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Pragmatic Ability in Children with Hearing Impairment – a Conversation 

Analytic study of Request for Clarification 

Abstract 

Different abilities are of importance to pragmatics, there among hearing. Hearing impairment 

can affect language development and also pragmatic ability. The aim of the present paper was 

to study the pragmatic ability in terms of request for clarification in children with Hearing 

Impairment (HI) in conversation with children with no known hearing impairment, henceforth 

normally hearing (NH). The present study also describes requests for clarification sequentially 

in detail, and also highlights points where there may be observable differences between 

children with and without hearing impairment. Eight conversational pairs consisting of one 

child with HI and one NH child were studied. Children’s Communication Checklist (CCC) 

was filled out by the parents and teachers of the children with HI in order to complement the 

description of the pragmatic ability in children with HI. Conversation Analysis was used in 

order to make the study of interaction as open-minded as possible. The conversation extracts 

were grouped according to task or non-task oriented interaction based on the activities that 

occurred. 

 

The results of the present study showed that the children with HI and NH both used non-

specific and specific requests for clarification, and that these types of requests were used in 

both task and non-task oriented interaction. Children with HI used the non-specific request 

“sorry?” to greater extent in the extracts than children with NH did. In general, no differences 

in occurrence of specific requests were seen between children with HI and children with NH. 

As regards to what happened before and after requests for clarifications, no distinct 

differences could be established between children with HI and children with NH. In 

conclusion, it is not certain if and how a hearing impairment have affected the pragmatic 

ability, although tendencies in the conversation extracts indicated that hearing impairment 

sometimes affected the interaction.    

 

Key words: Pragmatic ability, Hearing-Impairment, Conversation Analysis, Request for 

Clarification

 



 

Sammanfattning 

Pragmatik är beroende av många förmågor, däribland hörseln. En hörselnedsättning kan ha 

inverkan på den språkliga utvecklingen och även den pragmatiska förmågan. Syftet med 

föreliggande arbete var att studera den pragmatiska förmågan gällande begärande om 

förtydligande hos barn med hörselnedsättning (HNS) i samtal med barn utan känd 

hörselnedsättning, hädanefter normalhörande (NH). Studien ämnade belysa begäranden om 

förtydligande i sekventiell analys, samt om skillnader mellan barn med HNS och NH kunde 

ses. Åtta samtalspar bestående av ett barn med hörselnedsättning och ett barn med normal 

hörsel studerades. Children’s Communication Checklist (CCC) fylldes i av föräldrar och 

lärare till barnen med HNS för att utgöra ett komplement i beskrivandet av den pragmatiska 

förmågan hos barnen med HNS. Conversation Analysis användes för att på ett så öppet sätt 

som möjligt studera interaktionen och se vilka fenomen som förekom. Samtalsutdragen 

delades in efter uppgiftsorienterade respektive icke-uppgiftsorienterade samtal beroende på 

vilka aktiviteter som förekom.  

 

Resultaten av föreliggande studie visade att barnen med HNS och NH använde sig av både 

icke-specificerade och specificerade begäranden om förtydligande, och att dessa användes i 

både uppgiftsorienterat och icke-uppgiftsorienterat samtal. Barnen med HNS använde i större 

utsträckning det icke-specificerade begärandet ”va” i utdragen än vad barnen med NH gjorde. 

Generella skillnader gällande specificerade begäranden kunde inte ses mellan barn med HNS 

och barn med NH. Inga tydliga skillnader kunde konstateras mellan barn med HNS och barn 

med NH gällande vad som föregick respektive följde efter begärandena om förtydligande. 

Slutligen visades att det inte säkert kan sägas om och hur en hörselnedsättning påverkat den 

pragmatiska förmågan, även om tendenser i samtalsutdragen indikerar att hörselnedsättningen 

kan ha inverkat på interaktionen. 

 

Nyckelord: pragmatisk förmåga, hörselnedsättning, Conversation Analysis, begärande om 

förtydligande
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Inledning 

Pragmatisk förmåga innefattar en integrering av olika förmågor; kognitiva, semiotiska och 

sensorimotoriska. En nedsättning i någon av dessa förmågor kan ge pragmatiska svårigheter 

(Perkins, 2007). Således finns anledning att anta att en hörselnedsättning kan innebära 

pragmatiska svårigheter. Studier av begäranden om förtydligande har tidigare genomförts på 

barn med grav till mycket grav hörselnedsättning (Lloyd, Lieven & Arnold, 2005) och på barn 

med cochleaimplantat (CI) (Ibertsson, Hansson, Mäki-Torkko, Willstedt-Svensson & Sahlén, 

2009). Inga tidigare kända studier har specifikt studerat pragmatisk förmåga och begäranden 

om förtydligande hos barn med mild till måttlig hörselnedsättning utifrån Conversation 

Analysis (CA), varför föreliggande studie kan bidra till att öka kunskapen inom detta område. 

Med CA kan begäranden om förtydligande studeras i sin naturliga kontext, vilket även ger 

möjlighet att belysa vad som föregår och vad som följer ett begärande om förtydligande. 

 

Bakgrund 

Hörselnedsättning  

Ungefär 200 barn föds varje år med hörselnedsättning i Sverige (HRF, 2008). 

Hörselnedsättningar kan delas in efter skadelokalisation i konduktiv respektive sensorineural 

hörselnedsättning. Skadan vid konduktiv hörselnedsättning sitter i ytterörat eller mellanörat 

och innebär att ljudet blir försvagat, dock ändras inte ljudets kvalité. Vid senorineural 

hörselnedsättning sitter skadan i snäckan eller hörselnerven, vilket ofta medför sämre 

uppfattning av ljudens kvalitet (Bagger-Sjöbäck, Arlinger, Berggren, Jonsson, Mercke & 

Möller et al., 2006). Klassificering av hörselnedsättning kan göras på bästa öra för 

frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz enligt följande; 26 till 40 dB HL innebär mild 

hörselnedsättning, 41 till 60 dB HL måttlig hörselnedsättning, 61 till 80 dB HL innebär grav 

hörselnedsättning och 81 dB HL eller mer mycket grav hörselnedsättning (WHO, 2006). I en 

undersökning av 449 svenska barn med hörselnedsättning, 30 dB eller mer på bästa öra, fann 

Konradsson och Järvholm (2004) att den genomsnittliga diagnosåldern var 2;7 år. 

Hörselorganet och dess förmåga att registrera och urskilja olika ljud är en förutsättning för 

talets funktion. Två öron bidrar till att förmågan att uppfatta ljud ökar samt möjliggör 

ljudlokalisation (Elert, 2000). 
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Örat är främst känsligt för de frekvenser som är inom talområdet, 500 till 4000 Hz (Arlinger, 

Baldurson, Hagerman, Jauhiainen, Laukli & Lind, 2007a). Vanligen används tonaudiogram 

för att beskriva hörselnedsättning. Tonaudiogrammet visar avvikelser i känslighet, men också 

hur respektive öra uppfattar rena toner i olika frekvenser. Tonaudiogrammet beskriver således 

endast hörtröskelförändringarna (Arlinger, Jauhianien & Hartwig Jensen, 2007b) och 

hörselnivån anges i dB HL (Arlinger, 2007). Med tonaudiogrammet kan en beräkning av 

medelvärdet av hörtrösklarna göras, ofta av medelvärde på de fyra frekvenserna 500, 1000, 

2000 och 4000 Hz (Arlinger et al., 2007b). Hörselnedsättning kan i viss utsträckning 

kompenseras med hjälp av en hörapparat som anpassas efter individen (Andersson, Arlinger, 

Arvidsson, Danielsson, Jauhiainen & Jönsson et al., 2007). Hörapparat underlättar framförallt 

lyssnande på kort avstånd och i lugnare miljöer (Gustafsson, Jauhiainen, Dam Lorentzen, 

Solholt, Svendsen & Willsedt-Svensson, 2007).  

 

Kognition och språk 

Kognitiva förmågor ger förutsättningar för en individ att bearbeta och förstå tal. Beroende på 

hur den kommunikativa situationen ser ut behövs olika kognitiva förmågor vars betydelse 

ökar om talet är svåruppfattat. Det auditivt inlärda språksystemet är ofta basen för 

språkutvecklingen, som i sin tur påverkar talutvecklingen. Hörselproblem kan göra att 

språkutvecklingen försenas och begränsas i olika utsträckning (Huttunen, Jauhiainen, 

Levänen, Lyxell, McAllister & Määttä et al., 2007). Tidpunkten för uppkomst av 

hörselnedsättning kan påverka tillägnandet av förmågan att kommunicera. Om 

hörselnedsättningen inträffar innan barnet tillägnat sig tal och språk får dessa barn ofta större 

svårigheter med att ta till sig talat språk än barn vars hörselskada inträffat efter tal- och 

språktillägnandet (Antia & Kreimeyer, 1992). Om och hur en hörselnedsättning påverkar 

talperceptionen beror på grad av hörselnedsättning samt tiden för uppkomsten. 

Talperceptionen kan påverkas av exempelvis uppmärksamhet och språkliga faktorer, men 

även av talarens talhastighet och röststyrka (Huttunen et al., 2007). Forskningsresultat har 

visat att tidig diagnostik av hörselnedsättning och tidig intervention ger bättre förutsättningar 

för barns språkutveckling (Yoshinaga-Itano, 1998; Moeller, 2000). Hörselnedsättning kan i 

varierande utsträckning påverka talproduktionen, exempelvis genom fonemsubstitutioner 

(Elfenbein, Hardin-Jones & Davis, 1994). 
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Förståelighet 

Förståelighet kan definieras som förmågan att genom tal kunna kommunicera effektivt i 

vardagliga situationer. Uppgifter om förståelighet hos barn med hörselnedsättning kan ge en 

uppfattning om hur väl de klarar muntlig kommunikation (Osberger, 1992). Förståeligheten 

kan anges i procent, exempelvis baserat på korrekt antal uppfattade ord. Tidpunkt för när 

hörhjälpmedlet sätts in är en faktor som kan inverka på talförståeligheten (Smith, 1975). 

Enligt Dysartritestets manual (Hartelius & Svensson, 1990) baseras värdena för förståelighet 

hos en grupp vuxna normaltalande individer på examensarbetet av Claesson och Hellström 

(1989) där förståeligheten för enstaviga ord och tvåstaviga ord var 100 procent och för 

meningar 97,4 procent.  

 

Pragmatik 

Pragmatik kan definieras som användningen av språk i kommunikation, men det finns olika 

synsätt (Mey, 2001). Förutom den ovan nämnda definitionen kan pragmatik även ses som en 

länk mellan språkets struktur och funktion eller som en språklig enhet jämförbar med andra 

språkliga enheter såsom fonologi, syntax och semantik (McTear & Conti-Ramsten, 1992). 

Enligt Perkins (2007) kan pragmatik ses som flera enheter, exempelvis språk, minne, intention 

och social kognition som möts i interaktion. 

 

Det finns tre grundläggande förutsättningar för pragmatisk kompetens (Penn, 1999). Dessa 

förutsättningar inbegriper kunskap om språket och dess struktur, kunskap om världen och vad 

som sker och förekommer i den, samt kunskap om sociala regler och beteende i konversation 

(Penn, 1999). Förmågan att se saker från en annan persons perspektiv är också något som hör 

till pragmatiken (Hwang & Nilsson, 2003). Pragmatisk förmåga innefattar en integrering av 

olika kognitiva, sensorimotoriska, samt semiotiska förmågor. Nedsättning i någon av dessa 

förmågor kan ge pragmatiska svårigheter (Perkins, 2007). Genom att studera pragmatiken i 

samtal kan en utförligare och djupare förståelse för människors språkliga beteende erhållas 

(Mey, 2001).  

 

Språkutveckling och utveckling av den pragmatiska förmågan 

Barns språk utvecklas i kommunikation och samspel med andra (Tornéus, 2000). Vid tre års 

ålder har barn utvecklat grunderna för att kunna föra ett samtal, exempelvis genom att påbörja 

ett ämne, ge återkoppling, följa och ge uppmaningar samt ställa och svara på frågor 
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(Strömqvist, 2003). Förmågan att anpassa sitt tal efter situation och person utvecklas tidigt. 

Barnets medvetenhet kring språket, såsom kunskap om vad ord är, är något som förändras i 

sex till åttaårsåldern (Tornéus, 2000). I sex till tolvårsåldern ökar barnets förståelse för och 

kontroll över sin språkanvändning (Hwang & Nilsson, 2003). Hur språket används kan ses 

utifrån exempelvis innehåll och form. Med innehåll avses vad samtalet handlar om, där kan 

studeras hur ämnen introduceras, upprätthålls och skiftas. Med form åsyftas hur samtalet 

fungerar, där kan sådant som turtagning och pausering belysas (Mey, 2001). 

 

En pragmatisk aspekt av språktillägnandet är utvecklingen av interaktionsförmågan. För att 

interaktionen ska fungera behövs både förmågan att förstå och respondera på feedback från 

samtalspartnern. En del i denna utveckling är att kunna utföra reparationer som respons för att 

uttrycka att informationen ej har framgått (Brinton, Fujiki, Frome Loeb & Winkler, 1986). 

Pragmatiska förmågor kan även innefatta initiativtagande till och upprätthållandet av 

konversation. Interaktionen påverkas i sin tur av samtalspartnern, men även av vilka tillfällen 

till deltagande som ges (Mogford, 1993). I en avhandling av Ahlström (2000) framkom att 

samtalspartnern till ett barn med hörselnedsättning ibland uppvisade svårigheter med att 

anpassa sig efter barnets med hörselnedsättning behov, exempelvis gällande turtagning och 

tydlighet i både talat språk och teckenspråk. Ahlström (2000) beskriver att detta kan visa på 

att det kan vara problematiskt att ändra sitt kommunikativa beteende. Elfenbein et al., (1994) 

undersökte språkliga förmågor, bland annat pragmatik, hos grupper med mild till grav 

hörselnedsättning i åldrarna fem till 18 år i jämförelse med normalhörande barn. De fann att 

grupperna med hörselnedsättning i större utsträckning uppvisade tecken på pragmatiska 

problem, såsom att ge tvetydig eller otillräcklig information till samtalspartnern. 

