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Abstract 
Speech as lived experience 
A study of four children with Down syndrome 
 
This thesis presents a study of children’s speech. The children have Down 
syndrome (DS). Often the speech of children with DS is hard for other people 
to understand. The aim of the study is to try a new way of describing these 
children’s speech. My perspective reflects an ambition to conceive the children 
as active, speaking subjects.  
 
In phenomenology human beings are regarded as always being intentional. The 
phenomenological perspective on intentionality views articulation as intentional, 
even though we normally experience it as “automatic”. This seemed to be a 
fertile perspective for this study, where the central focus is on the intentionality 
in the speech, i.e. the relation between the speaker and his or her speech while 
speaking. I have drawn mainly on Merleau-Ponty’s views on speech. 
 
The speech of four children 6–7 years old was studied. The children were 
videotaped together with an adult in a specific situation (while naming pictures 
of familiar objects). The children’s speech was transcribed phonetically and 
some of the words were subjected to acoustic analysis. The main features of the 
situation were noted down. By means of the acoustic analysis, it was possible to 
study particular words in minute detail. These words were interpreted in 
relation to the context in which each utterance was made.  
 
The four children all differ individually in their speaking strategies. The 
children’s speaking strategies may be described as flexible or rigid, diversified or 
undiversified. Within the child’s total expression there is a part which, in my 
opinion, the child could reach and develop. In my study, I introduce the terms 
the accessible speech or the accessible expression for that part of the child’s expression. 
By the terms the visible speech or the visible expression, I have tried to capture the 
part of the expression which I conceive that the child is capable of approaching 
as an object.  
 
The terms accessibility and visibility involve the notion of intentionality; the speech 
is accessible or visible to someone. The children show us what is within reach for 
them. I believe that a good starting point for supporting the children’s speech 
development is the point where they reveal accessible and/or visible speech. 
 
 
Key words: speech development, intentionality, Down syndrome 
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vässa min text. 
 
Karin Dahlberg, som vid ett seminarium hösten 2005 gav mig mycket 
värdefulla synpunkter som förde mitt arbete framåt. 
 
Åsa Wengelin och Carin Roos som i olika skeden läst mina texter och kommit 
med besvärliga och mycket välgörande synpunkter. 
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referenslista. 
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med mig, både på seminarier och runt fikabordet. Tack allihop för era 
synpunkter och inte minst för er uppmuntran. Ett extra tack till Eva 
Andersson, Kerstin der Nederlanden, Annette Strömberg och Eva Wallin.  
 
Min man Pi, för att du läst mitt manus så många gånger, hjälpt mig med den 
engelska texten och dessutom stått ut med mig i min frånvarande närvaro. Det 
sista gäller också mina barn som hela tiden uppmuntrat mig i mitt arbete.    



 
Jag vill rikta ett mycket stort tack till de fyra barn som med sitt deltagande i 
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1. Inledning 
I vårt vardagliga liv talar vi. Under uppväxten lär vi oss tala, och det blir så 
djupt integrerat med hela vår existens, att vi för det mesta inte tänker på att vi 
talar då vi gör det. De allra flesta lär sig behärska talandets olika aspekter. Vi 
kan säga det vi vill på ett sådant sätt vi vill och göra oss förstådda. Vi är vana 
vid att det fungerar ungefär som vi önskar. Samtalsämnet, det vi talar om, eller 
samtalspartnern, den vi talar med, är det som vanligen upptar våra tankar då vi 
talar. Vi är medvetna om att vi talar när vi gör det, men vi behöver inte ägna oss 
åt talandet i sig, om vi inte särskilt vill det. Likafullt fungerar talandet för det 
mesta ändamålsenligt, vi formar med vår artikulationsapparat ljud, ord och me-
ningar som förstås av andra. På något sätt är vi, mitt i det som vi upplever som 
ett automatiskt fungerande tal, ändå omedvetet riktade mot vårt talformande.   
 
