn (Bruce, 2007). 

 

Social interaktion 

Det finns en risk att utvecklingen av den sociala kompetensen påverkas hos barn med 

språkstörning, då upplevelsen av framgång i socialt samspel är centralt för barns självkänsla 

och för den sociala rollen (Rice, Sell & Hadley, 1991). I samma studie visades att barn redan 

vid en tidig ålder var känsliga för att jämföra sin kommunikativa kompetens med andras. 

Begränsat antal sociala interaktioner satte gränser för barnets möjligheter att tillägna sig 

kommunikativa förmågor från sina jämnåriga. Detta hindrade dessa barn från att utveckla och 

upprätthålla sociala kontakter med jämngamla barn. Förskolebarn med språkstörningar visade 

sig därmed vara mindre kompetenta samtalspartners än jämngamla barn med typisk 

språkutveckling. I studien framkom vidare att barn med typisk språkutveckling föredrogs 

gällande vem man initierade ett samtal med.   

 

Brinton, Fujiki, Spencer och Robinson (1997) undersökte hur barn med språkstörning klarade 

av att komma in i ett redan påbörjat samtal mellan två andra barn i jämförelse med barn i 
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samma kronologiska ålder och barn i samma språkliga ålder. Det studerades även hur de 

klarade att samspela när de fått tillgång till interaktionen. Det visade sig att samtliga barn med 

typisk språkutveckling lyckades komma in i det påbörjade samtalet. Två av barnen med 

språkstörning kom aldrig in i samtalet och deltog varken verbalt eller icke-verbalt i 

interaktionen. Ett av barnen med språkstörning gick dessutom aldrig fram till bordet där 

övriga deltagare befann sig. Det framkom även att barnen med språkstörning pratade mindre 

än de andra två deltagarna och de blev även tilltalade i lägre grad. De barn med språkstörning 

som deltog mestadels icke-verbalt, blev inte lika integrerade som de som pratade och lekte 

tillsammans (Brinton et al., 1997). 

 

I en annan studie av samtal mellan barn med språkstörning och barn utan språkstörning 

framkom att barn-barn dialogerna präglades av jämlika dominansegenskaper (Nettelbladt & 

Hansson, 1990). Barnen delade även lika på talutrymmet och tog ofta ordet genom att knyta 

an till sig själva eller genom att byta ämne. 

 

Kommunikationspartnerns roll 

Tidigare studier har visat att samtalspartnern har en betydande roll för språkproduktion och 

interaktion hos barn med språkstörning (Conti-Ramsden, 1985). Även olika kommunikativa 

och språkliga krav i kontexten belastar barnets språkproduktion olika mycket (Reuterskiöld 

Wagner, Nettelbladt, Sahlén & Nilholm, 2000). 

 

I en studie av Hansson, Nettelbladt och Nilholm (2000) spelades barn in med olika 

samtalspartner: barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling, barn med 

språkstörning och förälder samt barn med språkstörning och logoped. Resultatet visade att 

dialogernas interaktionsstilar varierade beroende på samtalspartner. Variationen av 

samtalspartner påverkade vilken roll barnet tog i interaktionen och hur mycket barnet talade, 

men det influerade inte strukturella aspekter av barnets talproduktion. Med en vuxen talade 

dock barnet mer, vilket bör bero på att den vuxne gav mer stöd genom att ställa frågor och 

genom att den vuxne tog ansvaret för att hålla samtalet igång (Hansson et al., 2000). I 

interaktion med en vuxen producerade barn med språkstörning varierande ord i högre 

utsträckning och även en större andel kompletta och förståeliga yttranden. Vidare var barn-

barn samtalen dynamiska och symetriska. Med en kompis handlade barnet mer självständigt 

och tog mer ansvar för interaktionen.  
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I ytterligare en studie har Nettelbladt och Hansson (1990) undersökt betydelsen av 

samtalspartnern. Det framkom att barn-barn dialogerna var mer avspända jämfört med barn-

vuxensamtalen. Barnen var mer samspelta och de gjorde gemensamt något helt annat med det 

statiska bildmaterialet, vilket medförde att samtalet mer blev en lek. Resultatet av denna 

studie visade även att barnet med språkstörning besatt större kommunikativ kompetens med 

en jämlik samtalspartner och ett större verbalt flyt än med en samtalspartner som begränsar 

barnets talutrymme och initiativkraft.  

 

I en studie av Radford & Tarplee (2000) observerades att en pojke med pragmatiska 

svårigheter ”lånade” den vuxnes samtalsstil, vilket ger en antydan om att detta är ett beteende 

som barn med pragmatiska svårigheter kan ha. Barn med språkstörning anpassar dock ofta sin 

talstil till vilken ålder samtalspartnern har (Fey, Leonard & Wilcox, 1981). Nettelbladt och 

Hansson (1990) anser att barns kommunikativa förmåga kan variera beroende på situationella 

krav. De menar vidare att barn med språkstörning i detta avseende sannolikt är mer sårbara än 

individer med typisk språklig förmåga.  

 

Återkoppling 

Återkoppling är ett grundläggande medel för kommunikation. För att kunna samtala är det 

viktigt att genom kommunikation kunna signalera fortsatt kontakt, förståelse, accepterande, 

perception men även attityd och känslomässiga reaktioner (Ahlsén, 1995). Språklig 

återkoppling är ett sätt att åskådliggöra om förståelse eller accepterande uppnås eller ej och 

med vilken grad av intresse samtalspartnern lyssnar (Strömqvist, 1984).  

 

Återkoppling är starkt beroende av kontext och interaktionsfaktorer och kan säkerligen vara 

det mest påverkade draget i störning av personlig kontakt och interaktion (Ahlsén, 1995). 

Avvikelser som drabbar återkoppling kan framförallt vara förknippade med neurologiska 

störningar som drabbar språkförståelse, medvetenhet/vakenhet etc. Dessa innefattar 

högerhemisfärskador hos vuxna, i likhet med semantisk-pragmatiska problem hos barn. 

Svårigheterna visar sig genom att det inte ges återkoppling eller att kontextuellt avvikande 

återkoppling på andras yttranden ges. 

 

Återkopplingsproblem kan bero på bristande förståelse av icke-verbal kommunikation, 

prosodi och pragmatisk funktion hos yttranden, men även på semantiska förståelseproblem. 

