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SAMMANF ATTNING 

I uppsatsen jamfors tva terapimetoder for barn med dysfonologi, namligen 
traditionell fonemterapi och Metafonterapi. Undersokningen utgar [ran 15 
videoinspelningar av terapisessioner a 30 minuter. 

Materialet har analyserats ur tre olika aspekter:Samtliga 15 inspelningar 
har granskats med avseende pa den overgri pande strukturen och 
delaktiviteternas innehall. Vid denna granskning framkom att endast 10 
inspelningar kunde klassificeras som renodlad Metafonterapi respektive 
traditionell fonemterapi. 

Ur dessa 10 inspelningar valdes en till tva delaktiviteter ut for ortografisk 
transkription. Det transkriberade materialet turindelades och kodades 
enligt initiativ-responsmetoden. Vi var primart intresserade av 
dominansfOrhallanden i dialogerna. Med hjalp av IR-metoden kan repliker 
poangsattas och kvantitativa jamforelser mellan olika dialoger blir darmed 
mojliga. 

En excerpt ur varje transkription detaljstuderades darefter med avseende 
pa de talkorrigerande momenten, det vill saga hur terapeuten agerar nar 
barnet sager fel. 

Vi forvantade oss en skillnad i overgripande struktur (makrostruktur) 
mellan de bada metoderna och resultaten bekraftar i stort sett var hypotes 
om att Metafonterapi har en mera enhetlig struktur an den traditionella. 

Antagandet om att Metafonsessioner ar interaktionssmassigt mer 
symmetriska an tradi tionella terapisessioner har ocksa kunnat bekraftas 
aven om undantag forekommer. I bad a terapiformema dominerar dock 
logopeden. Skillnaden ligger snarast i att logopedens initiativ ar starkare 
och mer begransande i traditionell terapi an i Metafonterapi. 

Vi fann ocksa at! de bada terapiformerna skiljde sig at vad gall er 
logopedens sat! att tackla barnens misslyckanden. 

Undersokningen har visat intressanta skillnader mellan metodema. 
Framfor allt tror vi det ar viktigt att logopeder blir mera medvetna om sin 
behandlingsmetodik for att battre kunna beskriva och utvardera den terapi 
de bedriver. 
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INLEDNING 

Forsenad eller avvikande sprakutveckling ar ett vanligt fenomen under 
forskolearen och beraknas forekomma hos ca 6 % av alia 4-aringar i ett 
stort brittisk material (MoTley 1972). Hulterstam (1994) gjorde 
prevalensstudier pa fern arskullar forskolebarn , fOdda 1982-86, inom ett 
halso- och sjukvardsomrade i sodra Sverige. Andelen barn med 
sprakstOrningar uppgick till mellan 5,9 och 7,5% av populationerna, vilka 
varierade mellan 1758 och 1965 barn. 

Avvikelser kan drabba alia sprakliga delformagor, men den i sarklass 
vanligaste orsaken att man soker hjalp ar en forsenad eller stord 
uttalsutveckling (dysfonologi). Barn med dessa svarigheter utgor den 
stOrsta patientgruppen pa manga logopedmottagningar. Trots detta faktum 
finns forvanansvart fa vetenskapligt baserade analyser av logopeders 
terapeutiska arbete rorande barn med dysfonologi. Forskning om 
sprakstomingar hos barn, har till stOrsta delen hittills gallt spraklig 
diagnostik. Behandlingsstudier ar fa aven internationellt sett (Vetter, 1991; 
Nettelbladt 1995 a, 1996). "In many ways intervention research has been 
the stepchild of the study of child language disorders" (Ell is Weismer 
1991, sid 233). 

Fonologisk terapi har i vart land bedrivits professionellt pa sjukhusens 
logopedmottagningar sedan mitten pa 1960-talet. Logopeder forordar 
tidigt omhandertagande delvis med hanvisning till at! inlarningssvarigheter 
(t ex las- och skrivsvarigheter) ofta foljer en sen sprakutveckling. Barn 
med kommunikationsproblem loper dessutom star risk att redan tidigt 
uppleva negativa sociala konsekvenser av sit! handikapp. De blir till 
exempel mindre ofta valda som kamrater (Rice 1993). 

Mot denna bakgrund ter det sig angelaget att man nu kritiskt borjar 
granska metoder for behandling av barn med sprakstOrning. En sadan 
kliniskt forankrad forskning torde fa positiva konsekvenser for 
kompetensutveckling och effektivitet inom det logopediska 
verksamhetsomradet. 

SYFTE 

En medvetenhet om behandlingens metodik ar en fOrutsattning for att 
kunna utvardera dess effekter. Vi har i foreliggande arbete valt att 
jamfora tva olika metoder for fonologisk terapi, dels den traditionella 
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"fonemterapin" som bedrivits pa vara logopedmottagningar sedan 1960-
talet och fortfarande bedrivs av manga logopeder, dels Metafonterapin 
som utvecklats i England av Elizabeth Dean och lane Howell och 
introducerades i vart land 1991. Vi kommer att jamfora metoderna med 
avseende pa terapitillfallenas overgripande struktur, interaktionen mellan 
terapeut och barn samt de direkta taltraningsmomentens utformning. 

HISTORIK - frfm taltraning till kommunikation 

I var undersokning av barnspraksterapi valjer vi att utga fran den mycket 
vida och teorioberoende defini tionen i Fey (1986, sid 49): "Language 
intervention occurs when some intervention agent stimulates or responds 
to a child in a manner that is consciously designed to facilitate 
development in areas of communication ability that are viewed as being at 
risk for language impairment". Hur denna barnspraksterapi har bedrivits 
har dock skiftat genom tiderna. 

Anatomisktlartikulatoriska inriktningar 

I litteraturen fram till 1970-talet talar man om disorders of articulation 
(Karlin et al 1965), articulatory problems (Berry & Eisenson,1956; 
Renfrew, 1972), functional articulation disorders (Hall Powers 1957, 
1971; lohnson, Darley & Spriesterbach 1963). Ljudfelen beskrivs som 
artikulationsproblem och kategoriseras i omissioner, substitution er, 
distortioner el/er addition er av Ijud, det vill saga utelamnanden, utbyten, 
forvrangningar eller tillagg av ljud. (Hall Powers, 1957, 1971; Berry & 
Eisenson, 1956; Van Riper, 1963; lohnson et aI, 1963; Westerlund, 1963; 
Renfrew, 1972). 

Flera av de tidiga talterapeuterna fran mitten av 1900-talet hade medicinsk 
bakgrund. Terapin hade en anatomisk-artikulatorisk inriktning och utgick 
fran kunskap om ljudens fonetiska egenskaper. Metoden namns som "The 
phonetic placement-therapy" och beskrivs av Hall Powers (1957,1971), 
Van Riper (1963), och Berry & Eisenson (1956). Den gar ut pa att barnet 
skall bli medvetet om artikulationen av Ijudet genom att terapeuten 
forklarar, beskriver och visar artikulationsstalle. och artikulationssatt. 
Teckningar, diagram, spegel eller andra hjalpmedel (t ex spatel) anvands. 
Metoden bygger pa ren imitation och har enligt de fiesta forfattarna sin 
givna plats inom taltraningen men ar inte tillracklig utan maste 
kompletteras med andra metoder. Sarskilt betonas i litteratur fran 1950-
talet och framat horovningarnas centrala roll (Hall Powers, 1957, 1971; 



Van Riper, 1963; Berry & Eisenson, 1956). Ett multi-sensoriskt 
traningssatt fOrordas (Hall Powers, 1957, sid 789) dar varje terapeut 
lagger upp individuella terapiplaner efter den enskilde individens behov. 
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Uttommande beskrivningar av terapiupplaggning med mycket konkreta 
rad och anvisningar om lekar och liknande, ges alltsa i flera handbocker 
enligt ovan. Riktlinjerna ar mycket likartade. Traningen bor inledas med 
hOrovningar, dar det aktuella traningsljudet identifieras och namnges (t ex 
"ormljud" fOr /s/) . Darefter tranar man barnet att kanna igen ljudet i ord, 
sedan med avseende pa position i ord (borjan-mitten-slutet). Man tranar 
ocksa diskrimination rattlfelaktigt uttal i barnets eget tal. Barnet far aven 
trana att uppfatta nar terapeuten medvetet sager fel. Detta kan goras sa att 
terapeuten tar barnets uttal i sin egen mun yid sagoIasning eller liknande 
och barnet ombeds signalera pa ett i forvag overenskommet satt sa snart 
det hor ett feluttalat ord fran terapeuten (Renfrew, 1972). 

En liknande stegvis inlarningsgang presenteras for produktionSfralling. 
Forst tranas det enskilda Ijudet isolerat, darefter i meningslOsa stavelser, 
enkla ord och sedan i korta meningar. ProbJemet med generalisering over 
till spontant tal diskuteras ingaende och riktlinjer ges. 

Pa f1era hall finner man overraskande "moderna tankar" tidigt beskrivna. 
Redan Van Riper (1963) menar at! man maste borja med att oka barnets 
motivation till verbal kommunikation. Barnet skall upptacka att det "lOnar 
sig" att tala. Barnet skall ocksa bringas. till insikt om att dess uttal inte ar 
korrekt. Van Riper (1963, sid 243) ger olika forslag pa hur detta kan 
goras. Bland annat kan terapeuten i en leksituation ringa i en klocka yid 
varje feluttal fran barnet. 

Berry & Eisenson (1956) framhaller vikten av att barnet kanner trygghet 
och hog motivation i terapisituationen. De anser ocksa att man maste 
medvetandegora barn et om dess eget tal och om traningens syfte. 

Lingvistiska inriktningar 

I borjan av 1970-talet borjade det lingvistiska perspektivet pragla synen pa 
uttalsforseningar (Ingram, 1976; Grunwell, 1982). Dessa forskare 
understryker skillnaden mellan fonologisk och fonetisk kompetens. Den 
fonologiska kompetensen har att gora med barnets inre representation av 
ljudsystemet medan den fonetiska kompetensen handlar om forrnagan att 
praktiskt reaJisera oIika Ijud, det vill saga an artikulera. Man ansag an 
barns uttalsfel speglar et! avvikande fonologiskt system snarare an en 
oforrnaga att artikulera isolerade Ijud. 
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Detta ledde till en omprovning av diagnostiken. Articulation disorders 
foreslogs ersatt med phonological disorders som da hanforde sig till 
problem med tillampning av fonologiska regler. Terapin borde 
foljaktligen inte inrikta sig pa enskilda ljud utan pa fonologiska process er. 
Det ar de kontrasterande klasserna av ljud som nu blir fokus for terapin. 
Barnen kan till exempel ha svarighet med de tonlosa frikativa ljuden (f, s, 
sje och tje) och ersatta dem med de tonlosa klusilerna (p, teller k). Denna 
fOrenklingsprocess kallas klusilering. En annan forenklingsprocess ar 
dentalisering som innebar at! k,g och ng-ljuden (velara ljud) ersatts med t, 
d ell er n (dentala ljud). Man finner ibland attalla initiala konsonanter 
ersatts med h. Detta kallas h:sering. Ett flertal andra forenklingsprocesser 
kan forekomma. 

Synsattet kom att fOrandra diagnostiken och beskrivningen av barnens 
fonologiska utveckling pa ett avgorande satt. Man drog aven upp riktlinjer 
fOr terapi som dock inte fick nagot riktigt genomslag i praktiken. 
Behandlingen baserade sig fortfarande pa den traditionella metodiken. 

InteraktionistisktJpragmatiska inriktningar 

Prutting (1982) var pionjar for det pragmatiska perspektivet inom 
amerikansk logopedi . Hon betonade att spraket alltid utspelar sig i ett 
socialtlkommunikativt sammanhang och att man aven i terapisitutionen 
maste ta hansyn till detta. Inspirerat av detta nya synsatt har sa kallade 
pragmatiskt grundade behandlingsmetoder successivt vuxit fram. Man 
betraktar inte barn et som ett passivt objekt for inlarning men heller inte 
som ensamt ansvarig for sin sprakutveckling. Man understryker vikten av 
en relativ symmetri mellan terapeuten och barn et. Barnets initiativ tas 
tillvara och uppmuntras av terapeuten i en meningsfull samtalssituation. 
Den sociala kompetensen betonas och terapin gar ut pa at! bamet ska fa 
uppleva okad kommunikativ framgang. 

Vad gall er behandling av barn med dysfonologi beskriver Weiner (1981, 
1982) en pragmatiskt grundad metodik. Han menar att kommunikativa 
misslyckanden blir en inre drivkraft hos barnet att utveckla sitt una!. Han 
utgar fran teorierna om fonologiska forenklingsprocesser som beskrivits 
ovan och tar ocksa fasta pa att en fungerande kommunikation ar malet fOr 
traningen. Talaren stravar efter att bli forstadd av lyssnaren. Nar talaren 
inte blir forstadd forsoker han varieralforbattra sin utsaga pa ett satt som 
okar lyssnarens mojligheter att forsta budskapet. Terapin utgar fran 
minimala par (ex fag/sag). Bamet skall i olika lekar be terapeuten att 
plocka upp kort som forestaller 'fag' eller 'sag'. Uttalar bamet bad a 
malorden identiskt kommer kommunikationen i et! skede at! misslyckas. 
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Barnet blir varse detta och forsoker forandra sitt utta!. Direkta 
anvisningar fdin terapeuten om hur forandringen kan komma till stand ar 
ibland nodvandig. Sarskilt papekas att barnet far gensvar pa sin 
kommunikation om den radande process en eliminerats men felljud valts 
(till exempel om barnet tidigare klusilerat tonlosa frikativor och i 
traningen sager "fol" for "sol"). Forutom de minimala par som anvands 
som traningsord forekommer aven 20 andra ord, som anvands for att 
prova barnets formaga att generalisera. 

Howell & Dean (1991) tog intryck av Weiners metodik och 
vidareutvecklade den. De lanserade den s k Metafonmetoden i mitten pa 
1980-talet i England. Anledningen var en otillfredstallelse med att de nya 
Iingvistiska ronen inte falt faste inom behandlingsomradet. "Therapeutic 
strategies did not appear to be responding to the growing understanding of 
the rule goverened and predictable nature of disordered speech" .. .. 
furthermore little attention appeared to be given to the learning situation 
in which therapy took place." (How ell & Dean, 1994, Preface, sid vii). 
Howell & Dean har i sin behandlingsmetodik stravat efter att fOrena nya 
lingvistiska ron medmodern inlarningspsykologi. Den fonologiska 
teoribakgrunden utgar fran Ingram (1976) och Grunwell (1981). Nyare 
ron om metalingvistik spelar aven en central roll for terapins utformning. 
Metalingvistisk medvetenhet definieras som "de fOrmagor som gor det 
mojligt for oss att reflektera over ell er tanka pa spraket i sig" (Hellquist, 
1992, sid 5). Barnets aktiva roll i inlarningsprocessen betonas starkt. 

Terapin utgar fran en beskrivning av barnets dysfonologi i termer av 
processer, dvs efter vilka regler barnets uttal forenklas jamfort med den 
vuxnes utta!. Det overgripande syftet ar att bredda barnets repertoir av 
Ijudkontraster i en meningsfull kontext. Tonvikten laggs alltsa pa 
Ijudmonster snarare an individuella Ijud (Nettelbladt, 1995 a). Terapeuten 
ger barnet vagledning att reflektera over sitt eget uttal men korrigerar inte 
uttalet direkt. Metoden har fait stor spridning i England, Sverige och 
Holland. 

Utvecklingen i Sverige. 

Aven i vart land kan man se paralleller till vad som beskrivits ovan. Nagra 
av de tidiga utOvarna hade sin bakgrund inom medicinen. Dr Gunnar 
Bjuggren, logopedutbildningens upphovsman, ar fran borjan oronlakare. 
Ingrid Westerlund, som har betytt mycket fOr barnlogopedins utformning 
i det tidigaste skedet, ar sjukskoterska till ursprungs-professionen. Hennes 
undersokning av de fonematiska felen hos 100 barn med fOrsenad 
talutveckling (Westerlund, 1963, 1965) har Roman Jakobssons teori om 
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IjudtilHignande som utgangspunkt och utgor underlag for en principiell 
inHirningsordning ay fonem och fonemkombinationer (Westerlund, 1969). 
Behandlingsmetodiken var ay renodlad anatomisklartikulatorisk art i 
enlighet med vad som beskrivits ovan. 

Logopedutbildningen i Lund, som tillkom i borjan pa 70-talet tillforde 
starka influenser fran det lingYistiska hall et. Den barnlogopediska 
forskningen kom igang pa allvar ungefar ett decennium senare med bland 
annat Magnussons och Nettelbladts doktorsaYhandlingar (Magnusson, 
1983; Nettelbladt, 1983). Magnusson (1983) har klassificerat 32 femariga 
barns uttalsfel och funnit en skillnad mellan forsenad och ayvikande 
Ijudutyeckling. Hon har vidare funnit att spraklig medvetenhet inte 
nodyandigtyis korrelerar med grad ay uttalssyarigheter och att den 
sprakliga medvetenheten darfor alltid bor bedomas eftersom den kan yara 
ay prognostiskt varde. Nettelbladt (1983) undersokte ocksa barn med 
uttalsproblem, men i termer av fonologiska forenklingsprocesser som hon 
delar in i syntagmatiska och paradigmatiska. Med syntagmatiska processer 
forstas forenklingar i stavelsestrukturen (till exempel reduplikation och 
assimilation). Paradigmatiska processer innebar Ijudutbyten (till exempel 
dentalisering). Dessa forskningsron har haft en stor betydelse fOr svenska 
logopeders satt att bedoma och diagnostisera barn med dysfonologi. 