 

Pragmatiska svårigheter 

Pragmatiska svårigheter har i äldre litteratur även benämnts semantisk-pragmatisk 

språkstörning, (se Bishop, 1997). Pragmatiska svårigheter kan definieras som ett tillstånd där 

det inte råder jämvikt mellan individer, på grund av nedsättning i en eller flera av de språkliga 

enheter som pragmatik innefattas av, vilket i sin tur på olika sätt inverkar på interaktionen 

(Perkins, 2007). För att kunna initiera samtal behöver ett barn kunna anpassa initiativet efter 

både den andre samtalsdeltagaren och situationen. Exempel på pragmatiska svårigheter är att 

inte kunna ta initiativ till samtal eller att använda mindre lämpliga tillvägagångssätt (McTear 

& Conti-Ramsden, 1992). Pragmatisk språkstörning kan exempelvis innebära att barnet inte 
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följer samtalsregler, gör plötsliga ämnesbyten, att det kan ha svårigheter med att reda ut 

missuppfattningar samt att barnet förutsätter att samtalspartnern förstår fastän denne inte gör 

det (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003).  

 

Bishop och Adams (1989) nämner i sin forskning om otillräckliga responser hos barn, bland 

annat att vissa pragmatiska aspekter kan leda till att en respons kan uppfattas som otillräcklig. 

De pragmatiska problem som identifierades i barnens interaktion delades in i kategorier. 

Kategorierna bestod exempelvis av bristande koherens, oförmåga att använda sig av 

kontexten, men även att på olika sätt ge för lite respektive för mycket information till sin 

samtalspartner. Tre barngrupper studerades, en med semantisk-pragmatisk språkstörning, en 

med annan språkstörning och en yngre kontrollgrupp. Resultaten visade bland annat att 

barnen med semantisk-pragmatisk språkstörning i högre grad uppvisade otillräckliga 

responser i form av att ge för lite respektive för mycket information. Resultaten visade även 

att de barn som hade en semantisk-pragmatisk språkstörning påminde om de yngre barnen i 

kontrollgruppen gällande att åstadkomma koherens i samtalen (Bishop & Adams, 1989).  

 

Children’s Communication Checklist 

Children’s Communication Checklist (CCC) är en enkät som avser att bidra till utredning av 

barns kommunikationssvårigheter. Aspekter som inte lika tydligt upptäcks i språktest, såsom 

pragmatiska svårigheter i social kommunikation, kan framgå med hjälp av CCC (Bishop, 

1998). CCC har översatts till svenska och i den svenska studien ingick 37 barn med språkliga 

och/eller kommunikativa svårigheter i åldrarna sex till nio år, vilka jämfördes med en 

kontrollgrupp bestående av 28 barn utan språkliga eller kommunikativa svårigheter. Enkäten 

innehåller påståenden gällande olika språkliga och kommunikativa områden, såsom 

grammatik, semantik, prosodi, men också intressen (Nettelbladt, Radeborg & Sahlén, 2003). 

Till pragmatisk komposit hör pragmatiska områden av kommunikationen (Bishop, 1998). De 

områden (subskalor) som räknas till pragmatisk komposit innefattar påståenden om sådant 

som; initiativ, delaktighet och aktivitet i samtal, anpassning till samtalskontexten, koherens 

samt stereotyp konversation. CCC är avsedd att användas av bland annat lärare, pedagoger 

och föräldrar i samförstånd med exempelvis logoped (Nettelbladt et al., 2003).   

 

Enkätens reliabilitet anses god för pragmatisk komposit och kan ses som tillförlitlig 

beträffande vilka de kommunikativa svårigheterna är hos barn som har pragmatiska problem. 
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Avsikten med CCC är att skilja mellan olika språkliga/kommunikativa svårigheter men inte 

att skilja ut vilka barn som har, respektive inte har språkliga/kommunikativa svårigheter, och 

därmed är det svårt att säga vilken validitet enkäten har. Fördelar med CCC är bland annat att 

den kan belysa svårigheter som ej framgår vid testning och sådant som ej är frekvent 

förekommande. Andra fördelar är att bedömarna, om de känner barnet väl i olika 

sammanhang kan ha möjlighet att ge en god bild av barnets kommunikativa förmåga 

(Nettelbladt et al., 2003).  

 

Conversation Analysis 

Conversation Analysis (CA) kan användas för att belysa den pragmatiska förmågan 

(Goodwin, 2003). CA definieras som studier av samtal i vardagliga situationer och har sitt 

ursprung i etnometodologin inom sociologin (Hutchby & Wooffitt, 2008). CA kan sägas 

bygga på fyra antaganden; att all interaktion är strukturerad, att allt som tillförs både är 

kontextberoende och kontextförnyande, att alla detaljer är viktiga, samt att undersökning av 

social interaktion bäst anses ske i den naturliga interaktionen (Heritage, 1989). Vid inledande 

analys av materialet bör förutfattade meningar om vad som kan observeras undvikas enligt 

CA (Hutchby & Wooffitt, 2008).  
 

Turtagning och ämnesbyten 

En samtalstur kan variera i längd och kan bestå av ett ord eller ett längre yttrande. Med 

turtagning menas hur samtalsdeltagarna fördelar ordet mellan varandra. Samtidigt tal kan ske 

under eller vid byte av en talares pågående tur, vilket leder till så kallat överlappande tal 

mellan de båda turerna (Norrby, 2004). Turtagning sker ofta smidigt med mindre pauser och 

överlapp mellan turerna (Schegloff, 2007). Både turtagningsregler och att inleda ett nytt 

samtalsämne kan kopplas till utvecklingsaspekter varför barn och ungdomar ofta inte 

behärskar detta lika väl som vuxna. Ämnen kan bytas på olika sätt i interaktionen, antingen 

genom att gradvis övergå från ett till ett annat, eller genom ett tydligt avslut och därefter 

introduktion av ett nytt (Norrby, 2004).  

 

Responser 

Genom att ge olika responser visar den som deltar i samtalet att den följer med i interaktionen. 

Småord såsom hm, mm, ja kallas uppbackningar eller återkopplingssignaler, vilket ger en 

signal till samtalspartnern att fortsätta tala samt visar på ett aktivt lyssnade som inte har som 
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syfte att överta turen. Korta uttryck som mm, ja, nä kan även vara en egen tur, och kallas då 

för minimal respons. Icke-verbala aspekter, såsom blickar och rörelser sker ofta innan eller 

samtidigt som det verbala yttrandet (Norrby, 2004). Skratt kan få olika innebörd i 

interaktionen beroende på var och hur det uppstår (Jeffersson, 1985). Skrattande röst eller 

skratt under turen kan syfta till att hålla i eller ge upp sin tur (Guendouzi & Müller, 2006). 

Under samtalets gång bygger deltagarna gemensamt upp samförståelse om vad samtalet 

handlar om, vilket bland annat innefattar att deltagarna uppfattar saker på liknande sätt 

(Norrby, 2004).  

 

Reparationer 

Reparationer används i samtal för att beskriva en rad olika fenomen, till exempel sådant som 

verkar vara ett misstag i turtagningen och rättelser av ett yttrande (Hutchby & Woofitt, 2008). 

Det finns olika typer av reparationer, exempelvis självinitierade och annaninitierade. 

Självinitierad självreparation sker när talaren själv reparerar sitt yttrande (Norrby, 2004).  

 

Begäran om förtydligande och reparationsstrategier 

Med begäran om förtydligande avses att samtalspartnern på grund av oklarheter i det som 

yttras ber om förtydligande och att den andre samtalspartnern i sin tur utför reparationen 

(McTear, 1985). Begäran om förtydligande kan delas in i två övergripande grupper, 

specificerade och icke-specificerade (Ibertsson et al., 2009). Begäran om specificerad 

information kan ske exempelvis genom att be samtalspartnern upprepa delar av eller hela 

yttrandet (Tye-Murray, Witt & Schum, 1995) och icke-specificerade begäranden kan vara ord 

såsom ”va?” och ”vad?” (Ibertsson et al., 2009; Tye –Murray et al., 1995). Jeanes, Nienhuys 

och Rickards (2000) gjorde en indelning av begäranden om förtydliganden i fyra kategorier. 

Kategorierna inbegriper antingen att samtalspartnern antyder vad det är som han eller hon vill 

veta, eller en allmän begäran som inte uttrycker exakt vad förtydligandet gäller, såsom ”var 

snäll och säg det igen”. En underförstådd begäran, bestående av exempelvis axelryckning 

eller förvånat ansiktsuttryck, eller att talaren tolkar och svarar på en begäran trots att ingen 

begäran förekommit ingår även i dessa kategorier (Jeanes et al., 2000). En begäran om 

förtydligande kan anses lyckad om den framkallar sådana responser hos samtalspartnern som 

gör att det kommunikativa sammanbrottet kan redas ut (Caissie & Gibson, 1997). Både 

språklig förmåga och pragmatisk kunskap behövs vid produktion av och respons på begäran 

om förtydligande (McTear & Conti-Ramsden, 1992).  
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Barns pragmatiska förmåga har tidigare studerats gällande produktion av och respons på 

begäran om förtydligande, i naturlig och i experimentell kontext, något som visat på olika 

resultat (McTear & Conti-Ramsden, 1992). En grupp barn och ungdomar med CI studerades 

av Ibertsson et al., (2009). Barnen var i åldrarna elva till 19 år och åldersmatchades med en 

grupp barn med normal hörsel. Både barnen med CI och barnen med normal hörsel valde en 

samtalspartner som var i samma ålder. Uppgiften gick ut på att beskriva ansikten för sin 

partner och för denne att lista ut vilket ansikte det var. Alla fick agera både beskrivare och 

lyssnare. Resultatet visade att konversationerna där ett av barnen hade CI innehöll fler 

begäranden om förtydliganden. I rollen som beskrivare fanns inga signifikanta skillnader 

mellan deltagarna, medan det i rollen som lyssnare gjordes signifikant fler begäranden av 

barnen med CI jämfört med barnen i den åldersmatchade normalhörande gruppen (Ibertsson 

et al., 2009). Lloyd et al., (2005) fann inga skillnader gällande begäranden om förtydligande 

mellan åtta till tolvåriga barn med grav till mycket grav HNS och fem till sjuåriga barn med 

NH. Arnold, Palmer och Lloyd (1999) fann att barn i åldrarna fem till nio år med en 

hörselnedsättning mellan 62 och 95 dB genomförde färre begäranden om förtydligande än 

normalhörande barn. Vid kommunikativa sammanbrott i samtal mellan vuxna där ena 

samtalspartnern hade en hörselnedsättning, föreföll typen av begäran om förtydligande från 

personen med hörselnedsättning generellt inte inverka på hur lätt sammanbrotten kunde redas 

ut. Samtalspartnerns reparationsstrategi visade sig dock vara av betydelse för hur lätt 

sammanbrottet kunde redas ut (Caissie & Gibson, 1997).  

 

Efter en begäran om förtydligande bör en respons ge samtalspartnern den information som 

efterfrågas. En respons som även innehåller ny och relevant information är mest effektiv för 

att hjälpa interaktionen framåt (Jeanes et al., 2000). Forskning har visat på olika resultat 

gällande effektiviteten av de reparationsstrategier som innehåller mer information. Caissie och 

Gibson (1997) beskriver i en studie med vuxna med och utan hörselnedsättning, att en 

reparationsstrategi som exempelvis utvecklar meddelandet genom att lägga till ny information 

var en av de minst effektiva reparationsstrategierna. Den strategi som samtalspartnern 

använder kan anses lyckad om det missuppfattade klaras upp, samt om konversationen 

fortsätter (Caissie & Gibson, 1997). Barns reparationsstrategier efter begäran om 

förtydligande kan delas upp i fem huvudkategorier enligt Brinton et al., (1986), som här 

översatts till; repetition, som innebar att delar eller hela yttrandet repeterades, revidering, 

vilket innebar att det semantiska innehållet var detsamma men att formen ändrades, tillägg, 

innehöll det ursprungliga yttrandet men även ny information, inlägg, innebar antingen att 
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någon term definierades eller att någon bakgrundsinformation gavs, samt otillräcklig 

reparation, där kategorin innebar att barnet inte svarade på, eller inte följde begärandet om 

förtydligande (Brinton et al., 1986). Som belysts ovan har forskning tidigare studerat 

begäranden om förtydligande i samband med hörselnedsättning. Föreliggande studie ämnar ge 

ett vidare perspektiv på interaktion där begäranden om förtydligande förekommer hos barn 

med hörselnedsättning. Pragmatisk förmåga belyses genom att beskriva begäranden om 

förtydligande i interaktion utifrån CA, och CCC används för att utgöra ett komplement i 

beskrivandet av den pragmatiska förmågan hos barnen med HNS. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att studera den pragmatiska förmågan hos barn med 

hörselnedsättning (HNS) i samtal med ett barn utan känd hörselnedsättning (NH). Den 

pragmatiska förmågan studeras med hjälp av CCC och genom att beskriva uppgiftsorienterad 

respektive icke-uppgiftsorienterad interaktion där begäranden om förtydligande förekommer. 

Studien ämnar belysa begäranden om förtydligande och vad som föregår respektive följer en 

begäran, samt om skillnader kan ses mellan barn med HNS och barn med NH.  