Ahlsén (1995) menar även att repetitionsåterkoppling i svar kan bero på brister i 
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språkförståelse, speciellt om detta är ett återkommande mönster. Återkoppling är alltså i hög 

grad kontextberoende och matchningen av återkopplingsfunktioner och 

återkopplingsstrukturer är förhållandevis komplex. För ett fullt utvecklat återkopplingssystem 

krävs adekvat språkförståelse samt semantisk och pragmatisk förmåga.  

 

Expansioner 

Expansioner utgör bekräftelse på att samtalspartnern förstått vad som sagts, men även 

exempel på hur det som barnet just sagt bör sägas enligt den vuxnes normer och regler 

(Strömqvist, 1984). Ett exempel på expansion är att den vuxne utökar barnets yttrande: 

farbror bil blir farbrorn kör bilen. Makten att avgöra vad som menas med det som sägs, anser 

Rommetveit (1978) beror på vilka roller och vilken status de olika samtalsdeltagarna har. 

Gällande barn-vuxensamtal är det mestadels den vuxne som har maktöverläge på grund av att 

den behärskar språket bättre, vilket även medför att den vuxne har makten att avgöra vad som 

menas och sägs (Strömqvist, 1984).  

 
Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att se hur barn med språkstörning når gemensam förståelse i 

naturlig lek. Intentionen är att studera sekvenser både där samförståelse uppnås och där det 

inte lyckas, för att urskilja vilka faktorer som bidrar till att samtalet blir välfungerande. Ett 

ytterligare syfte är att undersöka om det föreligger skillnader i interaktion mellan barn med 

språkstörning och en logoped och mellan två barn med språkstörning.  

 
Metod 
Metodval 

I föreliggande studie har CA-influerad samtalsanalys valts som metod, då den utgår ifrån att 

studier av samtal bör ske så förutsättningslöst som möjligt. Vidare har metoden valts utifrån 

att den utgår från naturliga samtal där inga hypoteser ställs i förväg.  

 

Urval 

I studien ingår sju barn; tre flickor och fyra pojkar, som samtliga vistas på språkförskola i en 

mellanstor stad i södra Sverige, samt en logoped. Vid urval av deltagare har så kallat 

bekvämlighetsurval tillämpats. De barn vars föräldrar givit sitt samtycke till deltagande och 

som dessutom fanns tillgängliga på förskolan på lämpliga tider, valdes ut. Allmän information 

om deltagarna har inhämtats från journaler, som visar att flertalet har generell språkstörning. 
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Nedan följer en kort beskrivning av barnens ålder, aktuell tid på språkförskolan, diagnos samt 

beskrivning av aktuellt status. Namnen är kodnamn. 

 

Ola är 5:8 år. Pojken har varit på språkförskolan sedan augusti 2005. Diagnosen är generell 

språkstörning. Han har idag stora generella språksvårigheter gällande grammatik, uttal, 

oralmotorik, aktiv ordkunskap samt impressiv språklig förmåga. 

 

Widar är 5:3 år. Han har varit på språkförskolan sedan augusti 2005. Diagnosen är störning av 

tal- och språkutveckling, ospecificerad. Pojken har idag stora expressiva svårigheter avseende 

grammatik och uttal samt dyspraktiska/oralmotoriska svårigheter. 

 

Kim är 6:2 år. Pojken har varit på språkförskolan sedan augusti 2006.  

Diagnosen är generell språkstörning. Han har stora generella språksvårigheter avseende 

grammatik, aktiv och passiv ordkunskap, uttalsbrister, impressiv språklig förmåga samt 

pragmatik. 

 

Samuel är 5:10 år. Gossen har varit på språkförskolan sedan augusti 2005. Diagnosen är 

generell språkstörning. Han har grav dyspraxi och grammatiska svårigheter både gällande 

uttrycksförmåga och förståelse. 

 

Unni är 4:10 år. Flickan har varit på språkförskolan sedan augusti 2006. Diagnosen är generell 

språkstörning. Hon har idag stora generella språksvårigheter gällande grammatik, aktiv och 

passiv ordkunskap, uttalsbrister och impressiv språklig förmåga.  

 

Isa är 5:1 år. Hon har varit på språkförskolan sedan augusti 2006. Diagnosen är generell 

språkstörning. Flickan har stora generella svårigheter avseende grammatik, aktiv och passiv 

ordkunskap, uttals-/oralmotoriska svårigheter och impressiv språklig förmåga. 

 

Ida är 6:3 år. Flickan har varit på språkförskolan sedan augusti 2006. Diagnosen är generell 

språkstörning. Hon har idag inga specifika språkliga svårigheter förutom aktiv ordkunskap i 

form av ordmobiliseringssvårigheter samt en påtaglig generell långsamhet.  



 

 13 
 

 

Pilotstudie 

I oktober 2006 utfördes en pilotstudie där ett samtal mellan två pojkar spelades in, 

transkriberades och analyserades (Emanuelsson, 2006; Håkansson, 2006).  Pilotstudien har i 

föreliggande studie varit till hjälp gällande att upptäcka vad som fungerar mer eller mindre 

tillfredställande i inspelningssituationen samt i den påföljande analysen. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga föräldrar har skriftligen blivit tillfrågade och lämnat sitt samtycke till barnens 

deltagande i studien (Bilaga 1). Logopeden har muntligen lämnat sitt samtycke till deltagande. 

Barnen förblir anonyma genom att de tilldelats ett personligt kodnamn, vilket har använts 

genom hela studien. Även logopeden förblir anonym. För det större forskningsprojekt i vilket 

föreliggande studie är en del, finns tillstånd från Regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping, Dnr 191-06. 