Nauc!f!r & Magnusson (1995) har i en longitudinell studie som inleddes i 
borjan av 1980-talet jarnfort en grupp normalsprakiga barn och en grupp 
barn med dysfonologi. Man har undersokt ett antal sprakliga delformagor 
och relaterat dessa till fardigheter i Jasning och stayning. Datainsamlingen 
gjordes yid fern olika tillfallen: ett ar fore skolstarten, i samband med 
skolstarten, i slutet ay forsta klass, i slutet av tredje klass och i slutet ay 
fjarde klass. Slutsatsen bley att barn som i forskolealdern hade dalig 
spraklig medyetenhet ofta fick syarigheter med \as- och skrivinlarning. 
Deras studier yisade pa yikten ay att ta in det metasprakliga perspektiyet i 
bedomning och behandling ay barn med dysfonologi. 

Inte heller i Yart land fick de lingYistiska forsknings-fynden nagon 
omedelbar betydelse for sattet att bedriya fonologisk terapi. En fOrandring 
harvidlag intradde forst omkring 1990 da man pa allvar borjade intressera 
sig fOr spraklig interaktion och samtalsanalys. Det framsta exemplet inom 
logopedin ar Metafonterapin, som introducerades i Sverige i borjan pa 
1990-talet (Garsten, 1991) och som har fan stor spridning. 
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TEORIRAM 

Teoretiska utgi'mgspunkter 

Fran mitten av 1970-talet kom samtalets struktur och funktion alltmer i 
fokus.Man kan urskilja flera huvudriktningar av samtalsanalytiska skolor 
fran denna tid. Nettelbladt (1989) hanvisar till oversiktliga beskrivningar 
hos Coulthard, (1975); Levinson, (1983); Linell, (1986). 

Discourse analysis (DA) ar praglad av skriftspraket och man ser . 
dialogema ur ett observatorsperspektiv (utifran och i efterhand). Forst i 
efterhand nar man har till gang till hela dialogen, gar man in och studerar 
dess delar. Denna metod har Sinclair & Coulthard (1975) anvant fOr att 
stud era klassrumsinteraktionen. De fastslog all lararen ar den styrande 
parten i interaktionen. Lararen forbehaller sig ratten all strukturera 
lektionen i enlighet med sina syften och tar dessutom ofta upp stOrre delen 
av samtalsutrymmet. De olika aktiviteterna grupperar sig kring 
pedagogiska karnstrukturer vilka kallas basic elicifarion sequences (lfr 
Panagos, Bobkoff & Scott, 1986). Dessa sekvenser ar treledade och bestar 
av fraga-svar-utvardering av svaret. 

I Conversation analysis (CA) anlagger man ett deltagarperspektiv, det vill 
saga man studerar de lokala bidragen och hur de fogas samman i en 
framyaxande dialog. Man utgar fran enoskriyen regel att en talare i taget 
har ordet eller fure/! . Det finns tillfallen i samtalet da man oyerlamnar 
turen eller har mojlighet at! ta turen (ta!arbyfe). Ett nytt amne annonseras 
genom sa kallade varse! (till exempel "nu ska du fa se"). Varsel om 
ayslutning av amnet forekommer ocksa (till exempel "hjalper du mig att 
plocka undan"). CA-inspirerade samtalsanalyser finns i Nellelbladt (1989). 
Dar presenteras ell an tal olika analyser ay logoped-patientsamtal. 

Initiatiy-responsanalys ar en syensk modell for samtalsanalys utarbetad ay 
Linell & Gustaysson (1987). Den bygger delvis vidare pa CA men ger 
ocksa mojlighet till kvantifiering ay replikema och framrakning ay olika 
koefficienter. Jamforelser mellan olika typer ay dialoger blir darmed 
mojliga. Metodens syfte ar at! fanga dynamiken (samtalets "temperatur"), 
dominansen (graden av symmetri) och koherensen (hur partema knyter an 
till yarandra) inom samtalet. IR-analys lam par sig bast for studium av 
samtal med relativt korta repliker och tata talarbyten. Metoden har 
emellertid ocksa tillampats pa institutionella samtal, till exempel 
socialsekreterarsamtal (Fredin, 1993). 
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En aktuell inriktning inom samtalsforskning ar dialogism (Bakhtin,1984, 
1986; Linell, 1995) Man kan anlagga tva olika perspektiv pa spraket: 
monologism fokuserar sprakets struktur och dialogism dess funktion. 
Dialogismen havdar att det enskilda yttrandet aldrig kan tolkas som ett 
isolerat fenomen. De individuella bidragen i dialogen ar beroende av vad 
som kommer fore och vad som kommer efter. De ar ocksa beroende av 
vilken sorts dialog det ror sig om. Dialogismen betonar mycket starkt att 
samtalet ar en kollektiv produkt som vaxer fram i samarbete mellan tva 
ell er f1era samtalsparter. IR-analys kan ses inom ett dialogistiskt 
perspekti v. 

Gustavsson (1988) har anvant IR-metoden for samtalsanalyser pa lektioner 
i svenska som andraspriik. Han har funnit att lararen alltid dominerar i 
undervisningssituationen. Asymmetrin ar mer uttalad ju mera man 
fokuserar de formella aspekterna av spraket, till exempel uttal och 
stavning. Dominans ar ett komplext fenomen och kan utovas pa f1era olika 
satt. Man kan dominera genom att vara allmant aktiv och ta stor del av 
talutrymmet i ansprak. Ett annat satt att dominera ar att anvanda manga 
begarande initiativ, som uttryckligen kraver svar. Ytterligare en annan 
form av dominant beteende ar all anknyta till sig sjalv eller ta upp perifera 
amnesaspekter. Slutligen konstaterar han att alia larare dominerar genom 
att strukturera lektionen pa lI1akroniwi (Gustavsson, 1988, sid 187). 

Gustavsson konstaterar ocksa an man i spraktraningssammanhang 
anvander spraket pa tva olika san, vilket kan skapa problem. Han skiljer 
mellan niva 1, dar spraket anvands som vanligt kommunikationsmedel och 
niva 2, dar spraket som sadant ar foremal fOr diskussion ell er korrigering. 
I tal- och sprakundervisning forekommer alltid nivabyten (level shifts), 
det viII saga att man vaxlar mellan vanligt samtal och samtal om sadant 
som ror sprakets form (Gustavsson, sid 102 ff). Det senare kallar 
Gustavsson for dekontextualisering, eftersom man frigor sig fran den 
primara kontexten. Sa lange som larare och elev byter niva samtidigt 
vallar det inga problem. Nar parterna befinner sig pa olika nivaer leder 
detta till uppenbara missfOrstand som omedelbart reds ut eller forbigas 
(level conflicts). Den vanligaste orsaken till atl part ern a inte mots ar at! 
granserna mellan de olika sprakliga nivaerna inte uttrycks klart (level 
fu zzyness). Detta leder da till fOrvirring hos barnet. 

Yid testning av barns sprakforstaelse och uttrycksformaga kan logopeden 
anvanda olika strategier (Nettelbladt, 1995 b). Foljande sex strategier for 
all fa barnet all producera tal namns: imitation, beniimning, ifyllnads
strategi, lI1odellstrategi, jrageordsstrategi och aterberiiffande. Imitation 
innebar krav pa direkt eftersagning. Yid benamning ska barnet till 
exempel tala om vad en bild forestaller. Yid ifyllnadsstrategi far barnet 
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avsluta en mening som logopeden inlett. Modellstrategi betyder att barn et 
skall avge en res pons som till sin struktur overenssHimmer med 
logopedens fOrebild . Fnlgeordsstrategi innebar at! barnet skall besvara en 
direkt fnlga Mm logopeden. Yid aterberattande begar man att barnet skall 
Merge det logopeden berattat. 

De tre strategier som Nettelbladt anger for provning av sprakforstaelse ar: 
utpekning, handling och bedolllning. Yid utpekning begar man att barn et 
skall peka som svar pa ett stimulus (till exempel ord eller mening) fran 
logopeden. Med handling avses att barnet genom agerande skall visa 
forstaelse. Bedomning innebar at! barnet skall ta stallning till omett 
yttrande (till exempel ord ell er mening) ar rat! ell er feI. 

Terapisituationen innebar inte bara krav pa responser utan ar ocksa et! 
socialt mote dar man stravar efter bade narhet och respekt. Brown & 
Levinson (1978) beskriver detta som social! fasadarbete (face work). De 
anger olika strategier for sadant fasadarbete och presenterar en 5-gradig 
skala fran klarsprak till icke-handling. Paverkande faktorer ar bland annat 
skillnader i makt och status mellan samtalsparterna, skillnader i social 
distans och den potentiella krankningens storlek. Ju mera potentiellt kran
kande eller "ansiktshotande" et! yttrande ar desto mera fOrsaker man 
spontant mildra del. Aronsson (1984) har anvant Brown & Levinsons teori 
i studier av svenska pediatriska konsultationer. 

TilHim pningsstudier 

Prutting, Bagshaw, Goldstein, Juskowitz & Umen (1978) analyserade 
sprakterapisessioner och fann et! konstant monster alltigenom. Logopeden 
stall de ett stort antal fragor och tog inte upp barnens initiativ. Bamen gay 
ett stort antal svar och hade liten kontroll over interaktionen. Logopederna 
kontrollerade "the communicative space". 

Ripich , Hambrecht, Panagos & Prelock (1984) studerade interaktionen 
mellan terapeuter och sprakstOrda barn. Man ville se om 
interaktionsmonstret skiljer sig at beroende pa om man bedriver ren 
artikulationstraning ell er spraklig traning. Resultatet visade en mycket stor 
samstammighet - parterna ikladde sig larar- respektive elevrollen i lika 
hog grad vad som an tranades och vilka som an utforde terapin. 
Forfattarna menar at! den strukturerade undervisningssituationen kan vara 
en faciliterande faktor yid spraktraning eftersom fokus da helt ligger pa 
tal och sprak. Den kan ocksa ses som en begransande faktor eftersom den i 
manga drag skiljer sig fran en naturlig talsituation, dar barnet far stOrre 
utrymme for egna initiativ. Letts (1985) ansluter sig till uppfattningen at! 



barn, som inte tillagnat sig spraket pa vanligt satt, behover stodet av 
strukturerad inlarning. 
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Conti-Ramsden & Friel-Patti (1984) har studerat interaktionen mor-barn. 
Man jiimfor tva grupper, modrar i dialog med sprakstOrda barn och mod
rar i dialog med normalsprakiga barn. Det befanns att de sprakstorda bar
nen tog farre initiativ, initierade farre amnesbyten samt gay fler oklara 
svar an de normalsprakiga barnen. De sprakstorda barnens modrar var 
mer aktiva i dialogen an de normalsprakiga barnens modrar. Man tolkade 
detta som en anpassning till barnens problem. De sprakstOrda barnens 
modrar tvingades ta stOrre ansvar och vara mera aktiva fOr att dialogen 
inte skulle avstanna. 

Nettelbladt & Hansson (1993) har jamfort hur barn med och utan 
sprakstorning interagerar med tre olika samtalspartners (fOralder, logoped 
och jamnarigt barn). Det forelag ingen skillnad i mbnstret mellan de tva 
barngruppernas satt at! interagera med respektive samtalspartner. Den 
vuxne (fOralderllogoped) dominerade dialogen i bada grupperna och detta 
uppfattades som orsak till att barn et fOrholl sig mera passivt. Dialogen var 
mest jamlik nar tva jamnariga barn talade med varandra. 

Interaktionen mellan logoped och barn i bedomningssituationen har 
studerats av Sahlen & Nettelbladt (1993) i en undersokning av tva barn 
med sa kallad semantisk-pragmatisk stOrning. Yid denna stOrning har 
barnen ofta et! relativt normalt uttal men svarigheter med sprakets 
innehall och funktion. Man fann en forvanansvart hog symmetri i 
jamforelse med monstret i andra liknande institutionella samtal. En mojlig 
tolkning till detta ansags vara at! barnen har bristande sprakfbrstaelse och 
darfor inte fullgod formaga at! bedoma sitt eget tal. Det skulle ocksa 
kunna vara sa att barn en tar en ok ad grad av initiativ i syfte att manovrera 
undan och undvika fragor. 

Ingelstedt & Lundberg (1995) studerade interaktionen mellan logoped och 
barn med respektive utan sprakforstaelseproblem i en 
behandlingssituation. De fann skillnader i logopedens sat! at! interagera i 
de tva olika grupperna, bland annat anvande logopeden flera starka 
initiativ tillsammans med barnen som hade sprakforstaelseproblem. Nagot 
fOrvanande fann man at! logopedema anvande mindre icke-verbal 
kommunikation tillsammans med de barn som hade 
sprakforstaelseproblem. Det var alltsa sa at! logopedema inte anvande den 
strategi som de sjalva ansag sig gora. Yidare fann man att antalet icke
fokala anknytningar (det vill saga repliker som anknyter till en perifer 
aspekt av amnet) var lagre i interaktionen tillsammans med dessa barn. 
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Detta antogs bero pa att logopederna anpassar sig till det faktum att barn 
med sprakforstaelseproblem inte foljer med i abrupta amnesbyten. 

Sprakterapitillfallets uppbyggnad har studerats bland andra av Panagos et 
al (1986) och Letts (1985). Panagos et al (1986) indelar terapisessionen i 
tre faser som tillsammans vanligen varar i 30 minuter: en kort 
inledningsfas med socialt smaprat, ett huvudavsnitt pa 25 minuter da man 
arbetar med det aktuella amnet samt en avslutning som tillsammans med 
inledningen far ta omkring fern minuter i ansprak. Varje 
behandlingssession rymmer ett antal delaktiviteter (tasks), vilka ocksa 
bestar av tre pa varandra fOljande moment: fOrst en oppningsfas da man 
forklarar uppgiften fOr barnet, darefter en traningsfas (remedial phase) da 
terapeuten pa olika satt forsoker locka fram ratt respons fran barnet och 
till sist en avslutningsfas cia uppgiften bedoms och summeras. Inom varje 
delaktivitet finner man ett ell er flera rena taltraningsmoment (remedial 
sequences). Ocksa dessa taltraningsmoment bestar av tre successiva led: 
stimulus. respons och uIViirdering. Betydelsen av den icke-verbala 
komponenten i samspelet logoped-barn betonas i Panagos, Bobkoff Katz, 
Kovarsky & Prelock (1988). Terapeuten anvander en bred repertoir av 
kroppsuttryck , till exempel huvud- och handrorelser, ansiktsuttryck och 
rostvariationer fOr att underlatta barnets inlarning och reglera beteendet. 
For att fullt ut forsta taltraningssituationen maste man inkludera en 
observation av den icke-verbala kommunikationen. 

Letts (1985) ger exempel pa de olika kommunikativa akter som terapeuten 
anvander for at! genomfora sin terapi . Hon beskriver bland annat 
organiserande akter som satter igang aktiviteten och far den att fortlopa . 
Gransmarkorer (boundary markers) signalerar borjan pa en ny aktivitet. 
En verbal gransmarkor ar i typfallet ett kort , ganska innehallsfattigt 
yttrande som pekar framat (t.ex. OK! Nu! Titta har!). Den verbala 
gransmarkoren beledsagas ofta av icke-verbala signaler (till exempel byte 
av kroppshallning, pekning, beroring av barnet). Ibland kan ocksa 
gransmarkoren vara renodlat icke-verbal. Gransmarkoren ar inte sallan 
svar att klart separera fran den omedelbart fOljande forklaringen och 
organisationen av den nya uppgiften (till exempel: "Nu tiinkte jag vi skulle 
spela memory"). 
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DEFINITION AV TERAPIMETODERNA 

Traditionell terapi 

Med traditionell terapi menas i var undersokning alia de artikulatoriskt 
inriktade och behaviouristiskt forankrade taltraningsmetoder som finns 
beskrivna sedan 1940-talet och som alltjamt anvands pa manga 
hall.Traditionell terapi handlar i forsta hand om uttalskorrigering och det 
pragmatiska perspektivet har en underordnad" plats. Varje enskilt Ijud 
tranas for sig i en strukturerad inlarningsgang. Stimulus-responsmodellen 
ar den forharskande inlarningsmetoden, och imitation spelar en viktig roll 
som beteendefOrandrande atgard. Appelgren & Askljung (1987) fragade 
ett antal logopeder om hur de behandlade barn med olika grader av 
spraklig forsening/avvikelse och noterade att svaren inneholl 
beskrivningar av olika aktiviteter men saknade hanvisning till en teoretisk 
bakgrund. Impulserna till den konkreta utformningen av terapin kommer 
fran manga olika hall (Appelgren & Askljung, 1987) och logopeder har 
overtagit ideer, tips och knep fran varandra. Det saknas alltsa ofta en 
medveten teoretisk grund for terapin. 