Denna avhandling handlar om talandet hos barn. Barnen jag utgår från i min 
studie är i 6-7-årsåldern och har Downs syndrom (DS). Deras tal är på olika sätt 
svårt att förstå för människor de möter. DS är den enskilt vanligaste orsaken till 
diagnostiserad utvecklingsstörning. Man räknar med att mellan ett och två av 
tusen nyfödda barn har DS. Diagnosen fastställs idag genom kromosomanalys 
(Annerén, 1996).  
 
Under flera år har jag som logoped arbetat med tal- och språkutveckling hos 
barn med DS, och också deltagit i utveckling av en pedagogisk modell för att 
stötta just talutvecklingen (Bengtsson & Johansson, 2002). Mina erfarenheter 
kan sammanfattas som att talet har framstått som den svaga länken i barnens 
totala kommunikativa och språkliga kompetens. Många barn har utvecklat såväl 
grammatisk som lexikal kompetens, förståelse och färdigheter kring hur man 
beter sig ändamålsenligt i olika kommunikativa situationer och även en god tal-
förståelse. Många har ändå inte kunnat dra ordentlig nytta av alla sina kunskaper 
och färdigheter eftersom deras tal har varit så svårt att förstå för andra. I flera 
fall har bara de allra närmaste förstått det barnen sagt. De logopediska insatser 
jag gjort har inte fått den effekt på barnens talutveckling som jag önskat. Erfa-
renheter som innebär att barn med DS har särskilt svårt att utveckla ett förståe-
ligt tal finns refererade från flera håll (bl.a. Buckley, 1993; Johansson, 1993, 
1995; Dodd & Thompson, 2001; Stoel-Gammon, 2003; Hohoff, Seifert, Ehmer 
& Lamprecht Dinnesen, 1998; Laws, 2004).  Barn med DS beskrivs ibland som 
”resistenta” mot talträning (bl.a. Gibbon, McNeil, Wood & Watson, 2003). 
 
Många problem hos barn med DS, bland annat försenad talutveckling, kan för-
klaras av de anatomiska förhållandena i öron-näsa-halsregionen (litet mellanan-
siktesskelett, trånga luftvägar) och en hög infektionskänslighet (Venail, Gardiner 
& Mondain, 2004). Brister i korttidsminnets kapacitet, eller ett annorlunda 
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fungerande korttidsminne, anges också ofta som förklaring till barnens svårig-
heter (bl. a. Seung & Chapman, 2004; Purser & Jarrold, 2005; Kanno & Ikeda, 
2002). Många barn med DS har dessutom hörselnedsättningar. Stoel-Gammon 
(2003) konstaterar att alla dessa faktorer innebär en massivt negativ påverkan på 
förutsättningarna för talutveckling. 
 
I studier av tal- och språkförmågan hos barn med DS jämförs ofta deras pre-
stationer med barn utan DS. Vanligen matchas grupperna efter kronologisk 
eller mental ålder, eller efter språkutvecklingsnivå. Man kan då konstatera att 
gruppen barn med DS uppvisar en avvikande eller försenad utveckling jämfört 
med barn utan DS (bl.a. Sokolov 1992; Hwang & Windsor 1999; Berglund, 
Eriksson & Johansson, 2001; Iverson, Longobardi, Caselli, 2003). Barnens 
medfödda förutsättningar spelar utan tvekan en stor roll för deras potential att 
utveckla tal och språk. Dessa förutsättningar varierar dock mycket från individ 
till individ. Även talutvecklingen varierar mycket mellan olika individer med DS 
(Hohoff et al., 1998; Caselli, Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli, Stella, 1998). 
Dodd och Thompson (2001) framhåller också att många barn med DS har ett 
inkonsistent uttal, vilket innebär att det är svårt att få en samlad bild av 
talfärdigheten eftersom uttalet varierar hos en och samma individ. Nilholm 
(1997) framhåller att det är svårt att se en bakomliggande faktor som kan 
förklara svårigheter att utveckla tal och språk hos barn med DS. Sannolikt är 
det så att olika faktorer har olika betydelse för olika individers utveckling. 
Nilholm (1997) efterlyser fallstudier kring barn med DS, där individuella 
mönster framstår.  
  