 

Metod 

Deltagare 

Sammanlagt bestod deltagarna av 16 barn, åtta barn med hörselnedsättning (HNS) och åtta 

barn utan känd hörselnedsättning, nedan kallade normalhörande (NH). Urvalet av barnen med 

HNS skedde genom att de tidigare medverkat i studier om hörselnedsättning. En av studierna 

var av Gustafsson (2008), där barnen med HNS valdes utifrån kriterierna antal skolår, grad av 

hörselnedsättning samt frånvaro av kända nedsättningar som skulle kunna inverka på 

skolgången. Barnen med HNS i föreliggande studie är i åldrarna 8;5 till 11;9, (Medel = 9;9) 

år, går i årskurs två till fem och består av fem pojkar och tre flickor. Samtliga har svenska 

som modersmål och ingen använder sig av teckenspråk. Fem av barnen har hörapparat på 

båda öronen och tre på ena örat. Enligt Gustafssons material (2008) varierade barnens 

diagnosålder från födseln till ungefär fem år och sex månader, och de fick sin/sina 

hörapparater mellan två till sju års ålder. Barnen med NH valdes ut av lärare på deltagarnas 

skola och är i åldrarna 8;8 till 11;11, (Medel =10;0) år och består av två pojkar och sex 

flickor. Barnen i respektive samtalspar känner varandra sedan tidigare. 
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Deltagarna med HNS har i tabellen nedan tilldelats ett nummer mellan ett och åtta. Det finns 

inget samband mellan siffrorna och de senare presenterade kodnamnen. En nedsättning på 26 

dB HL eller mer på bästa öra för frekvenserna 0,5, 1, 2 och 4 kHz innebär en 

hörselnedsättning (WHO, 2006).  

 
Tabell 1 Fördelning av grad av hörselnedsättning för bättre respektive sämre öra utan 
hörapparat samt medelvärdet med hörapparat. 

 Medelvärde av hörtrösklarna 0.5,1, 2 och 4 kHz (dB HL) 
Deltagare (HNS) Bättre öra  Sämre öra  Med hörapparat  

1 1 49 Uppgift saknas 
2 20 44 Uppgift saknas 
3 51 54 21 
4 43 53 21 
5 23 71 35 
6 43 45 21 
7 46 49 21 
8  16*  23* Uppgift saknas 

*Deltagare åtta hade en diskantnedsättning, och ser därför i tabellen ut att vara normalhörande. 

 

I mätning av hörtrösklarna i ljudfält med hörapparat/er framgick ej om dB-värdet gällde ena 

eller båda öronen, varför värdena endast kan ge en ungefärlig uppgift om hur barnen hör med 

sin/sina hörapparater.  

 

Material och procedur  

Inför föreliggande studie genomfördes en pilotstudie för att utse lämpliga aktiviteter inför de 

kommande inspelningarna. Deltagare var ett 9;2- årigt barn med hörselnedsättning samt en 

vuxen som sedan tidigare var känd för barnet. Efter pilotstudien utvärderades aktiviteterna 

och justeringar och anpassningar gjordes för att främja interaktion.  

 

I föreliggande studie utformades informationsbrev med tillhörande samtyckesdokument 

(bilaga 1) och ett frågeformulär kring barnets hörsel och språk (bilaga 2). Hörselvården 

kontaktades för att informera vårdnadshavare till nio barn med HNS innan utskick av brev 

samt för erhållande av kontaktuppgifter, men också senare för inhämtande av audiogram. 

Samtliga audiogram var mindre än ett år gamla. Informationsbrev med tillhörande 

samtyckesdokument, frågeformulär kring barnets hörsel och språk, samt Svenska CCC 

skickades sedan ut till respektive vårdnadshavare. Efter utskick kontaktades vårdnadshavare 

via telefon för muntligt godkännande om medverkan i studien, för möjlighet att ställa 
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eventuella frågor, samt för muntligt godkännande att ta kontakt med läraren till barnet med 

HNS. Därefter kontaktades barnets lärare via telefon för information om studien. Skriftlig 

information med samtyckesdokument (bilaga 3) och Svenska CCC postades till läraren och 

informationsbrev med tillhörande samtyckesdokument (bilaga 4) till ett normalhörande barn 

bifogades i brevet. Efter att lärare mottagit brevet kontaktades de på nytt för inbokning av 

inspelningstillfälle. En lärare avböjde medverkan, varpå inspelningen ej kunde genomföras 

inom tidsramen för studien. Vårdnadshavare för den berörda deltagaren informerades om 

detta. Rektor för respektive skola kontaktades via telefon för muntligt godkännande av 

inspelning under skoltid. 
 

Totalt genomfördes åtta inspelningar, vid varje inspelning deltog ett samtalspar bestående av 

ett barn med HNS och ett barn med NH. Vid inspelningstillfället observerades och/eller 

tillfrågades barnen med HNS om de hade sin/sina hörapparater på. Inspelningarna ägde rum i 

ett separat rum på deltagarnas skola. De flesta inspelningsrummen hade en lugn och tyst miljö 

men vid ett fåtal inspelningar förekom ljud från angränsande lokaler, dock bedömdes detta 

inte ha påverkat uppfattbarheten för deltagarna. De båda deltagarna fick sitta vid ett bord mitt 

emot varandra. Samtalet spelades in med en videokamera av märket Sony DCR-SR35E eller 

Sony DCR-HC23. En separat ljudinspelning gjordes med en digital bandspelare, Marantz 

PMD660 eller Microtrack II. Innan barnet med NH kom in i rummet, instruerades barnet med 

HNS (bilaga 5, del 1) och fick därefter läsa 20 ord och tio meningar högt. Orden var 

uppdelade i enstaviga och tvåstaviga, både orden och meningarna hämtades från Dysartritestet 

(Hartelius & Svensson, 1990) då fonologisk representativitet var önskvärt. Orden och 

meningarna transkriberades sedan av en legitimerad logoped och användes för att få ett mått 

på förståelighet i procent på barnet med HNS. Procentsatsen räknades ut efter rätt antal 

uppfattade ord respektive meningar. Vid huvudinspelningen informerades och instruerades 

deltagarna (bilaga 5, del 2). Anpassningar och justeringar i instruktionerna gjordes där sådana 

bedömdes lämpliga. Sammanlagda inspelningstiden för varje samtalspar varierade mellan 36 

och 48 minuter. Beräkningar gjordes sedan av CCC-enkäterna från både vårdnadshavare och 

lärare till barnen med HNS. 

 

Aktiviteter 

Aktiviteterna vid inspelningen bestod av spelet ”Vem där?”, kartlek bestående av en egen 

utformad karta (bilaga 6) och ämneskort. ”Vem där?” är ett spel där deltagarna genom ja och 
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nej frågor ska lista ut vilket spelkort den andre har genom att fälla ner olika spelbrickor på sin 

egen spelplan. Kartleken innebar att den ena deltagaren hade en väg utritad på sin karta 

medan den andre inte hade det. Tillsammans skulle deltagarna utan att titta på varandras 

kartor ta sig från start till mål. Karta har tidigare använts i studie om hörselnedsättning, 

exempelvis i studien av Lindskog (2009). Ämneskorten bestod av förslag till ämnen att prata 

om, såsom ”prata om vad ni gjorde i helgen och vad ni ska göra denna helg” och ”vad skulle 

ni ta med er till en öde ö och varför”. Aktiviteterna valdes med avsikt att främja interaktion. 

Antalet aktiviteter valdes med tanke på sysselsättningsmöjlighet under inspelningstillfället, 

samt för att kunna passa olika barn. Egna initiativ och aktiviteter uppmuntrades och gavs 

utrymme då så naturlig interaktion som möjligt var önskvärd. Egeninitierade aktiviteter 

förekom exempelvis i form av ritande, spel och pussel. 

 

Analysmetod 

Både transkription och analys har gjorts utifrån en CA-inspirerad metod och valdes då den 

ansågs fördelaktig för att studera social interaktion i naturlig miljö. Inspelningarna 

genomlyssnades och grovtranskriberades med hjälp av Windows Mediaplayer och 

ljudhanteringsprogrammen Audacity 1.2.6, Cool Edit Pro 2.0 och 2.1 samt Praat 5.0.36 

(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ Version 5.0.36, Paul Boersma and David Weenink, 

Phonetic Sciences Department, University of Amsterdam). Efter detta analyserades materialet 

i syfte att identifiera mönster och enskilda fenomen. Utdrag av särskilt intresse valdes ut för 

vidare analys. De utdrag som slutligen utsågs i föreliggande arbete ansågs antingen vara 

representativa för materialet eller av särskilt intresse samt belyste interaktion där begäranden 

om förtydligande förekom. Vidare gjordes indelning av utdragen efter aktivitet i 

uppgiftsorienterat respektive icke-uppgiftsorienterat samtal. Begäran om förtydligande 

delades sedan in i följande kategorier; icke-specificerade och specificerade begäranden om 

förtydligande. Till icke-specificerade räknades i föreliggande arbete ”va?”, ”vad?”, ”vadå?” 

och ”va sa du?” och till specificerade räknades exempelvis upprepning av delar av, eller ett 

helt yttrande, men även mer specifika förfrågningar efter mer information, inspirerat av Tye-

Murray et al., (1995), Caissie & Gibson (1997), och Ibertsson et al., (2009). För 

transkriptionsnyckel se bilaga 7. 
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Etiska överväganden 

Samtliga informationsbrev och samtyckedokument samt frågeformuläret kring barnets hörsel 

och språk granskades av ett internt etiskt råd vid Logopedprogrammet, Linköpings 

Universitet. I föreliggande arbete har samtliga deltagares namn avidentifierats och ersatts med 

kodnamn. Deltagarnas grad av hörselnedsättning har presenterats på individnivå, men 

deltagarna har tilldelats en siffra för att behålla anonymiteten. Kodnamnen och siffrorna kan 

ej kopplas till varandra. Uppgifter om ålder, årskurs, antal hörapparater, diagnosålder med 

mera har valts att presenteras på gruppnivå. Information eller uppgifter som framkom i de 

inspelade samtalen och skulle kunna tolkas som känsliga har ej presenterats. Möjlighet fanns 

att under hela inspelningen ställa eventuella frågor, då författarna befann sig i närheten av 

inspelningsrummet. Materialet kommer att arkiveras på Logopedprogrammet i fem år. 

 

Resultat och Analys 

Förståelighet 

Förståeligheten för gruppen med HNS är för enstaviga ord 86 procent, för tvåstaviga ord 89 

procent och för meningar 95 procent. Den totala förståeligheten för både ord och meningar är 

hos gruppen med HNS 90 procent. 

 

CCC 

Enligt CCC-manualen (Nettelbladt et al., 2003) baseras riktvärden (cut-off-värden) för 

pragmatiska svårigheter på Bishops studie (1998), respektive för språkliga/kommunikativa 

svårigheter på Anderssons och Westmans studie (2002). För pragmatisk komposit räknas cut-

off-värden från 140 och lägre till språkliga/kommunikativa svårigheter och värden från 132 

och lägre till pragmatiska svårigheter. För respektive subskala inom pragmatisk komposit 

finns också angivna cut-off-värden. Svårigheter kan således delas in i antingen 

språkliga/kommunikativa eller pragmatiska, både inom de subskalor som tillhör pragmatisk 

komposit och de övriga subskalorna (Nettelbladt et al., 2003). 
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Tabell 2 Medelvärde, minimum och maximum av CCC-resultatet för barnen med HNS 

bedömda av förälder och lärare. De angivna värdena av de båda bedömarna behöver ej gälla 

samma individ, utan avser hela gruppen.  

Enkät Förälder Lärare 

 Medelvärde (min, max) Medelvärde (min, max) 
CCC-
totalpoäng 
(max 367) 

 
346,5 (314, 362) 

 
324,4 (313, 349) 

Pragmatisk 
komposit  
(max 162) 

 
154,1 (145, 161) 

 
146, 4 (122, 160) 

 

Vid ifyllandet av CCC-enkäterna hade lärarna känt barnen från tre månader som minst, till tre 

år och åtta månader som längst, med ett medelvärde på ett år och tre månader. I tabellen ovan 

kan ses att lärarna generellt gav lägre poäng än föräldrarna. Det kan även ses att inga barn 

enligt föräldrarna hamnar på eller under något av riktvärdena, för språkliga/kommunikativa 

svårigheter 140 poäng, respektive pragmatiska svårigheter 132 poäng.  

 

Av de åtta barnen med HNS hamnar två av barnen enligt sina lärare under riktvärdena för 

både språkliga/kommunikativa och pragmatiska svårigheter. Båda fick av lärarna 122 poäng 

vardera och enligt respektive förälder fick båda dessa barn 145 poäng.  

 

Gällande pragmatisk komposit och de olika subskalorna som de innefattar hamnar fyra av åtta 

barn med HNS under riktvärdena för någon av dessa subskalor, enligt minst en av bedömarna, 

för antingen språkliga/kommunikativa- eller pragmatiska svårigheter. Som tidigare nämnts 

hamnar två barn enligt sina lärare under de båda totala riktvärdena för pragmatisk komposit, 

dock bedömdes de enligt lärarna ej hamna under något av riktvärdena för någon av de 

enskilda subskalorna. Dessa två barn hamnar däremot under riktvärdet i en subskala vardera 

enligt respektive förälder, den ena under riktvärdet i subskalan ”användning av 

samtalskontext”, och den andre i ”stereotyp konversation”. De två barnen anses ej kunna 

bedömas av lärarna i subskalan ”koherens”, vilket påverkar deras totalpoäng. Ett annat barn 

hamnar under de angivna riktvärdena i två av subskalorna för pragmatisk komposit, ”initiativ” 

och ”stereotyp konversation”, i första fallet av både förälder och lärare och i det andra fallet 

av läraren. Ett ytterliggare barn bedöms enligt föräldern hamna under det angivna riktvärdet 

för subskalan ”initiativ”.  
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I övriga subskalor som ej ingår i den pragmatiska kompositen har tre av barnen med HNS 

poäng under riktvärdet för språkliga/kommunikativa- eller pragmatiska svårigheter enligt en 

av bedömarna. Fyra barn är enligt respektive lärare ej bedömningsbara i någon av de övriga 

subskalorna, och ett barn är ej bedömningsbar enligt sin förälder. I de fall där exempel på 

liknande påståenden som i subskalor där barnen med HNS har fått poäng under riktvärden kan 

ses, presenteras dessa sist vid respektive samtalsutdrag. 