Metafonterapi 

Metafonmetodiken beskrivs utforligt avHowell & Dean (1991,1994). Har 
betonas bamets aktiva medverkan och intresse. Terapeuten intar inte sam
ma "lararroll" som i den traditionella terapin. Terapin laggs upp i tva fa
ser. I den grundlaggande fasen (fas 1) etableras en gemensam begrepps
apparat och barnet bibringas insikten om att ljud kan kategoriseras efter 
sina egenskaper. Nasta steg (fas 2) syftar till at! barnet ska tillampa den 
nyvunna kunskapen i en kommunikativ situation. Terapin ar upplagd runt 
"minimal a par", som ger upphov till kommunikati va sammanbrott om 
barnet vidhaller sitt "gamla uttal". Terapeuten korrigerar inte barnets uttal 
i nagot skede ("At no time does the therapist comment on the child 's pro
duction of a particular word" Howell & Dean, 1994, sid 103) utan stravar 
efter att barnet pa egen hand skall upptacka at! en forandring i uttalet 
kravs for att det avsedda budskapet ska na fram. I fas 1 har barnet fatt de 
nodvandiga forutsattningama for at! astadkomma forandringen (genom 
begreppsapparaten och ljudlekama). Nu ska bamet sjalv inse nodvandig
heten av at! tillampa. Terapeuten ger feed-back pa et! sat! som motsvarar 
bamets formaga. Yttranden av typen "Jag undrar om jag horde ... , skulle 
det vara eft langt Ijud kanske ... " antas vara mera verksamma nar det gal
ler at! uppmuntra barnet till eftertanke an mera direkta uppmaningar, t ex 
"sag efter mig, kan du saga .. . ". 
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FRAGESTALLNINGAR OCH HYPOTESER 

Finns skillnader mellan de olika metoderna vad gall er terapitillfcillenas 
overgripande struktur (makrostruktur)? Vi antar att Metafonterapi har en 
mera enhetlig struktur eftersom den ju foljer en noggrant beskriven 
metodik. 

Vi ar ocksa intresserade av eventuella skillnader i interaktionsmonster 
mellan logoped och barn i de Mda terapimetodema. Hypotesen ar att 
interaktionsmonstret ar mer symmetriskt i Metafonterapi an i traditionell 
terapi. 

De talkorrigerande momenten antas ocksa ha olika utseende i de bada 
terapiformerna. Vi vill analysera hur terapeuten gar till vaga for att 
elicitera och vardera responser fran barnets sida, i synnerhet vad som 
hander nar barnet sager fel. Vi viII aven studera hur barnet reagerar pa 
olika slags talkorrigering. 

UNDERSOKNINGENS UPPLAGGNING 

Undersokningsgrupp och material 

Under varen och hosten 1995 ombads ett 30-tallogopedkollegor att gora 
inspelningar av traditionell terapi/Metafonterapi med barn i aldern fyra 
till sex ar. Logopederna kontaktades bade per telefon och brev (se bilaga 
I). Var ambition var att ett material bestaende av 10 sessioner med 
traditionell terapi och 10 sessioner med Metafonterapi. Det visade sig 
emellertid svarare an vi trott att fa in material. Endast nio logopeder 
stall de sig positiva till att medverka, varav fyra pa var egen mottagning. 
Som jamforelse kan namnas Prutting et al (1978) som skickade en liknande 
fOrfragan till 60 logopeder och endast erholl svar fran 14. Vissa av vara 
nio logopeder har bidragit med tva inspelningar och vart slutgiltiga 
material kom att besta av 15 halvtimmes-sessioner. Vid den inledande 
granskningen av inspelningama framkom att fern av de 15 inspelningama 
inte var metodtrogna och darfor inte mojliga att klassificera enligt 
modellen traditionell terapi/Metafonterapi (tab ell 1 respektive tabell 2). 
Dessa behandlingssessioner kallas fortsattningsvis blandterapier (tab ell 3) 
och ingar endast i vart studium av makrostruktur. 

Samtliga barn diagnosticerades av respektive hemlogoped. De bedomdes 
ha normal sprakforstaelse och fOr aldern vasentligen normal grammatik. 
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Deras sprakstorning begransas salunda till fonologin (uttalet). Deras uttal 
praglas ay paradigmatiska fonologiska forenklingsprocesser till exempel 
klusilering, dentalisering etc (se sid 9). Rertalet barn har mer an en 
fonologisk fOrenklingsprocess men har anges endast den process som ar 
foremal for behandling under inspelningstillfallet. 

Tabell 1. Traditionell terapi 

Barn 
• 
Alder: ar:ml'm 

Anders 5:8 

Andreas 6:2 

Bertil 5:5 

Isak 5:6 
Ivar 6: I 

Tabell 2. Metafonterapi 

Barn Alder: ar:man 

Eva 4:5 

Hans 5:3 

Ingvar 5:9 

Maria 5:3 

Ulrik 4:11 

Tabell 3. Blandterapi 

Barn 
. . 
Alder: ar:man 

Eskil 5:5 

Ingrid 4:3 
QUe 6:2 

Sara 6:8 

Tomas 4:2 

Process 

Klusilering 

Klusilering av 151 

Reduktion av Is/-kluster 

H:sering 

Reduktion av Is/-kluster 

Process 

H:sering 

Utelamnande av initial t Irl 

Klusilering 

Klusilering 

.Klusilering 

Process 

H:sering 

Klusilering 

Dentalisering 

Dentalisering 

Klusilering 

De nio logopeder som ingar i undersokningen arbetar pa sex olika 
logopedmottagningar i Syd- och MellansYerige. Logopedernas 
yrkeserfarenhet yarierar mellan 4 och 25 ar (medeltal = 13 ar). 



Metod 

I det foljande beskriver vi de metoder vi anvant for att analysera 
terapitillHillenas overgripande struktur, samspelet mellan logoped och 
barn samt de talkorrigerande momentens utformning. 

Terapitillfallenas Qvergripande struktur 
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Vi granskade tiIlsammans de 15 videoinspelade terapisessionerna i syfte att 
analysera terapitillfallenas overgripande struktur. Var utgangspunkt har 
varit den modeIl som Panagos et al (1986) presenterar och vi har anvant 
oss av foljande term er: 

De/aklivitet 

Vi har valt att oversatta termen "task" med de/aktivitet. Termen 
de/aklivilel anvands fOr att beteckna en i tid avgransad sysselsattning, 
planerad och iscensatt av logopeden, medvetet utformad for att 
astadkomma en specifik fOrandring i barnets tal/sprak (har = uttal). 
Delaktiviteten har en taltranande malsattning, till exempel trana 
artikulation av ett visst sprakljud, diskrimination av tva sprakljud etc. 
Logopeden utarbetar lek/spel/sysselsattning etc. for att uppna syftet. 
Vidare valjer logopeden material som leken/speletlsysselsattningen utgar 
fran och styr delaktiviteten sa att den avsedda overgripande malsattningnen 
halls aktuell och den planerade sysselsattningen fortgar. 

GranslIlarkorer 

Letts (1985) ger exempel pa de olika kommunikativa akter som terapeuten 
anvander for att genomfora sin terapi. For att satta igang en aktivitet 
anvands sa kallade gransmarkorer (boundary markers) som signalerar 
borjan pa nagot nytt. "To set an activity in motion --- it is neccessary to 
indicate that something new is going to happen, that the preceeding activity 
is finished with. To do this, one or more boundary markers will be used
short utterances as now, OK, alright, generally with falling intonation 
pattern, and typically empty in that they carry no meaning other than to 
signal a change in direction from one activity to the next" (Letts, 1985 sid 
324). "Boundary markers signal the initiation of sequences (All right!) and 
their conclusion (Very good!)" (Panagos et aI, 1986). Tydliga 
gransmarkeringar kannetecknas av att logopeden anvander en medveten 
strategi dar verbal och icke-verbal signal synkroniseras. Att 
gransmarkeringar framtrader tydligt kan ocksa bero pa att barnet ar 
foljsamt och intresserat, att behandlingstillfallet ar val planerat och att 
terapimaterialet finns nara till hands. 
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Griil1s~ol1er. 

I materialet finns exempel pa bade tydliga gransmarkeringar och mera 
diffusa "griills~oller". Det finns flera orsaker till an det kan bli olika. 
Avslutning och inledning ar inte alltid i fas. Den nya aktiviteten signaleras 
verbalt innan den foregaende aktiviteten ar avslutad, oftast pa det icke
verbala planet det viII saga materialet ar inte undanplockat. Det blir da en 
kort fas da bada aktiviteterna forloper parallellt. Andra typer av 
granszoner mellan tva aktiviteter kan besta av samtal om eH 
ovidkommande amne eller kan vara av beteendereglerande karaktar. 
Skalet till an granszoner uppstar kan vara att logopeden ar oklar och svag 
i sina markeringar och/eller att barnet har koncentrationssvarigheter. 
Faktorer som logopedens planering av aktivitetema och organisering av 
materialet i forvag spelar in. Det har ocksa betydelse hur sjalva 
terapiplatsen ar utformad (avstallningsytor, bordets storlek och liknande). 

Stor enighet radde yid bedomningen av terapitillHillenas upplaggning. Vi 
kunde darfor tidsmassigt avgransa och mata de olika delaktiviteterna. 
Resultaten redovisas bade i beskrivande form och i grafisk form. I den 
grafiska framstallningen framgar delaktiviteternas inbordes tidsfordelning. 
I beskrivningarna framgar vad man sysslar med under de olika 
delaktiviteterna. 

Samspelet mellan logoped och barn i terapisituationen 

Tra Ilskription. 

Efter att vi fatt en bild av terapitillfallenasovergripande struktur valde vi 
ut en eller flera delaktiviteter ur 10 sessioner for ortografisk 
transkription. Ljudet kopierades over fran videoband till kasettband och 
transkriptionen gjordes sedan med hjalp av Sony Transcriber. Fern 
transkriptioner representerar traditionell terapi och fern representerar 
Metafonterapi. I de fiesta fall valdes den fOrsta delaktiviteten efter 
inledningsfraserna som utgtmgspunkt for transkription. Darefter 
transkriberades ca 200 turer ur varje session. Tidslangden fOr 
transkriptionerna varierar mellan 10 och 20 minuter, beroende pa hur 
snabbt dialogen framskred. 

Vi har tillampat de transkriptionsprinciper som anges i Hansson (1995). 
Betonade ord skrivs med versaler. Pauser skrivs i sekunder eller (.) om 
det gall er mikropauser. Tvekfenomen av olika slag markeras med 
parenteser. Samtidigt tal skrivs inom < >. Obegripligt tal markeras med x. 
En grav fonematisk transkription av barnens faktiska uttal har gjorts sa 
langt detta har varit mojligt. Overartikulation av Ijud skri vs med 
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motsvarande versal upprepad (till exempel FFF for overartikulerat If 1-
ljud). Det icke-verbala skeendet visade sig vasentligt och har nedtecknats 
jams ides med det verbala. Icke-verbala handlingar har skrivits i kursivstil 
i hogerkolumnen. De forekommer i vansterkolumnen i de fall da de 
bedoms ha replikstatus. Barnet presenteras i transkriptionerna med 
kodnamnets initial, logopeden kodas alltid L. 

Total transkriptionslangd ar 149 min 30 sek och fordelar sig enligt 
tabell 4. Barnen presenteras med kodnamn. 

Tabell 4. Transskriptionslangd. 

Trad. terapi Metafonterapi 

Anders 20 min 50 sek Eva 19 min 36 sek 

Andreas 13 min 30 sek Hans 14 min 20 sek 

Bertil 12min 10sek Ingvar II min 20 sek 

Isak 12 min 30 sek Maria 20min 48 sek 

Ivar 14 min 10 sek Ulrik 10 min 20 sek 

Totallangd 73 min 10 sek Totallangd 76 min 20 sek 

I nitiativ-res ponsanalys 

Transkriptionerna turindelades, kodades och poangsattes sedan enligt IR
metoden (Linell & Gustavsson, 1987; Linell, Gustavsson & Juvonen, 
1988). Varje tur ell er replik kodades med avseende pa sina framarsyftande 
egenskaper (initiativ) respektive sina bakatanknytande egenskaper 
(responser). Initiativ kan delas in i starka som explicit kraver svar 
respektive svaga som snarare inbjuder eller ger mojlighet till svar. 
Responser kan vara minimala (man sager rninsta mojliga, det viII saga 
enbart det som begars och tiIIfor inte dialogen nagot nytt) ell er 
expanderade (svaret tillfor dialogen ny information). Responser ar i 
idealfallet lokalt, fokalt och motpartsanknutna (vilket betyder att man 
anknyter till motpartens omedelbart foregaende replik och hailer sig till 
det aktuella amnet). 

Med kodningen som grund kan replikema poangsattas. I IR-analys raknar 
man med sammanlagt 18 olika koder som poangsatts fran 1 till 6 (se 
bilaga 2). Ju hogre poang desto starkare initiativegenskaper har yttrandet. 
Omvant gall er att minimala responser ger laga poangvarden. Genom at! 
summera antalet repliker med samma interaktionspoang kan man fa fram 
en IR-profil for individen ifraga. Man kan sedan rakna fram ett sa kallat 
IR-index fOr vardera samtalsparten. IR- index ar medianvardet av 
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interaktionspoang per replik och ligger mellan loch 6, dar 1 stih for 
minimal inadekvat respons och 6 for starkt initiativ. Skillnaden mellan 
parternas IR-index kallas IR-differens och ar ett matt pa 
dominansforhallandet i dialogen. Ju lagre IR-differens, desto mer jamlikt 
ar samtalet. Aven ett antal andra berakningar kan goras sa att man far 
fram matt pa olika egenskaper i dialogen, till exempel skillnaden mellan 
starka och svaga initiativ, graden av koherens och antalet amnesbyten. 
Bland de sa kallade koefficienterna har vi funnit solicitering (S), balans 
(B) och oblikhet (0) mest intressanta att studera. Solicitering star for 
andelen begarande initiativ i procent av hela 'dialogens repliker och ger 
alltsa ett matt pa dialogens symmetri eller brist pa symmetri. Balans avser 
procentandelen turer med expanderade responser, det vill saga repliker 
som innehaller bade res pons och ett understallt initiativ. Denna typ av 
repliker kannetecknar jamlika dialoger. Oblikhet anger i vilken 
utstrackning man pratar forbi varandra, till exempel genom att anknyta till 
sin egen foregaende replik eller ta upp en perifer amnesaspekt (ofta 
metaspraklig kommentar). 

Det transkriberade material et be star av 2 254 turer som fordelar sig enligt 
tabell 5. 

Tabell 5. Turer for IR-kodning. 

Trad. terapi antal turer Metafonterapi antal turer 
Anders 247 ,Eva 191 
Andreas 219 Hans 239 

Bertil 246 Ingvar 217 
Isak 211 Maria 241 
Ivar 225 Ulrik 218 

Total 1148 Total 1106 

Inledningsvis kodade vi fyra logoped-bamdialoger gemensamt. Av de 
resterande sex dialogerna har forfattama kodat tre vaT. Samtliga 10 
dialoger granskades slutligen ytterligare en gang av bada forfattama 
gemensamt for at! uppna total overensstammelse i kodningen. 

Anpassningar till dialogemas sarart fick goras. Icke-verbala handlingar 
visade sig i vissa sammanhang ha full replikstatus och har vanligen kodats 
minimalt om det galler handlingar som '.'.hor till pjasen" (till exempel att 
peka, kasta taming, valja farg, ta kort). Aven sad ant som nickningar och 
huvudskakningar kodas minimalt. Det fOrekommer dock i undantagsfall att 
vi kodat en icke verbal handling som expanderad res pons ell er friskt 
initiativ, namligen om barnet av egen kraft foretar sig nagot som inte 
begars men anda foranleder en verbal respons fran logopeden. 
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Har foljer en excerpt ur en kodad transkription. 

<11 L laa. (.) L lyfter upp miken och sldller 
robolen mal vdggen. 

Maste ja (.) flytta lite pa mikrofonen. (.) L lyfter over miken pa andra 
Da satter ja den har vet duo sidan av bordel. 
SA! 
ROBOTEN har vi.iu TITT AT pA fornt. L lyfter robolen och sldller ner 

den igen. 

< M laa. 
L vdnder sig bort. 

<11 L la. 
Du VET ju hurman GOR ocksa! 

< M la {inandning}. 

<> L Hur A de man gor? 

<11 M Man toppal IN kort (=man stoppar in 
kart). 

<11 L lAA, de GOR man. Nu ska vi se bara L vander sig lillbaka mOl 
sa attja tar RA TT kort. bordel och har nu en bunt kort 

i handen. 
Vi ska ha dom BAR. 

L plockar med korlbuntarna, 
Vi ska ha dam har dar ja har satt lar av gummisnodden och 
GUBBARBAKPA! sailer om handleden, bltiddrar i 

korlen och visar M. 
< M Mm. BIlda litlar pa korlel1. 

<11 L A da VET manju ell er hur! oa VET M nickar. 
manju om de a LANGT Ijud eller 

< M 
KORT Ijud.(.) Va man ska saja. 
Mm. M nickar igen. 