 
Material och procedur 

Barnen på språkförskolan har under ett flertal tillfällen dokumenterats på video- och 

audiokassett. Kassettbandspelaren som användes vid inspelning var av märket Dan sound 

educational AV 30 MK2 och videokamerorna var av märkena Sony Handycam 20x optical 

zoom och Sony Handycam Vision 360x digital zoom. För analys har sex barn-barn och fem 

logoped-barnsamtal använts. Naturligt uppkomna samtal mellan barn och barn samt mellan 

barn och logoped spelades in i en avspänd miljö med få störningsmoment. Vid inspelning 

lämnades deltagarna ensamma i det aktuella inspelningsrummet med lekmaterial, de 

övervakades dock genom ett fönster. Efter inspelningstillfällena nedtecknades och 

analyserades samtliga samtal. Båda testledarna kalibrerade sig innan enskild grovtranskription 

på börjades. Fintranskription av materialet utfördes därefter gemensamt. Analysen inbegrep 

detaljerad transkription av samtalen (Bilaga 2), vilket innebar att bl.a. turbyten mellan 

deltagarna, pauser, gester, skratt samt överlappande tal innefattades. Vid tillfällen då gester 

utgjorde en bidragande faktor i turen nedtecknades dessa under yttrandet. Gesterna har i 

analysen föregåtts av snabel-a (@) (Ferm, 2006). Vid de episoder då yttrandena var 

svårförståeliga har tolkningar av det sagda nedtecknats efter yttrandet i transkriptionen.   
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Resultat 

 
Sekvenser där gemensam förståelse uppnås 

 

Återkoppling 

Nedan följer exempel på hur gemensam förståelse uppnås genom återkoppling. Återkoppling 

förekommer både från barn och logoped. 

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Isa: no ni dom kommer chat då. ((bakgrundsljud))/tror ni dom kommer snart då 

2. Paus: (1.27) 

3. Ida: va lång stund 

4. Paus: ( 0.37) 

5. Isa: aa:: va lång: kund 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 2 

1. Widar: <tjälen låtte lala på> (0.26) latten./ sälen måste vara på vatten 

@ håller ett leksaksdjur i handen  

2. Paus: (0.39) 

3. Logoped: ja han vill ju faktiskt ha [vatten] 

4. Widar:                                             [han kan] lala på en (xxx)  

5. Logoped: ska vi låssas att de här är vatten då. 

@ tar upp en blå filt  

 
Exempel 3 

1. Kim: nu är den hunden dött/nu är den hunden trött 

2. Paus: (0.95) 

3. Logoped: nu är han också trött 

4. Kim: mm 

5. Logoped: mm 

6. Kim: nu ä nog den på väg till brandmannen hu:s 

 
 Exempel 4      

1. Isa: dom dom dom tså me kille kacket här. / dom står med staketet här 

@ pekar med handen 

2. Logoped: ett till staket där tar vi så det blir lite större 
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3. Isa: bij lite töjje häj./ blir lite större här 

4. Logoped: ja .hhh (0.77) °blir de lite större där också°. 

 

Logopeden återkopplar genomgående och då mestadels via upprepning av hel mening, vilket 

kan ses i exempel 2, rad 3 och i exempel 3, rad 3. Barnen återkopplar ibland och då oftast i 

form av återkopplingsmorfem, såsom ”mm”, ”ja” och ”nä”. Det förekommer dock vid enstaka 

tillfällen att barnen återkopplar genom hel mening, så som kan ses i exempel 1, rad 5 samt i 

exempel 4, rad 3. Att det sker återkoppling i dessa exempel kan ses genom att samtalspartnern 

upprepar det den uppfattat av den andres yttrande. 

 

Expansioner 

Nedan åskådliggörs exempel på hur gemensam förståelse nås genom expansion. Dessa utförs 

endast av logoped. 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Logoped: de ä en särskild krokodil du tänker på. 

@ tittar på Ola  

2. Ola: °en dor¿ 

3. Paus: (0.87) 

4. Logoped: en stor krokodil. 

5. Paus: (1.73) 

6. Logoped: vi får ta noshörningen istället¿ 

@ pekar på noshörningen  

 

Expansioner förekommer endast vid logoped- barnsamtal och det är logopeden som utför 

dessa. Exempel på detta återfinns i rad 4 i sekvensen ovan, där logopeden fonologiskt 

korrigerar och syntaktiskt utvidgar barnets yttrande. 

 

Begäran om förtydligande och bekräftelse 

Följande sekvenser exemplifierar hur gemensam förståelse uppnås genom begäran om 

förtydligande och bekräftelse.  

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Unni: de ä min säng 
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@ försöker ta ögonkontakt med Ida  

2. Paus: (1.05) 

3. Unni: de ä min säng 

@ försöker ta ögonkontakt med Ida  

4. Paus: (1.21) 

5. Ida: hallå? (1.09) va: 

6. Paus: (0.92) 

7. Unni: <Va sa du nåting?> 

8. Paus: (1.18) 

9. Ida: hallå:? 

10. Paus: (0.35) 

11. Unni: va? 

12. Ida: men det är mina dinosaurier som sover. 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 2 

1. Kim: vilken då vill sova på tupparna. 

2. Logoped: Å barnen får komma och lägga sig här också 

@ plockar med leksakerna  

3. Kim: (x) sova vem vill sova på tupp tupparna ((förställd röst)) 

4. Paus: (0.80) 

5. Logoped: är det någon som vill sova hos tupparna. 

6. Kim: ja (0.39) okej ja (x) ((förställd röst)) 

 

Exempel 3 

1. Widar: schen ringde °på dej°/ sen ringde på dig 

@ tittar ner i leksakslådan  

2. Paus: (1.30) 

3. Logoped: >nu förstod inte jag hur [menar]< 

@ tittar på Widar                 

4. Widar:                                                 [ringde] på dej. 

@ pekar på logopeden med en leksaksgubbe  

5. Logoped: nån som ringde på hos [<mej>]. 

6. Widar:                                      [en flicka?] hon låtte prata mä dej/ hon måste prata med dig 

 

När samtalspartnern inte förstår ett yttrande signalerar denne detta, exempelvis genom frågor 

och påståenden, och det benämns som begäran om förtydligande och bekräftelse. Barnen utför 

begäran om förtydligande och bekräftelse endast vid ett fåtal tillfällen. I exempel 1, vilket 

som helhet handlar om dinosaurier och sängar, kan begäran om förtydligande ses i rad 7 och 
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11. Förtydligande ges av Ida i rad 9. Detta är dock inte den respons som Unni förväntar sig då 

hennes begäran om förtydligande troligen gäller något som förekommit tidigare i samtalet. 

Bekräftelsen kommer sedan i rad 12. Logopeden använder sig dock frekvent av begäran om 

förtydligande. Detta sker på olika sätt dels genom begäran om bekräftelse, som i exempel 2, 

rad 5 och dels genom begäran om förtydligande som i exempel 3, rad 3. Barnets respons ger 

en bekräftelse av att förståelse uppnåtts, vilket åskådliggörs i exempel 2, rad 6 och exempel 3, 

rad 6.  