 

Samtalsutdrag innehållande begäranden om förtydligande 

Nedan presenteras utdrag utifrån uppgiftsorienterade samtal och icke-uppgiftsorienterade 

samtal. Vid varje utdrag presenteras vilken aktivitet som pågick, vissa föregås även av en 

utförligare presentation där detta ansetts nödvändigt för förståelsen av utdraget. Var i 

respektive samtal utdraget tagits ifrån visas i parantes vid varje utdragspresentation angett i 

minuter och sekunder. De icke-specificerade och specificerade begärandena om förtydligande 

är i utdragen markerade i fetstilt. För transkriptionsnyckel se bilaga 7. 

 

Utdrag ur uppgiftsorienterat samtal 

Utdrag 1: 

I utdraget nedan är deltagarna i slutet på första spelomgången av ”Vem där?” och Oskar har 

endast två spelbrickor kvar på sin spelplan.   

 

Oskar (HNS) och Daniel (NH) spelar ”Vem där?” (3,38). 
01 O:  ehh (1.6) ha han rött skägg, eller rött hår mena ja 
02 D: mm (0.5) ja [du] få inte svara än↑ ((skakar på  
03 O:             [äru] 
04 D: huvudet)) 
05 O: t ((täcker samtidigt ansiktet med händerna)) 
06 D: SKRATTAR *fäll ner den som inte har rött hår* (1.2) 
07 O: va? 
08 D: har, [ha bå]da rött hår? SKRATTAR eh (0.6) e din pål? 
09 O:      [((O fäller spelbrickor))]  
10 va? 
11 D: e din *pål*? 
12 O: näe ((ler och skakar på huvudet samtidigt)) 

 

I rad 1 ställer Oskar en fråga innehållande en självinitierad självreparation. Daniel besvarar 

denna fråga i rad 2 med en minimal respons och sedan uppmanar han Oskar att inte svara än. 
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En möjlig förklaring till att Daniel inte vill att Oskar ska svara kan vara att han tror att Oskar 

redan vet vilket spelkort han har och därmed inte vill låta honom vinna genom att gissa på rätt 

spelkort. Efter Daniels uppmaning i rad 6 respektive frågor i rad 8, gör Oskar icke-

specificerade begäranden om förtydligande i både rad 7 och 10. Den första frågan i rad 8 

innehåller liknande information som uppmaningen i rad 6, men omformuleras i stället som en 

fråga då Daniel kanske insett att det är möjligt att båda spelbrickorna har rött hår. Om så är 

fallet ska inte Oskar fälla ner några brickor. Daniels skratt i mitten av rad 8 skulle kunna 

uppkomma för att han vill behålla turen. Guendouzi och Müller (2006) beskriver att skratt kan 

ha denna funktion. Oskars begäranden om förtydligande skulle kunna bero på att han inte hör 

vad Daniel säger. En annan tänkbar orsak är att han under Daniels yttranden tänker på något 

annat och därmed inte uppfattar vad som sägs. Oskar följer uppmaningen i rad 9 innan Daniel 

hunnit upprepa sin uppmaning, vilket tyder på att han ändå tycks ha uppfattat vad Daniel sagt. 

En annan tolkning kan vara att Oskar kommer på att spelbrickorna skall fällas ner i och med 

att Daniel yttrar något. I rad 12 svarar sedan Oskar på Daniels andra fråga efter att den 

upprepats i rad 11.  

 

Utdrag 2: 

Julia (HNS) och Klara (NH) spelar ”Vem där?” (6,07). 

01 J: >okej m< ha: din eh bruna ögon? 
02 K:  japp
03 J: va? ((lutar sig samtidigt framåt och tittar på K)) 
04 K: japp 
05 J: j[a↑ d]å ta ja bort alla (.) utan↑ 
06 K:  [ja] 
07 a: 

  

Julia ställer en fråga i rad 1 och får i rad 2 respons av Klara. I rad 3 ställer Julia en icke-

specificerad begäran om förtydligande på Klaras respons. Denna begäran sker troligtvis på 

grund av att Julia inte uppfattat vad Klara responderat, även hennes kroppsspråk tyder på 

detta. Därefter upprepar Klara sitt yttrande ”japp” i rad 4, och i rad 5 verkar Julia bekräfta att 

hon uppfattat vad Klara sagt genom att säga ”ja”, men förefaller dock söka bekräftelse på att 

hon ska fälla ned spelbrickorna. Enligt Caissie och Gibson (1997) anses en begäran om 

förtydligande lyckad om den framkallar en respons hos samtalspartnern som leder till att det 

kommunikativa sammanbrottet reds ut. Klara bekräftar med sin minimala respons i rad 7 att 

spelbrickorna ska fällas ned.  
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Utdrag 3:  

När Linus och Isabell spelar ”Vem där?” har Isabell svårt att förstå spelets regler. Linus 

försöker förklara dessa under spelets gång.  

 

Linus (HNS) och Isabell (NH) spelar ”Vem där?” (1,58). 
01 L: sen få ska man ta en (.) (så)hä=  
02 I: =ska man ta en härifrån?= 
03 L: =mm [°sk du kan] börja?° (0.8) ((L tar kort)) a: 
04 I:     [((I tar kort samtidigt))]  
05 I: men tänk om ja ha den då? 
06 Paus:(1.3) 
07 L: va? 
08 I: tänk om ja ha den då? 
09 L: finns inte ◦samma◦. ((skakar samtidigt på huvudet)) 

 

Efter Linus instruktion i rad 1 gör Isabell en specificerad begäran om förtydligande i rad 2 

genom att upprepa delar av Linus yttrande. Isabell upprepar ”ska man ta en” och sedan lägger 

hon till ”härifrån?”, vilket kan tolkas som en precisering av Linus yttrande ”(så) hä”. Linus 

besvarar hennes begäran med en minimal respons i rad 3 och indikerar att han vill starta upp 

spelomgången, dock förefaller Isabell inte vara redo att gå vidare då hon i rad 5 ställer en 

fråga om spelkorten. Linus verkar inte ha uppfattat eller förstått hennes fråga eftersom han i 

rad 7 gör en icke-specificerad begäran om förtydligande, varpå Isabell upprepar sin fråga i rad 

8. I rad 9 fortsätter Linus klargöra spelets regler för Isabell.  

 

Utdrag 4:   

Rasmus (HNS) och Fanny (NH) spelar ”Vem där?” (5,02). 
01 F: vem ska börja? ((gör i ordning spelplan)) 
02 R: eh: >börja ja den hä gången då↓< 
03 F: vasaru? 
04 R: >böht ska ja börja den hä gång[en]↓< 
05 F:    [ah] 
 

Fanny utför en icke-specificerad begäran om förtydligande i rad 3, som förefaller bero på att 

hon inte uppfattat eller förstått vad Rasmus sagt. Orsaker till att Fanny inte uppfattat Rasmus 

yttrande i rad 2 kan exempelvis vara att han både talar snabbt, men också att hans formulering 

kan tolkas på flera sätt. Frasen Rasmus yttrar kan uppfattas antingen som ett påstående eller 

som en fråga, vilket möjligen kan ha försvårat uppfattbarheten för Fanny. I rad 4 

omformulerar Rasmus sitt yttrande och även i denna fras använder han något snabbare 
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taltempo. Enligt Huttunen et al., (2007) kan taluppfattningen påverkas av snabbt taltempo. 

Rasmus förtydligande förefaller dock vara tillräckligt då Fanny i rad 5 bekräftar att Rasmus 

kan börja genom att säga ”ah”. Anledningar till att Fanny verkar uppfattat Rasmus yttrande i 

rad 4 skulle kunna vara att omformuleringen gjort yttrandet mer förståeligt, men även andra 

faktorer kan bidra, såsom att Fanny har mer fokus på vad Rasmus säger. 

 

Utdrag 5:  

Elin (HNS) och Helena (NH) leker kartleken (15,15). 
01 H: båda (1.2) fast in- kör bara mot trädet där 
02 E: ett träd? 
03 H: mm seru bara (.) dä själv trädet 
04 E: m:[:] 
05 H:   [m] sen åkeru så här rakt 
06 E: rakt upp? 
07 H: m nää ((skakar samtidigt på huvudet)) (.) åk, sväng  
08 lite å sen rakt. 
09 Paus:(1.1) 
10 E: [såå] 
11 H: [s:] svängeru upp vid det lilla barnet↑ 

 
I rad 2 ställer Elin en specificerad begäran där hon ber Helena förtydliga genom att säga ”ett 

träd”. Förtydligandet kan tänkas avse både om Helena menar träd eller att få reda på om 

instruktionen gäller ett eller flera träd. Helena förtydligar med att ge mer information i form 

av” själv trädet” i rad 3 som förklarar att det är ett träd det handlar om. Elin svarar då med en 

minimal respons, vilket kan tyda på att hon uppfattat instruktionen. En ny specificerad 

begäran om förtydligande görs sedan av Elin i rad 6, denna begäran liksom den första 

innehåller delar av Helenas föregående yttrande, samt i detta fall en begäran om mer 

information i form av ”upp?”. Helena ger en nekande respons förstärkt med att skaka på 

huvudet samt preciserar sina instruktioner genom att säga att Elin ska svänga lite. Genom det 

yttrande Elin gör i rad 10 förefaller hon ha förstått instruktionen och därmed går Helena 

vidare med nya instruktioner i rad 11. En del i utvecklingen av konversationsförmågan är att 

kunna uttrycka att information ej har framgått (Brinton et al., 1986), vilket Elin gör i rad 2 och 

6.  

 

Utdrag 6:  

Elin (HNS) och Helena (NH) leker kartleken (17,00). 
01 E: föbi trä:det som är på (0.7) den här sidan ((håller  
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02  samtidigt ut hö hand)) 
03 H: den? 
04 E: de dehär sidan, där du se mitt ar går ut ((håller 
05  samtidigt ut hö arm)) (2.2) å sen svänge du upp förbi 
06 flickan (1.1) och, ö[ver] 
07 H:            [vi]cket håll? 
08 Paus:(1.6) 
09 E: deh, dehä h hållet ((håller samtidigt ut vä arm))  
10 .hh upp förbi ki: flickan å över killen 
11 Paus:(1.6) 
12 H: a: 
 

I ovanstående utdrag kan observeras att Elin när hon instruerar, använder gester för att 

förstärka sina verbala instruktioner i samtliga yttranden, se rad 1 till 2, 4 till 6 samt 9 till 10. 

Helenas specificerade begäran om förtydligande, ”den”, i rad 3 är en delvis upprepning av 

Elins föregående yttrande. Helenas begäran ställs troligen för att hon vill få bekräftat vilket 

håll Elin åsyftar. I rad 4 upprepar Elin även delar av sitt yttrande från rad 1, men med ett 

tillägg innehållande mer information, ”där du se mitt ar går ut”, för ytterligare förtydligande. 

Efter mer instruktioner gör Helena en ny specificerad begäran om förtydligande i rad 7, denna 

begäran uppkommer då Helena tycks vilja ha mer eller annan information än vad Elin delger. 

Även denna begäran genomförs för att Helena vill få klarhet i åt vilket håll hon ska. Helenas 

begäran överlappar i början med Elins yttrande. En möjlig orsak till detta kan vara att Helena 

vill förstå första delen av Elins beskrivning innan hon får mer information. Som tidigare 

nämnts använder Elin en gest till hjälp när hon förtydligar sin instruktion i rad 9 och 10 och 

därefter fortsätter hon beskriva vägen på kartan. Enligt Norrby (2004) kan ofta icke-verbala 

aspekter, såsom rörelser ske samtidigt som det verbala yttrandet.  

 

Utdrag 7:  

I nedanstående utdrag har deltagarna ställt upp en kartong mellan sig för att inte se varandras 

kartor. Anton sneglar dock på Marias karta under lekens gång och ofta under pauserna för att 

se om hon är klar för att få nya instruktioner. 

 

Anton (HNS) och Maria (NH) leker kartleken (9,18). 

01 A:   gå igenom två träd 
02 M: hä mellan? 
03 A: hallå, ja sa två träd 
04 Paus:(3.0) 
05 M: ◦hä hö◦ (3.7) ((M ritar samtidigt)) ◦gå mellan två  
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06 träd◦ 
07 Paus:(1.8) 
08 A: på högersidan (2.3) ha de stort mellanrum (4.4) 
09 å nära enträdet  
10 Paus:(3.8) 
11 M: så ja ska gå (.) hä då (.) eller? 
12 A: enträdet den sån hä än träd (0.8) ((hackar samtidigt 
13 med pennan)) nära dä 
14 Paus:(1.9) 
15 M: är de där enträdet? 
16 A: ja (1.4) första trädet ((pekar samtidigt på M:s  
17 karta)) 
18 M: så, >ska ja gå< 
19 A: a: 
 

Anton ger en instruktion i rad 1, varpå Maria gör en specificerad begäran om förtydligande i 

rad 2. Anton responderar på denna begäran i rad 3 genom att upprepa delar av sitt föregående 

yttrande. Han inleder dock yttrandet med ”hallå, ja sa”, något som i sammanhanget kan ses 

som att han inte tar på sig något ansvar för, eller inte förstår varför Maria begär ett 

förtydligande. Anton ger nya instruktioner i rad 8 och 9, varefter Maria gör en specificerad 

begäran om förtydligande i rad 11. Begäran avser troligen den nya informationen i rad 8 till 9, 

men kan också vara en ytterligare begäran som även innefattar Antons tidigare beskrivning 

från 1. I rad 15 gör Maria en ny specificerad begäran om förtydligande av Antons yttranden i 

rad 9 och 12. Marias andra och tredje begäran om förtydligande kan bero på att hon inte vet 

hur hon ska tolka ordet ”enträdet”. Anton menar förmodligen ett enskilt träd och inte ett 

enträd. En eventuell förvirring angående ordet ”enträdet” förefaller redas ut i rad 16 då Anton 

både verbalt och med gest klargör att han menar ett träd. I rad 18 bekräftar Maria att hon 

förstått Antons instruktioner, varpå Anton ger en minimal respons som återkoppling. Antons 

instruktioner kan ses som otillräckliga då Maria efterfrågar förtydliganden flera gånger. I en 

studie av Elfenbein et al., (1994) innebar pragmatiska fel exempelvis att ge tvetydig eller 

otillräcklig information till samtalspartnern. En möjlig tolkning är även att Marias begäranden 

uppfattas som otydliga av Anton, vilket leder till att hon behöver göra flera begäranden. 

