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Abstract  

Speech intervention for children with language impairment aims to both strengthen specific 

language skills and to reinforce the ability to participate in interactional contexts. Children 

with language impairment often have problems in interaction; therefore the contributions of 

the conversational partner are of great importance. Thus, the demands are high on the speech 

and language pathologist (SLP) for sense and cohesion in intervention. The aim of the present 

study was to examine how SLPs and children with language impairment interact in language 

intervention. An approach influenced by Conversation Analysis was used in order to identify 

various phenomena that occurred, and their effect on the structure of the interaction was 

analyzed. 

Four SLPs, two men and two women, were enrolled in the study.  They participated in 

intervention with two children with language impairment each, i.e. eight conversations. The 

analysis showed that different forms of feedback and different repair strategies had an impact 

on the interaction. In addition, it was shown that the interactions contained several situations 

related to social face work.  Both differences and similarities were found between the 

participants in the analyzed material. Different interactional patterns of the SLPs appeared to 

affect the outcome of the intervention in different ways.  

Keywords: children with language impairment, conversation analysis, feedback, repair 

strategies, social face work 



Sammanfattning 

Logopedisk intervention för barn med språkstörning har för avsikt att både stärka de specifika 

språkförmågor som brister och att göra barnet mer redo för kommunikativa sammanhang. 

Språkstörning hos barn innebär ofta svårigheter i interaktionen med andra, därför är 

samtalspartnerns agerande av stor betydelse. Således är kraven på logopeden stora för att 

skapa mening och sammanhållning i interventionen. Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka hur logopeder och barn med språkstörning interagerar vid behandling av 

språkstörning. Ett arbetssätt influerat av Conversation Analysis användes för att belysa olika 

fenomen som förekom i interaktionen och vilken inverkan dessa hade på interaktionens 

struktur. 

I studien deltog fyra logopeder, två män och två kvinnor med två behandlingsbesök av barn 

med språkstörning vardera, således åtta samtal. Intressanta fenomen som förekom var olika 

typer av återkopplingar, reparationer och ansiktshotande situationer. Det förelåg både 

skillnader och likheter mellan deltagarna i det analyserade materialet. Logopedernas olika 

interaktionsmönster förefaller påverka interventionen på olika sätt.  

 

Nyckelord: barn med språkstörning, samtalsanalys, återkoppling, reparationer, ansiktshot 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de hjälpsamma logopeder som låtit sig exponeras i studien och 

tagit sig tid för deltagande. Dessutom vill vi tacka de barn som medverkat och därmed gjort 

studien möjlig. Tack till Lars Andersson för god hjälp med teknisk utrustning. Sist men inte 

minst vill vi tacka vår handledare, Christina Samuelsson, för ovärderligt engagemang, stort 

stöd och värdefulla råd under uppsatsarbetets gång. 
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Inledning  

Samtalsanalys i behandlingssituationen har i Storbritannien visat sig vara ett användbart 

verktyg i klinisk praktik, då den ger värdefull information om terapeutiska strategier och 

barns responser på dessa (Gardner, 2006). Det finns få svenska samtalsanalytiska 

undersökningar av den logopediska behandlingssituationen. I föreliggande studie är syftet att 

åskådliggöra olika fenomen som förekommer i interaktionen vid intervention av barn med 

språkstörning och diskutera vilka effekter dessa har på samtalens struktur. Tidigare svenska 

samtalsanalytiska studier har enbart inkluderat logopeder som är kvinnor, varför även 

logopeder som är män i detta fall inkluderades. 

Bakgrund 

Språkstörning hos barn 

Diagnosen språkstörning ställs när barns språkutveckling avviker, men övriga 

utvecklingsnivåer är åldersadekvata (Nettelbladt & Salameh, 2007). Språkförmågan delas in i 

områdena fonologi, grammatik och lexikon. Barn med språkstörning kan ha svårigheter med 

en eller flera av dessa domäner, både på produktions- och förståelsesidan. Den pragmatiska 

förmågan, den mer situationsanpassade kommunikationen, kan ses som övergripande 

användning av språkets domäner (Nettelbladt & Salameh, 2007). Upphovet till 

språkstörningar hos barn är ej kartlagt i dagsläget, men att det skulle finnas en enskild orsak är 

mycket osannolikt (Bishop & Mogford, 1993). I en brittisk studie av Law, Garett och Nye 

(2003) framkommer att 6 % av alla förskolebarn har tal- och språksvårigheter utan några 

andra utmärkande utvecklingsförseningar. I en svensk studie uppges att 12 % av fyraåringar 

har någon form av språkstörning och 2 % har en grav språkstörning (Westerlund, 1994). 

Förekomsten är högre hos pojkar, omkring 2-3 gånger vanligare än hos flickor (Leonard, 

1998).  

Den underliggande språkstörningens karaktär kan ändras över tid. Vanligtvis är dock hela 

språkutvecklingen långsam. Många gånger finns tecken på språkstörning redan tidigt i och 

med en försenad eller begränsad jollerutveckling (Bishop, 1997). De första orden och 

meningarna kommer senare än hos andra barn, och det är många gånger besvärligt att lära in 

nya ord. När barn med språkstörning börjar producera satser och meningar är de ofta 

svårförståeliga, även för den närmaste omgivningen. Språkförståelsen kan också vara nedsatt 

(Hansson, 2003).  
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Diagnosgruppen är på intet sätt homogen, då art och grad av språkstörning varierar 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Svårigheterna kan vara lätta, måttliga, grava eller mycket 

grava. Mycket generellt kan sägas att antalet drabbade språkliga områden ökar med graden av 

språkstörning. En lätt språkstörning innebär i de flesta fall att barnet enbart har fonologiska 

problem som vanligtvis är av övergående karaktär. Dock är fonologin den språkliga domän 

där svårigheter oftast har störst inverkan på förståeligheten, utan att andra nivåer behöver vara 

påverkade. Barn med måttlig språkstörning har i regel mer omfattande problem med 

fonologin och även lätta till måttliga svårigheter med grammatiken. Ofta inbegriper en grav 

språkstörning även problem med semantik och lexikon, utöver uttalade fonologiska och 

grammatiska svårigheter. En mycket grav språkstörning innebär svårigheter inom alla 

språkliga domäner, rörande såväl produktion som förståelse (Bishop, 1997; Leonard, 1998). I 

en studie från 2003 framkom att 40 % av barn med språkstörning, oavsett grad, också hade 

prosodiska svårigheter, det vill säga problem med talets rytmiska, dynamiska och melodiska 

egenskaper (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003).  

Språkstörningars inverkan på interaktion 

Barn deltar i olika typer av samtal i takt med utveckling av kommunikativ förmåga och 

samtalsfärdigheter (Liberg, 2003). Grundläggande samtalsfärdigheter som att påbörja ett 

samtalsämne, ge återkoppling och kommentarer, ställa frågor, ge svar samt ge och följa 

uppmaningar har barn i allmänhet utvecklat vid tre års ålder (Strömqvist, 2003). Eftersom 

barn med språkstörning har en begränsad språkanvändning, tar de vanligtvis färre 

kommunikativa initiativ än sina jämnåriga, vilket ofta innebär att de är mer passiva i 

interaktionen (Bishop, 1997). De kommunikativa svårigheterna ökar vanligtvis med graden av 

språkstörning. Vid stora språkförståelsebrister blir problemen med att delta i samtal mer 

markanta och interaktionen blir ofta mer osammanhängande. Barnet gör i högre grad tvära 

byten mellan samtalsämnen, har problem med att hålla tråden och gör oftare egna 

associationer som ej knyter an till föregående yttrande. Detta ställer större krav på barnets 

samtalspartner för mening och sammanhållning, vilket gör interaktionen med personer som 

inte känner barnet särskilt väl mer problematisk. Detsamma gäller för situationer där höga 

krav ställs på barnet (Hansson, 2003). Då språkstörning inte är något statiskt kan 

svårigheterna ta sig uttryck på en mängd olika sätt. De kan variera såväl mellan individer som 

inom samma individ från situation till situation (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Samtalspartnern kan förstärka sina yttranden med hjälp av gester eller tecken som stöd för att 

bidra till ökad förståelse i interaktionen med barn med språkstörning (Nettelbladt et al., 2007).  
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Barn med språkstörning i intervention 

Både klinisk erfarenhet och forskningsresultat tyder på att barn med olika slag av 

språkstörning behöver något utöver den språkstimulans som barn vanligtvis får. Direkt 

språklig intervention ges av en logoped eller annan person med specifik yrkesutbildning 

medan den handledning som ges till personer i barnets omgivning kallas för indirekt 

intervention (Nettelbladt et al., 2007). Behandlingen av barn med språkstörning är inriktad på 

att stärka de språkliga förmågor som brister (Leonard, 1998). Den är specifikt riktad till det 

individuella barnets allmänna utveckling, intressen, motivation och personlighet, men framför 

allt baseras den på en noggrann analys av barnets språkliga och kommunikativa förmåga. Den 

kan vara inriktad på produktion, språkförståelse eller bådadera, beroende på vilka svårigheter 

som föreligger (Nettelbladt et al., 2007).  