Feuerstein (1990) menar att en stor del av de svårigheter som vi ser hos barn 
med DS är en följd av vår stereotypa och statiska syn på diagnosen. Alla perso-
ner med DS har någon form av inlärningssvårigheter. Dessa varierar dock 
mycket från individ till individ, och är i hög grad beroende av vilka föreställ-
ningar och vilken kunskap som finns om individernas utvecklingsmöjligheter. 
Feuerstein menar att alla människor, även de med en diagnos, måste betraktas 
som öppna system med möjligheter till utveckling. Feuerstein och Rand (1997) 
betonar att potentialen till förändring framför allt ligger i omgivningens förhåll-
ningssätt. Jag är verksam inom ämnet specialpedagogik på Karlstads universitet. 
I mina två tillhörigheter, specialpedagogik och logopedi, ser jag möjligheter att 
pröva nya sätt att studera talandet hos barn med DS. Kan jag förändra mitt sätt 
att förhålla mig till talandet hos barn med DS och därmed påverka potentialen 
till utveckling av barnens talande? Som logoped är min uppgift att stimulera och 
stödja barnens talutveckling, och ett naturligt perspektiv är att uppmärksamma 
det i barnens talande som behöver stöttas. Kan jag uppmärksamma något annat 
i barnens talande och därmed utveckla mitt sätt att förstå deras talandeprocess? 
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I denna avhandling beskriver jag talandet hos barn med DS ur ett perspektiv 
som betonar barnets egen kompetens i talandet. Barnen har en diagnos och 
denna diagnos har sannolikt stor betydelse för det tal de producerar. Jag var 
dock inte ute efter att förklara barnens talande, utan jag ville komma nära bar-
nen i talandet, medan talandet pågick, för att fördjupa min förståelse kring hur 
de, var och en, gör då de talar. Jag ville förstå artikulationen, talformandet på ett 
nytt sätt. Som logoped är jag van vid talscreenings-situationer som ett sätt att få 
underlag till att bedöma tal. För att utmana min egen förförståelse valde jag att 
studera just en sådan situation men jag valde att göra det med ett nytt perspek-
tiv. 
 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att pröva att studera talandet ur ett perspektiv som 
betonar barnets relation till sitt eget talande och också barnet som talande sub-
jekt. Vad blir synligt i barnets talande om jag försöker förstå barnets relation till 
sitt eget talande då talandet pågår?  
 
I förlängningen av mitt arbete är syftet att fördjupa kunskapen kring möjlighe-
ter att stötta utvecklingen hos barn med svårigheter att utveckla tal. Min för-
hoppning är att vi genom att utgå från det barnen själva gör, kan hitta fler sätt 
att stötta varje barns talutveckling. 
 

1.2 Disposition 

I mitt avhandlingsarbete har jag strävat efter att fånga det som sker i talandet, 
vad varje barn gör. Jag vet att de barn vars tal jag studerat har särskilda förut-
sättningar för talutveckling i och med sin diagnos, men jag ville i mitt arbete 
utgå från det som sker i talandet, och inte från diagnosen. Jag har därför med-
vetet valt att förhålla mig till tal och talutveckling som ett generellt fenomen 
och inte särskilt valt att lyfta fram sådant som gäller barn med diagnosen DS. 
Barnen med DS betraktas först och främst som barn mitt i sin egen talutveck-
ling. 
 