<11 L Kan vi lagga dom hos dej dar. L skjuler en korlbunt mOl M:s 
horn av bordet. 

11 M M racker handen for all ta ell kort men L 
he JOOr henne. 

<> L (Nu 1*) (ja) JA viII slappa i de forsta 
den har gangen! 

< M Ha. M tar lilbaka sin hand. 

<11 L Nu VET juja att de har a gubben laDg a L tar ell kort. 
da maste ja saja me LANGT Ijud (.) 
forstas. Undrar va det BUR da? 

L stoppar kortet i robotens 
lAHA!TITTA! mun. 
Dii sajer ja SSAG. Kortet kommer ut och L pekar 

pa bilden. 
< M Hm. 

<> L Horde du langt Ijud? 
SSAG! 

< M Mnickar. 
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De talkorrigerande momenten. 

Vi ville ocksa detaljstudera taltraningsmomenten (remedial sequences) i 
traditionell respektive Metafonterapi for att pavisa eventuella skillnader i 
tillvagagangssattet yid talkorrigering. Vi valde en sekvens per bam, dar 
barnet gor ett uttalsfel. Sekvenserna har tagits UT de tio avsnitt som 
transkriberats (fem traditionell terapi och fem Metafonterapi). 
Videoinspelningarna har har utgjort ett viktigt komplement till 
transkriptionerna eftersom den icke-verbala informationen bedomdes ha 
stor betydelse. Granskningen utfordes gemensamt. 

Vi var intresserade av att studera logopedens strategier (Nettelbladt, 1995 
b) och barnets reaktioner nar det sager fel. Brown och Levinsons teori 
(1984) om ansiktshotning har ocksa utgjort en inspirationskalla. En 
fullstandig analys enligt de metoder som Brown och Levinson tillampar 
ryms dock inte inom ramen for delta arbete. 

Reliabilitet 

Transkription. 

Transkriptionerna som ulgor underlag for IR-analys bestar av sammanlagt 
ca 150 min. Bada forfattarna har utfort transkriptioner. Reliabiliteten for 
transkriptionerna har beraknats pa foljande satt: 

Vi har transkriberat 10 % av varandras material, (bade klassisk terapi och 
metafonterapi). Berakningama har gjorts pa antalet overensstiimmande 
ord. Sasom icke overensstammande har aven raknats tillagda, uteslutna 
eller ouppfattade ord. A vbrutna ord, onomatopoetiska uttryck, tvekljud 
samt andra icke-sprakliga ljud har exkluderats. 

Hansson & Nettelbladt (1995) redovisar en interbedomarreliabilitet pa 
93 %. Vara varden (tab ell 6 och 7) ligger annu nagot hogre (96 - 97 %) 
utom i ett fall (91 %). Denna transkription inneholl manga 
kryssmarkeringar dar de bada transkriptOrerna ibland tolkat pa olika satt. 

Tabell 6. Reliabilitet. Transkription traditionell terapi. 

Traditionell terapi 

Isak 4:00 min 

BertiI 3:25 min 

Antal ord 

393 

4DS 

AvvikeIser ReIiabilitet 

37 91 % 

16 %% 



Tabell 7. Reliabilitet. Transkription Metafonterapi. 

Metafonterapi 

Hans 2:35 min 

Maria 5: 10 min 

IR-kodning 

Antal ord 

343 

606 

A vvikelser Reliabilitet 

11 97% 

23 % % 
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IR-kodningen utfordes inledningsyis ay bada forfattarna tillsammans i 
fyra transkriptioner. Darefter kodade forfattarna tre transkriptioner yar 
oberoende ay yarandra. Reliabilitetskodning utfordes sedan pa en sarkodad 
traditionell session och en sarkodad Metafonsession (tabell 8). 

Tabell 8. Reliabilitet. IR-kodning. 

Terapi 

Trad.(Bertil) 

Metafon (Hans) 

Antal turer 

163 

192 

Avvikelser Reliabilitet 

40 76 % 

44 77% 

Som jamforelse kan namnas att Gustaysson (1988) i sin ay handling 
presenterar en genomsnittlig oyerensstammelse pa 74 %. Nettelbladt & 
Hansson (1993) har i sin undersokning78%. Mattson & Larsson (1989) 
har 73,5 %. Den redoyisade reliabiliteten far saledes bedomas som god. 

Makroanalys och analys ay de talkorrigerande momenten har utforts av 
bad a forfattarna gemensamt. Oyerensstammelsen yar oyerlag mycket god. 
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FelkaUor 

Svarigheterna att fa in material gjorde det nodvandigt at! lata tre 
inspelningar med oss sjalva som logopeder inga. Inspelningarna ar dock 
gjorda et! halvar innan undersokningens hypoteser formulerades. For at! 
sa langt som mojligt minimera denna felkalla har vi kodat varandras 
inspelningar. 

IR-kodning ar i vissa fall problematisk nar det gall er interaktionen mellan 
logoped och barn i taltraningssituationen, som uppvisar manga specifika 
egenskaper jarnfort med vanligt samtal. 

• Interaktionen beror pa vilken aktivitet man sysslar med. Horovningar 
gar ut pa att barnet ska peka, lagga k10ssar eller avge annan minimal 
res pons . Saledes maste man ibland koda icke-verbala handlingar som 
repliker. 

• Interaktionen beror aven pa sardrag bade hos logopeden och barnet. 
Vissa barn kan vara verbalt nastan hell tysta men anda intensivt 
engagerade i vad som sker. Detta fangas inte in med metoden som 
bara speglar det verbala samspelet. 

• Hos vissa logopeder kan det forekomma langa monologiska partier 
("self-talk"). Turindelningen blir da mindre sjalvklar och vi har ofta 
dragit samman sadana partier till en enda replik, vilket inte riktigt 
motsvarar verkligheten. Metoden sager alltsa ingenting om hur stort 
kvantitativttalutrymme vardera parten far. 

• Nar det gall er barnen kan problem uppsta nar de ar mycket 
svarforstaeliga. Om man inte lyckas transkri bera barnets tal kan inte 
deras repliker kodas och barnet far da ett orattvist lagt antal turer. 
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RESULT ATREDOVISNING 

Terapisessionernas overgripande struktur 

Ett av syftena med var undersokning ar att studera helhetsmonstret -
makrostrukturen - i olika terapitillfallen enligt traditionell respektive 
Metafonmetodik. Vi anser det viktigt att oka medvetenheten om vad man 
arbetar med och har darfor sokt svar pa foljande fnigor: 

• Hur ar behandlingssessionerna upplagda innehallsmassigt? 

• Hur manga delaktiviteter kan man urskilja inom varje session? 

• Hur lang tid agnas var och en av delaktivitema ? 

• Skiljer sig monstret mellan traditionell terapi och Metafonterapi nar 
man granskar ett behandlingstillfalle pa makroplanet? 

Har foljer en redovisning av varje behandlingssession separat, dels i 
beskrivande form, dels i grafisk framstallning. 

Vi beskriver antalet delaktiviteter som ingar i sessionen, deras langd i 
min:sek, den huvudsakliga sysselsattningen samt vilkenlvilka Ijud 
logopeden tranar. Delaktiviteterna ar ordnade tidsmassigt bade i 
beskrivningen och i grafen. 

I den grafiska framstallningen ar aktivitetema ordnade langs en tidsaxel 
och markerade enligt foljande kod: 

• = inlednings- och avslutningsfaser 

o = gemensamma aktiviteter 

• = granszoner, dvs overgangar/mellanspel mellan tva aktiviteter 



Barn: Anders 
Alder: 5:8 ar 
Process: Klusilering 
InspelningsHingd: ca 39 min . 
Traditionell terapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Min:sek Sysselsattning 
Inledn 0:56 Samtal 
Delaktiyitet 5:18 Introduktion ay laxbok 
Delaktiyitet 2:15 Artikulation yid spegel 
Delaktiyitet 7:10 SkriYa i laxboken 

Delaktiyitet 10:37 Klistra i llixboken 
Delaktiyitet 1:40 Eftersagn. ay logatomer 
Granszon 0:49 Beteendereglering 
Delaktiyitet 10:03 Spel (memory) 
Ayslutn. 0:15 Samtal 

I 
I I I i I i i I i 

0 5 10 1 5 20 
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Taltraningsmal 

Inlarning ay IFI 
Produktion ay IFI + 
imitation ay logatomer 
Produktion ay IF/-ord 
Repetition ay logatomer 

Traning ay IF/-ord 

I 11 I 
i I i i I i i I i i j 

25 30 35 40mir 



Barn: Andreas 
Alder: 6:2 ar 
Process: Klusilering (velar) av ISI 
Uingd: 31 min 15 seko 
Traditionell terapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Min:sek Sysse\slittning 
Inledn 1:00 Samtal 
Granszon 0:33 Samtal om laxbok 
Delaktivitet 1:45 Lappar med logatomer 
Delaktivitet 2:05 Laxforhor ur ovnoboken 
Delaktiv i tet 0:33 L sager logatomer 

Delaktivitet 14:32 Spel (tlirningsspel) 
Delaktivitet 1:59 Eftersagning av 

logatomer 
Delaktivitet 2:40 Spelet fortsatter 
Granszon 0:14 Avsl av forego delaktivo 

+ inledn av nasta 
Del akti v i tet 4:45 Uixuppgifter delas ut 
Avslutning 1:10 Samtal 

I 11 * 
I i i i i I i I i i I i 

0 5 10 1 5 

30 

TaItrliningsma\ 

Imitation av logatomer 
Imitation av logatomer 
Lyssna IS/-position i 
logatomer 
Produktion av IS/-ord 
Imitation av logatomer 

Produktion av IS/-ord 

Laxinstrukt. till mor 

* I • I i i i I i I i 

20 25 30 

*Delaktiviteten avbryts av logopeden fOr en kort "logatom ,.. ovning" , 
fortsatter darefter. 

i I 
35 
mm 



Barn: Bertil 
Alder: 5:5 ar 
Process: Reduktion ay IS/-kJ uster 
InspelningsHingd: 32 min 10 sek 
Traditionell terapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Sysselsattning 
Samtal 

31 

Taltraningsmal 
Inledning 
Granszon 
Delaktiyitet 

Min:sek 
0:20 
1:28 

19: 15 
0:13 

10:55 

Oyidkommande amne 
Liixa (fran foreg gang) 
Forhandling om spel 
Spel (tarningsspel) 

Rep IFL-I I-SK-I I-SKI 
Granszon 
Delaktiyitet Produktion, IS /-kJuster 

o 

Barn: Isak 
Alder: 5:6 ar 

I 
5 

I I i 

10 

Process: H:sering 
Inspelningslangd: 29 min 45 sek. 
Traditionell terapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

I I , I I I 

1 5 20 25 

Min:sek 
0:48 

Sysselsattning Taltrliningsmal 
Inledn 
Delaktiyitet 
Granszon 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Avslutn 

• I 
0 

11 :11 
0:44 
7:54 
8:43 
0:20 

i I 
5 

Samtal 
Liixbok (klistra bilder) Lara nytt ljud 
Overlappning av delaktiv 
Lek (fiska bilder) Tranar rr I 
Spel (tiimingsspel) Tranar IT I 
Samtal 

I 
I i i i i I I i i 

10 15 20 

, I i 

30 

I 
25 

, I 
35 
mm 

I 
i I 

30 
mm 



Barn: Ivar 
Alder: 6: 1 ar 
Process: Reduktion av IS/-kl uster 
Inspelningslangd: ca 29 min. 
Traditionell terapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Min:sek Sysselsattning 
Inledn 1:52 Samtal 
Granszon 0:12 Beteendereglering 

32 

Taitraningsmal 

Delaktivitet 1:22 Laxa (fran forra gangen) Repetition av IBLlord 
Granszon 
Delaktivitet 
Granszon 
Delaktivitet 
Granszon 
Delaktivitet 

Granszon 
Delaktivitet 

1: 11 
11:46 

0: 15 
4:37 
0:35 
5: 15 

1:04 
0:56 

I 
S 

Fordrojd start av delakt. 
Spel (tarningsspel) 
Ovidkommande amne 
Lek (fiska bilder) 
Overlappning av delaktiv 
S pel (lotto) 

Overlappning av delaktiv 
Uixa (nya uppgifter) 

I 
10 

I 
1 S 

Produktion av ISN/ord 

Produktion av ISV lord 

Produktion av ISLI ord 
+ ISV/ord 

I i i I 
20 2S 

I 
30 
mm 



Barn: Eva 
Alder: 4:5 ar 
Process: H:sering 
InspelningsHingd: 27 min 45 sek 
Metafonterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Inledn. 
Delaktivitet 
Delaktivitet 

Min:sek 
0:12 
9:06 
5:25 
0:20 
4:40 
7:35 
0:28 

Granszon 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Granszon 

I 
I i I 
o 5 

Barn: Maria 
Alder: 5:3 ar 
Process: Klusilering 
Liingd 35 min 20 sek 
Metafonterapi 

Sysse\slittning 
Samtal 
Lek (bygga klosstorn) 
Lek (robot) 
Avsl.+inledn. av delaktiv 
Klistra bilder i bok 
Lek (tlanotavlan) 
Avslutn av delaktivitet + 
avslutn av behandl.sess. 

I 
I I I 

10 1 5 

Behandlingssessionen innehaller: 

Min:sek 
Delaktivitet 2:47 
Delaktivitet 5:50 
Delaktivitet 6:25 
Delaktivitet 14: 11 
Delaktivitet 5:50 

I 
o 

I 
5 

S ysse\sli ttn ing 
Liixa (fran fOreg gang) 
Lek (snurra tlaska) 
Lek (robot) 
Spel (tarningsspel) 
Liixa 

I i 

10 
I 

1 5 
i I i 

20 

Taitrliningsma\ 

Fonemniva* 
Fonemniva 

Liixa till nasta gang 
Ordniva* + ordniva 

I I I I 
20 25 

Taitrliningsmal 
Repetera fonemniva 
Fonemniva 
Ordniva 
Ordniva 

i I i i I 
25 30 

33 

I 
35 

I 

I 
I I I 

30 
mm 

I I 
40 
mm 



Barn: Hans 
Alder: 5:3 ar 
Process: UteHimnande av initialt /RJ 
Inspelningslangd: 21 min 59 sek 
Metafonterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Sysselsattning Taitrliningsmal 
Samtal 
Tittar igenom foreg Ilixa 

Min:sek 
0:56 
2:00 

17:45 
1:18 

Inledning 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Avslutning 

Lek (posta kort) Ordniva* + ordniva 
Samtal 

o 5 

Barn: Ingvar 
Alder: 5:9 ar 
Process: Klusilering 
Inspelningslangd: 29 min 53 sek. 
Metafonterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

I 
10 1 5 20 

Min:sek Sysselslittning Taitrliningsmal 
Inledn 0: 15 
Granszon 0: 11 

Delaktivitet 
Granszon 
Delaktivitet 
Granszon 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Avslutn 

I 

6:04 
0:12 
5:52 
0:17 
7:04 
9:13 
0:45 

I 

Samtal 
A vsl. av inledn + inledn 
av nasta delaktivitet 
Lek (sortera frukter) 
Beteendereglering 
Lek (gora stjarnram) 
A v brytande av delakti v. 
Lek (Iagga klossrad) 
Lek (gora stjarnram) 
Samtal 

* I 
I 
o 

I i I I I.. i , I 
1 5 5 10 

Fonemniva 

Ordniva* 

Ordniva* 
Ordniva* 

I 
20 

* 
I 

25 

34 

*Delaktiviteten "gora stjarnram" avbryts av loch tas sedan ater upp av L. 

25 
mm 

I 
i I 

30 
mm 



Barn: Ulrik 
Alder: 4: 11 
Process: Klusilering 
Uingd: 30 min 20 sek 
Metafonterapi 

35 

Behandlingssessionen innehaller: 

Inledn 
Delaktivitet 
Del akti v i tet 
Delaktivitet 

Min:sek 
0:45 
0:45 
2:52 
6:09 
0:15 
7:27 
0:27 
5:09 
1 :52 

Granszon 
Delaktivitet 
Granszon 
Delaktivitet 
Granszon 
Granszon 0:57 

Delaktivitet 3:43 

o 
I 
5 

Sysseisattning Taitraningsmai 
Samtal 
Laxa (fran fOreg gang) Repetera begreppsniva 
Lek (trumpet) Fonemniva* 
Lek (plaster pa dockan) Fonemniva* 
Organisering ay delaktiv . 
Lek (mata krokodilen) Ordniya* 
Organisering ay delaktiv. 
Lek (brevladan) Ordniva* 
Oyidkommande amne 
Avsl. av forego delaktiv 
+ inledn av nasta. 
Uixa Nya uppgifter 

I I i i I i 

'0 , 5 20 
i 1 

35 
mm 



Barn: Eskil 
Alder: 5:5 ar 
Process: H:sering 
Inspelningslangd: 23 min 30 sek 
Blandterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Min:sek Sysselsiittning 
Inledn 1:23 Samtal 
Delaktivitet 3:41 Lek (bygga klosstorn) 
Delaktivitet 3:45 Lek (snurra flaska) 
Delaktivitet 5:08 Lek (fiska kort) 
Delaktivitet 5:53 Genomgang i ovn.bok 
Delaktivitet 

o 

Barn: Olle 
Alder: 6:2 ar 

3:40 

I 
5 

Mala bilder 

Process: Dentalisering 
Inspelningslangd: 27 min 15 sek 
Blandterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

10 

Min:sek 
Delaktivitet 2:02 
Delaktivitet 6: 12 

Sysselsiittning 
Rita symbolbilder 
Lek (fiska gem) 

Granszon 0: 18 
Granszon 0:42 

Paborj. delaktiv. avbryts 
Org. av ny delaktiv . 