Vid fonologisk intervention kan behandlingen syfta till att öka den fonologiska 

medvetenheten. Träningen baseras i hög grad på imitation, elicitering och benämning. 

Elicitering avser olika strategier för att explicit locka fram önskade yttranden hos barn. Ofta 

ges förstärkning genom beröm då barnet producerar den korrekta målstrukturen eller gör ett 

bra försök (Bruce, Hansson & Nettelbladt, 2007; Gardner, 2006). Uppgifterna kan 

inledningsvis vara inriktade på att auditivt diskriminera fonologiskt minimala par för att sedan 

fokusera på produktion av fonologiska kontraster för att häva barnets förenklingsprocesser. 

Behandlingen kan också vara mer artikulatoriskt orienterad (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén 

& Hansson, 2008). Vid grammatisk intervention görs barnet uppmärksamt på problematiska 

grammatiska strukturer i olika stadier. Exempelvis används imitation, eliciterad produktion, 

frågestrategier, berättande till bilder och meningskomplettering i behandlingen (Nettelbladt et 

al., 2007). I en studie av Bruce et al. (2007) beskrivs hur barn med språkstörning i grammatisk 

intervention producerade fler ord och längre yttranden i spontantal med logoped än i den 

traditionella behandlingen. Gällande barnens produktion av de önskade grammatiska 

målstrukturerna var det ingen signifikant skillnad mellan de två kontexterna. 

Behandlingen är fokuserad på barnets behov och förs ur ett dialogiskt perspektiv. Samtal 

mellan logoped och barn med språkstörning följer vanligen en tydlig samtalsstruktur där 

logopeden tar initiativet, barnet förväntas respondera och logopeden slutligen ger en värdering 

av svaret. Detta anses vara en god inlärningsstruktur, men kan leda till innehållsligt och 

strukturellt asymmetriska samtal (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ohrs, 2008). För att 

uppmärksamma sådana strukturer och andra fenomen, kan exempelvis samtalsanalys 

användas (Gardner, 2006).  
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Conversation Analysis 

Det teoretiska ramverket för Conversation Analysis (CA) grundades under sent 60-tal av 

Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson. Analysformen har sitt ursprung i den 

sociologiska inriktningen etnometodologi. Enligt etnometodologin är samhället i oordning 

och människan har strategier för att skapa ordning. Genom att mönster i samhället uppfattas, 

ges metoder att handla efter i vardagen. Reparationer kan till exempel sägas vara en strategi 

för människor att lösa upp missförstånd. Väsentligt inom etnometodologin är att alla 

handlingar är beroende av det sociala sammanhang som de utförs i och att alla ord utgör 

viktiga komponenter. CA utvecklades för att utifrån samtals sekventiella organisation kunna 

studera hur enskilda yttranden kan förstås genom sin placering i en större sekvens av 

kommunikativa handlingar (Hutchby & Wooffitt, 2005; Schegloff, Jeffersson & Sacks 1977). 

Det mest fundamentala antagandet inom CA är att all interaktion är strukturellt organiserad 

och uppvisar identifierbara mönster. Det studeras hur olika yttranden förhåller sig till 

varandra. Inom CA antas alla bidrag till interaktionen vara kontextberoende, vilket innebär att 

ett bidrag i en samtalssekvens endast kan förstås på ett adekvat sätt med samtalskontexten 

som referensram. Bidragen antas även vara kontextförnyande, vilket innebär att ett yttrande 

formar nästa yttrandes kontext. Vidare är alla detaljer i samtal potentiellt viktiga för 

tolkningen och inga delar av interaktionen kan avfärdas som irrelevanta, slumpmässiga eller 

på något sätt felaktiga. Det gäller inte enbart de verbala delarna utan även icke-verbala inslag 

som exempelvis skratt, pauser, tvekljud och visuella fenomen. CA bör baseras på 

transkriberade inspelningar av verklig och naturligt uppkommen interaktion, och då inga 

hypoteser ställs upp i förväg blir analysen förutsättningslös till sin karaktär (Hutchby & 

Wooffitt, 2005; Norrby, 2004).  

Turtagning är det sätt på vilket människan skapar ordning i samtal och den utgör grunden för 

hur en konversation är organiserad (Schegloff et al., 1977). En samtalstur kan vara mycket 

kort och bestå av ett enda ord eller utgöras av ett längre yttrande. Varje tur är självständig och 

pågår så länge den huvudsakliga talaren har ordet (Hutchby & Wooffitt, 2005).  

CA vid kommunikativa funktionsnedsättningar 

Ett mål, då samtalsanalys tillämpas på samtal med personer med kommunikativa svårigheter, 

är att utreda vad det är i samspelet som gör kommunikationen bristfällig. Lika viktigt är att 

hitta de tillfällen då interaktionen fungerar väl. Det är i kommunikationen som en 
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språkstörning blir uppenbar för omgivningen, något som gör samtal viktiga att studera vid 

både språkliga, kommunikativa och kognitiva störningar (Beeke, Maxim & Wilkinson, 2007).  

Den logopediska behandlingen har en uppställning och en rad inslag som man med hjälp av 

CA kan urskilja i de flesta interventionssituationer inom professionen (Gardner, 2006). 

Gardner (1996) upptäckte att logopeder i behandling av barn med språkstörning i hög grad 

använder sig av initiativ-responsinriktad turtagning som medför att barnet får ökad 

fonologisk, metalingvistisk och artikulatorisk träning jämfört med när vuxna utan logopedisk 

utbildning utför samma övningar med barnet. I en annan studie av Gardner (2006) framkom 

det att vuxna som tränar barn med språkstörning kan förbättra sitt interaktionssätt i träningen 

genom tillsyn och stöd från logopeden. Genom att använda CA tillsammans med logopeden 

fick de vuxna råd och stöd i hur de på ett bättre sätt kunde ge initiativ och respons, exempelvis 

genom att ge specificerad återkoppling i form av fonologiska ledtrådar. När detta gjordes 

producerade barnen ett större antal korrekta målljud. Det ledde också till att de vuxna blev 

mer positivt inställda och fick större förståelse för den terapeutiska processen (Gardner, 

2006). 

I en studie av Plejert och Samuelsson (2008) undersöktes logopeders och barns interaktion i 

språkliga testsituationer. Det framkom att de deltagande logopederna i signifikant större 

utsträckning använde sig av återanvändningar i form av speglingar av barnens yttranden i 

testningen av barn med språkstörning än vad de gjorde med normalspråkiga barn i en 

kontrollgrupp. Dessa speglingar kombinerades ofta med ett fall i intonation. Det visade sig 

också att barnen med språkstörning snabbt accepterade och fick förståelse för formatet på 

turtagningen där en spegling direkt följdes av ett nytt initiativ från logopeden i form av en 

fråga (Plejert & Samuelsson, 2008).  

Institutionella samtal 

Ett vårdsamtal, som det mellan logoped och patient, har en rad karaktäristiska egenskaper som 

skiljer sig ifrån strukturen i många av de vardagliga samtal som ingår i vårt privata liv. 

Vårdsamtal har, likt de flesta institutionella samtal, vissa på förhand bestämda syften. Mål- 

eller uppgiftsorienteringen är relativt klar, då syftet är att behandla en viss sak eller lösa ett 

bestämt problem. Det finns ofta fasta rutiner för hur samtalen genomförs. Samtalsdeltagarna 

träder in i rollerna som expert och lekman. Den professionella personen träder således in i sin 

yrkesroll i interaktionen. Det som försiggår under eller efter besöket dokumenteras vanligtvis 
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av experten. Eftersom deltagarna kommer till mötet med olika intressen, kunskaper och 

rättigheter blir interaktionens struktur asymmetrisk (Linell, 1998; Linell, 1991).  

Intersubjektivitet 

Samförståelsen, intersubjektiviteten, kan ses som ett gemensamt mål för deltagarna i ett 

samtal. Delad och ömsesidig förståelse om vad som försiggår byggs upp under samtalet och 

aktörerna i interaktionen beaktar varandras förmodade avsikter och förutsättningar för att 

uppnå detta (Norrby, 2004). Förståelse av en tur innebär inom CA såväl att personen förstått 

att turen är avslutad som insikt i betydelsen av innehållet. Pauser spelar en väsentlig roll i 

interaktionen och är vanligt förekommande och naturliga inslag i samtal. De kan också ge 

upphov till missförstånd eller problem i kommunikationen (Hutchby & Wooffitt, 2005). 

Kommunikativa sammanbrott, startar ofta med yttranden som är icke-relevanta eller inte 

ämnesmässigt knyter an till föregående yttrande. De inträffar när den gemensamma 

förståelsen i samtalet begränsas. Detta uppdagas ofta genom reparationer eller om 

samtalspartnern efterfrågar ett förtydligande. Orsaker till sammanbrott kan exempelvis vara 

fonologiska, lexikala, semantiska, pragmatiska och icke-verbala problem, ofullständiga 

yttranden eller minskad ljudvolym (Yont, Hewitt & Miccio, 2002).  