 

I CCC får Anton lägre poäng på några påståenden som ingår i en subskala för pragmatisk 

komposit. Ett av dessa påståenden inbegriper att ”barnet inte förstår artighetsregler..”, en 

tendens till detta kanske kan ses i rad 3 där Anton på Marias yttrande svarar ”hallå, ja sa två 

träd”.  
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Utdrag 8: 

Linus (HNS) och Isabell (NH) leker kartleken (25,50). 
01 L: sen svänger ru hö:ger 
02 Paus:(1.2) 
03 I: vart? okej. (.) ah↑ 
04 L: å sen så .hh (0.8) går du (.) .hh rakt fram å sen  
05 svänge du lite till höger så du .hh komme till de  
06 lilla huset 
07 Paus:(3.5) 
08 I: vilket lilla hus? vänTA (.) eh (.) a lilla huset 

 

I detta utdrag gör Isabell två specificerade begäranden om förtydligande i rad 3 och 8. Efter 

dessa begäranden inväntar hon ej Linus respons utan reder själv ut de oklarheter hon 

uppmärksammat, även dessa i rad 3 och 8. En anledning till att Isabell utför de specificerade 

begärandena och på egen hand direkt reder ut oklarheterna hon uttryckt, skulle kunna vara att 

hon i sin iver att komma fram till mål talar innan hon hunnit ta till sig den anvisade 

väginstruktionen hon fått av Linus. En annan anledning kan vara att detta är en strategi från 

Isabells sida, att själv ta turen genom att exempelvis upprepa instruktionen för att komma ihåg 

den innan hon ritat ut vägen.  

  

Utdrag 9:  

Viktor (HNS) och Niklas (NH) leker kartleken (13,07). 
01 N: från dörr, gå från dörren (.) föbi trä:det 
02 V: vänta (0.8) ((fixar pennan)) (0.9) va? 
03 N: från dörren↑ 
04 V: mm (1.0) vicket träd? (.) dit elle dit? ((håller ut  
05 vä, sedan hö arm)) sväng me händ[erna] 
06 N:                                  [DI:T] (.) dit 
07 ((pekar samtidigt vä, sen hö)) föBI DÄ föbi= 
08 V: =vicket trädet↓ 
09 N: DÄÄ ((pekar samtidigt hö)) 
10 V: vicket? 
11 N: ((lutar sig över bordet och pekar med pennan)) 
12 V: dä? 
13 N: nej dää (.) föb: (.) så: ((pekar samtidigt på V:s 
14 karta)) (2.7) FÖBI trädet  
15 V: mäh ((trycker på pennan))  
16 N: ra:kt 
17 V: ja kan inte fö den hä sö:g ((menar pennan)) 
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I rad 2 gör Viktor en icke-specificerad begäran om förtydligande. Orsaken till denna begäran 

skulle kunna vara att han inte hör eller att han har fokus på sin penna och därför inte uppfattar 

vad Niklas instruerar. I rad 3 svarar Niklas på denna begäran genom att upprepa ”från dörren” 

från rad 1. Viktors minimala respons i rad 4 kan bekräfta att han har uppfattat första delen av 

instruktionen. I rad 4 gör Viktor en till begäran om förtydligande, denna gång en specificerad, 

gällande den andra delen av instruktionen, ”föbi trä:det”, från rad 1. Viktor förstärker även sin 

begäran genom att använda gester i rad 4 och 5. I rad 5 preciserar Viktor även hur han vill att 

detta förtydligande ska ske genom att uppmana Niklas med yttrandet ”sväng me händerna”. I 

rad 6 och 7 följer Niklas Viktors uppmaning genom att peka åt de håll han vill att Viktor ska 

gå samtidigt som han höjer röststyrkan. I rad 7 upprepar Niklas ”föbi” och lägger till ”DÄ”, 

dock verkar inte denna information tillräcklig då Viktor på nytt i rad 8 upprepar sin begäran 

om förtydligande. Bishop och Adams (1989) nämner att vissa pragmatiska aspekter kan leda 

till att en respons kan uppfattas som otillräcklig, exempelvis genom att ge för lite information. 

Möjligen kan Viktors begäran i rad 8 tolkas som ett ytterligare försök till en ännu mer 

preciserad fråga genom att han säger ”vicket trädet” och därmed försöker utröna vilket enskilt 

träd Niklas menar då det finns flera träd på kartan.  

 

I rad 9 upprepar Niklas delar av sin instruktion med både höjd röststyrka och gester, varefter 

Viktor i rad 10 gör en ny specificerad begäran. Denna begäran gäller förtydligande av samma 

sak som de två tidigare begärandena, och innehåller liknande information som i rad 4 och 8, 

men är kortare och mindre innehållsrik. När Niklas instruktioner inte heller denna gång 

förstås av Viktor så böjer han sig över bordet och pekar på Viktors karta i rad 11. I rad 12 gör 

då Viktor en ytterligare specificerad begäran, ”dä?”. Niklas svarar i rad 13 ”nej dää” men 

upprepar också sedan sitt ursprungliga yttrande ”föbi trädet” från rad 1, och pekar på Viktors 

karta. Ny information, ”ra:kt”, ges av Niklas i rad 16 även om han inte fått respons att Viktor 

förstått den tidigare givna informationen. Den nya informationen kanske inte uppmärksammas 

av Viktor då han i rad 15 och 17 har fokus på sin penna som slutat fungera. Viktors yttrande i 

rad 17 ” ja kan inte..” kan också tolkas som att han vill uppmärksamma Niklas på att han ej 

för tillfället kan följa någon instruktion på grund av pennan.  

 

Sammanfattningsvis visas i detta utdrag att Viktors specificerade begäranden om 

förtydligande liknar varandra genom hela utdraget och att alla hans specificerade begäranden 

förefaller handla om samma sak. Niklas använder genomgående liknande reparationsstrategier 

i form av verbala upprepningar, gester och höjd röststyrka. En möjlig orsak till att 
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samförståelse inte uppnås i detta utdrag kan vara att de båda deltagarna har svårigheter att 

variera och anpassa sina begäranden om förtydligande och instruktioner till varandra. 

Samförståelse är enligt Norrby (2004) något som deltagarna gemensamt bygger upp under 

samtalets gång. Enligt Ahlström (2000) kan samtalspartnern ibland ha svårigheter att anpassa 

sig till barnet med hörselnedsättning. Möjligen kan Niklas ha sådana svårigheter i detta 

utdrag, då hans instruktioner inte förefaller nå fram. 

 

Utdrag ur icke-uppgiftsorienterat samtal  

Utdrag 10: 

 Elin (HNS) och Helena (NH) ritar (34,38). 

01 H: nu bli bruna fåglar också ((tar pennor samtidigt)) 
02 E: va? 
03 H: >de kan bli< ◦bruna fåglar◦ 
04 E: SKRATTAR 
 

När Helena och Elin ritar kommer Helena på att hon ska rita bruna fåglar, i rad 1, och Elin 

ställer efter det en icke-specificerad begäran om förtydligande i rad 2. Begärandet kan tänkas 

bero på att Helenas yttrande görs samtidigt som hon tar pennor, och att detta påverkar 

uppfattbarheten för Elin. En annan anledning skulle kunna vara att Elin är upptagen med att 

rita på sin egen teckning och därför inte uppmärksammar Helenas yttrande. Uppmärksamhet 

är något som kan påverka talperceptionen (Huttunen et al., 2007). Efter Elins begäran 

upprepar Helena ”bli bruna fåglar” i rad 3. Helenas yttrande sägs denna gång delvis med 

snabbare taltempo och delvis med svagare röst, vilket kan göra att Elin inte hör Helenas 

yttrande. Röststyrkan kan enligt Huttunen et al., (2007) påverka talperceptionen. Elin 

responderar med skratt i rad 4, vilket kan tolkas antingen som att hon har förstått, eller som att 

hon inte förstått men väljer att inte göra en ny begäran om förtydligande.  

  

Utdrag 11:  

Deltagarna har tidigare pratat om vad de ska rita. I detta utdrag presenterar Tuva en idé. 

 

Sara (HNS) och Tuva (NH) ritar (23,00). 
01 T: JA nu vet ja (0.6) [till M]oa 
02 S:                    [(x)] 
03 T: ja va på: ((sneglar samtidigt mot kameran))  
04 öron: doktorn hhm ((förställer rösten något)) 
05 S: ◦(hm)◦ va? 
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06 T: nä:↓ 
07 Paus:(3.1) 

 
I rad 1 förefaller Tuva komma på vad hon ska rita i och med yttrandet ”JA nu vet ja” och vem 

hon ska ge teckningen till. Det Tuva säger i rad 3 och 4 kan tolkas som att hon presenterar 

motivet på teckningen. Sara gör i rad 5 en icke-specificerad begäran om förtydligande i form 

av ”va?”. Orsaken till denna begäran skulle kunna vara att Sara inte uppfattar vad Tuva säger, 

då hon själv sitter och ritar på sin teckning, eller att Tuva förställer rösten. En annan tänkbar 

orsak kan vara Tuvas presentation av teckningens kanske oväntade motiv, Saras ”va?” kan då 

tolkas som ett uttryck för förvåning. Tuva ger inget förtydligande i rad 6, utan avslutar 

interaktionen kring den idé till teckningsmotiv hon introducerat genom ordet ”nä”. Brinton et 

al., (1986) beskriver att om begärandet om förtydligande inte följs eller svaras på kan det ses 

som en otillräcklig reparation. Tuvas uteblivna reparation i rad 6 skulle kunna vara ett 

exempel på detta.  

 

Utdrag 12:  

I följande utdrag ritar och diskuterar deltagarna julgranar.  

 

Sara (HNS) och Tuva (NH) ritar (25,37). 
01 T: e din ra:k? 
02 S: vadå? 
03 T: ä dina fotar raka? 
04 Paus:(2.0) 
05 S: näe nä ((skakar samtidigt på huvudet)) men ja kan  
06      inte rita (1.0) >(i) ints så bra i alla fall om ja  
07  kan de< 
08 Paus:(1.9) 
09 S: ((ny[nnar))] 
10 T:     [kalles gra]nar ä jättefina 
11 S: kalle? 
12 T: a fast mina ä så hä: bara 

 

Sara gör en icke-specificerad begäran om förtydligande i rad 2 efter Tuvas fråga i rad 1. Efter 

Saras begäran preciserar Tuva sin fråga i rad 3, där hon förtydligar att den handlar om ”fotar”. 

Sara svarar på frågan i rad 5 genom ”näe nä”, vilket skulle kunna tolkas som att hon inte anser 

att hennes ”fotar” är raka eller som att hennes avsikt inte var att de inte skulle se raka ut. I rad 

5 till 7 säger sedan Sara att hon inte är så bra på att rita, vilket kan tolkas som en ursäkt 

gällande ”fotarnas” utseende. I rad 11 gör Sara en specificerad begäran om förtydligande på 
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Tuvas yttrande från rad 10. Saras begäran kan tolkas som att den kommer av att hon söker 

bekräftelse på om hon hört rätt namn, då Kalles namn nämns i överlapp samtidigt som Sara 

nynnar, men den kan även vara en förfrågan om vem Kalle är. Tuvas minimala respons ”a” i 

rad 12 kan tolkas som att hon bekräftar att det är Kalles granar hon menar. Tuva utvecklar inte 

vem Kalle är, vilket kan ses som att hon tror sig veta att Sara har denna förförståelse och att 

Saras begäran därmed handlar om att hon inte hört vad Tuva sagt. Tuvas resterande yttrande i 

rad 12 kan tolkas som att hon söker bekräftelse från Sara gällande sin teckning. 

 

Utdrag 13:  

I utdraget nedan berättar Fanny om en händelse i en tv-serie hon sett. Cirka 30 sekunder innan 

utdragets början har hon nämnt att berättelsen bland annat handlar om ett skynke på en staty.  

 

Rasmus (HNS) och Fanny (NH) pratar med ämneskort (10,58). 

01 F: SKRA[TTAR] 
02 R:     [vem] vare på? 
03 F: .hh de va:, va sa du? 
04 R: v:are på nån en staty? 
05 F: aa de va en staty 
06 R: mhm (0.7) .hh (.) aa 
 

I rad 2 gör Rasmus en specificerad begäran om förtydligande som troligtvis syftar tillbaka på 

det Fanny tidigare berättat om statyn och skynket. Inledningsvis i rad 3 förefaller Fanny 

påbörja ett förtydligande, men fullföljer ej förklaringen utan övergår i stället till att göra en 

icke-specificerad begäran om förtydligande. Fannys begäran kan ses som att hon är osäker på 

vad Rasmus sagt och därmed vill få detta bekräftat innan hon svarar på hans begäran. Rasmus 

gör då en ytterligare specificerad begäran om förtydligande, där han lägger till mer 

information genom att precisera frågan från ”vem” i rad 2 till en ”staty” i rad 4. I rad 5 

bekräftar Fanny att det handlar om en staty, vilket indikerar att hon funnit Rasmus precisering 

i rad 4 tillfredsställande. Noterbart är att det i detta förhållandevis korta utdrag förekommer 

flera begäranden om förtydligande, samt att samförståelse tycks uppnås. En tolkning är att 

samförståelsen uppnås tack vare dessa begäranden.  