Delaktivitet 4:51 
Delaktivitet 5:52 
Delaktivitet 7: 16 

I i I 
0 5 

Lek (fiska gem) 
S pel (finns i sjon) 
Lek (klisterbilder) 

I 
i i I i i 

10 
I 

1 5 

Taitriiningsmal 

Fonemniva* 
Fonemniva 
Ordniva 
Repetition 

I 
1 5 

I 
20 

Taitriiningsmal 

36 

Fonemniva*+ fonemniva 

Ordniva* + ordniva 
Trana IKI-ord 

I 
20 

, I 
25 

I 
25 
mln 

I 
30 
mln 



Barn: Ingrid 
Alder: 4:3 ar 
Process: Klusilering 
InspelningsHingd: 26 min 
Blandterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Sysselsiittning 
Samtal 

Taltriiningsmal 

Lek (lagga kort i hink) Fonemniva 

37 

Min:sek 
0:37 
5:05 
5:45 
2:38 
7:50 
0:56 
2:50 
0:20 

Inledn 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Granszon 
Delaktivitet 
Avslutn 

Lek (lagga kort i hink) Horovn diskr av srr -ord 
Lek (Kims lek m.kort) Prod av ISI och !fIord 
Lek (fiska kort/lotto) Prod av ISI och !fIord 
Overlappn + organisering 
Lek (lagga kort i hink) Prod av IS/ och !fIord 

I 
I 
o 

Barn: Sara 
Alder: 6:8 ar 

I 
5 

Samtal 

I I 

10 

Process: Dentalisering 
Inspelningslangd: ca 24 min 40 sek. 
Blandterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Sysselsiittning 
Samtal 
Lek (fiska gem) 

I I 
1 5 

Min:sek 
0:20 
4:10 
2:34 
0:23 
6:52 
3:40 
6:39 

Inledning 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Granszon 
Delaktivitet 
Delaktivitet 
Delaktivitet 

Lek (fiska gem) 
Organisering av delaktiv 
L benamner bilder 

I 
o 

I 
5 

L laser saga 
Spel (laggspel) 

I 
I 

10 

I 
I I I i I 

20 

Taltriiningsmal 

Fonemniva 
Ordniva 

I 
I 

25 

Horovn IFI och IKlord 
Horovn.lGI /KI L gor fel 

I 
1 5 

I 
20 

I 
30 
mill 

I 
25 
mill 



Barn: Tornas 
Alder: 4:2 ar 
Process: Klusilering 
InspelningsHingd: 27 min 25 sek 
Blandterapi 

Behandlingssessionen innehaller: 

Inledning 
Delaktivitet 

. Delaktivitet 

Min:sek 
0:20 
1:04 
5:38 
0:22 

Sysselsattning 
T plockar med material 
Liixgenomgang 
Lek (dra kort ur pase) 
Organisering av delaktiv 

Taltraningsmal 

Begreppsniva 
Fonemniva 
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Granszon 
Delaktivitet 
Del akti v i tet 
Granszon 
Avslutning 

11:20 
6:31 
1:30 
0:40 

Spel (fiska kort, lotto) ISI IT lord, minimala par. 

I I 
5 

Lek(sortera saker i hink) ISI och ITI i ord 
Ovidkommande amne 
Samtal 

I , 
10 

i I 
1 5 

I i 

20 
i I , i 

25 
I 

30 
mm 
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Sammanfattning- makrostruktur ~ tradition ell terapi 

Anders: 

I I I 
I i I I i I i i I i i I i i 

o 5 10 1 5 20 25 

Andreas: 

I i i I 
30 35 

• 11 * * I I 
I i i i , 

o 5 

Bertil: 

5 

Isak: 

• I 
0 

Ivar: 

5 

I 
5 

i 

i 

I i 

10 

I i 

10 

10 

I 
10 

i I 
1 5 

i I 
1 5 

I 
i i 

i 

i i 

15 

1 5 

I i i 

20 

I i 

20 

i 

I 
20 

I 
20 

I 
25 

i I 
25 

i I 
30 

i i I 
30 

i I 
25 

, I 
25 

Inget enhetligt monster kan urskiljas vad galler den overgripande 
strukturen. Uinga delaktiviteter vaxlar med korta inom samma 
terapitillflille, se till exempel Anders och Andreas. Ett terapitillfcille kan 
ocksa besta av fa men forhallandevis langa delaktiviteter, till exempel 
Bertil och Isak. Unga delaktiviteter i traditionell terapi innebar ofta att 
man kli pp er och klistrar bilder eller spelar tidskravande spel. De korta 
delaktiviteterna utgors av drillovningar. Den traditionella terapin tycks 
ocksa i hog grad vara individberoende. Den enskilde logopeden har sin 
"egen stil". 

i 

i 

i 

I 
I 

40 

i I 
35 

i I 
35 

I 
30 

30 



Sammanfattning - makrostruktur l Metafonterapi 

Eva: 

I I 
I I I 
0 5 10 1 5 20 

Hans: 

I I 
0 5 10 15 

Ingvar: 

I I * I 
I I I I I I I I I 
0 S 10 1 5 20 

Maria: 

I i i I i , I i 

o 5 10 1 5 20 25 

Ulrik: 

, I i , I i 

5 10 1 5 20 

I 

20 

i I 
30 

25 

I 
25 

* 
I 

25 

40 

I 
3S 

I 

30 

I 

Metafonsessionerna har en mer enhetlig struktur med inbordes jamnare 
tidsfOrdelning mellan de olika delaktiviteterna. Undantag ar sessionen med 
Hans. Extremt korta delaktiviteter fOrekommer sallan eller aldrig. I 
Metafonterapi ar delaktiviteterna ofta utforrnade som lekar till skillnad 
fran spel som ar tavlingsinriktade och ofta tar langre tid eftersom de 
maste slutforas. I leken finns inte vinnare och fOrlorare varfor logopeden 
har en battre kontroll over makrostrukturen. Nagon saker skillnad i antal 
delaktiviteter mellan traditionell terapi och Metafon har vi inte kunnat 
konstatera. 

I I I 
30 

2S 

• I 
30 

I 1 
40 

i I 
35 



Sammanfattning - makrostruktur l blandterapi 

Eskil: 

Ingrid: 

Olle: 

I 
0 

Sara: 

I 
I 
0 

Tomas: 

5 

5 

I 
5 

I 
5 

I 
5 

i 

I 
i 

I 

10 

10 

I 
10 

10 

10 

i 

1 5 

I 
1 5 

I 
1 5 

I 
1 5 

1 5 

20 

I 
20 

I 
20 

I 
20 

i 

I 
20 

25 

I 
25 

, I 
25 
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Strukturen i "blandterapiema" liknar den i Metafonsessionema det viII saga att 
det ar ungeflir lika manga delaktiviteter i varje session och en inbordes 
tiimligen jamn tidsfordelning. I vart begransade material ser vi tva satt att 
blanda metoderna. I vissa fall innehaller terapisessionerna saval 
Metafonaktiviteter som traditionella aktiviteter. Sessionen med Eskil besmr av 
tre delaktiviteter av Metafontyp och avslutas med tva traditionella 
delaktiviteter. Sessionema med Olle och Sara ar av liknande karaktar. I de 
ovriga tva sessionema (Ingrid, Tomas) anvands Metafonmaterial men bamet 
bemots pa ett traditionellt satt nar det sager fel. 

25 

30 

30 

I 
25 

30 
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Samspelet mellan logoped och barn i terapisituationen 

Vi antar at! interaktionsmonstret ar mer symmetriskt i Metafonterapi 
(=lag IR-differens) an i traditionell terapi (hogre IR-differens). I Metafon 
forutsatts barn och logoped delta pa mera lika villkor och barnets initiativ 
tas till vara. I traditionell terapi torde terapeuten ha en mer styrande roll 
och arbeta enligt stimulus-responsmodellen. 

I figur loch 2 redovisas IR-index och IR-differens fOr samtliga 10 
dyader. 

4 
• • • • 

3 1.67 1,53 1,33 • 1,34 
)( • 
<I> • 0.27 
'0 • c 2 • • 
'j 
a: 

1 • T-Dyadlogoped 

" T -Oyad barn 

1 2 3 4 5 

Oyad 

Figur 1. Traditionell terapi. Logoped-barndialogerna (dyaderna) numrerasfran 1 till 
5.IR-index kan urliisas po. den vertikala axeln medan IR-differensen anges i siffror 
inuti figuren. 

4 

• • • • 3 • 
)( 1,37 

, I 13 0,74 0,72 0,88 
<I> • • '0 • 
.5 2 • • 

I a: M-Dyad logoped • 
1 • M·Dyad barn 

6 7 8 9 10 

Oyad 

Figur 2. MetaJonterapi. Logoped-barndialogerna (dyaderna) numrerasfrdn 6 till 10. 
IR-index kan urliisas po. den vertikala axe In medan IR-differensen anges i siffror inuti 
figuren. 
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Den generella tendensen ar att Metafonsessionerna ar interaktionsmassigt 
mer symmetriska an de traditionella, det vill saga vi finner en lagre IR
differens . Om vi jamfor dyad 1 (traditionell terapi) med dyad 9 
(Metafonterapi) finner vi en tydlig skillnad i IR-differens Cl,6 for 
traditionell terapi och ca 0,7 for Metafonterapi). I bada grupperna finns 
emellertid dialoger (dyad 4, 6 och 7) som uppvisar ett annat monster an 
det fOrvantade. Eftersom populationen ar sa liten paverkar dessa sarfall 
medelvardena kraftigt. Trots detta finns en skillnad i medelvarde IR
differens mellan terapityperna (l ,23 for traditionell respektive 0,97 for 
Metafon). 

Koefficienterna for solicitering (S), balans (B) och oblikhet (0) uttrycks i 
procentmedelvarden och redovisas i figur 3. 

40,-------------------------------~ 

r:: 30 0 Trad. terapi 
G) [iJ Metafonterapi 
'0 
~ 

:('iJ 
:::-
G) 
'0 20 
G) 

E 
I 

#-

1 0 

o -1-"----"" 
S-koeff B-koeff O-koeff 

Figur 3. Procentmedelvardenjor koefficienterna S, B och 0 i traditionell respektive 
Metajonterapi. 

Traditionell terapi uppvisar klart hogre grad av solicitering (28 %) an 
Metafonterapi (17 %). Andelen expanderade responser ar i 
Metafonsessionema 33 % och i traditionell terapi 26 %. Graden av 
oblikhet skiljer sig ocksa mellan de olika metodema och ar klart hogre i 
traditionell terapi (13 %) an i Metafonterapi (7 %). 
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Nedan foljer en redoYisning ay yarje dyad for sig med logopedens 
respektiYe bamets IR-profil. Pi\ den horisontella axeln anges 
interaktionspoang. Den yertikala axeln i figuren anger antal forekomster 
ay yttranden med respektiYe interaktionspoang mellan 1 och 6. 

Dyad 1. Traditionell terapi. Typisk traditionell terapi med en styrande 
logoped som fokuserar artikulationen och mest arbetar med drilloyningar. 
Stark koncentration pi\ amnet (artikulation ay IFI ) och inga utYikningar 
eller fOrstroelsemoment. Logopeden anyande)' kIassisk metodik dar yisuell 
och kinestetisk feedback sl?elar stor roll. Man oyar Ijudet isolerat, i 
nonsensstayelser och ord. OYningsboken ar central i 
behandlingssituationen. IR-differensen ar 1,67. 

IR· index 3.71 IR-index 2.04 

~j l ,DDD 
2 3 4 5 6 

Figur 4. Dyad 1. Logopedens 1R-profil Figur 5. Dyad 1. Bamels IR-profil 

Dyad 2. Traditionell terapi. Liknar till stor del dyad 1 yad galler 
interaktionsmonster. IR-differensen ar 1,53. 

IR-index 3,75 IR-index 2.22 

~oll _...,L...~--J....,L.....L.,.J;= __ . ,onOn 
80 

:lLUOn 
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Figur 6. Dyad 2. Logopedens IR-profil Figur 7. Dyad 2. Barnels IR-profil 
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Dyad 3. Traditionell terapi. Traditionell terapi med styrande logoped (IR
differens 1,33). Ovningsboken anvands som taltraningsmaterial. Samtalet 
kring bildema ger ofta impulser till avvikelser fdin det egentliga 
taltraningssyftet. Sadana avvikelser initieras av saval logoped som barn. 

IR-index 3,62 IR-index 2,29 

ill uoUo, 
2 3 4 5 6 

Figur 8. Dyad 3. Logopedens IR-profil Figur 9. Dyad 3. Earners IR-profil 

Dyad 4. Traditionell terapi. Traditionellt utformad traning med krav pa 
eftersagning och ifyllnad av ord utifran ovningsbok. Lek och spel pa 
samma tema. Barnet vill ofta byta aktivitet och komrnentar hela tiden det 
han gor. Logopeden forsoker med olika medel att fa samspelet att fungera. 
Pojken ges relativt stort talutrymme (IR-differens 0,27) men 
taltraningsmomentet ar for honom av klart underordnad betydelse. 

IR-index 2,96 IR-index 2,69 

~jl nDn "I t "11,11,, , 
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Figur 10. Dyad 4. Logopedens IR-profil Figur 11. Dyad 4. Earners IR-profil 
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Dyad 5. Traditionell terapi. Traditionell terapi av vasentligen samma typ 
som i dyad 4 med krav pa eftersagning utifran bvningsbok och spel. 
Logopedens initiativ ar mjukt formulerade men anda ofta begarande till 
sin innebbrd (lR-differens 1,34). Bamet medverkar inte helt optimal!. 

IR-index 3,39 IR-index 2,05 

100 

l~LD,n, 
1 2 3 4 5 6 

Figllr 12. Dyad 5. Logopedens lR -profil Figllr 13. Dyad 5. Earners IR-profil 

Dyad 6. Metafonterapi. Traning pa fonem- och ordniva. Flickan ar verbalt 
mycket tillbakadragen och fbrstar inte till alia delar terapins syfte. Hon 
visar dock med icke-verbala signaler at! hon ar intresserad och engagerad. 
Logopeden dominerar talutrymmet i langa monologliknande sekvenser. 
IR-differensen (1,37) ligger i niva med traditionell terapi. 

IR-index 3,44 IR-index 2,07 

11! ,o'oD ~ll 
,11" " 

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Figur 14. Dyad 6. Logopedens IR-profil Figllr 15. Dyad 6. Earners IR-profil 
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Dyad 7. Metafonterapi. Traning pa ordniva . Barnet medverkar och 
fOrsoker gora vad som fOrvantas men ar mycket osaker. Han fOrstar ofta 
inte logopedens metaspdlkliga resonemang, trots att detta ar mycket 
metodiskt genornfort. IR-differensen (1,13) blir darfor relativt hog. 

lR-index 3.19 IR·index 2.06 

~ll 'D'on '::! n :~ =, ,=,=, 
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Figur 16. Dyad 7. Logopedens IR-profil Figur 17. Dyad 7. BQ/'nets IR-profil 

Dyad 8. Metafonterapi. Traning pa fonem- och ordniva. Samtalet 
domineras av expanderade responser och ar salunda relativt jamlikt. 
Barnet fOrs tar hela tiden ovningarnas syfte och logopeden hanterar 
situationen sa att samspelet fungerar val. IR-differens = 0,74. 

lR-index 3.03 IR-index 2.29 

ill nOn ill .0.0,=, 
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Figur 18. Dyad 8. Logopedens IR-profil Figur 19. Dyad 8. Barnets IR-profil 
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Dyad 9. Metafonterapi. Traning pa fonem- och ordniva. Logopeden har 
manga expanderande responser vilket ger en jamlik dialog. Strukturerad 
terapi med et! barn som forstar det metasprakliga resonernanget. (lR
differens = 0,72). 

IR·index 3,1 IR·index 2,38 

~I ,o'on ~l .0.0,=, 
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Figur 20. Dycui 9. Logopedens IR-profil Figur 21. Dycui 9. Barnels IR-profil 

Dyad 10. Metafonterapi. Traning pa fonem- och ordniva. Barnet har 
benagenhet at! initiera ovidkommande amnen som logopeden tar upp. 
Barnet fOrstar inte logopedens metasprakliga information som ibland 
presenteras pa traditionellt vis (till exempel genom kommentaren "lyssna 
igen" nar barnet ger fel svar). IR-differens = 0,88. 