I kapitel 2, Kommunikation, språk och tal, beskrivs tal översiktligt ur ett lingvistiskt 
perspektiv, för att ge en bakgrund och introducera begrepp som senare används 
i avhandlingen. I kapitel 3, Forskning om barns tal- och språkutveckling, redovisas 
hur barns tal- och språkutveckling har studerats, vilka fenomen som uppmärk-
sammats och vilken syn på barnets roll i sin egen utveckling som kan utläsas ur 
forskningen. Jag ser den forskning som beskrivs i kapitel 3 som en utgångs-
punkt och en inspirationskälla för min studie. Utifrån denna genomgång sökte 
jag nya sätt att studera talandet. I kapitel 4, Teoretiska överväganden, redovisar jag 
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ett fenomenologiskt perspektiv på talandet. Jag fann detta perspektiv fruktbart 
utifrån min önskan att fånga talandet då det pågår, och att beskriva talarens re-
lation till sitt eget talande.  Detta perspektiv gav mig redskap att se på barnen 
som talande subjekt då de formar sitt eget tal. Jag valde att komplettera 
Merleau-Pontys fenomenologiska perspektiv med begrepp från Werners och 
Vygotskijs utvecklingsteorier för att förankra mitt arbete i ett tydligt utveck-
lingsperspektiv, utvecklingen från barnets mot den vuxnes kompetens. Detta 
kapitel avslutas med en precisering av mina forskningsfrågor. I kapitel 5, Metod, 
redovisar jag mina val för att fånga det fenomen jag ville fånga, och mitt tillvä-
gagångssätt då jag samlade in och analyserade data. I kapitel 6, Barnens talstrate-
gier och talintentionalitet, redovisas varje barns talande och talintentionalitet var för 
sig. I kapitel 7, Tolkning och diskussion diskuterar jag barnens talande utifrån olika 
teman. I kapitel 8 , Talintentionalitet – att befinna sig i talandet diskuterar jag vad 
som blivit synligt genom detta sätt att studera talandet. 
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2. Kommunikation, språk och tal 
Tal är ett komplext fenomen och har också studerats på en mängd olika sätt. I 
texten i detta kapitel utgår jag från ett lingvistiskt perspektiv på tal. Syftet är att 
ge en översiktlig bild av hur talandet kan förstås, och också att introducera läsa-
ren i begrepp som förekommer senare i avhandlingen. Texten har en tydlig ka-
raktär av översikt och är orienterande mer än fördjupande. Jag har därför delvis 
använt mig av översiktslitteratur i allmän språkvetenskap och fonetik. Som 
översiktslitteratur räknar jag till exempel Linells Människans språk (1978), 
Fromkin-Rodmans An Introduction to Language (1998), Elerts Allmän och svensk 
fonetik (2000) samt Engstrands Fonetikens grunder (2004).  
 
Benämningarna tal och artikulation använder jag som övergripande begrepp. Jag 
använder dem också för att beskriva talet som produkt, som något som kan 
bedömas som ett objekt i sig, som en persons tal- eller artikulationskompetens. 
Med benämningen talande avser jag den pågående handlingen att tala, att be-
finna sig i talandet och att uttrycka. Med talformande avser jag den pågående 
handlingen att artikulera, forma talljud och ord. Med hjälp av dessa begrepp, 
talande och talformande, vill jag betona de dynamiska sidorna av talandet, och ta-
landet som en aktivitet, en pågående handling. 
    
I min studie utgick jag från en talscreenings-situation för att komma nära det 
som sker i talandet hos fyra barn. Mitt intresse var riktat mot barnens tal-
formande men jag såg detta talformande som något som måste förstås i en 
vidare kontext. Barnens talande ingår som en del i det sammanhang som hela 
den studerade situationen utgör. Talformandet både påverkar och påverkas av 
situationen som helhet. Jag ville förstå barnen som talare, och måste därför ta 
hänsyn även till det som inramar talandet. 
 