Återkoppling 

Genom att på olika sätt ge respons kan en samtalsdeltagare signalera att han eller hon vet vad 

som försiggår i interaktionen. Återkopplingar är något grundläggande som bidrar till 

samförståelsen i samtal och fungerar ofta som fortsättningssignaler. De består vanligtvis av 

småord som till exempel ”a”, ”ja” och ”mm” eller små nickningar eller huvudskakningar. Ofta 

förekommer dessa under talarens pågående tur då samtalspartnern fyller i pauser eller 

överlappar det sagda med olika fortsättningssignaler (Norrby, 2004). Att bekräfta genom att 

repetera föregående talares yttranden är en typ av respons som stärker samförståelsen. Genom 

dessa visar man uppmärksamhet, engagemang och förståelse för det som samtalspartnern sagt 

(Schegloff, 1993). I behandling av barn med språkstörning är bekräftelse av föregående 

samtalstur av betydelse också för att de fungerar som extra auditiv information för barnet 

(Bishop, 1997). Med hjälp av CA beskrev Gardner (2006) vikten av att inte enbart ge positiv 

respons på de yttranden som är helt korrekta i interventionen av barn med språkstörning, utan 

även berömma de ”bra försöken” som når upp till en på förhand bestämd målnivå. 

Reparationer 

Med reparationer menas de handlingar som utförs av en samtalsdeltagare för att handskas med 

problematiska situationer i interaktionen (Schegloff et al., 1977). Då problem uppstår och 



7 

 

intersubjektiviteten brister eller riskerar att brista kan en reparation vara nödvändig för att 

säkerställa samtalets fortlöpande. Reparationer kan också utgöras av korrigeringar till följd av 

felsägningar.  

Reparationer delas in i självreparationer och annan-reparationer. En självreparation utförs av 

den samtalsdeltagare som gett upphov till problemet och en annan-reparation utförs av en 

samtalspartner. I jämlika samtal är självreparationer att föredra då de anses vara minst 

ansiktshotande. Reparationerna delas också upp utifrån vem som tar initiativet till att göra 

dem och kan således vara annan-initierade eller självinitierade (Schegloff et al., 1977).   

En annan-initierad självreparation sker på initiativ från någon av samtalspartnerna, men 

lämnar öppet för den samtalsdeltagare som orsakat problemet att själv reda ut det och reparera 

sitt yttrande i en påföljande tur (Schegloff et al., 1977). Vid en annan-initierad annan-

reparation tar samtalspartnern både initiativet till och utför reparationen (Schegloff, 2000). 

Annan-initiering av en reparation består ofta av frågeord som exempelvis ”va?” eller ”vad sa 

du?”. Uppstår det oklarheter huruvida intersubjektivitet föreligger eller ej kan en 

tolkningsmarkör som exempelvis ”så du menar (x)?” användas (Lindström, 2006). Annan-

initierade reparationer är mer vanligt förekommande i vuxen-barnsamtal (Schegloff et al., 

1977). 

Vid en självinitierad självreparation uppmärksammar samtalsdeltagaren som gett upphov till 

oklarheten själv det problematiska och reparerar därefter sitt eget yttrande (Schegloff et al., 

1977). En självinitierad självreparation markeras ofta som ett avbrott, en paus, ett tvekljud, en 

repetition eller inskottsfras som ”vahettere” (Lindström, 2006). En självinitierad annan-

reparation sker då samtalsdeltagaren som orsakat problemet själv åskådliggör det 

problematiska och samtalspartnern sedan hjälper till med att göra reparationen (Schegloff, 

2000). 

Barn med språkstörning och reparationer  

Gardner (2006) beskriver hur självreparationer spelar en viktig roll i den terapeutiska 

processen vid behandling av barn med språkstörning. I ett tidigt skede av interventionen 

förekommer främst annan-reparationer som i regel är annan-initierade då terapeuten i 

nästföljande samtalstur vanligtvis påpekar förekomsten av ett felaktigt målljud eller målord. 

Därefter producerar terapeuten ofta ljudet eller ordet för barnet att imitera. Senare i 

behandlingsprocessen är förhoppningen att barnet utvecklats till en nivå där det själv rättar 

sina fonologiska felsägningar efter bara en ledtråd eller signal från terapeuten med begäran 
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om förtydligande. Denna typ av annan-initierad självreparation är mer sofistikerad och kräver 

viss metalingvistisk medvetenhet hos barnet. Dessutom är en god strategi från terapeuten 

nödvändig för att locka fram ljudet eller ordet utan imitation. Gardner fann denna kompetens i 

hög utsträckning hos en grupp logopeder, men då mammorna till barnen utförde samma 

uppgift hade de svårigheter med att initiera barnen till självreparation. Ett fortsatt mål i 

interventionen är att barnet ska tillägna sig förmågan till självinitierade självreparationer och 

således rätta sig själva direkt efter att de producerat ett felaktigt målljud (Gardner, 2006). 

Exempelvis kan Metafonmetoden användas för att uppnå denna typ av reparationer, en 

terapimetod som används i såväl Storbritannien som Sverige, med syfte att hjälpa barn med 

fonologiska problem att utveckla sin förmåga att uppfatta språkljud. Metoden gör att barnens 

förståelse för hur språkljuden är organiserade ökar, vilket leder till förbättrad språklig 

medvetenhet (Howell & Dean, 1986). 

Ansiktshot 

Begreppet ”ansikte” beskrevs första gången av Goffman (1967). Han beskrev att varje gång 

en människa deltar i någon form av social interaktion har denne ett ansikte. Detta sociala 

ansikte kan behållas och stärkas men också tappas. Därför kräver ansiktet ett ständigt 

underhåll (Brown & Levinson, 1987). Brown och Levinson (1987) tar upp två olika sorters 

ansikte, negativt och positivt. Ett negativt ansikte innebär ett behov av att inte bli störd, att få 

ha sitt personliga utrymme och sin frihet att handla i behåll. En persons negativa ansikte kan 

hotas om denne uppmanas att utföra en handling eller tilltalas på ett sätt som inkräktar på 

personens integritet. Ett positivt ansikte innebär en persons önskan att accepteras och vara 

omtyckt av de andra deltagarna i interaktionen. En persons positiva ansikte hotas till exempel 

om en annan deltagare i samtalet visar oenighet eller kritiserar denne (Brown & Levinson, 

1987).  

I all interaktion finns ett ömsesidigt intresse mellan deltagarna att bibehålla sitt eget och 

andras ansikten och interagerandet styrs till stor del av detta (Hulterstam & Nettelbladt, 2002; 

Brown & Levinson, 1987). Vissa handlingar i interaktionen kan vara ansiktshotande och för 

att undanröja ansiktshotet i dessa situationer kan olika strategier, ibland kallade taktstrategier, 

användas. Dessa delas in i respektstrategier, negative politeness och solidaritetsstrategier, 

positive politeness (Norrby, 2004; Brown & Levinson, 1987). Respektstrategierna syftar till 

att tillfredställa det negativa ansiktet, vilket kan åstadkommas bland annat genom ursäkter 

eller en flyttning av fokus från personen. Solidaritetsstrategierna syftar däremot till att 

tillfredställa det positiva ansiktet. För att lyckas med detta bör personen känna sig sedd och 
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omtyckt, vilket kan uppnås genom exempelvis komplimanger och uppbackningar (Brown & 

Levinson, 1987).  

En strävan i behandling av barn med språkstörning är att få barnet att känna sig tryggt och 

behandlat med respekt. Hulterstam & Nettelbladt (2002) menade i sin studie att direkt rättning 

av barns tal är en potentiellt ansiktshotande handling eftersom det kan innebära att barnet i 

vissa avseenden görs inkompetent. Studien åskådliggjorde att barn som genomgick 

traditionell fonologisk behandling, flera gånger uppvisade tecken på att de kände sig 

ansiktshotade då logopeden efter uppmaning om imitation förkastade eller inte alls 

kommenterade barnets svar. Studien visade också att behandling med Metafonmetoden var 

mindre ansiktshotande som en konsekvens av att logopeden enligt metoden kommenterar 

barnets svar, vanligtvis ur ett metalingvistiskt perspektiv (Hulterstam & Nettelbladt, 2002). 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur logopeder av båda könen och barn med 

språkstörning interagerar vid behandling av språkstörning. Vidare syftar studien till att belysa 

olika fenomen som förekommer i interventionen och diskutera vad dessa kan ha för inverkan 

på interaktionens struktur. 

Metod och material 

Deltagare 

I studien deltog fyra yrkesverksamma logopeder, två kvinnor och två män. De deltagande 

logopederna blev tillfrågade utifrån kriteriet att de arbetade med barn. Patienterna som 

efterfrågades var barn med språkstörning i behandling, två per logoped, totalt åtta stycken. 

Logopederna uppmanades att välja barn som troligen skulle producera något hörbart språk i 

behandlingssituationen, men att de i övriga avseenden inte skulle välja något särskilt barn. 