 

Reparationer 

Nedan följer exempel på hur delad förståelse uppnås genom reparation av yttranden. Dessa 

utförs av både barn och logoped. 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Logoped: en stor krokodil. 

2. Paus: (3.28) 

3. Logoped: vi får ta noshörningen istället¿ 

@ pekar på noshörningen  

4. Paus: (1.46) 

5. Ola: ne::j (3.03) nej dodhästarna 

@ pekar på flodhästarna                 

6. Paus: (1.20) 

7. Logoped: hästarna? 

8. Paus: (0.76) 

9. Ola: Nä:e (0.61) (x) 

@  pekar på flodhästarna                 

10. Logoped: flodhästarna ja? 

 
Exempel 2 

1. Log: berätta Ida vare ä för en bok och vare ä för en varg 

2. Log: nu blir jag nyfiken 

3. Ida: nicke nyfiken är du nu. $ 

@ pekar på logopeden  

4. Log: ja nu är ja sådär nyfiken igen. 

5. Ida: <som han> 

6. Log: som nicke. 

7. Ida: a:o 

8. Paus: (1.80) 
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9. Ida: han är nyckfiken som (x) .h den boken som ni <har>. 

10. Paus: (2.74) 

11. Ida: den där boken. 

12. Log: om nicke ja 

13. Paus: (1.70) 

14. Ida: jag menar den där boken (0.41) om den där < som > räven som försöker ta alla hönor 

15. Log: berätta jag vet inte vilken bok det är vi har så många? Ida berätta °för mig° 

 

Reparationer kan ses som olika slags korrektioner i samtal. Av logoped utförs alltid 

reparationer vid tillfällen när denna upptäcker att barnets yttrande uppfattats inkorrekt. Detta 

sker oftast när barnet visar missnöje med logopedens upprepning vilket åskådliggörs i 

exempel 1 rad 9. Pojken visar tydligt med både ord och gester att logopeden inte uppfattat 

yttrandet korrekt. Reparation utförd av logoped återfinns därefter i exempel 1, rad 10. Barnen 

utför reparationer endast i samtal med logoped. I exempel 2 behandlas två samtalsämnen 

varav det ena kan ses som ett sidospår. Ida försöker komma tillbaka till huvudämnet medan 

logopeden är kvar i det andra samtalsämnet. Flickan korrigerar då logopeden, vilket kan ses i 

exempel 2, rad 14. Barnen utför mestadels reparationer efter att logopeden begärt ett 

förtydligande. Detta var dock inte fallet i föregående exempel. De mest förekommande 

reparationerna är av typen syntaktiska och fonologiska, men lexikala reparationer och totala 

missförstånd förekommer också vid några tillfällen.  

 

Förhandling 

Följande sekvenser visar exempel på hur gemensam förståelse förhandlas fram. 

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Kim: DÄR E DEN (0.59) DÄR Ä EN BÄBISSÄNG 

2. Paus. (0.98) 

3. Unni: m::åste en täcke? 

4. Paus: (1.42) 

5. Kim: den dä ha >utan täcke< 

6. Paus: (0.46) 

7. Unni: den nejä [den hä ä ju hons säng] 

8. Kim:                [dinosaurierna ha utan täcke] 

9. Unni: det här är hons säng >titta< de hä ä ju hons säng. 

@ visar sängen för Kim  

10. Kim: bebisens säng 
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11. Unni: ja¿ 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 2 

1. Logoped: hur många vet du hur många sängar det finns då. 

2. Isa: mm månna schännar där borta. / mm många sängar där borta 

3. Logoped: vet du <hur> många nu har ju vi tre här 

@ Använder tecken som stöd för ordet många och visar upp tre fingrar  

4. Isa:          [a:]                                                        

5. Logoped: [vet] du hur <många> det finns 

@ Använder tecken som stöd för ordet många  

6. Isa: a: .h fem 

@ visar upp tio fingrar men släpper därefter ner en hand   

7. Logoped: fem tror du att det finns två sängar till 

@ visar först upp fem fingrar och därefter två  

8. Isa: °mm° 

9. Logoped: menar du så¿ 

10. Paus: (0.25) 

11. Isa: a 

 

Förhandling innefattar längre avsnitt med återkommande ord och fraser som bollas mellan 

samtalsdeltagarna. Målet med förhandling är att nå gemensam förståelse. Barnen förhandlar 

mestadels med ord och korta ofullständiga yttranden, vilket genomgående kan ses i exempel 

1. Gemensam förståelse uppnås inte alltid i dessa samtal. Logopeden använder sig däremot av 

längre meningar samt ofta tecken som stöd för att underlätta och förtydliga det centrala i 

samtalet. Detta återfinns i flera turer i exempel 2. Vid logoped- barnsamtalen uppnås 

mestadels gemensam förståelse vid förhandling. 

 

Sekvenser där gemensam förståelse inte uppnås 
 

Initiativ utan påföljande respons 

Nedan belyses exempel på initiativ där respons uteblir, vilket leder till att gemensam 

förståelse inte uppnås. 

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Unni: TITTA (0.60) nu  nu är det (mysigt) °mysigt¿ 
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2. Ida: @ leker med sakerna  

3. Unni: (xx) nu äre mysigt (0.38) nu är mysigt 

4. Unni: nu mysigt 

5. Paus: (1.7) 

6. Unni: nu mysigt här 

7. Ida: hjä:lp 

8. Ida: vänta hä:r (0.09) de finns ett till djur. 

9. Ida: det farlia djuret som < finns > (0.19) den vaktar pippi 

 

Exempel 2 

1. Ola: nu håmme han [igen]. vi måste gömma ått./nu kommer han igen vi måste gömma oss 

@ försöker få ögonkontakt med Samuel  

2. Samuel:                     [x] 

3. Paus (2.05) 

4. Ola: hallå. 

5. Samuel: @ leker med leksakerna  (4.02) 

6. Samuel: (händ) 

7. Ola: hajjå:/hallå 

8. Paus: (0.56) 

9. Ola: vi måste gömma oss. 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 3 

1. Logoped: äre såna här duktiga grisar som kan hoppa och skutta som Emils gris? 

@ tittar på Widar  

2. Paus: (0.99) 

3. Logoped: äre de Emil eller Widar 

4. Widar: @ försöker sätta fast ett leksaksdjur på en legoplatta  

5. Logoped: >Widar< 

@ tittar på Widar   

6. Paus: (1.82) 

7. Widar: alla (drickit) alla (drickit) nu 

8. Logoped: °ja 

9. Paus: (2.54) 

10. Logoped: Widar kan du lyssna lite¿ 

@ lägger handen på Widars arm, böjer huvudet lite och försöker få  ögonkontakt med Widar  