2.1 Tal används i kommunikation 

Talandet sker i ett sammanhang och i relation till andra människor. Varje situa-
tion både påverkar och påverkas av hur vi som deltar talar med varandra, vad 
som är rimligt och vad som är möjligt att uttrycka. Vad som sägs och hur detta 
sägs är beroende av kunskaper och erfarenheter hos såväl talare och lyssnare 
och av vad de samtalande vet om varandra (Bloom & Lahey, 1978). Hur vi 
använder tal i en viss situation påverkas av flera faktorer. En faktor är 
funktionen eller syftet med kommunikationen, anledningen till att talaren talar. 
Det kan till exempel vara för att berätta, fråga eller förklara. En annan faktor är 
språkanvändningens kontext, det vill säga hur situationen vi finns i påverkar hur 
vi uttrycker oss. Då vi talar med en äldre person talar vi på ett annat sätt och 
använder andra ord, än då vi talar med ett litet barn. Om vi talar om något 
objekt som är synligt för både talare och lyssnare, kan det räcka med att titta 
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eller peka på objektet och benämna det med ”den”. Om vi talar om något som 
inte finns närvarande i situationen kan vi behöva använda mer specifika ord för 
att vara säkra på att lyssnaren förstår vad vi menar (Bloom & Lahey, 1978). 
 
Med hjälp av talandet kommunicerar vi med andra men också med oss själva. 
Bloom och Lahey (1978) beskriver en pragmatisk (interpersonlig) och en 
matetisk (intrapersonlig) funktion hos talandet. Den matetiska funktionen kan 
beskrivas som att tänka högt – vi talar till oss själva som en kommentar till det 
vi gör eller som ett stöd för tanken då vi ägnar oss åt att lösa problem.  
 
Austin (1962) och Searle (1969) menar att då vi talar, utför vi en handling, en 
talakt. Talakten eller uttryckshandlingen ser ut på ett visst sätt utifrån talarens 
intention och den tolkas av en mottagare utifrån mottagarens intention. Inom 
talaktsteorin görs åtskillnad mellan olika aspekter av ett talat yttrande. Med den 
lokuta akten avses det faktiska yttrandet och dess språkliga form. Den illokuta 
akten är talarens avsikt med yttrandet, det han önskar uppnå med yttrandet. Den 
perlokuta akten är den effekt yttrandet faktiskt får på en samtalspartner, hur ytt-
randet uppfattas och tolkas (Searle, 1969). Ett exempel: I yttrandet ”Kan du 
skicka mig saltet?” är den språkliga formen, den lokuta akten, en fråga. Talarens 
avsikt, den illokuta akten, är dock inte att fråga, utan att uppmana eller be per-
sonen han talar till, att skicka saltet. Lyssnaren kan tolka yttrandet på just detta 
sätt. Då råder överensstämmelse mellan den illokuta och den perlokuta akten. 
Men effekten på lyssnaren kan också vara att han uppfattar att talaren kritiserar 
maten för att den inte smakar något och då råder inte överensstämmelse mellan 
den illokuta och den perlokuta akten. Ett och samma yttrande kan bestå av flera 
lokuta, illokuta och perlokuta akter. Det finns tvetydiga språkliga yttranden och 
vi kan både som talare mena och som lyssnare tolka in mer än ett innehåll i det 
som sägs.    
 
I en talakt ingår inte bara det talade budskapet, utan allt det som talaren gör 
(Austin, 1962). Sättet att tala, prosodi och grad av emfas och engagemang, 
speglar talarens inställning till det han säger. Kroppsrörelser, gester, blick och 
mimik ingår också i talakten. De ger en inbäddning av det verbalt formulerade 
yttrandet och påverkar i hög grad hur yttrandet uppfattas av lyssnaren. Talakten 
kan ses som en generell uttrycksakt, där alla uttryck ingår. Jag var i min studie 
intresserad av talformandet. Olika aspekter av talakten kan tänkas påverka hur 
talformandet sker i varje situation. Om den illokuta akten är att förtydliga något 
som tidigare blivit felaktigt uppfattat, är vi extra omsorgsfulla i vårt tal-
formande. Den lokuta akten påverkas då, till exempel genom att vi väljer ett 
enklare och tydligare sätt att uttrycka oss. På motsvarande sätt kan man tänka 
sig omständigheter som påverkar det talade uttrycket till att bli mer otydligt. Ett 
exempel är då vi känner oss pressade eller osäkra och har svårt att finna ord. I 
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sådana lägen kanske vi utrycker oss vagt och diffust och med ett otydligare tal. 
Då man bedömer talandet är det alltså av vikt att ta hänsyn till vad talaren har 
för avsikt med sitt yttrande.    
 