 

Enligt CCC fick Rasmus poäng under riktvärdet på två subskalor i pragmatisk komposit. Ett 

påstående i ena subskalan är att ”barnet ställer frågor fast han redan vet svaret”. Ett exempel 

25 
 



 

på detta kan möjligen ses i ovanstående utdrag där Rasmus i rad 2 och 4 ställer frågor om 

statyn fastän Fanny tidigare berättat om den.  

 

Utdrag 14: 

I följande utdrag lägger Niklas pussel och Viktor, som inte för tillfället gör någon aktivitet 

kommer med ett nytt aktivitetsförslag.  

 

Viktor (HNS) och Niklas (NH) sitter vid bordet och Niklas lägger pussel (29,04). 
01 V: ◦ee◦ ska vi köra det här? ((pekar samtidigt på ”Vem  
02  där?”)) (.) de ä bara å lägga på det här (pchr)  
03 ((kastar samtidigt pusselbitar)) 
04 N: vadå? (.) .hh [(vet du väh)]    
05 V:      [men ska vi köra] 
06 N: de där? ((pekar samtidigt på kartorna)) 
07 V: ah, en: (.) de här ((pekar samtidigt på ”Vem där?”)) 
08 Paus:(2.5) 
09 N: ◦där ä (gu) .hh då gör man så här◦ .hh vänta:: diff  

 
I rad 1 till 3 tar Viktor ett initiativ till ny aktivitet genom sitt yttrande och föreslår hur de kan 

byta aktivitet från pusslet till ”Vem där?”. Initiativtagande till konversation kan enligt 

Mogford (1993) ses som en pragmatisk förmåga. Niklas icke-specificerade begäran om 

förtydligande i rad 4 kan tolkas som att han inte hört eller förstått Viktors yttrande. I rad 5 

upprepar Viktor delar av sitt föregående yttrande, vilket sker i överlappande tal med Niklas. 

Niklas gör sedan en specificerad begäran, verbalt och med gest, i rad 6 om vilken av 

aktiviteterna Viktor menade. I rad 7 tydliggör Viktor att det är ”Vem där?”-spelet han åsyftar, 

även här verbalt och med gest. Niklas respons uteblir i rad 8, vilket kan ses som att han ej tar 

sin tur och han bekräftar aldrig att han förstår vilken aktivitet Viktor menar. Turtagningsregler 

kan kopplas till utvecklingsaspekter varför barn och ungdomar ofta inte behärskar detta lika 

väl som vuxna (Norrby, 2004). Det förefaller dock troligt att han vet vilken aktivitet Viktor 

avser eftersom Viktor i rad 7 pekar ut spelet. I stället uppkommer en paus, varefter Niklas 

återgår till sitt pussel i rad 9. Viktors ursprungliga förfrågan i rad 1 besvaras aldrig i utdraget, 

dock förefaller samförståelse finnas då Niklas verkar ha förstått vad Viktor velat även om 

ingen ny aktivitet påbörjas.  
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Utdrag 15: 

Deltagarna sitter och pratar med olika ämneslappar. Spelbrickorna från ”Vem där?” står kvar 

på bordet framför deltagarna vilket leder till att de pratar om båda aktiviteterna i utdraget 

nedan. Daniel har innan utdragets början läst ämneslappen ”ställ två frågor om vad som 

helst”.  

 

Oskar (HNS) och Daniel (NH) pratar med ämneskort (11,00).  
01 O: ta andra 
02 D: ta andra 
03 Paus:(1.6) 
04 O: härmas du? 
05 D: nä  
06 O: ja hade karin som min ((fäller samtidigt spelbricka)) 
07 D: va? (2.3) härma [du karin?]  
08 O:                 [xx]       va?= 
09 D: =vad är bättre, hund eller katt å varför då ((läser  
10 från ämneslapp)) 

 

Oskars yttrande ”härmas du?” i rad 4 ställs förmodligen då Daniel upprepat hans yttrande i 

rad 2 och när Daniel svarar ”nä” i rad 5 går Oskar vidare till att prata om något annat. 

Ämnesbytet i rad 6 förefaller handla om ”Vem där?” där han nämner att han hade Karin som 

sitt spelkort, varpå Daniel gör en icke-specificerad begäran om förtydligande i rad 7. Denna 

icke-specificerade begäran kan bero på att Daniel inte uppfattar vad Oskar säger men också 

att ämnesbytet sker plötsligt, vilket resulterar i att han inte förstår vad Oskar pratar om. Efter 

Daniels icke-specificerade begäran sker en paus där han inte får någon respons på sin 

förfrågan, varpå han gör en specificerad begäran efter pausen också i rad 7. Den uteblivna 

responsen från Oskar kan bero på att han inte uppfattat Daniels begäran. Den specificerade 

begäran som Daniel gör i rad 7 kan härledas till Oskars yttranden i rad 4 och 6. Oskar 

responderar i rad 8 med en icke-specificerad begäran, vilket kan tyda på att han inte hört eller 

förstått vad Daniel åsyftade med sina begäranden om förtydligande i rad 7. Det är möjligt att 

Oskar inte uppfattar hela Daniels yttrande då Daniels begäran om förtydligande sker i 

överlappande tal med Oskar. Samförståelse förefaller inte uppnås i detta utdrag då ingen av 

deltagarnas begäranden om förtydligande uppklaras. 
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Sammanfattande analys 

I de 15 presenterade utdragen ovan görs totalt 32 stycken begäranden om förtydligande, 18 av 

barn med HNS respektive 14 av barn med NH. Totalt är det 13 icke-specificerade och 19 

specificerade begäranden om förtydligande i utdragen. Fler uppgiftsorienterade än icke-

uppgiftsorienterade utdrag presenteras, detta då fler begäranden om förtydligande föreföll 

förekomma under sådant samtal. Uträkningar har ej gjorts för samtalen i sin helhet, utan 

endast för de 15 ovanstående utdragen.  

 

Tabell 3 Antal begäranden om förtydligande i de 15 ovanstående utdragen, gjorda av barnen 

med HNS respektive NH i uppgiftsorienterat och icke-uppgiftsorienterat samtal. 

Samtalsform Icke-specificerade 
begäranden 

Specificerade 
begäranden 

Totalt antal 
begäranden 

 HNS NH HNS NH HNS NH 

Uppgiftsorienterat 5  1 6 8 11 9 

Icke-uppgiftsorienterat 4 3 3 2 7 5 

 

Av de 15 utdragen tillhör nio uppgiftsorienterat samtal och sex icke-uppgiftsorienterat samtal. 

Jämförande av antal begäranden om förtydligande mellan uppgiftsorienterat och icke-

uppgiftsorienterat samtal bör därför göras med detta i beaktande.  

 

Uppgiftsorienterat samtal 

Icke-specificerade begäranden om förtydligande 
 
I de uppgiftsorienterade samtalsutdragen görs fem av de icke-specificerade begärandena av 

barn med HNS och ett av barn med NH. De icke-specificerade begärandena föregås ofta av en 

fråga eller en instruktion. Alla icke-specificerade begäranden består av yttrandet ”va” utom ett 

som består av ”vasaru”. I alla fall utom två leder det icke-specificerade begärandet till att 

samtalspartnern delvis upprepar sitt yttrande, vilket kan ses exempelvis i utdrag två och tre. I 

de två andra fallen, utdrag ett och fyra, leder det icke-specificerade begärandet till att 

samtalspartnern, Daniel (NH) respektive Rasmus (HNS), omformulerar sig. 

 

Specificerade begäranden om förtydligande 

Gällande de specificerade begärandena om förtydligande görs sex av barn med HNS och åtta 

av barn med NH. De specificerade begärandena om förtydligande föregås som tidigare 
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nämnts också ofta av en instruktion. Ungefär en tredjedel av dessa begäranden föregås även 

av en paus, exempelvis i utdrag sju och åtta. I de specificerade begärandena består yttrandena 

till stor del av delvisa upprepanden av samtalspartnerns tidigare yttrande, men ofta också med 

preciserade tillägg om vad förtydligandet avser. Både barnen med HNS och NH använder sig 

av dessa. Ibland gör deltagarna flera begäranden om förtydligande angående samma sak, 

exempelvis i utdrag sju av Maria (NH) och i utdrag nio av Viktor (HNS).  

 

De specificerade begärandena leder vanligen till delvisa upprepanden av yttrandet som 

föregick begäran, eller till en inledande minimal respons som följs av bland annat upprepning 

eller mer information. Inga tydliga skillnader kan urskiljas mellan barn med HNS och barn 

med NH gällande reparationsstrategierna. Gester förekommer vid flera tillfällen tillsammans 

med respons på begärandet om förtydligande, vilket exempelvis kan ses i utdrag sex och nio. I 

utdrag åtta kan, till skillnad från de andra utdragen, ses att Isabell (NH) som gör begärandena 

om förtydligande även själv besvarar dessa. Vid jämförelse mellan utdrag fem och sex, båda 

bestående av deltagarna Elin (HNS) och Helena (NH), kan ses att deltagarna använder sig av 

något olika reparationsstrategier. Helena använder i utdrag fem reparationsstrategier i form av 

att främst verbalt ge mer information och precisera hur hon menar. Elin använder sig däremot 

i utdrag sex genomgående av gester men även delvis av upprepning av sin föregående 

instruktion.  

 

Icke-uppgiftsorienterat samtal 

Icke-specificerade begäranden om förtydligande 

I de sex icke-uppgiftsorienterade utdragen finns sju icke-specificerade begäranden om 

förtydligande, fyra av barn med HNS och tre av barn med NH. De icke-specificerade 

begärandena består av ”va”, ”vadå” och ”va sa du”, dessa föregås av antingen ett påstående, 

en fråga, en kombination av dessa eller en specificerad begäran om förtydligande. Efter de 

icke-specificerade begärandena består reparationsstrategierna av delvisa upprepningar, ibland 

med informationstillägg, omformulering, eller med att samtalspartnern ger en otillräcklig eller 

utebliven respons. Exempel på otillräckliga responser kan ses i utdrag elva av Tuva (NH) och 

i utdrag 15 av Daniel (NH). Inga tydliga tendenser kan ses gällande vilka reparationer barn 

med HNS respektive NH gör, då antalet begäranden och därmed reparationsstrategier är få.   
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Specificerade begäranden om förtydligande 

Fem specificerade begäranden förekommer i utdragen från de icke-uppgiftsorienterade 

samtalen, tre gjorda av barn med HNS och två av barn med NH. De specificerade 

begärandena föregås av olika typer av yttranden, exempelvis påstående, skratt och i två fall av 

icke-specificerade begäranden. I det ena fallet gör Rasmus (HNS) en specificerad begäran om 

förtydligande på Fannys (NH) icke-specificerade begäran i utdrag 13. I det andra fallet är det 

Daniel (NH), i utdrag 15, som gör en specificerad begäran efter att han själv gjort en icke-

specificerad begäran där responsen uteblivit. De specificerade begärandena består främst av 

frågor som efterfrågar mer information, men även delvis av upprepning av det tidigare 

yttrandet, samt begäran om mer information i kombination med gest. De specificerade 

begärandena följs av bland annat minimala responser, enskilt eller i kombination med något 

annat, samt icke-specificerade begäranden. Exempel på det sistnämnda kan ses i utdrag 13 av 

Rasmus (HNS) och i utdrag 15 av Oskar (HNS). Tydliga tendenser kan inte observeras 

gällande vilka reparationer barn med HNS respektive NH gör, eftersom antalet begäranden 

och därmed reparationsstrategier är få.   

 

Uppgiftsorienterat och icke-uppgiftsorienterat samtal 

Vad som föregår begäran om förtydligande 

Sammanfattningsvis är i de uppgiftsorienterade utdragen en vanlig anledning till begäran om 

förtydligande en instruktion, oavsett om det handlar om en icke-specificerad eller specificerad 

begäran. I de icke-uppgiftsorienterade utdragen varierar typ av yttrande som föregår 

begärandet, dock förekommer påståenden innan både icke-specificerade och specificerade 

begäranden. Noterbart är att det i de icke-uppgiftsorienterade utdragen återfinns en icke-

specificerad begäran som föregås av en specificerad begäran, och att specificerade 

begäranden i två fall föregås av icke-specificerade begäranden. Inga tydliga skillnader mellan 

barn med HNS och barn med NH kan ses i de yttranden som föregår begärandena. Tidigare 

forskning om vad som föregår ett begärande om förtydligande förefaller ej ha studerats i 

interaktion där ett barn har hörselnedsättning. 

 

Begäran om förtydligande 

Av de icke-specificerade begärandena om förtydligande är ”va” det begärande som 

förekommer flest gånger, åtta gånger av barn med HNS respektive en gång av NH barn. Det 

begärandet återfinns både i uppgiftsorienterat och icke-uppgiftsorienterat samtal. Gällande de 
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specificerade begärandena kunde inga tydliga skillnader konstateras mellan barn med HNS 

och NH. I både de uppgiftsorienterade och icke-uppgiftsorienterade utdragen innefattar de 

specificerade begärandena, bland annat delvisa upprepanden av det samtalspartnern tidigare 

yttrat, men också ofta med preciserade tillägg eller efterfrågan av ny information. Av både de 

icke-specificerade respektive specificerade begäranden, kan liknande typer återfinnas i 

studien av Jeanes et al., (2000) där indelning av begäranden om förtydliganden gjordes i olika 

kategorier. En av dem var att lyssnaren antyder vad det är som han eller hon vill veta, och en 

annan begäran var mer allmän såsom ”var snäll och säg det igen”.   

 

Reparationsstrategier efter begäran om förtydligande 

I både de uppgiftsorienterade och icke-uppgiftsorienterade utdragen används delvisa 

upprepanden av det som tidigare yttrats som reparationsstrategier till både icke-specificerade 

och specificerade begäranden. Liknande reparationsstrategier som beskrivs i en studie av 

Brinton et al., (1986) har kunnat observeras även i föreliggande arbete. 