11. Widar: °mm 

@ tittar ner och fortsätter bygga med legot  

12. Logoped: kan dom här grisarna hoppa och skutta? 

@ lägger handen på Widars arm, lutar sig fram mot Widar och försöker få ögonkontakt med        



 

 21 
 

        honom  

13. Widar: nä:: 

@ tittar ner och bygger med legot  

 

Det förekommer att barnen inte ger respons på samtalsdeltagarens initiativ, vilket leder till att 

det tänkta samtalsämnet mynnar ut i intet. Detta skildras i exempel 1 och 2. Initiativen i 

exemplen ovan visar tydligt på en önskan/förväntan om respons från samtalspartnern. Dessa 

uteblir dock, då samtalspartnern antingen inte tar turen eller svarar med en oförväntad eller 

inadekvat respons. I logoped-barnsamtalen ser dock logopeden alltid till att få respons genom 

att upprepa yttrandet, säga det på ett annat vis, ta ögonkontakt samt att försöka få 

uppmärksamhet genom kroppskontakt. Detta återfinns i exempel 3. Barnen försöker däremot 

oftast få respons genom upprepning av det sagda.   

 

Begäran om förtydligande och bekräftelse 

Nedan ges exempel på hur begäran om förtydligande inte tas upp av samtalspartnern, vilket 

leder till att förståelse inte uppnås. 

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Ola: Mamma sa (0.33) ja sa då (xx) idag (0.50) mamma   

@ plockar med leksakerna och tar ögonkontakt med Widar                                                                                                     

2. Paus: (1.10) 

3. Widar: Va? 

@ rynkar pannan och tittar på Ola  

4. Widar: Äh de där din mamma.  

@ lägger huvudet på sned i ena handflatan och växlar mellan att titta på leksaken i Olas hand       

        och se Ola i ögonen   

5.     Paus (1.34) 

6.     Ola: (Skrikande lekljud) 

        @ kastar upp leksaken i luften  

 

Begäran om förtydligande är inte frekvent förekommande bland barnen.  Någon gång kan 

dock samtalspartnerns begäran om förtydligande bli för svår för barnet att bemästra och 

barnet kan då ta till icke- verbal lek samt skrikande lekljud. Detta kan ses i exempel 1, rad 6. 
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Förhandling 

Följande sekvens illustrerar hur två barn förhandlar med varandra utan att uppnå gemensam 

förståelse. 

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Ola:       [komme han] jöja bujen?/kommer han göra/döda buren 

@ tittar på Samuel  

2. Samuel: [((lekljud))] 

3. Samuel: han? (0.44) ja döda hon.  

4. Ola: >han ta jöja i bujen han dä bujen<./han ska (göra/döda) i buren han där buren 

@ pekar på leksaksgubben och på buren  

5. Samuel: (.) de häj e han (.) °hon (0.23) na (0.33) han° 

6. Paus: (0.48) 

7. Ola: [han ta döda] inne bujen. (.) na  

@ pekar på leksaksgubben och på buren    

 

Det förekommer vid något tillfälle att barnen inte når samförståelse vid förhandling, trots flera 

samtalsturer med återkommande ord. Ovan kan ses hur två barn försöker förhandla sig fram 

till gemensam förståelse utan resultat. Pojkarna förhandlar om vem av leksaksgubbarna som 

ska göra någonting i buren. Förhandlingen fortlöper ett par turer till innan samtalsämnet 

mynnar ut i intet. 

 
Utveckling av samtalsämnen och yttrandelängd 

 

Samtalsämnen och samtalsbyten 

Nedan exemplifieras hur barn-barn och barn-logoped kan samtala om olika ämnen.  

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Unni: bebisen måste schova dä 

2. Paus: (1.15) 

3. Kim: °mm° bebisen ä jätte tjött 

4. Unni: måste han [ sova] 

5. Kim:                   [ JA HITTAT SÄNG] 

@ visar sängen för Unni   

6. Kim: DÄR E DEN (0.59) DÄR Ä EN BÄBISSÄNG 
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7. Paus. (0.98) 

8. Unni: m::åste en täcke? 

9. Paus: (1.42) 

10. Kim: den dä ha >utan täcke< 

11. Paus: (0.46) 

12. Unni: den nejä [den hä ä ju hons säng] 

13. Kim:                [dinosaurierna ha utan täcke] 

14. Unni: det här är hons säng >titta< de hä ä ju hons säng. 

@ visar sängen för Kim  

15. Kim: Bebisens säng 

 
Exempel 2 

1. Isa: inte bara (x) °inte° inte nu ta ja kom kom bara du. (0.88) kom bara ma ma mamman  

2. Paus: (1.01) 

3. Ida: du (1.03) den här  

4. Ida: jaha? den här. 

5. Paus: (1.23) 

6. Isa: <den gilla gilla> hon hon schover nu/den lilla lilla hon hon sover nu 

7. Ida: °mm° 

8. Isa: åh den nä ja nä ja va va  va vakar här 

9. Ida: ah men bra men henne henne få´nte kolla på en <läskfilmer> 

10. Isa: nä °hon bara° ((gnälljud)) mamma mamma (1.91) mamma mamma mamma ((förställd röst)) 

11. Paus: (1.72) 

12. Isa: °åh läckfilm° mamma mamma mamma mamma ((förställd röst)) 

13. Ida: åh::: vem äre. (0.95) varför ha du lillebror vakta rej. 

14. Isa: °mamma han sover han vill no vakta hemma° ((förställd röst)) 

15. Ida: men men du: o:kej du får sitta i mitt knä å kolla på film men va: inte (0.36) du måste sitta här uppe 

men du få ´nte kolla på nåt läski film då får vi säja vi ska byta film nu barnfilmer. ((vuxenröst)) 