IR-index 3,15 IR-index 2,27 

~I 
80 

,o.Dn :Luo,D, 
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Figur 22. Dycui 10.Logopedens IR-profil Figur 23. Dycui 10. Barnels IR-profil 

Sammanfattning - IR-analys 

Det genomgaende samtalsmonstret ar att logopeden star for initiativen och 
att barnet till overvagande delen ger minimala adekvata responser. Vi har 
inte kunnat belagga att barnet tar fier initiativ i Metafon jarnfort med i 
traditionell terapi. Detta kan bero pa ovningarnas utformning (mycket av 
horovningar). Vi har kunnat se att i genornford Metafonmetodik har 
logopeden flirre begarande och fier understallande initiativ. Materialet ar 
dock fOr litet for att nagra langtgaende slutsatser skall kunna dras . 
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Den fOrvantade skillnaden i IR-differens mellan de tva terapityperna har 
sakert kunna belaggas i sju av vara 10 behandlingssessioner. I traditionell 
terapi finner man en IR-differens kring 1,5 medan den i Metafonterapi 
hailer sig kring 0,8. I de tre avvikande dyaderna (Isak, Eva och Hans) 
fOrstar barn et inte vad traningen gar ut pa. I dyad 4 (Isak) blir IR
differensen ovantat lag. Barnet ar motoriskt oroligt och tillats ta manga 
ovidkommande initiativ. I dyad 6 (Eva) ar barn et extremt tystlatet och 
logopeden talar i langa monologsekvenser. I dyad 7 (Hans) har logopeden 
en val genomford Metafonmetodik men barnet forstar anda inte vart man 
vill komma. Logopeden upprepar och modifierar gang pa gang sin 
information vilket leder till en relativt hog IR-differens. 

De talkorrigerande momenten 

Logopedens uppgift i behandlingssituationen ar att forandra uttalet hos 
barn et. Hur logopeden an griper den uppgiften beror pa olika faktorer 
(teoretisk bakgrund, erfarenhet, personlighet m.m.). Vi ar i denna 
delundersokning framst intresserade av hur terapeuten gor for att locka 
fram respektive vardera responser fran barnet, i synnerhet nar barnet 
sager fel. 

Har redovisas en excerpt fran varje transkription med kommentarer. 

For transkriptionsprinciper se sidan 21: Nar barnet ar svarforstaeligt har 
vi gjort ett fortydligande inom parentes. 

Dyad 1. Traditionell terapi. Logopeden och barnet tranar stavelser //led IFI. L skriver i 
ovningsboken. Spege/ anvands. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 

L FFI. 
A SSE. (.) 
L Nae, nu HORDE du inte va 

ja sa. 
<FF1>. 

A <SSE>. 
L Nae, FFI. 
A Si. 
L T1TIApamej!(.) 

1 spegeln. 
FFI. 
<FF>/\ 

A <.la taju> da. (=jag saju 
det) 

L Hr ja HORA da? 
FFI. 

L pekar i boken. 

L vander sig mat A. 

A vand mat L. 
L pekar i boken. 

L vand mat spegeln. 
L pekar mat spegeln. 
L med tydlig F-artikulation. 

A mat spegeln. 

L ger lart puffpd axe/no 
L mat spegeln. 



10 A P{mycket tyst}. 

II L 

12 A 
13 L 

14 A 

<xxx> 
<Sa du> ma tandema pa 
lappen? 
FFI. 
Hr ja se? 
Nae. 
FFI. 
00:02 
FFI. 
00:02 
xxx {mamma sager nagot}. 
{L harklar sig} 

L pekar mat sin mun i rydlig 
F-artikulation, vander sig mat 
spegeln. 

L mat spegeln. A vrider po. sig 
oeh vander sig bort. 

L lagger peIWrna i asken, 
skjuter bort den, skjuter undan 
spegeln. 
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Logopeden ger forebild for eftersagning (1). Barnet repeterar fel (2,4) 
och blir explicit underkand (3, 5). L atertar kraven och lagger till visuellt 
stCid (spegeln) (7). Barnet kanner sig illa till mods och forsoker komma 
undan (8). L aterkommer med mycket uppfordrande krav (9, 11). 
Fornyade starka stimuli (13), som barnet vagrar svara pa. Logopeden 
kapitulerar och overgar till annan sysselsattning. 

Dyad 2. Traditionell terapi. L oeh barn spe/ar ell tarningsspel med kart. 

1 L Mm. Kan man val gora. Nu slogja a L kaslar lamillgen oehflyllar 
fick ocksa svart. 00:03 Da ska vi se. pjasen. L tar ell kart, som 
DU! Tomten kommer med sina han hillier upp mat A, som 
julklappar i den har. First nu /agger undan sin 

bi/d. 
2 A Mm. 
3 L Va VAR de for nat? 
4 A SKACK! (= sack) 
5 L la, dar lick du me K pa elt. stlille for A ror sig oroligt. 

mycke. Lyssna pa mej! SACK! 
6 A SKACK {viskande} 
7 L la, om vi sajer sa har: Du! Afingrar po. mikrojonen. 

{uppfordrande} 
8 A Finns de nan daj inne? 
9 L {skran} 

Na, de linns de inte men vara L gor en gest mol miken. 
bokstiiver A ord som vi pratar gar ju 
in dar. Andreas, Iyssna pa mej! A viinder undan blieken. L 

nuddar avsiklligl yid 
10 A {gnyr} hand. 
11 L Halla! 
12 A Mm. 
13 L Dar a duju,ja. Va BRA! A vander sig mol L. 

S(.)ACK! 
14 A S(.)ACK. {irriterad ton} 
15 L S(.)ACK 



16 A SUACK 
17 L SACK {utan uppehall mellan S och 

restc:n av ordet} 
18 A SKACK. 
19 L Dar kom lite .K med. Ja {inandning}. 

Men de va V ALDlGT bra a fa med S 
i borjan. 

20 A Mm. 
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L visar kort och ger verbal ledtrad (1). L aterkommer med uttalat krav pa 
benamning (3). A uttalar fel (4). L utvarderar pa metaspraklig niva och 
kraver nytt svar (5). A svarar fel igen (6), vander bort ansiktet och 
fingrar pa mikrofonen , kanner sig pressad (5-18). A viII undvika 
produktion av ord som han vet ar svara och forsaker komma undan 
genom att byta samtalsamne (8). L atergar till sina krav pa eftersagning 
(9). Nar A slutgiltigt misslyckas mjukar L upp kritiken metasprakligt (19), 
sannolikt obegripligt for A. 

Dyad 3. Traditionell terapi. L oeh B tiTTar i oVllillgsboken oeh beniimller bi/de,.. 

1 L Du! Kolla! Lhdller 
2 B Mm. upp boken. 
3 L Titta pa min mun! 

B tiTTar po. L. 
FISKAR. 

4 B FIKSKAR. B tittar ner. 
5 L FISK<AR> 
6 B <FISKAR> 
7 L Ja , just de. Ska vi saja sa har en gang. B tittar po. L. 

Titta pa mej: SK! 
8 B SEKE 
9 L SK 
10 B SK 
11 L SK 
12 B Ja varit pa Chapararall a bland a Aland. B sjunker ihop i en rore/se 

medbMa 
13 L Mm. Mm. De kan vi prata om sen. annarnapabordet. 
14 B Mm. 
15 L HAN> L pekar i bokell. 
16 B FIKSKAR. 
17 L Han FISKAR. A va far han upp da? 
18 B En abb* en gadda {viskande} B bOjer sig ner oeh littar 

L pakallar uppmarksamhet genom begarande initiativ (1) och presenterar 
kombinerat auditivt och visuellt stimulus (3). B repeterar fel (4). L tar om 
stimulus (5) och B repeterar rat! (6) . L fortsatter at! krava eftersagning, 
nu enbart av den tranade konsonantforbindelsen (7, 9, 11). Yid tredje 
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produktionstillfallet (1) trottnar B och forsaker introducera annat am ne 
(2). L fOrnyar sitt krav med ifyllnadsstrategi (15). B svarar fel (16), L 
upprepar stimulusordet (17) men slapper sedan taltraningsmomentet. L 
mildrar ansiktshotningen genom att sjalv fOra in samtalet pa niva 1 (7). 

Dyad 4. Traditionell terapi. Loch I jiskar kort. 

I I AAp! Ha hata han i fon. C= har pratar I sliinger kortet till L. 
han i telefon) <Naej>. 

2 L <.lA!> Man kan ocks~ saja att han Spot sliinger i luften. I foljer 
T AALAR i TELEFON. C.) det med blicken.jangar in det 

och riktar det mot gemburken. 

ISAK! Kan du saja TALAR? 
Lfdngar in magneten och 
hell/er upp kortet. 

3 I T*> I liigger huvudet mot bordet, 
reser sig litet och borjar jiska 

Ja NU ja ha en TILL! C= ja, nu tar jag en igen. 
till) 

4 L (Ska vi) DU! C.) Kan du saja> TITTA! L tar loss kortet som fastnat pa 
00:05 {mamma talar i bakgrunden} spot. 
Kan du saja "han talar i <telefon">? I viinder sig om pa stolen, drar 

med spot runt halsen. 
L hailer upp bi/den. 

5 I <I>fon. (= telefon) 
6 L TEleFON. I tiltar ner och grejar 
7 I On. (= telefon) med spot. L tar bort 
8 L Ja. (.) gem och liigger undan bilden. 

Okej, vi tar NAsTA. 

L anvander flera ganger direkt krav pa eftersagning (2, 4). I ar motoriskt 
orolig och okoncentrerad. Han ar snabb och halvhjartad i sina responser, 
ivrig att fortsatta leken. L kapitulerar (8) och fortsatter med nasta biJd. 

Dyad 5. Traditionell terapi. Loch I tillar i ovningsboken: 

I L A dar vad de> 

2 I Bjommoj. (= blommor) 

3 L Aaa!EngangtiJl! 

4 I Bjommoj. 

5 L BLOMMOR. 

6 I <B6LOMMOJ>. 

Lpekar 

L ler uppmuntrande 

bdjer huvuet ngt bakdJ och 
si:iJter pekfingret mot hakan. 
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7 L <Sa va de, ja> 

8 Blommor. 

9 L Blommor. S1I va de, ja. 

L anvander ifyllnadsstrategi (1). I svarar fel (2). L underkanner svaret 
och begar ny produktion (3). I svarar iller fel (4). L forstarker med 
imitationsstrategi och bekriiftar slutgiltigt att svaret ar ratt (5-9). 

Dyad 6. MeraJonterapi. Loch E turas om att ta kort, beniimna och tagga lnarker po. 
symbolkart. Med "musljud" avser L h-IJudet. Med "annIJud" avses s-IJudet. 

1 E HHAND. (=sand) 

2 

3 

4 

L HAND! 
Ja tycker ja htir MUSENS ljud. 

E {skrattar} 

L NAMEN! 
De vaju> 
Javisst, dar sattju en ORM! 
JA JUST! 
011 maste manju ta HANS ljud! 
SSANO,ja! 
SAND. 
Ol'l lagger vi DEN OAR! .. 
m far ja Higga KNAPPEN OAR! 
Jaha! 
Mm. 

Nu LYSSNARja igen! 

E vander kortets framsida mat 
L. 

L tar Jarst /tilt i kartet i E:s 
hand, tar sedan over det och 
pekar po. den /ilia onnsymbolen 
i kartets horn. L lagger kartet 
yid ormkortet po. bordet. 

E JaIJer L:s rarelser med 
blicken. 

L lagger marker po. ormkortet. 

Ejusterar knappens placering. 

L tar en marker. E tar fram ell 
kart. 

E sager fel (1) och L tar henne pa orden (2). E reagerar pa 
missforstandet, skrattar och vander kortets framsida mot L (3). L spelar 
fOrvanad och for sedan ett resonemang i monologforrn (4). L ger ingen 
kritik utan levererar svaret sjalv (4). 

Dyad 7. MetaJonterapi. Loch H leker brevbarare (ordnivo.). Med "lejonlJud" avser L 
initialt r-/jud. "SkOldpadde/jud" avser avsaknad av initialt r-Ijud. 

L Ja, nu ska vi htira har vem som ska fa 
nasta kort. 

L tar upp nya kort, larsas lrua 
och lutar sig fram. 
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2 H Ja. 

3 L DiI sa sajer ja A TT A. 

4 H A de lejonljudet igen. (=det ar 
lejonljudet igen) 

5 L Tyckte du de va lejonljudet igen? 

6 H Ja. 

7 L ATTA? 
L lurar sig fram mor H. 

8 H Ja hOrde lejonljudet dar. 
H nickar. 

9 L Horde du lejooljudet dar? 

10 H Ja. 

11 L Hur LATER lejooljudet? 

12 H {gor lejonljud} H med en snabb blick mor 

13 L Horde du nat sant nar ja sa atta? 
"Iejonets Iclda" . 

L lurar sig fram. 
14 H Ja. 

IS L Menja sa inte RRATTA, va? 

16 H Na. 

17 L Utanja sa ATTA. Men du horde 
lejonljudet? 

18 H Ja. 
19 L Da maste juja skarpa mej lite.parar H leker med sina hiinder pa brevbararen fund era en gang tIll a sa far bordet. han saja de en gang till sa far vi hora sa 

dill INTE komrner me nat lejonljud. For L tar upp korten, lurar sigfram 
tina de a ju skoldpaddan som ska ha de. och visar upp symbolkortet . 

20 H Ja. Hnickar. 
21 L Ja. Nu far du Iyssoa riktigt noga saja L med undersrrykande inte far me oat lejooljud dar,va, sa de huvudrorelser. kommer i fel brevlada. 
22 H Ja. 

23 L Mm. A sa far ja skarpa mej. L visar med gest mot 
24 H Ja. sig sjalv. 
25 L *Hr ja tanka till bar ordentligt. 

26 H Ja. 

27 L Da sajer ja A TT A. Blev de rau? H med slingrande kropps 
28 H Ja. rorelser. 
29 L Atta. 

30 H Ja. 

31 L De hOrdes ioget lejon1jud? 

32 H NiL H skakar pa huvudet-
33 L Na de va bra de. For titta, de va ju 

skbldpaddao som skulle ha de,ju! L visar upp symbolkortet 



34 

35 

36 

37 

H la. 

L Da far du ge de till skoldpaddan 

H la. 

L Saja! Nu ska vi se har, nu har vi fatt ett 
nytt kort har. 

L racker over vykortet 

H stoppar det i ltuian. 

L tar upp nya kort. H gtispar 
och stracker pa 
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H svarar fel (4,6,8,10). L bemoter detta med flera uppfoljande fragor i 
syfte att ge honom vagledning (5, 7, 9, 11 ,13~ 15, 17). L tar till slut sjalv 
pa sig "skulden" (19, 23, 25). L lotsar sa smaningom H fram till ratt svar 
(27, 29, 31, 33, 35). 

Dyad 8. Meta/onterapi. L introducerar kort in/or ovning pa ordniva*. 

1 I Mm. 

2 L A du, den HAR, har kan man hora den 
langa gubbens ljud, i de dar ordet for de Lpekar pa en av bilderna man 
a en san har FE. klistrat in. 

3 

4 

5 

6 

I 

L 

L 

Mm. 

De a en san som kan troll a me sitt lilla 
trollspo. 
En FE. 

SSS . 

la! FE! 
A de dar a korta gubbens ljud hor man i 
de ordet TE. 

1 drar med handen over 

bilden. L gor en cirklande 
rorelse med handen och pekar 
pa nyrr pa bilden. 

L pekar ater snabbt pa bilden, 
pekar sedan pa dell andra 
bilden. 

Fa korrigeringar eftersom I i stort sett hela tiden svarar ratt. L forstarker 
det som skall forstarkas (langt Ijud) och begar inte eftersagning (6). Att I 
valjer fel langt Ijud (5) fOranleder ingen korrigering. 

Dyad 9. Meta/onterapi. Loch M spelar tiirningsspel. 

1 M SSAR (=far). Nej! 

2 L SSA 

3 M Na. 

4 L Nahej! 

5 M Na. 



6 L 

7 M 

8 L 

9 M 

10 L 
M 
L 

II M 

12 L 

Ka* Du kanskeA Ska du HA langt Ijud? 

Mm. 

Jaha. m. kanske du ska byta a ta da 
andra langa kanske. Du vet man kunde 
ju la SSS ell er man kunde ta FFF. 
Mm 

Du kanske ska ha da? 
Mnickar 
Ja! 
FFAR. 

FFAR! Da va langt Ijud. 

Da blir da till gubben lang igen. Nu ska 
vi se om ja nu kommer pa viI. 
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L gor en pekande gest mot M. 

M vtinder sig mot gubben tangs 
korthog. 

L tar ttimingen. 

L visar pa spelplanen. 

M sager fel och upptacker detta sjalv (l). L ger material sa att M kan 
reflektera over sin egen produktion (6,8, 10) och slutligen ratta sig sjalv 
(1). L stall er inga explicita krav pa produktion utan for ett metasprakligt 
resonemang. 

Dyad la. MetaJonterapi. L introducerar kort in/or lek pa ordlliva*. 

I L Men da andra a gubben KORTS' 
2 U <Mm>. 
3 L <Kan du HO RA> vicken som a vicken? 

Omja sajer sa HARA 

4 U Mm. 

5 L TIAR! 

6 U <Mm>. 

7 L <A> da gubben LANG ell er gubben 
KORT i btiIjan? 

8 U Dubben lann (=gubben IlIng). 

9 L Lyssna! 
TIAR! 

10 U Mm. 

11 L TI (.) TI(.) TI AR! 

12 U Tar. 

I3 L A dii LANG ell er kort? 