Reparationsstrategierna innefattar bland annat det ursprungliga yttrandet med tillägg av ny 

information, att delar eller hela yttrandet upprepas, eller att barnet inte följde begärandet om 

förtydligande. Inga generella skillnader kan noteras mellan barnen med HNS och de NH 

barnen. Gällande samförståelse förefaller detta uppnås i de flesta av utdragen, ibland kan det 

dock vara svårt att avgöra om deltagarna uppnår detta eller ej, exempelvis i utdrag 14. Ibland 

uppnås inte heller någon samförståelse, exempelvis i utdrag nio och 15. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Barnen med HNS bedöms som grupp ha relativt god förståelighet, då den uträknat på både 

ord- och meningsnivå var 90 procent. Barnen med HNS i denna studie hade högre uppskattad 

förståelighet på meningsnivå än ordnivå, vilket kan jämföras med normaltalande vuxna, som 

hade 100 procent på både enstaviga- och tvåstaviga ord, respektive 97,4 på meningar 

(Hartelius & Svensson, 1990). En anledning till att barnen med HNS är mer förståeliga på 

meningsnivå än på ordnivå skulle kunna vara att lyssnaren genom kontexten får mer ledtrådar 

och därmed lättare att lista ut vad som sägs.  

 

Resultatet för CCC visade att två barn enligt sina respektive lärare bedömdes ha pragmatiska 

svårigheter, trots att de ej hamnade under något riktvärde för de enskilda subskalorna enligt 
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lärarna. Eftersom lärarnas och föräldrarnas bedömningar skiljer sig åt, kan de båda barnen inte 

säkert sägas ha varken språkliga/kommunikativa eller pragmatiska svårigheter. Konstateras 

kan dock att de ligger under, eller i närheten av riktvärdena. Noterbart är också att ett annat 

barn som hamnade under riktvärdena på två av subskalorna inte totalt bedöms ha varken 

språkliga/kommunikativa- eller pragmatiska svårigheter. En tänkbar anledning till att lärarna 

generellt har angett lägre poäng än föräldrarna skulle kunna vara att lärarna genom sin 

profession, både genom kunskap och i den utbildningsinriktade miljön, upptäcker fler 

språkliga- och kommunikativa begränsningar hos barnen än föräldrarna. En annan anledning 

kan vara att en del av lärarna känt barnen en kortare tid vilket kan leda till att de är mer osäkra 

i sin bedömning. Det är även tänkbart att föräldrarna genom att de känner sitt barn och miljön 

de befinner sig väl oftast förstår sitt barn och därmed inte behöver reflektera över hur de 

använder sitt språk.  

 

Eftersom barnen med HNS under inspelningen bar hörapparat/er och dessa enligt Gustafsson 

et al., (2007) underlättar lyssnande framförallt på kort avstånd och i lugnare miljöer, kan 

tänkas att barnen befann sig i en relativt optimal situation hörselmässigt. Det är möjligt att 

barnen därför i en mindre lugn miljö, där talkommunikationen sker på längre avstånd, skulle 

kunna uppvisa svårigheter som ej kan belysas i samtalsutdragen. Diskuteras kan även om 

resultatet kan ha påverkats av att antalet deltagare med HNS var relativt få, men även att grad 

av hörselnedsättning varierat inom gruppen. Exempelvis hade fem av deltagarna hörapparat 

på båda öronen medan de andra tre hade hörapparat på ena örat, vilket gör att interaktionen 

kan ha påverkats på olika sätt. 

 

Det finns en högre representation av begäranden om förtydligande i de uppgiftsorienterade 

utdragen. De 15 utdragen kan inte med säkerhet sägas representera totala förekomsten av 

begäranden om förtydligande i alla åtta samtalen som helhet. Fler begäranden i de 

uppgiftsorienterade utdragen skulle kunna bero på att spelreglerna i ”Vem där?” inbegriper att 

det finns givna förväntningar om vad som ska yttras och responderas. Kartleken innefattar att 

den ena samtalspartnern ger tydliga instruktioner för att leda den andre på rätt väg och att den 

andre ställer konkreta och relevanta frågor, samt ger uttryck för om den är osäker på de givna 

instruktionerna. Avviker någon av samtalspartnerna från detta, kan det visas genom 

begäranden om förtydligande. Det är möjligt att specificerade begäranden är mer effektiva för 

att vinna spelet eller komma i mål, och därmed är en anledning till att de används i större 

utsträckning i uppgiftsorienterat samtal än icke-specificerade begäranden. Resultatet visar att 
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en instruktion i de uppgiftsorienterade utdragen ofta föregår ett begärande om förtydligande, 

något som med sannolikhet påverkats av att kartleken ofta inneburit en instruerande roll från 

den ena samtalspartnern.  

 

Det är möjligt att det i de icke-uppgiftsorienterade utdragen med dess friare aktiviteter är 

lättare att uppnå samförståelse utan att behöva begära förtydligande, eftersom 

samtalspartnerns yttrande inte behöver förstås i samma utsträckning som i ”Vem där?” eller i 

kartleken. Något som däremot talar för att fler begäranden om förtydligade skulle kunnat ske i 

de icke-uppgiftsorienterade utdragen är att deltagarna inte på samma sätt har ramarna kring 

samtalsämnet givna för sig. Noterbart är att nästan lika många icke-specificerade begäranden 

görs i utdragen från uppgiftsorienterat som från icke-uppgiftsorienterat samtal trots att antalet 

uppgiftsorienterade utdrag är fler. Det kan som diskuterats ovan kanske bero på att 

specificerade begärandena är mer effektiva än icke-specificerade i de uppgiftsorienterade 

samtalen.  

 

Tidigare studier har visat skillnader gällande begäranden om förtydligande mellan barn med 

HNS och barn med NH. Exempelvis fann Lloyd et al., (2005) inga skillnader gällande 

begäranden om förtydligande mellan åtta till tolvåriga barn med HNS och fem till sjuåriga 

barn med NH medan Arnold et al., (1999) fann att barn med HNS i åldrarna fem till nio år 

gjorde färre begäranden om förtydligande än normalhörande barn. Ibertsson et al., (2009) 

visade att de konversationer där ett av barnen hade CI, innehöll fler begäranden om 

förtydliganden än de konversationer som var mellan normalhörande. Gällande 

reparationsstrategier efter begärande om förtydligande har studier visat på olika resultat i 

vilka som är effektiva (se, Caissie & Gibson, 1997; Jeanes et al., 2000). Föreliggande arbete 

innehåller ej uträkningar av antal begäranden om förtydligande gjorda på de åtta samtalen i 

sin helhet, varför jämförelser med tidigare studier gällande antal begäranden ej kan göras i 

någon större utsträckning. I stället har begäranden om förtydligande beskrivits i sin naturliga 

kontext och även jämförts mellan barn med HNS och barn med NH med avsikt att studera 

pragmatisk förmåga. I utdragen kan ses att barn med HNS i större utsträckning använde ”va” 

än vad barnen med NH gjorde. Möjligen kan en icke-specificerad begäran såsom ”va” vara 

lättare att göra för att få förtydligande då begärandet kan göras utan att någon del av det 

föregående yttrandet uppfattats. I flera utdrag kan det ses att ”va” av samtalspartnern ofta 

hanteras som hörselrelaterat, då samtalspartnern ofta upprepar sitt föregående yttrande. 

Tendenser har kunnat observeras i vad som föregår respektive följer ett begärande om 
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förtydligande. Vad begäranden om förtydligande består av och skillnader och likheter mellan 

barn med HNS respektive NH barn har även beskrivits.  

 

Metoddiskussion 

Hörselnedsättning är ett begrepp som kan innefatta mild- till mycket grav nedsättning av 

hörseln (WHO, 2006), detta har i viss utsträckning komplicerat tolkningen av litteraturen då 

det inte alltid specificerats vilken grad som avsetts. Enligt Antia och Kreimeyer (1992) kan 

tidpunkten för hörselnedsättningen påverka tillägnandet av förmågan att kommunicera och 

enligt Yoshinaga-Itano (1998) och Moeller (2000) ger tidig diagnosticering och intervention 

av HNS bättre förutsättningar för språkutvecklingen hos barn. Diagnosåldern för barn med 

HNS i Sverige var i en undersökning av Konradsson och Järvholm (2004) 2;7 år. Inga 

generella tendenser dras i föreliggande arbete gällande den pragmatiska förmågan hos 

deltagarna med HNS och hörselnedsättningens inträffande eller till när de fick sina 

hörapparater med anledning av det mindre antalet deltagare med HNS och heterogenitet i grad 

av HNS. De transkriptioner som gjorts av ord och meningar gällande förståelighet tolkades 

med fokus på förståeligheten hos barnet och i de fall där felläsning förekom, men 

uppfattbarheten varit god, har dessa ord och meningar bedömts korrekta. De uppskattade 

värdena av mått av förståelighet i denna studie bör därför inte tolkas som absoluta, då faktorer 

som exempelvis barnets läsförmåga kan ha påverkat resultatet. Barnen med NH testades inte 

gällande förståelighet då denna antogs vara god. Uteslutas kan därför inte att barnen med 

NH:s förståelighet kan ha påverkat interaktionen, även om detta inte bedömts troligt.  

 

CA ansågs lämpligt då det kan användas för att belysa den pragmatiska förmågan (Goodwin, 

2003). CCC användes för att kunna bidra med en ytterligare dimension till utdragen. Även om 

CCC är utformat för barn mellan sex och nio år (Nettelbladt et al., 2003) och deltagarnas ålder 

är mellan 8;5 och 11;9 år ansågs metoden lämplig för att antingen kunna styrka, eller avvisa 

tendenser till kommunikativa/språkliga respektive pragmatiska svårigheter. Anledningar till 

att relativt få exempel med påståenden ur CCC kunde kopplas till utdragen där deltagaren 

med HNS hamnat under något riktvärde var dels utdragens begränsade längd, men även att 

fokus i val av utdrag inte varit att identifiera och exemplifiera dessa påståenden. Alla 

deltagares enskilda poäng totalt, men även för respektive subskala har inte presenteras då de 

ej ansågs relevanta för studiens syfte.  
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Hur de deltagande barnen uppfattat medverkandet under inspelningstillfällena kan reflekteras 

kring, då de ibland samtalat kring detta och om inspelningsutrustningen. Aktiviteterna och 

dess olikheter kan på olika sätt ha inverkat på samtalet i och med att aktiviteterna i viss 

utsträckning påverkar både språkets innehåll och form i samtalen. Enligt Mey (2001) avser 

innehåll vad samtalet handlar om, och där kan studeras hur ämnen introduceras, upprätthålls 

och skiftas. Med form åsyftas hur samtalet fungerar, där kan sådant som turtagning och 

pausering belysas. Med aktiviteterna och med påverkan på innehåll och form i åtanke, delades 

därför samtalsutdragen upp i uppgiftsorienterat och icke-uppgiftsorienterat samtal. 

Uppdelningen gav möjlighet till att belysa likheter och skillnader mellan samtalsformerna. 

Viss påverkan på innehåll och form sker i det icke-uppgiftsorienterade samtalsutdragen, dock 

inte i samma utsträckning som i de uppgiftsorienterade.  

 

Slutsats  

I föreliggande arbete har den pragmatiska förmågan studerats utifrån CCC, men också utifrån 

ett CA-perspektiv, där begäran om förtydligande har studerats hos barn med HNS i 

interaktion med barn med NH. CCC-resultatet visade att inget barn med HNS säkert kan sägas 

ha pragmatiska svårigheter. I utdragen kunde ses att barn med HNS och NH använde sig av 

både icke-specificerade och specificerade begäranden om förtydligande, och att dessa 

användes i både de uppgiftsorienterade och icke-uppgiftsorienterade samtalsutdragen. Inga 

tydliga skillnader kunde konstateras mellan barn med HNS och barn med NH gällande vad 

som föregick respektive följde begärandena om förtydligande. Barnen med HNS använde i 

större utsträckning det icke-specificerade begärandet ”va” i utdragen än vad barnen med NH 

gjorde. Generella skillnader gällande specificerade begäranden kunde inte ses mellan barn 

med HNS och barn med NH. Tendenser till skillnader mellan uppgiftsorienterade och de icke-

uppgiftsorienterade utdragen har kunnat ses med avseende på vad som föregår en begäran, 

medan lika tydliga skillnader inte har uppvisats gällande vilka reparationsstrategier som följer 

i de båda samtalstyperna. Slutligen visades att det inte säkert kan sägas om och hur en 

hörselnedsättning påverkat den pragmatiska förmågan, även om tendenser i utdragen indikerar 

att hörselnedsättningen ibland inverkat på interaktionen. 

 

Framtida forskning 

För framtida studier vore det intressant att studera hur barn med HNS interagerar med fler än 

en samtalspartner vid samma tillfälle. Förslagsvis skulle ett barn med HNS tillsammans med 
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två samtalspartners med NH kunna studeras i en liknande situation som i föreliggande arbete. 

Då skulle den pragmatiska förmågan i samtal med fler än en person kunna belysas, men även 

hur interaktionen ter sig om barnet med HNS är i minoritet. En annan aspekt som skulle vara 

intressant att studera är hur begäranden om förtydligande görs där störande ljud förekommer.  
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Bilaga 1 Informationsbrev och samtyckesdokument till föräldrar med barn med HNS 

   Linköping 2010-X-X 

 
Hej! 

Vi heter Lisa Andersson och Sofia Ringbert och studerar sista året på Logopedprogrammet 
vid Linköpings universitet. En logoped arbetar med bedömning av språk- tal och 
sväljsvårigheter. Denna termin kommer vi att skriva en magisteruppsats om språkanvändning 
och hörselnedsättning hos barn, och det är med anledning av detta vi kontaktar Er. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur barn med hörselnedsättning använder sitt språk i samspel med 
andra och om hörselnedsättningen har någon påverkan på samspelet. Med denna studie önskar 
vi öka kunskapen om språkanvändning hos barn med hörselnedsättning. 