 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 3 

1. Log: @ stoppar in en leksaksgubbe i bilen  

2. Isa: DU DU DU [FÅR STANNA PAPPA] 

@ böjer sig ner och talar mot gubben  

3. Log:                    [du får köra försiktigt.] 

4. Isa: du:: du: >du får stanna< 

@ sätter huvudet på sned och puttar med handen bort gubben i logopedens hand  

5. Log: ska jag stanna? (0.79) när komme du tillbaka då ((förställd röst)) 

6. Isa: effer ja ja ja lämna hönorna. /efter jag lämnat hönorna 
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7. Logoped: okej kör försiktigt¿ (0.54) jaha får ja stå och vänta här 

 

I logoped-barnsamtalen blir leken till ett längre händelseförlopp, där föremålen mer blir till 

rekvisita för leken vilket belyses i exempel 3. Logopedens frågor för dessutom leken framåt. I 

barn-barn samtalen kommuniceras det dock oftast kring ett eller ett par föremål, vilket 

illustreras i exempel 1. I sekvens 2 exemplifieras dock hur två barn får leken att bli till ett 

längre händelseförlopp, vilket enbart kan ses i detta samtal. Barnen lyckas generellt att 

upprätthålla samtalsämnen vilket kan ses i samtliga exempel ovan. Dock kan ses i vissa 

exempel att barnen ibland fastnar i ett ämne vilket åskådliggörs genomgående i exempel 1. 

 

Yttrandelängd 

Sekvenserna nedan visar exempel på kortare och längre yttranden hos barn. 

 

Barn-barnsamtal 
Exempel 1 

1. Isa: sova så dott sova så gott [lilla] lilla bebit ((sjungande) ) 

2. Ida:                                        [kolla] 

3. Paus: (0.42) 

4. Ida: kolla  ja DURRAR/kolla jag snurrar 

5. Isa: ja vill ha min man ja vill ha min man ((sjungande))/ jag vill ha min vagn 

@ Isa tar vagnen från Ida  

6. Ida: NEJ (( förställd röst)) 

@ Ida tar tillbaka vagnen från Isa  

7. Isa: ja vill ((argt)) ha mangen osså tillsam (0.92) ((bakgrundsljud)) °schammanch°/ jag vill ha 

vagnen också tillsammans 

8. Ida: Okej du får min snurra rå. 

9. Isa: kej¿ 

 

Logoped-barnsamtal 
Exempel 2 

1. Kim. Ja inte doktoj. ((förställd röst)) 

2. Paus: (0.81) 

3. Logoped: vem är du rå? 

4. Kim: ja pojke (0.22) ja ja har konstiga ögon ((förställd röst)) 

5. Logoped: har du konstiga ögon? 

6. Kim: jag kan inte se ((förställd röst)) 

7. Logoped: nämen stackars dej då 
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8. Paus: (1.75) ((bakgrundsljud)) 

9. Logoped: Näe nu måste vi? (1.17) åka och hämta doktorn tror jag °vi åker 

10. Kim: (de kan vi gö) han är doktoj 

11. Logoped: Å: va bra h 

12. Paus: (0.91) 

13. Logoped: <kom> doktorn [dä] 

14. Kim:                                  [((skrik))] 

15. Paus: (2.0) 

16. Kim. Han va osså fjuk/han var också sjuk 

17. Logoped: kom här. ja .hh 

18. Paus: (0.72) 

19. Logoped: ja: han va ju också sjuk den andra doktorn ja 

 

Det påträffas ingen skillnad i yttrandelängd hos barnen beroende vem de samtalar med. Vid 

jämförelse av exemplen ovan kan detta ses. Det figurerar både kortare och längre meningar i 

båda samtalstyperna. 

 

Diskussion 
Enligt Linell (1996) är målet för båda parter i ett samtal att förstå varandra och därmed är 

ömsesidig förståelse ett grundläggande begrepp. Språklig återkoppling är ett medel för att 

åskådliggöra om förståelse eller accepterande uppnås eller ej (Strömqvist, 1984). Resultaten i 

föreliggande studie visar att återkoppling, bekräftelse och begäran om förtydligande är av stor 

betydelse för gemensam förståelse och därmed även för att samtal ska kunna fungera 

optimalt. Barnen med språkstörning förefaller uppnå gemensam förståelse i interaktion i stor 

utsträckning. De essentiella medlen för att uppnå ömsesidig förståelse i kommunikation; 

turtagning, återkoppling, begäran om bekräftelse och förtydligande samt förmågan att 

förhandla, uppvisade barnen prov på vid åtskilliga tillfällen trots brister i en eller flera 

språkliga nivåer. Vidare höll sig barnen till stor del till samtalsämnet, vilket medförde att 

dialogens röda tråd upprätthölls genom hela samtalet.  

 

Tidigare forskning har visat att barn med språkstörning i högre grad responderar och lyckas 

hålla kvar vid samtalsämnet tillsammans med åldersmatchade barn i jämförelse med 

språkmatchade barn (Bruce, 2007). Detta har förklarats med att med ålder följer även en 

högre språklig nivå. Resultaten i föreliggande arbete tyder, till skillnad från detta, på att 

barnens ålder torde vara av lika stor betydelse för samspel som språklig förmåga. 
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Livserfarenhet påverkar förmågan att samspela, liksom den språkliga nivån, vilket troligen 

även medför att barn med språkstörning interagerar på ett mer adekvat vis med barn i samma 

kronologiska ålder och samma språkliga nivå än med språkmatchade barn.  

 

Rice et al. (1991) betonar att barn från tidig ålder är sensibla för att jämföra den 

kommunikativa förmågan med jämngamla barn. Vidare menar de att barn med språkstörning 

får en lägre självkänsla gällande kommunikativ kompetens på grund av jämförelse med barn 

med typisk språkutveckling. Detta medför att barnen undviker socialt samspel vilket hindrar 

dem från att lära sig kommunikativa förmågor av sina jämnåriga. Sammanfattningsvis leder 

barnets medvetenhet om sin egen språkstörning till att de jämför sig med andra barn, vilket i 

sin tur ger en mindre tillfredställande självbild. Detta kan utvecklas till en ond cirkel; barnen 

undviker kommunikation med jämnåriga vilket leder till bristande kommunikativ kompetens 

som leder till att man undviker kontakter i ännu större utsträckning.  

 

I ljuset av detta är det något överraskande att barnen i denna studie klarar samspel relativt väl. 