14 U TORT (=kort)! 

15 L JA DA ii dii! Dii ii KORT! L l,vfter pekfingret mot U. Omja siijer sa HAR da? 
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16 U Mm. 

17 L LYSSNA noga! BMa har blickkontakt. SSAR! 
18 U Mm. 

19 L A da LANG eller kort? 

20 U (Ahh) tort (=kort). 

21 L Lyssna i gen! 
SSAR. 
00:02 

22 U LANN (=Iang). 

23 L Ja. 
SSS 
Htir du att da a sant dar Ijud ifram? 
Da vaju gubben LANGS! 
Nu ska vi gtira sa bar. 
Nu har ja MANGA sana kort. 
TITTA, Ulrik! U bd/jar plocka med fingrarna. 

L blandar korlen. 

L stall er manga direkta fragor (3, 7, 13, 19). Nar U sager fel (8,20), ger 
L uppmaningar av typen "Lyssna noga!", "Lyssna igen!" (9, 17,21). U far 
inget egentligt underlag fOr egen reflexion utan uppmanas implicit att valja 
det andra alternativet (7, 13, 19). 

Sammanjattllillg - talkorrigerande moment 

Den vanligaste strategin i traditionell terapi (dyad 1-5) ar att logopeden 
mer eller mindre uttalat begar att barnet skall imitera 1jud ell er ord (dyad 
1-5). Imitationskraven kan vara av saval auditiv, som visuell och ibland 
aven taktil karaktar. Typiskt ar direkta uppmaningar som: "Lyssna pa 
mig! Titta pa min mun! Tanderna pa lappen!" (dyad 1-3). Ett annat 
mycket vanligt satt ar att anvanda ifyllnadsstrategi (dyad 5, replik 1). Det 
forekommer ocksa direkta uppmaningar till produktion till exempel (dyad 
4, replik 2,4). Logopeden kan aven smlla ledande fragor i syfte att locka 
fram malordet (dyad 2, replik 1, 3). 

Vanligt lir att logopeden explicit underkanner en felaktig respons och 
begar fornyad produktion: "Nu horde du inte vadjag sa. En gang till!" 
(dyad 1 replik 3; dyad 2 replik 5). Ett mjukare satt att korrigera ar att 
logopeden upprepar stimulus och pa sa satt uppmuntrar barnet till 
forbattrad produktion. Dyad 2, 3 och 5 har flera sadana exempel. Det 
hander ocksa att logopeden markerar att barnet sagt fel men inte kraver 
nagon ny respons eller att logopeden helt enkelt later svaret passera. 
Exempel pa detta finns bland annat i dyad 2 (replik 19) och 4 (replik 8). 
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I vlha exempel pa Metafonterapi (dyad 6-10) anvander logopeden i 
huvudsak tva olika strategier: handling oeh bedomning. I dyad 6 oeh 7 
uppmanas barn et att utfora olika handlingar som respons pa Ijud eller ord 
(lagga marker pa symbolkort, posta brev). I dyad 9 oeh 10 far barnet 
bedoma vilket alternativ som ar ratt "Du kanske ska ha langt Ijud, da 
kanske du ska byta och ta det dar andra langa kanske?" {dyad 9, replik 6 
oeh 8) "Ar det gubben lang eller gubben kort i borjan?" (dyad 10, replik 
7). ' 

Logopeden tar fasta pa barnets responser oav·sett om de ar ratt ell er fel 
oeh utvecklar ett metasprakligt resonemang. De metasprakliga 
resonemangen fors pa nagot olika satt i de olika Metafondyaderna. Enligt 
metoden bor barnet bade fa material till egen reflexion oeh hjalp att 
tillgodogora sig detta. I vissa fall gor barnet verkligen det, till exempel i 
dyad 8. I andra fall tar barnet inte till sig informationen trots att rikliga 
tillfallen ges. Dyad 7 innehaller ett metodiskt val genomfort resonemang 
som inte ger avset! resultat. Det forekommer ocksa at! logopeden snarast 
for et! resonemang i monologform utan att barnet far underlag for egen 
reflexion. Logopeden ger sjalv svaret i dyad 6 (replik 4). Den traditionella 
metodiken slar ibland igenom. I dyad 10 far barnet helt enkelt 
uppmaningen at! "Iyssna igen" nar det avger fel svar i en 
diskriminationsovning. Logopeden signalerar darmed att barnet bor valja 
det andra alternativet, men ger ingen motivering. 

Aronsson (1991) talar om begreppet ansikfshoflling i studier av 
pediatriska samtal dar den ena parten har en overordnad stallning. Vart 
material har vissa likheter med sadana situationer eftersom taltraning ar 
mer eller mindre kravfylld for barn med uttalssvarigheter. 

I fyra av vara fern traditionella behandlingssessioner ar barnet ansiktshotat 
vilket framst tar sig uttryek i olika ieke-verbala reaktioner. Et! exempel ar 
slutet av dyad 1, dar barnet vrider oeh vander sig pa stolen sa patagligt at! 
logopeden valjer att byta sysselsattning. I dyad 2 faller logopeden en 
metaspraklig kommentar som barnet inte fOrs tar oeh som darfor 
framkallar en rad obehagsreaktioner: pojken ror sig oroligt pa stolen, 
fingrar pa mikrofonen och forsoker manovrera undan genom en fraga om 
sjalva mikrofonen. I dyad 3 finns ser man bade ieke-verbala oeh verbala 
tee ken pa ansiktshotning hos barnet: han tittar ned, sjunker ihop oeh 
forsoker initiera nytt samtalsamne (replik 12). Barnet i dyad 4 utsatts for 
direkta produktionskrav och reagerar da med att vanda sig om pa stolen. 
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DISKUSSION 

Inledning 

Syftet med fonologisk terapi ar att forbattra barnets uttal och 
kommunikativa sakerhet. Behandlingssessionerna maste darfor 
struktureras sa att det aktuella taltraningsmalet kan uppnas. Letts (1985) 
framhaller struktur som nagot positivt och faciliterande i 
inlarningssituationer. En viss asymmetri i dialogen ar troligen ocksa 
nodvandig for att bibringa barnet ny kunskap. Terapeuten tillfor sadant 
som barnet annu saknar och intar darmed en overordnad roll. Terapeutens 
dominans tar sig dock olika uttryck i de bada behandlingsmetoder som 
studerats. Vidare forekommer inom varje session direkta 
tallriiningsmomenl, tillnillen da terapeuten ingriper for att visa barn et 
tillratta nar det misslyckas. 

Terapitillnillenas overgripande struktur 

Vad galler terapisessionemas overgripande struktur, makroslrukturen, kan 
vi verifiera vart antagande om att Metafonterapi har en mer enhetlig 
struktur an den traditionella. Vi antar att detta ar en foljd av att metodiken 
finns beskriven i en stegvis inlarningsgang och saledes inte ar sa beroende 
av den enskilde terapeuten. I Metafonterapi bedrivs traningen 
huvudsakligen i form av lekar, utan tavlingsinslag. Lekarna har till syfte 
att pa ett konkret och for bamet motiverande salt medvetandegora olika 
egenskaper hos sprakljuden. Man utgar alltid fran horovningar dar barnet 
skall lara sig uppfatta en viss kontrast (till exempel bakljud/framljud, 
langalkorta ljud). Produktionsovningarna utformas sedan sa att barnet 
sjalv forstar nodvandigheten av korrekt uttal fbr att bli forstadd . Det 
forekommer aldrig att logopeden kraver direkt produktion av ett speciellt 
ljud ell er ord ell er explicit underkanner barnets uttal. 

I den traditionella terapin marks fler individuella variationer mellan olika 
logopeder an i Metafonterapin . Man har ofta nirre delaktiviteter men 
blandar tidsmassigt langa och korta moment pa ett satt som vi inte ser i 
Metafonterapi . Ovningsboken spelar har en mycket central roll. Man 
agnar ofta lang tid at att klippa, klistra in och benamna bilder vilka 
representerar ord som innehaller det sprakljud man tranar. "Laxforhoret", 
det viII saga genomgang av forra behandlingstillnillets bilder, kan ta upp 
stort utrymme. En del logopeder lagger ocksa in kortare moment av ren 
artikulationstraning (drillovningar). Tillampningsovningar av det inlarda 
ljudet i ord utgors ofta av tavlingsinriktade spel (till exempel memory). 
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Tavlingsmomentet kan ibland for barnet skymma det egentliga syftet med 
besoket pa logopedmottagningen. Barnen kan fa uppfattningen att de gar 
till logopeden primart for att vinna i ett visst spel. 

Strukturen i de sa kallade "blandterapierna" uppvisar ett Metafonliknande 
monster, det viII saga att delaktiviteterna har en inbordes ganska jamn 
tidsfOrdelning. lnnehallsligt forekommer ibland rena Metafonaktiviteter 
blandade med traditionella. Sa ar till exempel fallet i sessionerna med 
Eskil, Olle och Sara. Andra ganger kan det vara svart att avgora vilken 
metod en delaktivitet representerar (sessionerna med lngrid och Tomas). 
Metafonterapi ar ny pa manga hall i Sverige och inte helt lalt att tillagna 
sig, eftersom den traditionella terapin hittills varit allenaradande. Detta 
kan fOrklara att det forekommer Metafoninspirerade terapisessioner som 
inte renodlat foljer den beskrivna metodiken. 

Samspelet mellan logoped och barn i terapisituationen 

Vi har funnit IR-analys vara ett vardefullt redskap nar det galler att 
studera dominansforhallanden, koherens och oblikhet i talterapisessioner. 
Man maste emellertid vara medveten om metodens begransningar ifraga 
om den speciella interaktionen yid talterapi. Det kriivs komplement, inte 
minst beskrivnin~ av det icke verbala skeendet, fOr att helt kunna fanga in 
. vad som hander under ett taltraningstillfalle. 

Den totalt jamlika dialogen (med IR-differens nara noli) existerar inte 
annat an som en abstrakt konstruktion. Manga situationer inte minst 
institutionella samtal kraver ett annat monster (Gustavsson,1988; Fredin 
1993). Sahlen & Nettelbladt (1993) och Nettebladt & Hansson (1993) visar 
att logoped-barndialoger ar asymmetriska saval i bedomningssituationer 
som i mer informella samtal. Taltriiningssifllafionen ar en variant pa 
institutionellt samtal. Var undersokning ger yid handen att denna, oavsett 
metod, alltid innebar ett komrnunikativt underlage for barnet. 
Metafonterapi i sin typiska utformning kannetecknas dock av ett mindre 
asymmetriskt samtalsmonster an den traditionella terapin. I bada 
terapiformerna avger bamen mest minimal a responser. Vi finner det alltsa 
inte styrkt att barn tar fler egna initiativ i Metafonterapi. Den stora 
skillnaden ligger i logopedens typ av initiativ. Dessa initiativ ar klart mer 
stark£IJbegransande i traditionell terapi jamfort med Metafonterapi, som 
karaktariseras av manga "mjuka "/understallande initiativ. Starka initiativ 
forekomrner ocksa i Metafon, men da oftast fOr att uppmana barnet att 
fortsatta aktiviteten eller att Iyssna, aldrig for att producera ett Ijud pa 
direkt kommando. En lag IR-differens innebar inte nodvandigtvis en val 
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fungerande terapi. I dyad 4 finner vi exempel pa relativ verbal symmetri 
(lR-differens 0,27) utan att terapin for den skull nar sitt syfte. 

Graden av egenanknytningar (oblikhet) ar tydligt lagre i Metafon, dar 
terapeuten anknyter till barnets foregaende replik och mera sail an till sig 
sjalv. I Metafonfilosofin ligger att man aldrig skall negligera ell er 
underkanna barn et utan tvartom uppmuntra och ta tillvara barnets 
yttranden. I traditionell terapi utsatts barnet daremot ofta for direkt 
underkannande eller korrigering eftersom krav pa direkt produktion alltid 
spelar en central roll i denna metod. . 

Ett annat fynd ar att Metafon kannetecknas av farre icke fokala 
anknytningar (oblikhet) an traditionell terapi, dar terapeuten ofta faller 
ovantade metasprakliga kommentarer ell er anknyter till andra perifera 
amnesaspekter. Gustavsson (1988) har som tidigare namnts gjort 
samtalsanalyser pa lektioner i svenska som andrasprak. Han skiljer mellan 
niva 1, dar spraket anvands som normalt kommunikationsmedel, och niva 
2, dar spraket som sadant ar foremal for diskussion eller korrigering. En 
forutsattning fbr niva 2 ar att spraket dekontextualiseras, det viII saga 
frigors fran niva 1. Man maste skapa ett utrymme, en "linguistic closure", 
for det metasprakliga resonemanget (Gustavsson, 1988, sid 63). I Metafon 
finns detta utrymme fran borjan, eftersom bade terapeut och barn nastan 
uteslutande ror sig pa samma sprakliga niva. Man har etablerat en 
gemensam, och for barnet begriplig, metaspraklig begreppsapparat. Med 
hjalp av denna kan man resonera om sprakljudens egenskaper pa ett sat! 
som bamet upplever meningsfullt. Barnet behover inte vaxla niva, da bada 
parter hela tiden talar om samma sak och anvander samma terminologi. I 
traditionell terapi flikas de metasprakliga kommentarema in har och var, 
utan att man har en begreppsmassigt gemensam grund att sta pa. Barnet ar 
upptaget av den aktuella sysselsattningen som forsiggar pa niva loch 
forstar inte alltid den metasprakliga informationen eftersom denna innebar 
en oforberedd vaxling mellan niva loch 2. 

Den for barn och logoped gemensamma metasprakliga tellllinologin, och 
darmed franvaron av abrupta nivavaxlingar, ar nagot som skiljer 
Metafonterapi fran traditionell terapi. Hari Iigger ocksa en tankbar 
forklaring till at! det ar mojligt for barn att redan fran knappt fyra ars 
alder (Dean & Howell, 1994) tillgodogora sig Metafonterapi. Enligt var 
egen kliniska erfarenhet nar man inte barn i den aldern med traditioneIl 
terapi. 

Det behaviouristiska monstret ar emeIlertid kraftfuIlt och slar stundom 
igenom aven i Metafonsessionerna. I tre av de fern blandterapiema 
inspireras sjalva sysselsattningama av Metafonterapi men logopedens 



interaktionsmonster liknar mera det traditionella. For att Metafonterapi 
skall fOrtjana namnet kravs sal unda inte bara at! man arbetar med 
minimala par och en viss terminologi ("gubben fram och gubben bak" 
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etc) . Det handlar i lika hog grad om et! annat kommunikativt 
fOrhallningssatt till barnet, som maste vara renodlat och konsekvent 
genomfort. Detta forhallningssatt kommer till uttryck i de varden vi funnit 
vad gall er koefficienterna S, B och 0 (se sid 23). 

Snow, Midkiff-Boruda, Small & Proctor (1984) ansluter sig till det 
pragmatiska tankandet att spraket utvecklas i social interaktion. De 
konstaterar bland annat pa grundval av Prutting et al (1978) att 
samtalsmonstret i mor-barndialoger skiljer sig fran de! man ser i 
talterapisituationer. Snow et al for fram hypotesen att man i talterapi 
borde ta fasta pa drag, som kannetecknar mor-barninteraktionen. Ett 
sadant vasentligt drag kallar Snow et al for "negotiation of meaning". 
Detta innebar att man tillsammans med barnet resonerar sig fram till 
inneborden i barnets utsaga. Det ar viktigare att anknyta till innehallet i 
budskapet an att korrigera till exempel uttalsbrister. Snow et al menar att 
det kan vara hammande for barnets sprakutveckling om de upplever sig 
underkanda vilket de latt gor om man kritiserar deras uttal. Denna 
tankegang ligger i linje med Metafonterapins filosofi. 

De talkorrigerande momenten 

I samtliga traditionella behandlingssessioner (dyad 1-5) vi studerat ar den 
overgripande inlarningsmetoden av behaviouristisk typ. Vi har funnit att 
presentation av stimuli och vardering av responser sker pa flera olika satt, 
vilka nara anknyter till de strategier Nettelbladt (1995 b) anger for 
provning av barns sprakprodukfion. Dessa strategier finns narmare 
beskrivna pa sid 13-14. I vara excerpter finns exempel pa alla de strategier 
som Nettelbladt namner, utom modellstrategi och aterberattande. Den helt 
dominerande eliciteringsstrategin ar imitation, som emellertid kan 
utformas pa ett mer eller mindre kravande satt. Nast vanligast ar att man 
fOrsoker locka fram ratt ord via ifyllnadsstrategi. Felaktiga responser 
underkanns ofta. 

Metafonterapi (dyad 6-10) bygger pa antagandet att inlarning ar en aktiv 
process och att motivationen till beteendefOrandring (battre uttal) maste 
komma inifran barnet sjalvt. Logopeden anvander i stort sett de strategier 
som Nettelbladt beskriver for testning av barns sprakjdrstae[se. I vart 
Metafonmaterial finner man sallan utpekning men daremot ofta handling 
och bedomning som logopedstrategier. I Metafonterapi fOrekommer aldrig 
nagon direkt uttalskorrigering ell er nagot explicit underkannande. 
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Logopeden tar fasta pa barnets responser, oavsett om de ar ratt eller fel, 
och for med utgangspunkt fran dessa ett metasprakligt resonemang. Bamet 
och logopeden turas om att vara talare och lyssnare. Meningen ar att 
barnet skall upptacka nodvandigheten av ett annat uttal pa grund av de 
kommunikativa brott som annars up ps tar. 