Urvalet av både barn och logopeder kan sägas vara av typen bekvämlighetsurval då de barn 

vars föräldrar lämnat samtycke och hade ett inbokat besök under en viss tidsperiod valdes ut. 

Logopeder och föräldrar till barnen var positivt inställda till deltagande i studien. Två samtal 

per logoped, med två olika barn med språkstörning studerades. Samtliga barn tilldelades ett 

kodnamn ur berättelser av Astrid Lindgren. Information om barnens ålder och typ av 

språkstörning inhämtades från respektive logoped.  
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Tabell 1 

Deltagande barn 

Barn Kön Ålder Språkstörning Logoped  

Ida  Flicka 5:7 Fonologisk 1 Kvinna 

Emil Pojke 5:3 Fon. & gram. 1 Kvinna 

Bosse Pojke 5:4 Fonologisk 2 Kvinna 

Kajsa Flicka 5:7 Fonologisk 2 Kvinna 

Anna Flicka 5:1 Fon. & gram. 3 Man 

Olle Pojke 5:4 Fonologisk 3 Man 

Pelle Pojke 5:11 Fonologisk 4 Man 

Ronja Flicka 4:10 Generell 4 Man 

Material och procedur 

Materialet består av åtta olika logoped-barnsamtal. Alla samtal består av hela 

behandlingstillfällen av barn med språkstörning. Mammorna till merparten av barnen 

närvarade i behandlingsrummen. Logopederna fick inga särskilda instruktioner inför besöken. 

Samtalen har spelats in med både ljud- och videoupptagning. Kameran som användes var av 

typen Sony Handycam DCR-SR35E och ljudupptagningarna gjordes med M-Audio 

Microtrack II. För att uppnå en så naturlig behandlingssituation som möjligt var 

materialinsamlarna inte med i rummet under besöket.  Samtalsforskare har kunnat visa att 

video- och ljudspelare har mycket liten påverkan på deltagarna (Norrby, 2004).  

Analys 

Videoupptagningarna studerades i Windows Media Player och datoranalysprogrammet Praat 

användes för uppspelning av ljudfilerna. Grovtranskriptioner gjordes av ljud- och 

videoupptagningarna i helhet. Därefter undersöktes dessa grovtranskriptioner grundligt för att 

hitta utdrag innehållande fenomen av potentiellt intresse. För att kontrollera 

grovtranskriptionernas tillförlitlighet användes återigen ljud- och videoupptagningarna för de 

potentiellt intressanta delarna. Därefter fintranskriberades dessa utdrag. För både 

fintranskriptionerna och delar av grovtranskriptionerna användes en transkriptionsnyckel 

(Bilaga 1). Då vissa intressanta fenomen som återkopplingar och reparationer förekom i flera 

olika behandlingsbesök valdes utdragen i viss mån ut med hänsyn till att få en jämn 

fördelning mellan de deltagande logopederna. Transkription och analys har influerats av de 

konventioner och idéer som finns inom CA.  
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Etiska överväganden 

Logopeder och föräldrar till medverkande barn fick genom varsitt informationsbrev kunskap 

om vad deltagande i studien innebar (Bilaga 2 och 3). De lämnade också ett skriftligt 

samtycke till deltagande i studien. Materialet har hanterats med försiktighet och endast 

personer som är involverade i studien har kunnat ta del av materialet. Genom avidentifiering 

har hänsyn tagits till logopedernas och patienternas anonymitet och integritet.  

Resultat 

I resultatet redovisas och analyseras olika fenomen som förekommer i interaktionen mellan 

barn och logoped under behandlingsbesöken i det studerade materialet. De fenomen som tas 

upp är återkoppling, elicitering, reparationer, ansiktshot och barns initiativtagande.  

Återkoppling 

Återkoppling förekommer i alla de analyserade samtalen, men det är nästan genomgående 

logopederna som ger återkoppling till barnen.  

Återkoppling vid fonologisk intervention 

Vid fonologisk intervention förekommer olika typer av återkoppling, till exempel instruerande 

återkoppling, återanvändningar som återkoppling, återkopplingar vid bra försök och ibland 

också sparsam återkoppling.  

Instruerande återkoppling 

Utdrag 1 är ett typiskt exempel på instruerande återkoppling.   

Utdrag 1 

Logoped 3 och Olle tränar bakre ljud 

1. O: t 

2. (0.4) 

3. L: $där tror ja tungan$ åkte upp li::te ja¿ (0.4) ºgör denº (.) 

k 

4. (1.2) 

5. O: k  

6. L: ºdär e bra¿º (.) k 

 

I utdraget ger logopeden återkoppling i tur 3 genom att ge detaljerade instruktioner om vad i 

Olles produktion som orsakar det felaktiga målljudet. I tur 5 producerar Olle ljudet korrekt, 

varpå logopeden i tur 6 återkopplar med beröm.  
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Återanvändning som återkoppling 

I de följande två utdragen finns exempel på återkoppling som logopederna ger genom att 

återanvända barnens yttranden.  

Utdrag 2 

Logoped 2 och Kajsa benämner bilder (med /l/ i konsonantkombination) 

1. L: va duktig du är↑ (.) för va va de här?  

2. K: f::licka↑  

3. L: e:n f::licka↑ (.) och e- 

4. K: flu:ga  

5. L. en flu::ga↑ 

6. (0.8)  

7. K: flaska 

8. L: en fla:ska↑ 

9. (0.7) 

10. K: flagga 

11. L: en fla:gga↑ 

12. (1.4) 

13. K: glasögon 

14. L: gla:sögon↑ (.) va e han? då. 

15. K: º*eh*º (0.5) gla:d 

16. L: ha:n e jättegla:d  

17. (0.6) 

18. K: gla:s 

19. L: gla:s va du:ktig du ä: 

20. K: m:: 

 

I utdrag 2 använder logopeden genomgående återanvändningar som återkoppling. De kan vara 

isolerade som i tur 5 eller expanderade som i tur 16 och i tur 19 där logopeden berömmer 

Kajsa. Att Kajsa genomgående i utdraget producerar korrekta målord skulle kunna vara ett 

resultat av logopedens återanvändningar. Återkopplingarna fungerar även som en signal om 

att fortsätta med nästa bild. Denna typ av återkopplingar har visat sig vara vanligt 

förekommande i logopedisk intervention av barn med språkstörning. Återanvändningarna 

ledde också till att barnen fick förståelse för formatet på turtagningen (Plejert & Samuelsson, 

2008).  

Utdrag 3 

Logoped 1 och Ida fiskar ljudbilder 

1. L: ((knarrig röst)) men va var det där? 

2. I: fuja 

3. L: ↑f:yra (.) vad var det dä f börja på för ljud Ida (0.4)↑f:yra 

4. I: ((pekar på raketbilden)) 

5. L: just det (3.0) va bra 
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6. (3.0) 

7. L: å ↑nu då¿ (1.5) va vare ↑där då? 

8. I: en shtog 

9. L: en ↑s:åg °ja° (0.3) vilket ljud börjar ↑den på?  

10. I: ((pekar på ormbilden)) 

11. L: °ja° ormljudet va bra 

 

Även i utdrag 3 tycks samförståelsen mellan deltagarna vara god. Logopeden tar initiativ 

genom att ställa tydliga frågor i tur 1, 3, 7 och 9. Ida ger verbal respons i tur 2 och 8 och 

genom att peka i tur 4 och 10. Logopeden återkopplar i tur 3, 5, 9 och 11 genom 

återanvändning av Idas responser, både genom att repetera målord och verbalisera 

ljudbilderna. I tur 5 och 11 ger hon dessutom beröm. Att som logopeden bekräfta genom att 

repetera Idas yttranden är en typ av respons som stärker samförståelsen (Schegloff, 1993).  

Återkoppling vid bra försök 

Utdrag 4 och utdrag 5 är två tydliga exempel på återkoppling vid bra försök.  

Utdrag 4  

Logoped 1 och Emil tränar ljud 

1. E: ((producerar ett odistinkt glottalt ljud)) 

2. L: ((pekar gillande på Emil)) så↑ bra↑ men jag vet inte riktigt 

vad du gjorde (.) me munnen nu (1.0) vi provar igen↑ sj::: 

3. E: sj::::  

4. L: ºjaº bra↑ (.) sj:::: 

 

Logopeden återkopplar i tur 2 genom att berömma Emils yttrande i tur 1, trots att det inte är 

helt korrekt producerat. Att ge berömmande återkoppling även vid produktion som är 

tillfredsställande, om än inte korrekt, har visat sig påverka den fonologiska interventionen av 

barn med språkstörning positivt (Gardner, 2006). Då logopeden i tur 2 signalerar att Emils 

initiala produktion inte riktigt var det efterfrågade, gör han på imitation en omtagning i tur 3 

med korrekt produktion som följd.  