Samtliga barn har någon form av språkstörning och därmed torde ingen utmärka sig i detta 

avseende, vilket kan medföra att barnens självkänsla inte påverkas negativt på grund av 

inbördes jämförelse. Troligen vågar barnen på språkförskolan ta för sig mer i sociala 

interaktioner och detta kan leda till att de får mer övning i kommunikativ kompetens. 

Språkmodeller kan ändå ses som viktiga för språkutvecklingen hos barn med språkstörning. 

Med språkmodeller åsyftas inte enbart barn med typisk språkutveckling, utan även föräldrar, 

pedagoger samt logopeder. De språkliga nivåerna kan ses som verktyg vid interaktion. Med 

detta menas exempelvis att ett bristande passivt och aktivt ordförråd skulle kunna medföra att 

barnet har svårigheter att uttrycka sig varierat när de inte blir förstådda och behöver förtydliga 

sig. De övriga språkliga nivåerna; pragmatik, semantik, grammatik samt fonologi är också 

viktiga beståndsdelar vid social interaktion liksom språkförståelse. Samtliga nivåer tenderar 

att användas vid initiativ och respons, återkoppling, förhandling, begäran om förtydligande 

och bekräftelse samt vid reparationer. 

 

Vid ett fåtal tillfällen hade barnen svårt att ge återkoppling, att förtydliga sig samt att uppnå 

gemensam förståelse i förhandling. Detta beror troligen på svårigheter i en eller flera 

språkliga nivåer. Att barnen vid vissa sekvenser inte förmår att uppnå optimal interaktion 

behöver dock inte betyda att de aldrig lyckas med detta. Avsaknad av respons tyder på 

bristande ”theory of mind”, vilket Bishop (2000) belyser. I föreliggande studie kan ses att 
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respons någon gång uteblir och orsaken till detta skulle kunna vara pragmatiska svårigheter. 

Detta kan bero på att barnet, på grund av dessa brister, inte alltid ser vinsten med gemensam 

förståelse. En annan orsak till detta skulle kunna vara att barnet ej erhållit samtalspartnerns 

uppmärksamhet.  

 

Kommunikationspartnern är av betydelse för hur interaktionen förlöper. En bekant lekkamrat 

tenderar att ha viss förkunskap om sin samtalspartner och detta torde underlätta förståelsen i 

betydande utsträckning.  En vuxen samtalspartner kan stödja och locka barnet till att använda 

de nyss nämnda kommunikativa medlen. Eriksson (2006) menar att den vuxne ofta står för att 

försöka uppnå förståelse i samtal. Detta var ett mycket utmärkande drag i föreliggande studie. 

Genom frågor, återkoppling och bekräftelse försökte logopeden genomgående att uppnå delad 

förståelse. Vid vissa tillfällen använde sig logopeden av tecken som stöd till tal för att 

förtydliga och stödja förståelsen ytterligare. Logoped-barnsamtalen var mer asymmetriska i 

jämförelse med barn-barnsamtalen, på grund av logopedens frekventa användning av frågor, 

återkoppling, bekräftelse samt tecken som stöd. Detta medförde att logopeden fick/tog en 

ledande roll i samtalet. Barn-barndialogerna präglades mestadels av jämlika 

dominansegenskaper. Vid enstaka tillfällen kom något barn att dominera en del av samtalet. 

Detta kunde exempelvis ses då något av barnen inte gav adekvat respons på den andres 

initiativ. 

 

Vidare visar förhandenvarande studie att barnen tillsammans med logoped använde sig av ett 

mer varierat lexikon och ett mer utvidgat händelseförlopp i leken. Detta belyses även av 

Hansson et al. (2000) som menade att interaktionsstilen hos barn med språkstörning påverkas 

av samtalspartnern, vilket innebär att barnet talar mer och använder varierande ord i högre 

utsträckning i samtal med den vuxne. 

 

I enstaka situationer kan observeras att barnen förefaller vara obekväma och osäkra i lek 

tillsammans med samtalspartnern. Detta visar sig genom att barnet förställer rösten vid 

inadekvata tillfällen där det inte fyller någon funktion, vilket kan bero på att 

samtalssituationen av olika andledningar kan kännas konstlad och barnet inte vet hur det ska 

agera. Detta kan även bero på att de någon gång blev sammanförda med en lekkamrat som de 

i regel inte är vana vid att interagera med. Vid samtal med logopeden skulle orsaken även 

kunna vara att rollerna i leken tillsammans med logoped inte överensstämmer med de 
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naturliga rollerna i vardagen. Det bör dock betonas att generellt accepterade barnen 

konversationspartnern och leksituationen förnöjt. 

 

Slutsatser 

De kommunikativa medel som tagits upp i denna studie, exempelvis initiativ och respons, 

återkoppling och förhandling, har uppmärksammats vara av stor vikt för att uppnå gemensam 

förståelse. Barnen i denna studie visar prov på samtliga dessa medel. Vissa sekvenser visar 

dessutom relativt avancerat språkbeteende såsom återkoppling genom fullständigt yttrande. 

Samtalsanalys har visat sig vara ett bra verktyg för att åskådliggöra både styrkor och 

svagheter i barnens kommunikativa färdigheter.  Samtalsanalys vid logopedisk bedömning 

kan användas som ett komplement till formella test av språklig förmåga, då den visar hur barn 

naturligt klarar att interagera i samtal. Test visar framförallt språkliga brister medan 

samtalsanalys åskådliggör först och främst styrkor, men även brister i barnets spontantal. 

Resultaten i föreliggande studie visar att den vuxne kan stödja barnets kommunikation, så att 

barnet får ett mer varierat lexikon och en mer utvidgad konversation. Detta fenomen är något 

som därmed borde utnyttjas. Efter att ha medvetandegjort kommunikativa styrkor och 

svagheter hos barnet kan dessa utvecklas i barnets vardag genom rollek samt att den vuxne 

finns med vid lek för att stötta konversation. Detta skulle exempelvis kunna ske vid 

situationer där barnet inte själv klarar att respondera eller be om förtydligande. På detta sätt 

kan den kommunikativa förmågan övas upp, vilket kan främja barnets sociala kompetens. 

Logopeden torde ha en betydande roll genom handledning av denna kommunikativa träning i 

vardagen. 

 

Framtida studier 

I föreliggande studie framkom att barnen med språkstörning hanterade samspel relativt väl.  