En intressant skillnad mellan metoderna ar saledes att barnet i traditionell 
terapi tilldelas en ganska passiv elevroll och forvantas imitera logopeden 
som sedan avgor om det blev ratt eller fel. I Metafonterapi maste barnet 
daremot ta aktiv stallning till olika egenskape'r hos sprakljuden vilket 
kraver en djupare forstaelse av traningens syfte. 

Till det normal a samtalets oskrivna lagar hor att man forsaker bevara 
varandras sociala ansikte (Aronson, 1991). Talkorrigering ar for ett barn 
med uttalssvarigheter alltid potentiellt ansiktshotande. Vi fann att barn som 
i terapisituationen kanner sig osakra eller stalls infor overkrav blir 
"ansiktshotade". Detta visar sig pa f1era satt, kanske framst i det icke
verbala beteendet som vi beskrivit i resultatredovisningen. 

Vart material visar en markant skillnad mellan traditionell terapi och 
Metafonterapi vad galler ansiktshotning. I fyra av vara fern traditionella 
behandlingssessioner ar bamet ansiktshotat, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att det vander sig bort, lutar sig bakat, biter pa trojan eller visar 
allman motorisk oro. Bamet forsaker ibland ocksa manovrera undan 
genom att byta samtalsamne. 

I Metafonsessionerna ser vi inga uppenbara tecken pa ansiktshotning. 
Barnen hailer god ogonkontakt, lutar sig garna framat och foljer 
sysselsattningen med intresse. Vi utgar fran att denna skillnad beror pa 
franvaron av kritik och krav pa direkt produktion i Metafonterapin. 
Uttalet korrigeras indirekt genom metasprakliga resonemang som barnet 
har mojlighet at! folja med i. Traditionell terapi bedrivs, som tidigare 
namnts, enligt stimulus-responsmodell. Den karaktariseras ofta av att 
logopeden talar "klarsprak" , det vill saga talar om for barn et att det sade 
fel och kraver fornyad produktion. Konsekvensen kan da bli att barnet 
kanner sig hotat och varjer sig. 

Slutsatser 

For samtliga tre delundersokningar galler att materialet ar for litet for att 
nagra helt sakra slutsatser skall kunna dras. Vi iakttar emellertid vissa 
klara tendenser. 



Vi har genom var undersokning verifierat den forsta hypotesen om 
terapisessionernas overgripande struktur. Innehallet i de olika 
delaktivitetema skiljer sig starkt mellan traditionell terapi och 
Metafonterapi. Bland annat har vi kunnat se en intressant distinktion 
mellan spel som ar vanliga i traditionell terapi, och lekar utan 
tavlingsmoment vilka helt dominerar i Metafonterapi. 
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Aven den andra hypotesen, om samspelet mellan logoped och barn i 
behandlingssituationen, har i stort sett bekraftats. Interaktionen ar 
generellt mer symmetrisk i Metafonterapi an 'i traditionell terapi, vilket 
visar sig i lagre IR-differens fOr Metafonsessionerna. Det ar dock inte sa, 
som Metafonmetodikens foresprakare havdar, att logopeden och barnet 
deltar i interaktionen u pa lika villkor". Logopeden spelar en overordnad 
roll aven i Metafonterapin, genom att bade ta fler initiativ och kvantitativt 
sett stOrre talutrymme an barnet. Skillnaden mellan de bada 
behandlingsmetoderna aterfinns i logopedens typ av initiativ som ar 
mjukare och mindre begransande i Metafonterapi ar i traditionell terapi. 

Metafonterapins egenart ligger kanske an mer i att bade logoped och barn 
hela tiden ror sig pa samma metasprakliga niva. I traditionell terapi 
befinner sig logopeden och barnet inte alltid pa samma niva samtidigt. 
Detta far till fOljd at! metaspraklig information ofta gar fOrlorad fOr 
barnet. 

En viss kognitiv mognad hos barnet tycks emellertid vara en fOrutsattning 
for framgang oavsett vilken metod man anvander. Utifran vart material 
kan vi alltsa inte havda att Metafonterapi alltid ar overlagsen. Tre av de 
fern undersokningsbarnen ger intryck av all inte fOrsta logopedens 
resonemang. Framhallas bor all varje barn studerats yid endast ell 
behandlingstillfalle och all vi darfor inte kan saga nagot om vare sig 
Metafonterapins eller den traditionella terapins longitudinella effekt. 

Vidare har vi genornfort en analys av de talkorrigerande momentens 
utformning och funnit detta arbete mycket tankevackande. Vi ser en 
skillnad i logopedstrategier mellan de bada metoderna. I traditionell terapi 
anvander logopeden produktions-eliciterande strategier och forbehaller sig 
ratten all underkanna barnets svar. I Metafonterapi anvander logopeden 
istallet fOrstaelsestrategier, dar bamet via egna handlingar och 
bedomningar far ta stallning till olika alternativ. Traditionell terapi ar ofta 
ansiktshotande for barnet, medan Metafonterapi sa gott som aldrig ar del. 
Vara iakttagelser harvidlag ar dock ofullstandiga, eftersom vi inte kunnat 
ga in pa den formaliserade analysmetod av ansiktshotning som Brown & 
Levinson (1978) presenterar. Detta amne inbjuder till ett grundligare 
studium som inle ryms inom ramen for denna uppsats. 
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Den ovantat stora svarigheten att fa in material vacker funderingar over 
logopeders motstand mot att visa upp sitt arbete for kollegor. Mojligen 
bottnar detta motstand i osakerhet. Man ar kanske inte klar over den 
metodiska grundvalen fOr sin terapi . Alla logopeder far ibland erfara att 
bamen inte tar till sig terapin . Det ar da viktigt at! kunna analysera 
orsaken fOr att bli i stand. att forandra sin strategi. Den ideologiska 
utgangspunkten fOr bada uppsatsforfattarna ar att logopeder, i hogre grad 
an hittills, bor granska och utvardera sitt eget terapeutiska arbete. Vi tror 
att en sadan okad medvetenhet ar mojlig att uppna och ser den 
fOreliggande uppsatsen som ett steg i den riktningen. Det ar forst nar vi ar 
klart medvetna om vad vi gor och varfOr vi gor det, som kan vi bli i stand 
att utvardera var terapi och utveckla den mot okad effektivitet. 



REFERENSLITTERATUR 
Appelgren, M. & Askljung, R-M. 1987. Barnterapi vid forsenad 

sprakutveckling. En intervjuundersokning bland logopeder. 
Goteborgs Universitet: Institutionen for logopedi och foniatri. 
Examensarbete 

66 

Aronsson, K. 1991. Pediatriska samtal och social distans. Socialmedicinsk 
tidskrijt nr 9-iO. (438-447). 

Bakhtin, M. 1990. Det dialogiska ordet. Uddevalla: Anthropos . 

Berry, M. & Eisenson, J. 1956. Speech Disorders. New York: Appleton
Century-Crofts. Inc. 

Brown, P. & Levinson, S. 1978. Universals in language usage: Politeness 
Phenomena. I Goody (ed) Questions and politeness: Strategies in 
social interaction. Cambridge: University Press. 

Conti-Ramsden, G. & Friel-Patti, S. 1984. Mother-child dialogues: a 
comparison of normal and language impaired children. Journal of 
Communication Disorders 17: 19-35. 

Fey, M. E. 1986. Language intervention with Young Children. 
Austin,Texas. Pro. Ed. 

Fredin, E. 1993. Dialogen i socialt arbete. En studie av socialbyrasamtal i 
/juset av modern dialogteori. SIC 36. Linkopings universitet: Tema 
Kommunikation. Doktorsavhandling. 

Garsten, M. 1991. Metafon - vad ar det? Logopednyfft 8: 12-13. 

Grunwell, P. 1982. Clinical Phonology. London: Crom Helm. 

Gustavsson, L. 1988. Language Taught and Language Used.Dialogue 
processes in dyadic lessons of Swedish as a second language 
compared with non-didactic conversations. Studies in Arts & 



Science 18. Linkopings universitet: Tema Kommuniaktion. 
Doktorsavhandling. 

Hall Powers, M. 1957; 1971. Clinical and educational procedures in 
functional disorders of articulation. I Travis (ed) Handbook oj 
Speech Pathology. New York: Appleton Century-Crofts Inc. 

67 

Hansson, K. 1995. SALT, Systematic Analysis oj Language Transcripts 
(Miller & Chapman). Lunds Universitet: Institutionen for logopedi 
och foniatri. 

Hansson, K. & Nettelbladt, U. 1990. Transkriptionsprinciper, anpassade 
till SALT (Systematic Analysis oj Language Transcripts). Lunds 
universitet: Institutionen fOr logopedi och foniatri. 

Hansson, K. & Nettelbladt, U. 1995. Grammatical Characteristics of 
Swedish Children with SU. Journal oj Speech and Hearing Research 
38: 589-598. 

Hellquist, B. 1992. Metajon. Manual. Hofterup: Pedagogisk Design. 

Howell,1. & Dean, E. 1991. Treating Phonological Disorders in Children: 
Metaphon - Theory to Practice. Kibworth: Far Communications. 

Howell,1. & Dean, E. 1994. Treating Phonological Disorders in Children. 
Metaphon - Theory to Practice. Second Edition. London: Whurr 
Publishers Ltd. 

Hulterstam, 1. 1994. En undersokning av logopedmotfagningens patienter 
jOdda 1982-1986. Norrkoping: Logopedmottagningen, 
Vrinnevisjukhuset. Opublicerad. 

Ingelstedt, C. & Lundberg, P. 1995. Logopedens terapeutiska anpassning. 
Sprakjorstaelsens betydelse jar samspelet me/lan barn och logoped i 
behandlingssituationen. Lunds Universitet: Institutionen for 
Logopedi & Foniatri. Magisteruppsats. 

Ingram, D. 1976. Phonological Disability in Children. London: Edward & 
Arnold Ltd. 



68 

lohnson, W., Darley, F. & Spriesterbach, D. 1963. Diagnostic Methods in 
Speech Pathology. London & New York: Harper & Row Publisher. 

Kaiser, A. & Grey, D. 1993. Enhancing Children's Communication 
Baltimore: Paul H Brooks Publishing Co. 

Karlin, I., Karlin, D., & Gurren , L. 1965. Developement and Disorders of 
Speech in Childhood. Springfield Illinois: Charles C. Thomas 
Publisher. 

Leahy, M. M. 1989. Disorders of Communication: The Science of 
Intervention. London. Whurr Publishers Ltd. 

Letts, C. 1985. Linguistic interaction in the clinic - how do therapists do 
therapy? Child language Teaching and Therapy 1: 321 - 331. 

Linell, P. 1995. Approaching dialogue. Talk and interaction ill dialogical 
perspectives. Arbetsrapporter fni.n Tema K. 1995:5. Linkopings 
Universitet: Tema Kommunikation. 

Linell, P. & Gustavsson, L. 1987. lnitiativ och respons. Om dialogens 
dynamik, dominans och koherens. SIC IS. Linkopings Universitet: 
Tema Kommunikation. 

Linell, P., Gustavsson, L. & luvonen, P. 1988. Interactional dominance in 
dyadic communication: a presentation of initiative-response analysis. 
Linguistics 26: 415-442. 

Magnusson, E. 1983. The Phonology of Language Disordered Children. 
Production, perception, and awareness. Lund: Gleerup. 
Doktorsavhandling. 

Mattson, A. & Larsson, M. 1989. lnteraktionsanalys - en undersokning av 
4- och 6-aringars illferaktion i dialog med vuxna och barn. Lunds 
Universitet: Institutionen for logopedi och foniatri. Examensarbete. 

Moriey, M. 1972. Development alld Disorders of Speech in Childhood. 
Edinburgh: Churchill Livingstone. 



Muma, J. R. 1978. Language Handbook: Concepts, Assessment, 
Intervellfion. New Jersey: Englewoods Cliff. Prentice Hall. 

Naucler, K & Magnusson, E. 1995. Forskning om spn'lkstdrningar i tal 
och skrift. Logopednytt 6:1416. 

69 

Nettelbladt, U. 1983. Developmental studies oj dysphonology in children. 
Lund: Gleerup. Doktorsavhandling. 

Nettelbladt, U. 1989. Allalys av logoped-patientsallltal. Specialarbetell 
inom pabygglladsutbildning for logopeder. Huddinge: Institutionen 
for logopedi och foniatri. 

Nettelbladt, U. 1994. Some Reflections on Transcribing. I J. Allwood & F 
Gregersen (eds) Workshop 011 spoken Interaction, Proceedings oj 
the XIVtl! Scalldinavia/! Conference of Linguistics and the Vllth 
Conference oj Nordic and Gelleral Lingustics. Goteborgs 
Universitet. 

Nettelbladt, U. 1995 a. The Metaphon approach to phonological therapy 
from a Swedish perspective. Clinical Linguistics & Phonetics 9: 42-
49. 

Nettelbladt, U. 1995 b. Hur undersoker man spraklig och kOl/llllunikativ 
jormaga hos barn? Erjarenheter frail logopediskjorskning. ASLA's 
(Association Suedoise Linguistique Appliquee) skriftserie 8. 

Nettelbladt, U. 1996. Swedish research on children with specific language 
impairment: Studies of interaction in spontaneous conversations and 
in therapy. Finnish Journal of Logopedics and Phoniatrics (in 
press). 

Nettelbladt, U. & Hansson, K. 1993. Parents, peers and professionals in 
interaction with language impaired children. Proceedings from the 
Child Language Selllinar 1993. Department of psychology, 
University of Plymouth, England. 

Panagos, J., Bobkoff, K. & Scott, C. 1986. Discourse analysis of language 
intervention. Child Language Teaching and Therapy 2: 211-229. 



72 

BILAGOR 
Bilaga 1 

Logopedmott UN 
602 82 Norrkoping 
Karin Bankestrom 
Inger Hulterstam 

Hej! 

9503 16 

Vi hailer pa med en magisteruppsats om terapi av dysfonologiska barn. 
Var avsikt ar at! jamfora traditionell fonemterapi och metafonterapi. For 
at! fa utgangsmaterial till studien behover vi videoinspelningar av 
behandlingssituationer. 

Skulle Du kunna tanka Dig att spela in "klassisk terapi" - metafonterapi -
"blandterapi" ?? 

Barnen bor vara mellan 4 - 6 ar och ha paradigmatiska (systemiska) 
processer, garna dentaliserings- eller klusileringsbarn (andra processer 
gar naturligtvis ocksa bra) . Barnen bor vidare vara pigga och 
valfungerande i terapisituationen och inte ha andra spnlkliga svarigheter 
an de fonologiska. 

Foraldrarna till barnen maste ge sit! medgivande at! material et anvands i 
forskningssyfte. Alia namn kommer givetvis att kodas . 

Vi onskar inspelningar av ett eller flera terapitillfallen i sin helhet (30-45 
min) . Bade barn och logoped bor vara i bild. Ljudet bor helst tas upp via 
extern mikrofon. 

Kan Du tanka Dig at! stall a upp?? 

Ring i sa fall nagon av oss och diskutera detaljer (Karin 011-223372 eJ. 
Inger 011-223371). 

Inger och Karin 
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Bilaga 2:1 

IR-kodning (efter Linell 1987) Initiatiyen och responserna indelas i 18 
kodningskategorier efter olika distinktiya drag och kategorierna tilldelas 
poang langs en ordinalskala mellan 1 - 6 

kod poang 
Initiatiy som ar frilt begarande > 6 
Begarande initiatiY som ar icke-!okalt bakatanknutet .. > 
Begarande initiatiY som ar icke-fokalt bakatanknutet :> 

5 
Egenanknutet, begarande initiatiY som ignorerar <=> 

motpartens initiatiY 

Fritt haYdande/understallande initiatiY /\ 

HaYdande/understallande initiatiY som ar icke-Iokalt 
bakatanknutet .. /\ 

Havdande/understallande initiatiY som ar icke-fokalt 
bakatanknutet :/\ 

4 

HaYdande/understiillande initialiy som ar sjalyanknutet <=/\ 

Egenanknutet begarande initiativ => 

Lokalt, fokalt och motpartsanknutet begarande initiatiY <> 

Respons som inte ar lokalt anknuten .. < 

Egenanknutet haYdande/understallande initiati Y =/\ 

Lokalt, fokalt och motpartsanknutet 
haYdande/understallande initiatiY </\ 3 

Delspelsayslutande replik 
<) 

"Varsel", pre-initiatiY (> 
Minimal adekyat respons < 

2 
Uppskjutande friiga -> 
Minimal inadekvat res pons - 1 
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Bilaga 2:2 

Kategorier som ej har tilldelats replikstatus ar fOljande: 

kod poang 
Ohorbara yttranden ? 
Replikmissfall som avbryts innan de hunnit til1fora 

X 
0 

dialogen nagot 
Upp-backning (back-channeling) b 
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