Utdrag 5 

Logoped 4 och Pelle tränar bakre ljud 

1. P: kascha kamellej  

2. L: °va° bra (.) du tänkte på att det skulle va bak hela tiden 

(1.0) kanonbra (.) kasta karameller  

 

Även detta är ett exempel på något som logopeden verkar tycka är ett bra försök. Målet är 

bakre ljud initialt, vilket Pelle också producerar i tur 1. Därför berömmer logopeden honom i 

tur 2, trots att det producerade inte helt överensstämmer med målorden. Dessutom ger 
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logopeden i tur 2 en ledtråd om var ljudet produceras, vilket Gardner (2006) beskriver som 

något som ökar barnets metalingvistiska förmåga.  

Sparsam återkoppling  

I utdrag 6 och 7 ses två exempel på sparsam återkoppling och dess följder. 

Utdrag 6 

Logoped 3 och Anna tränar fonologisk medvetenhet 

1. L: ºp låter den ja° 

2. A: p 

3. L: [m::] 

4. A: [p]   p 

5. L: å så har vi ju också en bild för eh (3.0) de där andra 

läppljudet som låter b 

6. A: b [b] 

7. L:   [m::] (.) som i Bu:: 

8. A: Bå:: 

9. L: å Ben 

10. A: Ben 

11. L: $uhu::um$ 

 

I utdrag 6 ses exempel på hur logopeden och Anna tillsammans interagerar väl med sparsam 

återkoppling som logopeden ger i form av minimala responser. I tur 1, 5, 7 och 9 fungerar 

logopedens yttranden som modeller som Anna imiterar i tur 2, 4, 6, 8 och 10. Logopeden 

behöver inte uppmana henne till detta då det sker spontant och utan längre pauser, vilket är ett 

tecken på Annas interaktionella kompetens. Hon förefaller förstå att hon kan göra en relevant 

nästa handling utan att bli ombedd att göra det. Det är vanligt att återkopplingar består av 

minimala responser och de bidrar till samförståelsen i samtal då de fungerar som 

fortsättningssignaler (Norrby, 2004). Anna producerar korrekta målljud i utdraget, varför 

deras gemensamma syfte med interaktionen ytterligare tycks uppnås. 

Utdrag 7 

Logoped 3 och Olle producerar /k/ 

1. L: så (.) men (.) orkar du prova lite till?  

2. (0.4) 

3. O: m::  

4. L: um: 

5. (2.2)  

6. L: k 

7. (0.9) 

8. O: t 

9. (0.8) 
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10. L: ºtror vi gör de här igen nuº (.) k 

11. (0.6) 

12. O: t 

13. (2.2) 

14. L: en gång till (.) k 

15. (0.5) 

16. O: t 

17. (0.5) 

18. L: .hhhh å e:n gång till¿ 

19. (1.0) 

20. O: t  

21. (1.0) 

22. L: e:n gång till¿ 

 

I utdraget ovan är logopedens återkoppling ytterst begränsad och ger ingen tydlig information 

om huruvida Olle gjort rätt eller fel. I turerna 10, 14, 18 och 22 uppmanar logopeden Olle att 

säga ljudet igen. Dock sker detta på ett sådant sätt att det sannolikt är svårt för honom att 

förstå om han gjort rätt eller fel. Att återkopplingen i utdrag 7 inte är tillräcklig blir tydligt 

eftersom Olle i tur efter tur fortsätter att producera det felaktiga målljudet. Eftersom han i 

utdrag 1 åstadkommer det aktuella målljudet har han förmågan att producera det. Att inte alls 

kommentera barns svar i interventionen har också visat sig öka ansiktshotet (Hulterstam & 

Nettelbladt, 2002). 

Återkoppling vid grammatisk intervention 

De utdrag som följer är tagna från den grammatiska interventionen och innehåller exempel på 

förstärkt återkoppling och målstrukturen som återkoppling. 

Förstärkt återkoppling 

Utdrag 8 är ett exempel på förstärkt återkoppling.  

Utdrag 8  

Logoped 4 och Ronja tränar prepositioner med hjälp av bilder 

1. L: ((visar barnet en bild)) var sitter han då? 

2. R: i: sin cykel å cykla 

3. L: a::↑(.) ja tror att han har satt sig (.) på 

cykeln((förstärker med gest)) 

4. R: °m:° inte under den((förstärker med gest))  

5. L: $de går ju inte under cykeln$ ((skakar på huvudet)) man 

måste sitta på cykeln (.) annars kan man ju inte cykla eller 

hur? 

Intersubjektiviteten mellan logopeden och Ronja förefaller vara god i utdrag 8. Då Ronja inte 

ger den korrekta prepositionen i tur 2 försöker logopeden bidra till ytterligare förståelse 
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genom att förstärka återkopplingen med en gest i tur 3. Logopedens användning av gester som 

förstärkning tycks underlätta Ronjas förståelse av strukturen eftersom hon i tur 4 tar ett eget 

initiativ i interaktionen samtidigt som hon gör en gest. Logopeden ger respons på detta i tur 5 

genom att skratta och expandera hennes yttrande. Därefter fortsätter de med en ny bild. Att 

använda gester som logopeden gör i detta utdrag är mycket välfungerande i interaktionen med 

barn med språkstörning för att förstärka och förtydliga yttranden (Nettelbladt & Salameh, 

2007).  

Målstrukturen som återkoppling 

I utdrag 9 och 11 ger logopederna de önskade grammatiska målstrukturerna som återkoppling 

till barnen.  Utdrag 10 och 12 innehåller följderna av återkopplingen.  

Logoped 1 och Emil tränar grammatiska strukturer 

Utdrag 9 

1. L: nä:ä de gjorde de inte Emil (.) då e de din tur 

2. (paus) 

3. E: finte ett guelt öda hä 

4. L: du undrar om jag har ett gult öga↑ (.) nä det har jag inte↓ 

det finns i sjön↓ 

Utdrag 10 

1. L: va behöver du nu↑ 

2. E: e::h ta ha du ett rött hut 

3. L: bra Emil↑ har du ett rött hus↑ frågade du mig (.) NEJ det har 

jag ju inte↓ det finns i sjön↓ 

 

I denna spelsituation återanvänder logopeden genomgående Emils yttranden genom att 

upprepa hela målfrasen och uppmana till användning av den korrekta syntaxen, vilket Emil 

gör i de flesta fall då han imiterar logopeden. I utdrag 9 finns ett exempel på en sådan 

återanvändning då Emil i tur 3 producerar en felaktig målstruktur för den aktuella situationen. 

Den önskade produktionen är ”har du ett gult öga?”. Logopeden återger därför frasen i sin 

korrekta form i tur 4. Däremot påpekar logopeden mycket sällan under spelandets gång att 

Emil producerar meningarna felaktigt, så ej heller i utdrag 9. Då Emil långt senare i övningen, 

i tur 2 i utdrag 10, första gången direkt ställer frågan i korrekt form ger logopeden entusiastisk 

återkoppling i form av beröm och en återanvändning av frasen i tur 3.  

 
Logoped 4 och Ronja tränar prepositioner 

Utdrag 11 

1. R: en kille (.) en kille >å en tjej< 

2. L: ja (.) och du tjejen vart står hon nånstans nu då? 
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3. R: °me killen° 

4. L: ja hon står <mellan dom> nu va 

5. R: mm 

6. L: >en kille här och en kille där< och så står hon (.) mitt i 

(.) mellan (1.0) killarna (.) eller hur ↑ (.) ja (5.0) °åsså ska 

vi se här° 

7. R: en tjej och en pantej 

   panda 

Utdrag 12 

1. L: men var är bollen nu då (.) den har dom (5.0) mitt ↑ 

2. R: emellan  

3. L: jättebra↑ mellan sej har dom bollen (.) den är mitt emellan 

pojkarna (.) en pojke där å en pojke där och bollen (.) mitt 

emellan↑ (3.0) nu är det sista bilden ska vi se ronja (.) å vad 

har vi då  

 

Logopeden och Ronja tittar på bilder där den önskade strukturen är ”mitt emellan”. Då Ronja 

ej producerar målstrukturen i tur 3 i utdrag 11 ger logopeden henne den efterfrågade 

prepositionen i tur 4. För att förtydliga och återigen ge den korrekta strukturen repeterar han 

den i tur 6. Det är en strategi som logopederna i det studerade materialet förefaller använda 

regelbundet i den grammatiska interventionen, snarare än att påpeka felen. Efter att ha fortsatt 

med liknande bilder i cirka 40 turer ger Ronja slutligen, efter minimal prompt från logopeden 

i form av ”mitt” med stigande intonation, den efterfrågade responsen i tur 2 i utdrag 12. I tur 3 

ger logopeden entusiastiskt beröm och upprepar målstrukturen två gånger. Därefter återstår 

det bara en bild i övningen, på vilken Ronja inte ger korrekt respons. 

Elicitering 

Logopederna använder sig av varierande strategier för att locka fram målstrukturer ur barnen. 

Eliciteringsstrategier, såsom prompting, utgör en viktig del av den logopediska interventionen 

(Bruce et al., 2007). I utdrag 13, 14 och 15 använder sig logopederna av olika 

eliciteringsstrategier.  