Talandet leder till konsekvenser hos lyssnaren. Austin (1962) menar att vi måste 
skilja mellan avsiktliga och oavsiktliga konsekvenser. Talaren kan ha en avsikt 
med sitt yttrande, men denna avsikt kanske inte uppnås, medan andra, oavsikt-
liga konsekvenser kan bli följden. Det blir tydligt att talad kommunikation är 
något som skapas av både talare och lyssnare. Austin talar om illokut styrka som 
ett mått på i hur hög grad talarens avsikt också uppnås. Levelt (1989) använder 
uttrycket talaktens effektivitet. Effektiviteten påverkas av en mängd faktorer, 
som vad lyssnaren faktiskt säger, sammanhanget det sägs i, sättet det sägs på 
vad gäller tonfall, gester, blick och även vilken inställning och vilka kunskaper 
lyssnaren har. Lyssnaren ska ha möjlighet att inte bara förstå det språkliga ytt-
randet utan också att känna igen och förstå talarens avsikt med yttrandet. Tal-
aktens effektivitet påverkas i hög grad av talandets form. En lyssnare som har 
svårt att förstå det tal som hans samtalspartner producerar, har också svårare att 
förstå talarens avsikt. Genom att bli mer bekant med det svårförståeliga talet 
kan lyssnaren utveckla sin förmåga att förstå. Talaren å sin sida kan genom att 
mer medvetet använda sig av tonfall, gester och andra kroppsliga utryck, göra 
yttrandet tydligare och på så sätt öka talaktens effektivitet. 
  
Searle (1983), som var med och utvecklade talaktsteorin, har senare ägnat sig 
mycket åt intentionalitetsbegreppet. Han talar om den övergripande intentio-
nella handlingen, the prior intention, och hur denna typ av intentionalitet förhåller 
sig till handlingens intentionalitet, eller intentionaliteten i handlingen, intention in 
action. Han menar att den övergripande intentionella handlingen utgörs av en 
målinriktning och ett uttalat och medvetet syfte med det vi gör. För att stötta 
detta syfte agerar vi i en mängd delhandlingar som var för sig inte är tydligt 
målinriktade men som stöttar den övergripande intentionella handlingen. Den 
övergripande intentionella handlingen behöver inte vara gemensam för två per-
soner som befinner sig i samma situation, även om den kan vara det. I situatio-
nen då en vuxen försöker få ett litet barn att gå till sängs, mot barnets vilja, är 
det uppenbart att den övergripande intentionella handlingen, målinriktningen, 
skiljer sig åt mellan de två som agerar i situationen. Som en följd av målinrikt-
ningen agerar vi i en mängd delhandlingar, både talakter och andra handlingar, 
som stöttar den övergripande intentionella handlingen. Alla dessa delhandlingar 
kan ses som ett uttryck för handlingens eller handlandets intentionalitet (inten-
tion in action). Det är handlingar som vi utför spontant i stunden men som 
ändå tjänar syftet i den övergripande intentionella handlingen (Searle, 1983).  
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Jag studerade barns talande i en talscreenings-situation där jag själv också del-
tog. Alla delhandlingar, talakter och andra handlingar vi utförde i situationen, 
betraktar jag som inbäddade i den övergripande intentionella handlingen. Jag 
och det barn jag samspelade med agerade utifrån det som vi var och en såg som 
den övergripande intentionella handlingen i situationen.  
 