Vid deltagande kommer Ert barn spelas in med ljud- och videoupptagning tillsammans med 
ett normalhörande barn som sedan tidigare är känt för Ert barn, såsom en klasskamrat. Barnet 
kommer även få läsa ord och meningar högt. I efterhand kommer vi skriva ner det som 
kommuniceras för att utifrån detta analysera samspelet. Vid deltagande ingår också att Ni som 
föräldrar får fylla i ett formulär gällande Ert barns kommunikation samt besvara ett 
frågeformulär gällande Ert barns hörsel och språk. Formulären bifogas till detta brev. 
Formuläret gällande kommunikation kommer även att fyllas i av barnets klasslärare. För 
studien behövs också skriftligt samtycke till inhämtande av audiogram från hörselvården.  

Inspelningen av barnet kommer att ske i skolan i ett separat rum efter överenskommelse med 
barnets lärare. Uppskattad inspelningstid beräknas till max en timme. Aktiviteten vid 
inspelningen kommer att bestå av exempelvis sällskapsspel och lek. Vi kommer inte att vara 
med i rummet, detta för att samtalsmiljön ska vara så naturlig som möjligt, men vi kommer 
befinna oss i närheten för att barnen när som helst ska kunna ställa eventuella frågor.  
Inspelningen kommer sedan att nedtecknas och analyseras. Endast författare, handledare och 
forskare som är involverade i projektet kommer att ta del av materialet. Alla namn kommer att 
avidentifieras i uppsatsen och enskilda deltagare kommer ej att kunna identifieras. 
Inspelningen kommer inte visas offentligt. Resultaten presenteras i uppsatsen och vid 
seminarier vid Linköpings universitet samt eventuellt i vetenskapliga artiklar.  

Vi kommer att kontakta Er per telefon efter att ni mottagit brevet. Ni har då möjlighet att 
ställa frågor om studien. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vid 
frågor är Ni välkomna att kontakta någon av oss. Tack för Er medverkan! 

Lisa Andersson  Sofia Ringbert 
Mailadress: X   Mailadress: X  
Telefonnummer: X  Telefonnummer: X 

Handledare:   Handledare: 
Christina Samuelsson  Björn Lyxell 
Lektor i Logopedi  Professor i Psykologi 
Mailadress: X   Mailadress: X  

 

Vänligen skicka in samtyckesbrev och båda formulären senast X den X X 2010. 
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Bilaga 1  

 Linköping 2010-X-X 
 
 

Samtycke till deltagande i studien samt för inhämtande av tonaudiogram 
Jag har tagit del av informationen gällande studien om språkanvändning hos barn med 
hörselnedsättning och godkänner att mitt barn deltar i studien. Jag besvarar formulären 
”Svenska CCC” och ”Frågor om barnets hörsel och språk” som bifogas med 
informationsbrevet. Tillstånd ges även till att audiogram inhämtas från hörselvården. Jag är 
införstådd med att mitt barns skola och lärare kommer att kontaktas för bokning av 
inspelningstillfälle samt för ifyllnad av blankett gällande Mitt barns kommunikation (Svenska 
CCC).  

Barnets namn: ___________________________________________________________ 

Födelsedatum:___________________________________________________________ 

Nuvarande klass och skola:_________________________________________________ 

Klasslärare:_________________________Tel:_________________________________ 

Rektor:____________________________Tel:_________________________________ 

Vårdnadshavare (textat):__________________________________________________ 

Vårdnadshavare (underskrift):______________________________________________ 

 

 

 

 

Barnets godkännande 

Min mamma och/eller pappa har berättat för mig om inspelningen som jag deltar i. Jag 
kommer att få gå ifrån lektionen till ett annat rum där jag får leka och/eller spela spel med ett 
annat barn. Detta kommer att videofilmas och spelas in på band. Jag behöver inte oroa mig för 
att göra något fel, om jag har några frågor kan jag ställa dem till Lisa eller Sofia. 

 

Barnets underskrift:______________________________________________________ 

 

 



Bilaga 2  

Frågor om barnets hörsel och språk 

Fyll i/Ringa in det svar som stämmer. 

Barnets namn:____________________________________________________________ 

 

1. När upptäcktes barnets hörselnedsättning? 

Ålder: _______________________________________________________________ 

 

2. Använder barnet hörapparat? 

Nej   Ja, på ett öra  Ja, på båda öronen 

 

3. Om ja, hur ofta används hörapparaten/hörappataterna? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Är svenska modersmålet som talas i hemmet? 

Ja  Nej, utan 
______________________________________________ 

 

5. Kan och använder barnet teckenspråk? Om ja, hur länge har barnet kunnat det och hur 
ofta används det? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Har barnet haft kontakt med specialpedagog/talpedagog? 

Ja     Nej 

 

7. Har barnet haft kontakt med logoped? 

Ja     Nej 

 

 



Bilaga 3 Informationsbrev och samtyckesdokument till lärare 

 Linköping 2010-X-X 
 
 

Hej! 

Vi heter Lisa Andersson och Sofia Ringbert och studerar sista året på Logopedprogrammet 
vid Linköpings universitet. En logoped arbetar med bedömning av språk- tal och 
sväljsvårigheter. Denna termin kommer vi att skriva en magisteruppsats om språkanvändning 
och hörselnedsättning hos barn. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn med 
hörselnedsättning använder sitt språk i samspel med andra och om hörselnedsättningen har 
någon påverkan på samspelet. Med denna studie önskar vi öka kunskapen om 
språkanvändning hos barn med hörselnedsättning. 

Vi kontaktar Dig med anledning av att ett barn i din klass som har hörselnedsättning har gett 
sitt samtycke till att medverka i vår studie. Deltagandet kommer att ske genom att barnet med 
hörselnedsättning spelas in med ljud- och videoupptagning tillsammans med ett 
normalhörande barn, förslagsvis en klasskamrat medan de leker och/eller spelar spel. Vi 
önskar Din hjälp med att hitta en klasskamrat eller något annat lämpligt barn. Vi bifogar 
informationsbrev samt samtyckesbrev, och vi skulle uppskatta om Du kunde se till att dessa 
skickas hem för läsning och påskrivning.  

Vi skulle också behöva Din hjälp med att tillhandahålla ett separat rum där vi kan få göra 
inspelningen under skoltid. Inspelningen är beräknad till max en timme. För studien vill vi 
även att Du fyller i ett formulär gällande kommunikationen hos barnet med hörselnedsättning. 
 
Vi kommer inte att vara med i rummet, detta för att samtalsmiljön ska vara så naturlig som 
möjligt, men vi kommer befinna oss i närheten för att barnen när som helst ska kunna ställa 
eventuella frågor. Endast författare, handledare och forskare som är involverade i projektet 
kommer att ta del av materialet. Alla namn kommer att avidentifieras i uppsatsen och enskilda 
deltagare kommer ej att kunna identifieras. Inspelningen kommer inte visas offentligt. 
Resultaten presenteras i uppsatsen och vid seminarier vid Linköpings universitet samt 
eventuellt i vetenskapliga artiklar.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vid frågor är Du 
välkommen att kontakta någon av oss. Vi vore tacksamma för Din hjälp till denna studie. 

Tack för Din medverkan! 

 

Lisa Andersson  Sofia Ringbert 
Mailadress: X   Mailadress: X  
Telefonnummer: X  Telefonnummer: X 

Handledare:   Handledare: 
Christina Samuelsson  Björn Lyxell 
Lektor i Logopedi  Professor i Psykologi 
Mailadress: X   Mailadress: X  

 

mailto:Mailadress:
mailto:bjorn.lyxell@liu.se


Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i studien 
Jag har tagit del av informationen gällande studien om språkanvändning hos barn med 
hörselnedsättning och godkänner delta i studien. Jag samtycker även till att fylla i ett formulär 
om barnets kommunikation (Svenska CCC).  

 

Namn (textat):___________________________________________________________ 

 

Namn (underskrift):_______________________________________________________

 

 



Bilaga 4 Informationsbrev och samtyckesdokument till föräldrar med barn med NH 

  Linköping 2010-X-X 

 

Hej! 

Vi heter Lisa Andersson och Sofia Ringbert och studerar sista året på Logopedprogrammet 
vid Linköpings universitet. En logoped arbetar med bedömning av språk- tal och 
sväljsvårigheter. Denna termin kommer vi att skriva en magisteruppsats om språkanvändning 
och hörselnedsättning hos barn. Vi kontaktar Er med anledning av att Ert barn känner ett barn 
som har hörselnedsättning som ska medverka i vår studie. Då syftet med studien är att 
undersöka hur barn med hörselnedsättning använder sitt språk i samspel med andra barn 
önskar vi att Ert barn vill delta som samtalspartner. Med denna uppsats hoppas vi öka 
kunskapen om språkanvändning hos barn med hörselnedsättning. 

Vid deltagande kommer Ert barn spelas in med ljud- och videoupptagning tillsammans med 
barnet med hörselnedsättning. I efterhand kommer vi skriva ner det som kommuniceras för att 
utifrån detta analysera samspelet. Inspelningen av barnen kommer att ske i skolan i ett separat 
rum efter överenskommelse med barnets lärare. Uppskattad inspelningstid beräknas till max 
en timme. Aktiviteten vid inspelningen kommer att bestå av lek och/eller spel. Vi kommer 
inte att vara med i rummet, detta för att samtalsmiljön ska vara så naturlig som möjligt, men 
vi kommer befinna oss i närheten för att barnen när som helst ska kunna ställa eventuella 
frågor.  

Inspelningen kommer sedan att nedtecknas och analyseras. Endast författare, handledare och 
forskare som är involverade i projektet kommer att ta del av materialet. Alla namn kommer att 
avidentifieras i uppsatsen och enskilda deltagare kommer ej att kunna identifieras. 
Inspelningen kommer inte visas offentligt. Resultaten presenteras i uppsatsen och vid 
seminarier vid Linköpings universitet samt eventuellt i vetenskapliga artiklar.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vid frågor är Ni välkomna 
att kontakta någon av oss.  

Tack för Er medverkan! 

 

Lisa Andersson  Sofia Ringbert 
Mailadress: X   Mailadress: X  
Telefonnummer: X  Telefonnummer: X 

Handledare:   Handledare: 
Christina Samuelsson  Björn Lyxell 
Lektor i Logopedi  Professor i Psykologi 
Mailadress: X   Mailadress: X  

 

 

mailto:Mailadress:
mailto:bjorn.lyxell@liu.se


Bilaga 4 

Samtycke till deltagande i studien 

Jag har tagit del av informationen gällande studien om språkanvändning hos barn med 
hörselnedsättning och godkänner att mitt barn deltar i studien.  

 

Barnets namn: ___________________________________________________________ 

Födelsedatum:___________________________________________________________ 

Nuvarande klass och skola:_________________________________________________ 

Klasslärare:_________________________Tel:_________________________________ 

Rektor:____________________________Tel:_________________________________ 

Vårdnadshavare (textat):__________________________________________________ 

Vårdnadshavare (underskrift):______________________________________________ 

 

 

 

 

Barnets godkännande 

Min mamma och/eller pappa har berättat för mig om inspelningen som jag deltar i. Jag 
kommer att få gå ifrån lektionen till ett annat rum där jag får leka och/eller spela spel med ett 
annat barn. Detta kommer att videofilmas och spelas in på band. Jag behöver inte oroa mig för 
att göra något fel, om jag har några frågor kan jag ställa dem till Lisa eller Sofia. 

 

Barnets underskrift:______________________________________________________   

 

 

 



Bilaga 5 Information och instruktion till barnen innan inspelning 

 

1. Innan din kompis kommer tänkte vi att du skulle få läsa några ord och meningar. Jag 

håller upp lapparna och du får läsa vad som står på dem. Vi spelar in dig medan du 

läser. 

 

2. Vi är här för att spela in när ni pratar med varandra. I det här rummet kommer ni få 

sitta vid ett bord, förslagsvis mitt emot varandra, och vi har ordnat så ni ska få spela 

spel och prata kring olika ämneskort. Vi kommer att spela in er under tiden med 

videokamera och bandspelare. Vi sitter här utanför, och ni kan när som helst komma 

och fråga oss om det är något ni undrar. Det här är frivilligt, och ni får säga till om ni 

inte vill vara med. Vi hade tänkt att ni skulle få spela ”Vem där?” två gånger och 

sedan dra ämneskort och prata om det som står på korten. Vill ni prata om något annat 

får ni även göra det. Ni får prata hur länge ni vill om varje kort och behöver inte göra 

alla kort. Båda får också varsin karta, på den ena kartan är en väg utritad, men inte på 

den andra. Ni får hjälpas åt att hitta vägen från start till mål genom att prata med 

varandra men utan att titta på varandras kartor. Ni får även rita egna vägar. Vi kommer 

in till er om ungefär 45 minuter, en timme.  

 

 

 



Bilaga 6 Karta 

 

 



Bilaga 7 Transkriptionsnyckel 

Symbol Betydelse 
(.) paus under 0,5 sek 
(0.6) paus mätt i tiondels sekund 
rakt betonad stavelse eller ord 

: 
förlängning av det föregående 
ljudet 

? frågeintonation 
, fortsättningston 
Ne- avbrutet ord 
[ ] överlappande tal 

= 
yttranden sammanbundna utan 
paus 

↑ stigande ton 
↓ tydligt fallande ton 
. fallande intonation 
°bra° yttrande med svagare röst 
BRA yttrande med starkare röst 
*bra* yttrande med skrattande röst 
SKRATT alla deltagare skrattar 
SKRATTAR talaren skrattar 
.hh inandning 
hh utandning 
(x) omöjligt att höra vad som sägs

(bra) 
osäker tolkning, men mest 
trolig 

>bra< 
yttrandet sägs med snabbare 
takt 

((nickar)) författarnas kommentar  
 
   

Utifrån Öqvist (2005) och Norrby (2004). 
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