Utdrag 13 

Logoped 4 och Pelle tränar /k/ 

1. L: va e det som händer med vattnet i grytan det (.) k- 

2. P: kokaj 

 

I utdrag 13 ger logopeden ett isolerat ljud som prompt i tur 1 vilket är tillräckligt för att Pelle 

ska producera det korrekta målordet i tur 2. 

Utdrag 14 
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Logoped 4 och Pelle tränar /k/ 

1. P: ka 

2. L: kall- kalle kanin e (.) ka 

3. P: ka 

4. L: ka? 

5. P: kall 

 

I detta utdrag jämfört med utdraget ovan krävs det mer information från logopeden för att 

Pelle ska producera målordet. I tur 2 ger logopeden prompting i form av den önskade 

kontexten som avslutas med halva målordet. Då Pelle fortfarande inte ger korrekt respons i tur 

3 använder sig logopeden av en frågande intonation i tur 4, vilket eliciterar det efterfrågade 

målordet.  

Utdrag 15 

Logoped 2 och Bosse tränar finalt /l/ 

1. L: kan du 

2. L: (3.0)((gör en gest med tungan)) 

3. B: å:j 

4. B: ((harklar sig)) 

5. L: å så har du du vet den där l:: på slutet 

 

Logopeden använder sig av en artikulatorisk gest som eliciteringsstrategi då hon i tur 2 formar 

ljudet /l/ med tungan. Bosse ger inte korrekt målljud i tur 3 varpå logopeden ger återkoppling 

med en ledtråd i tur 5. Hon ber honom inte försöka igen och de fortsätter med en annan bild. 

Reparationer 

Det är god förekomst av reparationer i det analyserade materialet. De typer som förekommer 

är annan-initierad självreparation, annan-initierad annan-reparation, självinitierad 

självreparation och självinitierad annan-reparation. Det förefaller vara logopederna som tar 

flest initiativ till att reparera. Annan-initierade reparationer har också i tidigare studier visat 

sig vara mer vanligt förekommande i vuxen-barnsamtal (Schegloff et al., 1977).  

Annan-initierad självreparation 

Utdrag 16 visar hur en annan-initierad självreparation kan se ut.  

Utdrag 16 

Logoped 2 och Kajsa tittar på bilder 

1. K: påster 

2. L: ((tittar på Kajsa håller upp bilden och rynkar näsan)) 

3. K: PLåster 

4. (1.2) 

5. L: PL:åster 
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Då Kajsa ej producerar /l/ i målordet initierar logopeden i tur 2 en reparation då hon genom att 

rynka på näsan och hålla fram bilden får Kajsa att reparera sig själv i tur 3. Detta tycks vara 

en sådan effektfull gest att den fungerar som en reparationsinitiation. Denna typ av annan-

initierad självreparation kräver att barnet utvecklats till en nivå där det själv kan korrigera sina 

felsägningar på uppmaning, eller som i utdrag 16 bara med en ledtråd från terapeuten 

(Gardner, 2006).  

Annan-initierad annan-reparation 

Utdraget nedan innehåller en annan-initierad annan-reparation.  

Utdrag 17 

Logoped 1 och Ida tränar frikativor 

1. L: du va e de hä::r för nånting då? 

2. B: a hu::k 

3. L: ett hus::↑ ja de slutade också på ormljudet 

 

I tur 3 tar logopeden initiativet till att reparera Idas yttrande och reparerar genom att 

återanvända målordet med korrekt fonologi. Sedan försöker logopeden göra henne medveten 

om vad som gick fel genom att ge en fonologisk ledtråd. Därefter fortsätter övningen med 

andra bilder. Cirka 20 turer senare då målordet återkommer producerar Ida finalt /s/. Annan-

initierade annan-reparationer utförs oftast som i utdrag 17, i omedelbar närhet till den 

felaktiga turen. De är vanligast förekommande i ett tidigt skede av interventionen (Gardner, 

2006).  

Självinitierad självreparation 

Utdrag 18 och 19 är tydliga exempel på när barnen själva initierar självreparationer.  

Utdrag 18 

Logoped 3 och Olle har fonologisk medvetenhetsträning 

1. L: rök ja:: (0.4) .hh hörs de nått k när man säger rök? 

2. (0.9) 

3. O: nä:ä  

4. (1.5) 

5. L: ((börjar säga något, men blir avbruten))  

6. O: just de hh (.) i sut[et] 

7. L:           [$u]hum$ 

8. (1.8) 

9. L: ºbra↑º 
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I tur 3 ger Olle en felaktig respons på logopedens fråga. I tur 6 gör han en reparation genom 

att ändra sig och dessutom säga var i ordet som ljudet finns. Det tyder på att reparationen är 

självinitierad. Men vem som tar initiativet är svårt att avgöra då det skulle kunna vara 

logopeden som med sin uteblivna respons tar initiativ till att det bör ske en revidering av 

svaret. Oavsett vilken av samtalsdeltagarna som tar initiativet är Olles självreparation en 

indikation på hans språkliga medvetenhet. Om det är så att logopeden initierar reparationen 

skulle nästa steg i interventionen kunna vara att få Olle att själv initiera reparationerna 

(Gardner, 2006).   

Utdrag 19 

Logoped 4 och Pelle tränar /k/ i fraser 

1. P: kake (.) kalle kanin (0.4) e:h (0.6) (ha kökökö kucke↑)  

    har en kudde 

2. (0.3) 

3. L: a: en ku:dde (.) m: (.) Kalle Kanin har en- Kudde (.) a:lla 

började nästan med k (.) eller¿ 

4. (0.3) 

5. P: m: 

 

Till skillnad från föregående exempel är detta en mer tydlig självinitierad självreparation. 

Pelle hör att /l/ i Kalle blir bakåtflyttat och korrigerar detta omedelbart på eget initiativ i tur 1. 

Förmågan att som Pelle göra självinitierade självreparationer tillägnar sig barnet ofta i ett sent 

skede av den terapeutiska processen, vilket tyder på en god metalingvistisk förmåga (Gardner, 

2006). I det studerade materialet finns få exempel på självinitierade självreparationer från 

barnen. 

Självinitierad annan-reparation 

I utdrag 20 finns en självinitierad annan-reparation. 

Utdrag 20 

Logoped 3 och Anna lyssnar var någonstans i ord som /p/ hörs 

1. L: ºvad du tar i jaº (.) .hhe::hm (.) käpphh. (0.5) .hhå då 

lyssnar jag på de: (0.3) k-ä-pp (0.4) [käpp] 

2. A:        [ehm:] *de låte* (1.5) 

s::om- (2.5) som (1.4) *e::h* 

3. (0.7) 

4. L: a: de låter som de här e me: (.) i alla fall (.) käpp (1.5) 

e::h (.) men de kommer ju inte fö:rst (0.4) käpp (.) de kommer 

si:st 

5. (2.0) 
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Detta exempel kan ses som en självinitierad annan-reparation. Anna ger i tur 2 en indikation i 

form av ett tvekljud på att hon vill att logopeden ska komma med det korrekta svaret, vilket 

han också gör i tur 4.  

Ansiktshot 

I det analyserade materialet finns det situationer som ställer höga krav på barnen vilket gör 

interaktionen med barn med språkstörning mer problematisk (Hansson, 2003). En tänkbar 

anledning till det är det ansiktshot som följer med interventionens struktur. I det analyserade 

materialet förefaller det som om samtliga logopeder i studien vid något eller några tillfällen 

använder sig av strategier för att minska ett potentiellt ansiktshot i interaktionen.  

Utdrag 21, 22, 24 och 25 innehåller olika exempel på hur logopederna söker eliminera 

ansiktshot. Utdragen visar hur logopederna med en respekt- eller solidaritetsstategi försöker 

tillfredsställa barnens ”ansikten”. Utdrag 23 exemplifierar istället hur logopeden avstår från 

att eliminera ett eventuellt ansiktshot. 

Utdrag 21 

Logoped 1 och Ida. Logopeden eliciterar /m/ 

1. L: du: titta här ((pekar på m-bilden)) vet du han gör? han äter 

glass (0.5) vet du hur det låter då? 

2. I: [vet inte]  

3. L: [m::     ]låter det m:: 

4. I: ej↑ 

5. L: m:: 

6. L: titta på min mun ((pekar på munnen)) m:: 

7. I: (schafi gjode) 

8. M: men vet du vad ida det är inget svårt ju det kan du= 

9. L: =ja det kan du 

10. L: m:: som i m:amm:a (1.5) när du säger m:amm:a låter det ju  

11. (2.0) 

12. I: ºja:º 

13. L: ja: m:: ska du prova 

14. I: A::H ((ohörbart))  

15. L: ska Ior prova att låta så m:: 

16. I: ((ºohörbartº))((pillar med Ior)) 

17. L: va 

18. I: m:: 

19. L: precis så↑ 

I detta utdrag uppstår det en situation där logopeden upprepade gånger efterfrågar ett målljud 

med olika strategier i tur 1, 3, 5, 6, 10 och 13. Även Idas mamma deltar i samtalet då hon i tur 

8 inflikar att det inte är svårt och att Ida kan producera ljudet i fråga, vilket skulle kunna öka 
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kraven på Ida. Idas responser i tur 2, 4, 7, 12 och 14 antyder att hon upplever situationen som 

ansiktshotande, då hennes responser är tysta och undvikande. I tur 15 flyttar logopeden genom 

en respektstrategi över fokus från Ida och uppmanar istället leksaken Ior att prova, vilket kan 

sägas eliminera ansiktshotet. I tur 18 producerar Ida sedan det korrekta målljudet, vilket 

eventuellt kan vara en direkt följd av logopedens agerande för att minska ansiktshotet.  