Det vore därför av intresse, i framtida studier, att studera samtal av barn med språkstörning 

och jämföra dessa med samtal av en kontrollgrupp bestående av barn med typisk 

språkutveckling. Av betydelse vore även att studera dialoger mellan barn med språkstörning, 

som inte vistas på språkförskola, och jämföra dessa med barnen i förhandenvarande studie. 

Genom större kunskap om hur barn med språkstörning hanterar social interaktion i det 

vardagliga livet, desto precisare stöd kan vuxna i omgivningen bidra med för barnets 

utvecklande av denna förmåga. Då studier av samtal mellan jämnåriga barn med 

språkstörning förefaller vara i det närmaste obefintliga vore det av stort värde att studera 

ämnet ytterligare.   
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Bilaga 1 
 
Information till föräldrar 
 
Till berörda föräldrar på språkförskolan! 
 
Vi är två studenter, Gabriella Emanuelsson och Johanna Håkansson, som studerar på 
logopedprogrammet vid Hälsouniversitetet i Linköping. Logopedutbildningen är ett fyraårigt 
program och vi går nu näst sista terminen. Till våren ska vi skriva vårt examensarbete. Barn 
med språkstörning ligger oss varmt om hjärtat och därmed ämnar vi skriva vår uppsats inom 
detta område. Vår handledare för examensarbetet är legitimerad logoped Christina 
Samuelsson. 
 
Vi har valt att studera hur barn med språkstörning når gemensam förståelse med varandra i 
naturlig lek, d v s hur barnen gör för att båda parter ska veta att man talar om samma sak. Vi 
är både intresserade av att studera välfungerande och mindre välfungerande avsnitt i samtal, 
för att sedan kunna se vilka faktorer som bidrar till att samtalet blir välfungerande. Inom 
ramen för detta arbete ingår att samla in talmaterial och analysera det.  
 
Vi kommer att spela in ditt barn på ljud och videoband när de pratar med en kompis eller en 
logoped på förskolan. Barnet behöver inte prestera något särskilt utan vi är intresserade av hur 
han/hon agerar naturligt. Vi vill att detta ska ske i en så avslappnad miljö med så få 
störningsmoment som möjligt. Detta ska kunna ske genom att vi inte är närvarande i det 
aktuella inspelningsrummet vid inspelning utan vi lämnar barnen själva i ett rum med 
lekmaterial så att vi på ett naturligt sätt kan se hur de leker och samspelar. Barnen kommer 
naturligtvis inte lämnas helt utan uppsikt. Vi kommer efter inspelningstillfällena att lyssna på 
ljudbanden och titta på videofilmerna och teckna ner det som sägs mellan barnen för fortsatta 
analyser. Studien beräknas äga rum under januari –07. Vid frågor kontakta gärna oss.  
 
Vi vore tacksamma om vi kunde få spela in samtal med Ert barn. Vi är mycket noggranna 
med anonymiteten; barnen ges vid inspelningstillfället en kod som sedan används under hela 
projektet. Samtalen kommer endast att användas i forskningssammanhang. Eftersom 
examensarbetet är tidsbegränsat behöver vi ha ert samtycke senast den 18/12-06. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Gabriella Emanuelsson   Johanna Håkansson 
Tfn: X    Tfn: X 
e-mail: X    e-mail: X  
 
Härmed ger vi vårt samtycke till att vårt barn, enbart i forskningssyfte, får spelas in på 
band/video. 
 
 
 
 
………………………………………..  ……………………………………. 
Målsmans namnteckning   Ort och datum 
 
 



 

  
 

Bilaga 2 
Transkriptionsnyckel 

De transkriptionstecken som nyttjats vid föreliggande studie grundar sig på de tecken som 

Norrby (2004) omnämner.  

 

[ ] Hakparenteser används vid överlappande tal på var sin sida av yttrandena och de 

 båda samtalsdeltagarnas yttranden står även i linje med varandra. 

 

(0.5)  Siffra inom parantes indikerar tystnad och presenteras i sekunder. Tystnad kan  

markeras både inom och mellan yttranden. 

 

(.) Punkt inom parantes visar en mikropaus på mindre än 2/10 av en sekund. 

 

. Punkt anger fallande eller final intonation. Det behöver nödvändigtvis inte visa 

slutet på ett yttrande.  

 

? Frågetecken visar stigande intonation, men yttrandet behöver dock inte alltid 

vara en fråga. 

 

¿ Omvänt frågetecken indikerar stigande intonation, dock svagare än vid 

frågetecken.  

 

:: Kolon används efter ett ljud för att visa förlängning av detta. Desto fler kolon 

desto längre utdraget ljud. 

 

Nej Understrykning anger någon form av betoning eller emfas, antingen på grund av 

ökad volym eller tonhöjd. 

 

° Gradtecken visar att yttrandet som följer är märkbart tyst eller mjukt. 

 

°kom° Två gradtecken anger att yttrandet mellan dessa är märkbart tystare än övriga 

yttranden omkring detta. 

 



 

  
 

Nä: En vändande, fallande intonation indikeras genom att ett understruket grafem 

följs av kolon (Tonen vänder nedåt). 

 

Ja: Understruket kolon visar en vändande stigande intonation (Tonen vänder uppåt). 

 

> < Ett yttrande som omges av symbolerna ”mer än” och ”mindre än” tolkas som 

forcerat. 

 

< > Symbolerna ”mindre än” och ”mer än” visar att yttrandet mellan dessa är 

utdraget. 

 

hh Hörbar aspiration anges med ”h” och flera ”hh” visar ännu mer aspiration. 

Inhalation anges med en punkt före ”h”. 

 

$ Skrattande röst indikeras med ”dollartecken”. 

 

((argt)) Dubbla parenteser på var sida om ett yttrande anger författarnas beskrivning av 

omgivningsljud, som inte är yttranden.   

 

(du) Osäker tolkning av ett yttrande anges genom att yttrandet placeras inom 

parentes. 

 

(x) Ett ohörbart yttrande visas genom ett kryss inom parentes. Varje kryss som 

befinner sig inom parentesen representerar ett ohörbart ord.  

 

(du/nu) Två ord inom parentes som separeras av ett snedstreck, indikerar två alternativa 

tolkningar av samma yttrande. 

 

@ Snabel-a anger gester och icke-verbal kommunikation. 
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