2.2 Tal är ett sätt att uttrycka språk 

Då vi talar uttrycker vi ord och med hjälp av dessa ord blir ett språkligt innehåll 
möjligt att dela med en annan människa. För att det vi säger ska vara menings-
fullt för någon annan krävs det att vi har ordens betydelse gemensam, att vi är 
överens om hur vi benämner olika företeelser. Wittgenstein (1992) använder 
beteckningen språkspel för att beskriva kommunikation mellan människor. 
Språklig kommunikation kan beskrivas som en pågående förhandling om och 
förändring av ords betydelser. Ett specifikt ord kan betyda olika saker beroende 
på vem som uttalar det och i vilket sammanhang det uttalas (Wittgenstein, 
1992). Även om ordens betydelser är förhandlingsbara så är de det inte bortom 
alla gränser. Vi som talar samma språk har redskap att förstå innehållet i det 
som sägs. Vi har en gemensam förståelseram som förutsättning för att vi alls 
ska kunna kommunicera språkligt med varandra. 
 
Bloom och Lahey definierar språk som ”… a code whereby ideas about the 
world are represented through a conventional system of arbitrary signals for 
communication” (Bloom & Lahey, 1978, s. 4). Denna definition av språk kan 
härledas till Saussures (1970) teori kring relationen mellan en uttryckt språklig 
form och det innehåll som motsvaras av ett visst uttryck. Saussure betonar att 
relationen mellan innehåll och uttryck är godtycklig. Att ett särskilt objekt som 
man kan sitta på kallas för ”stol”, det är något vi måste lära oss, det är inget 
som finns i den konkreta stolen, utan det är något som finns som en konven-
tion bland talarna i en svensk språkgemenskap. Språket kan beskrivas som ”ett 
slags kontrakt som medlemmarna i ett samhälle undertecknat” (Saussure, 1970, 
s. 38). Saussure använder termen tecken för att beskriva relationen mellan språk-
ligt innehåll och uttryck. Varje tecken har två sidor. Den ena är begreppet, det 
vill säga innehållet, företeelsen som avses. Den andra sidan är tecknets uttryck, 
som kan vara ett talat ord men också andra språkliga uttryck. Det skrivna ordet 
”stol”, det tecknade ordet <stol> (i till exempel Dövas teckenspråk) och det 
talade ordet [stuːl]1 är alla exempel på hur innehållet i tecknet stol kan uttryckas. 
Formerna ”stol”, [stuːl] och <stol> fungerar alla som uttryck för innehållet i det 
språkliga tecknet stol. Alla tecken tillsammans bildar en väv som täcker in det 
innehåll vi uttrycker i språk (Saussure, 1970). Detta förhållande lyfts fram i 

                                                 
1 Fonetiska tecken som används i texten redovisas i bilaga 1. 
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ordet ”code” i Bloom och Laheys definition ovan. Det utvecklas kontinuerligt 
nya tecken utifrån de erfarenheter människor i en språkgemenskap gör. Antalet 
tecken är därmed i praktiken oändligt. I och med att nya tecken utvecklas, 
förändras relationerna mellan de befintliga tecknen. Tecknen är inga självstän-
diga enheter utan definieras av och är beroende av relationerna till alla andra 
tecken (Saussure, 1970). Då kommunikationen fungerar har både den som talar 
och den som lyssnar och förstår, tillgång till detta system. Genom att använda 
uttrycket i kommunikation får vi en gemensam tillgång till innehållet. 
  
Gränsen mellan icke-språkliga och språkliga uttryck är inte helt enkel att dra. 
Det som vi uppfattar som rent kroppsliga uttryck och icke-språkliga gester har 
ofta olika grader av symboliskt innehåll. En huvudskakning svarar till exempel 
mot olika innehåll i olika språkmiljöer. Barnets första ord är ett annat exempel 
som visar på svårigheter att dra skarpa gränser. I barnets utveckling noterar vi 
ofta då det första ordet uttrycks, något som vi menar skiljer sig från jollret, 
samtidigt som det på många sätt liknar jollret till sin uttrycksform. I vilket skede 
i barnets utveckling kan vi tala om barnets uttryck som språk? Beteckningarna i 
sig kan också vara förvirrande. Med kroppsspråk avses sådant vi uttrycker icke-
språkligt (enligt Saussures [1970] definition) med vår kropp. Till exempel för-
medlar vi mycket till vår samtalspartner med vår kroppshållning, avståndet till 
samtalspartnern, mimik och gester. Jag väljer att i fortsättningen använda be-
teckningen verbalt respektive icke-verbalt uttryckssätt för att markera om ord (ta-
lade eller tecknade) uttrycks eller inte. Kroppsspråk är ett icke-verbalt uttrycks-
sätt. Barnen vars talande jag studerade uttrycker sig med tal men också med 
gester, mimik och ljudhärmande uttryck. Dessutom använder barnen i olika 
utsträckning enskilda tecken ur Dövas teckenspråk (Hedberg, 1998)2. Tal och 
tecken är med ovanstående definition verbala uttryck, medan gester, mimik och 
ljudhärmande uttryck inte är det. Min strävan var att uppmärksamma alla bar-
nens olika uttryck för att utveckla min förståelse av talandet.  
 