Utdrag 22 

Logoped 1 och Emil sätter ihop ljud 

1. L: ja: vet du va¿ grodan får göra om (.) för han var lite (1.9) 

osäker [på] ljudet  

2. E:   [t ] 

3. (.)   

4. E: o a 

5. L: bra: (1.0) men du (.) vi tar en gång till [t a] 

6. E:              [t a]:  

7. L: bra (.) du vet du va det lät↑ som grodan gjorde¿ (.) det lät 

som han sa såhär↑ (.) t-o-a ((pekar samtidigt på 

praxisbilderna)) (.) ska vi prova å se om han kan de? 

 

Detta är ytterligare ett exempel på en respektstrategi då logopeden använder en leksak för att 

flytta fokus från Emil. Då han ej producerar de efterfrågade ljuden korrekt ber logopeden 

leksaksgrodan att försöka igen i tur 1 och tur 7. Hennes beröm i tur 5 minskar troligen ett 

potentiellt ansiktshot ytterligare och kan sägas vara en form av solidaritetsstrategi eftersom 

det tillfredsställer Emils positiva ansikte (Brown & Levinsson, 1987). 

Utdrag 23 

Logoped 1 och Emil ska spela memory 

1. L: ska du börja? 

2. E: ((skakar på huvudet)) 

3. L: ska ja↑ börja? 

4. E: ((skakar på huvudet och pekar på gosedjuret)) 

5. L: nämen Tiger s- kan [inte va med (.) ne:j] 

6. E:                    [((skrattar))        ] 

7. (0.5) 

8. L: jag tror Tiger får sitta där nere↓ 

9. E: ((skakar lätt på huvudet)) 

10. (.) 

11. L: han får sitta hos mamma då↑ 

 

Ovanstående utdrag är ett exempel på när logopeden väljer att avstå från att inkludera Emils 

leksak Tiger i övningen trots att han i tur 4 efterfrågar detta. Potentiellt skulle inkluderandet 

kunna eliminera ett ansiktshot då fokus skulle flyttas från Emil till Tiger. Logopeden verkar 
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anse att leksaken skulle kunna påverka övningen negativt och väljer därför att utesluta Tiger, 

trots den ökade risken för en ansiktshotande situation. I det analyserade materialet 

framkommer att spelsituationen som följer fortlöper utan större svårigheter. Däremot blir 

Emil i en senare övning distraherad och ofokuserad av att ha andra leksaker på bordet. Ett 

antagande skulle kunna vara att ett visst inslag av ansiktshot inte alltid påverkar logopedens 

syften negativt och att fördelarna med respektstrategierna kanske inte alltid uppväger de 

följder som de får.    

Utdrag 24 

Logoped 2 och Bosse pratar om hemläxan 

1. L: hu- hare varit svårt tycker du? 

2. (2.4) 

3. B: jite 

4. L: Lite svårt är de: (.) m:: 

5. (0.8) 

6. L: man måste tänka jättemycket 

7. (0.6) 

8. B: m::= 

9. L: =är de så? (.) m: 

10. (1.0) 

11. L: men du är ju jätteduktig (0.5) de [går] ju jättebra↑ 

12. B:                             [m: ] 

 

I tur 4 och 6 i utdraget ovan verkar logopeden för att eliminera ansiktshotet genom att hålla 

med Bosse om att det är en svår övning som kräver att man tänker mycket. I tur 11 ger 

logopeden entusiastiskt beröm till Bosse, något som kan leda till att han känner sig sedd och 

omtyckt och således tillfredställer det positiva ansiktet (Brown & Levinsson, 1987).  

Utdrag 25 

Logoped 3 och Anna benämner bilder 

1. L: vet du va de e? 

2. (.) 

3. A: e:h (.) näe:j 

4. (0.5) 

5. L: näe: >ja- de- ja< tyckte också de här va lite svårt hh. (0.9) 

men e:h (.) de måste va nypon 

6. (1.5) 

7. A: ((smackar)) 

 

Utdrag 25 har vissa likheter med föregående utdrag på så sätt att logopeden bekräftar att ordet 

är svårt i tur 5. Skillnaden i detta exempel är att fokus ligger på det som är på bilden, inte på 

produktion. Denna logoped tar det också ett steg längre genom att berätta att han själv tycker 
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att det är ett besvärligt ord. Hans tvekljud innan han säger ordet i tur 5 kan fungera som en 

signal till Anna att han också måste fundera, vilket kan sägas flytta fokus från henne till 

honom själv.  

Barns initiativtagande 

Barnen med språkstörning tar en begränsad mängd initiativ i interaktionen med logopederna. I 

utdrag 26, 27 och 28 nedan finns exempel på när barnen i det analyserade materialet är mer 

företagsamma i turtagningen.  

Utdrag 26 

Logoped 4 och Ronja småpratar 

1. L: vilket är ditt favoritgosedjur då? 

2. (0.8) 

3. R: JOCKE 

4. (0.5) 

5. L: oj jocke (.) men va e jocke för nått då? (1.5) e han en nalle 

eller en? 

6. (0.3) 

7. R: han e gosedjur (.) å han säjer mjau 

8. (0.9) 

9. L: säjer han mjau? 

10. (0.4) 

11. R: m: 

12. L: är han en ko- en katt då? 

13. (0.5) 

14. R: m: 

15. (0.6) 

16. L: jaha (0.8) men han är inte en riktig katt va?  

17. (0.6) 

18. R: nej likti katt (.) han säje mjau hela tiden  

19. L: e han en rikt= 

20. R: =han e dåli då  

21. (0.6) 

22. L: e- 

23. R: han fåj inte gå ut 

24. (.) 

25. L: e han dålig?  

26. (.) 

27. R: m: 

28. (.) 

29. L: oj (.) va e de med jocke då? 

30. (0.9) 

31. R: han (0.5) han ja tjoj han (0.8) eh (0.5) juk 

32. (1.3) 

33. L: e han lite sjuk?  
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34. R: m: 

 

Då logopeden i utdrag 26 eliciterar spontantal tar Ronja större utrymme i interaktionen än vad 

hon gjort tidigare under besöket. Hennes yttranden blir också längre än tidigare, exempelvis i 

tur 7 och tur 31. Hon tar också initiativ som exempelvis i tur 20 där hon initierar en ny 

riktning i konversationen och logopeden ger respons på hennes yttrande. I en studie av Bruce 

et al. (2007) fanns att barn med grammatisk språkstörning producerade lika många korrekta 

grammatiska målstrukturer i spontantal hos logopeden som i traditionellt styrd intervention. 

Dessutom producerade barnen längre yttranden och fler ord i det spontana talet än i den 

strukturerade grammatiska behandlingen, vilket gör att sekvenser med spontantal som i utdrag 

26 skulle kunna ses som mycket positiva i behandlingen av grammatisk språkstörning.  

Utdrag 27 

Logoped 1 och Ida väljer spelpjäser inför ett spel 

1. L: bara tre kvar? (0.4) vilken vill du ta? 

2. (1.2) 

3. I: ALLA 

4. (0.3) 

5. L: alla? (.) men ja måste ju få en också  

6. I: då tår du (.) INGEN 

7. L: få:r inte jag nån? 

8. I: ((skrattar)) 

9. (0.4) 

10. I: $ja bara goja$ 

           skoja 

11. (0.3) 

12. L: skoja du bara me mig (.) m: 

 

I detta utdrag visar Ida sin interaktionella kompetens genom att ta initiativ till ett skämt i tur 3. 

Hon bibehåller det humoristiska inslaget i nästföljande två turer för att sedan i tur 10 ge en 

förklaring till logopeden för att säkerställa samförståelsen. Att hon gör detta indikerar att hon 

har förståelse för och kan bibehålla ämnet, vilket är ett tecken på interaktionell kompetens 

(Hansson, 2003).  

Utdrag 28 

Logoped 1 och Ida håller på med bilder. Flera olika leksaker används 

i övningen 

1. L: ska du titta på min mun (0.4) hur ja gjorde (0.4) Ida (0.3) 

titta på mej får du se (0.5) hur gjorde jag här Ida (.) titta på 

mej (0.5) [a] 

2. I:       [a] a ((tittar på plastfigurerna)) 
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3. L: bra (.) då provar vi en gång till 

4. I: a nu har jag faktist (.) n nu har ja (ja nu ha den ödlan 

hamnat opp i tjädet) ((leker med plastfigurerna)) 

5. L: har den [klättrat] upp i trädet?  

6. I:      [hiss    ] 

7. I: å nu har den klättjat opp i tjädet 

8. L: oj (.) >sitter dom i trädet< tror du dom kan sitta där uppe?  

9. I: $ÄNDA TILLS DOM DÖR$  

10. L: ända tills dom dör? (.) oj du nu får vi fortsätta här 

11. I: ända tills dom ramlar ner å $då dör dom$ 

12. L: tror du att dom dör när dom ramlar ner. 

13. I: [jaa] 

14. L: [ja ] då är det bäst vi (.) låter dem sitta där försiktigt 

15. L: nu får vi fortsätta här Ida  

16. I: AA:↑ ((plastfigurerna ramlar ner på bordet)) 

 

Intersubjektiviteten mellan logopeden och Ida förefaller bristande i utdrag 28. Idas yttranden i 

tur 4 och 16 är inte ämnesmässigt koherenta i förhållande till logopedens föregående turer. 

Deltagarna har sannolikt olika mål med interaktionen i utdrag 28, då Ida förefaller mer 

intresserad av att leka med figurerna tillsammans med logopeden än att delta i träningen. Ett 

exempel på detta är tur 3, i vilken logopeden uppmanar Ida att fortsätta, varpå Ida i tur 4 

börjar prata om vad ödlan gör. Även innehållet i tur 6, då Ida säger ett tydligt ”hiss”, 

överlappande med logopedens tur, tyder på detta. I utdraget är det oklart huruvida Ida visar 

sin kompetens som samtalspartner, men hon visar att hon har förmågan att ta initiativ i 

interaktionen. Ida introducerar ett nytt ämne i tur 4, vilket logopeden ger respons på. I de 

följande tolv turerna behåller Ida ämnet samtidigt som logopeden både bekräftar hennes 

yttranden, som i tur 5, 10 samt 12 och uppmanar Ida att fortsätta träningen, som i tur 10.  

Diskussion 

Valet att använda en CA-influerad analysmetod gjordes eftersom den leder till en objektiv 

analys av interaktionen och minskar risken för på förhand uppställda antaganden. CA ger 

dessutom en stor bredd, vilket öppnar för möjligheten att göra flera olika typer av fynd i 

analysmaterialet (Hutchby & Wooffitt, 2005).  

Det föreligger en viss risk att de deltagande logopederna medvetet eller omedvetet ändrar sitt 

beteende i behandlingssituationen för att framstå i god dager eftersom de är medvetna om 

deltagandet i studien och syftet med densamma. Också barnen skulle kunna påverkas av 

deltagandet i studien och därmed ändra sitt beteende, även om forskning har visat att video- 

och ljudinspelare vanligtvis har mycket liten påverkan på deltagarna (Norrby, 2004). Vad 

gäller barnens föräldrar kan deltagandet i studien eventuellt leda till funderingar kring varför 
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det egna barnet valts ut. Det föreligger också en risk att upptäckter av delar i samtalen med 

bristande intersubjektivitet skulle kunna tonas ned av författarna eftersom dessa sekvenser 

skulle kunna leda till negativa känslor hos de deltagande logopederna efter att de tagit del av 

arbetet. Eventuellt skulle föreliggande studie även kunna väcka positiva känslor och en 

förhoppning är att studien skulle kunna leda till ett positivt förändringsarbete.  

Liksom i tidigare forskning (Gardner, 2006) har arbetet med föreliggande studie åskådliggjort 

fördelar med att använda CA i den kliniska vardagen. Eftersom den renodlade metoden är 

relativt tidsödande är det svårt att strikt applicera den i praktiken. Därför kan ett CA-influerat 

arbetssätt vara ett användbart verktyg för att närmre analysera logopeders och patienters 

agerande och samspelet dem emellan.  

Det finns flera tillfällen i det analyserade materialet där intersubjektiviteten förefaller brista. 

Dock visar föreliggande studie att delad och ömsesidig förståelse förekommer i betydligt 

större utsträckning. Logoped och barn är samspelta och behandlingen fungerar 

tillfredställande så till vida att båda parter har samma mål med interaktionen och respekterar 

varandra.  

Samuelsson och Plejert (2008) visade med hjälp av CA att logopeder i högre grad använde sig 

av återanvändningar i interaktionen med barn med språkstörning än vad de gjorde med 

normalspråkiga barn. Det förefaller också vara fallet i det analyserade materialet där 

återanvändningar tycks vara den typ av återkoppling som förekommer i störst utsträckning. 

Utfallet av återanvändningarna är tillfredställande och leder till korrekta eller godkända 

målstrukturer i de flesta fall. I de fall där sparsam eller ingen återkoppling ges förefaller det i 

de flesta fall ha en negativ inverkan på interventionen. I en studie av Hulterstam och 

Nettelbladt (2002) visades att barn tenderade att uppleva ett större ansiktshot då logopederna 

inte alls kommenterade deras responser. De beskriver också hur ett potentiellt ansiktshot 

minskar av specificerad återkoppling. I den fonologiska interventionen i föreliggande studie 

förekommer specificerad återkoppling i form av instruktioner och ledtrådar om vad barnet kan 

göra för att uppnå korrekt produktion, vilket också blir följden i de flesta fall, något som kan 

ses som en konsekvens av det minskade ansiktshotet.  

Vad gäller det studerade materialets grammatiska intervention förefaller återkopplingen vara 

av en annan karaktär än i den fonologiska träningen. Logopederna påpekar ytterst sällan att 

barnens grammatiska målstrukturer är felaktiga, utan återger endast den korrekta formen. I 

dessa fall leder ändå övningen fram till korrekt produktion, även om det förefaller ta lång tid. 
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Det kan vara så att skillnaderna i logopedernas återkopplingar skulle kunna tillskrivas formen 

av träning. Det finns betydligt fler exempel på potentiellt ansiktshotande handlingar som 

utförs av logopederna i den fonologiska interventionen än i den grammatiska behandlingen. 

Ett antagande skulle kunna vara att logopederna anser att den grammatiska träningen i sig är 

mer ansiktshotande, då problem med grammatik ofta tyder på större språkliga svårigheter.  

Därför skulle det kunna vara så att logopederna är mer försiktiga med sina korrigeringar i den 

grammatiska behandlingen än i den fonologiska interventionen.  

Beröm är en annan typ av återkoppling som används frekvent av logopederna i studien, men i 

varierande grad. Positiva ansikten blir tillfredsställda av berömmande återkoppling och den 

minskar eventuella ansiktshot (Brown & Levinsson, 1987). Dock tycks det inte vara det 

ansiktshotande i situationerna som styr logopedernas användning av beröm som återkoppling. 

Det skulle också kunna vara så att det är avsaknaden av beröm som framkallar ett ansiktshot i 

vissa fall i materialet. Vid flera tillfällen i materialet berömmer logopederna barnen, trots att 

deras produktion inte är helt korrekt. Gardner (2006) beskriver detta fenomen som beröm vid 

bra försök, något som logopeder ofta använder sig av. Enligt hennes forskning skulle de 

deltagande logopedernas användning av denna strategi i längden leda till en förbättrad 

terapisituation.  

Samtalen som försiggår i materialet är genomgående av det institutionella slaget där 

deltagarna har tydliga roller i interaktionen, logopederna som experter och barnen som 

lekmän. Turtagningen är asymmetrisk, då logopederna genomgående tar merparten av de 

kommunikativa initiativen, och det finns en särskild agenda som interaktionen följer under 

besöken. Det finns dock tillfällen då barnen tar fler kommunikativa initiativ, exempelvis då ett 

barn skämtar med logopeden. I en studie av Bruce et al. (2007) beskrivs hur den grammatiska 

interventionen snarare gynnas av spontantal. När barnen i det studerade materialet tar fler 

initiativ producerar de längre yttranden och tar större utrymme i interaktionen. Kanske hade 

behandlingsbesöken i studien, och då särskilt de som innehåller grammatisk träning, ibland 

kunnat gynnas av att logopederna hade givit barnen mer utrymme att prata fritt under delar av 

besöken.  

Självinitierade självreparationer är något som visar på en god metalingvistisk medvetenhet 

(Gardner, 2006). I det analyserade materialet finns ett fåtal exempel på fenomenet. Att själv 

initiera en självreparation är ett mycket långsiktigt mål i den logopediska interventionen av 
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barn med språkstörning och visar på en god språklig förmåga. Därför är det kanske inte 

särskilt anmärkningsvärt att barnen i studien så sällan utför dem.  

Framtida studier 

En tänkbar framtida studie skulle kunna vara en akustisk analys av logopedernas tal, till 

exempel vad gäller återkopplingar. Detta skulle kunna utföras genom F0-analys av det redan 

inspelade materialet. Det skulle också vara intressant att studera liknande behandlingsbesök 

med ett och samma barn i interaktion med olika logopeder för att enklare kunna utforska 

skillnader och likheter mellan logopederna. Att undersöka skillnader mellan män och kvinnor 

inom logopedi skulle vara intressant eftersom det finns lite eller ingen forskning på området.  
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