Språkets beskrivningsnivåer 

Ett kännetecken för språk är den dubbla artikulationen. Med dubbel artikula-
tion avses att ett begränsat antal enheter kan kombineras till ett närmast oräk-
neligt antal större enheter. Språkets minsta betydelseskiljande ljudenheter, 
fonemen, kan kombineras på olika sätt till olika ord. Till exempel är p och b olika 
fonem i svenskan, eftersom betydelsen av ett ord förändras om p byts ut mot b, 
som i ordparet pil – bil.  I det svenska talspråket har vi sammanlagt 27 fonem3. 
Med hjälp av dessa 27 fonem kan vi bilda alla svenska ord, och vi kan även 

                                                 
2 Barnen har sedan späd ålder erbjudits såväl tecken som tal i den dagliga kommunikationen 
(Johansson, 1988, 1990, 1996)  
3 För en tablå över svenskans fonem, se bilaga 2. 
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skapa nya ord (Linell, 1978). Språket som system är hierarkiskt organiserat i fler 
nivåer. På varje nivå finns ett antal enheter och även regler för hur dessa 
enheter kan kombineras. Språkljud, fonem, kan kombineras enligt svenskans 
fonologiska regler till större enheter som morfem och ord. Dessa kan i sin tur 
kombineras till fraser och satser. Fonemen kan också i sin tur beskrivas som 
uppbyggda av ett antal egenskaper eller särdrag. Till exempel har fonemen p och 
b fler egenskaper gemensamma än fonemen p och s. Även språkets minsta bety-
delseskiljande enheter kan alltså sägas vara hierarkiskt uppbyggda (Fromkin & 
Rodman, 1998). 
 
Det är slående hur vi som vana talare, utan att vi är medvetna om det, besitter 
en komplex kompetens kring språkets strukturella möjligheter och begräns-
ningar. Vi uppfattar direkt om någon uttalar ett ljud, böjer ett ord eller bygger 
en sats på ett sätt som inte stämmer med reglerna för det svenska talspråket. Vi 
har omedveten kunskap om både möjliga enheter och om olika reglers tillämp-
ning integrerade med vårt spontana talande och lyssnande. Det faktum att språ-
ket kan beskrivas som ett hierarkiskt system betyder inte att vi vet att det är 
representerat på detta sätt hos talande individer. För mig är detta en viktig 
distinktion. Jag valde i denna avhandling att studera det uttryckta språket, talan-
det, hos de enskilda barnen. Jag sökte inte efter något underliggande system, 
utan ville hålla mig nära det som händer i barnens talande.  
 

2.3 Talaren och talandet  

Talarens intention att tala kan beskrivas som igångsättandet av en process. 
Resultatet av denna process är det för lyssnaren och talaren uppfattade talet, 
format av rörelser i andningsmuskulatur, röstorgan och artikulatorer. Det som 
för oss är möjligt att erfara med våra sinnen är endast en del av ett komplext 
samarbete mellan neurologiska och motoriska system. Talproduktionens rent 
fysiologiska skeende innebär kontinuerliga och parallella utförande- och 
kontrollprocesser (Love & Webb, 2001). Någonstans på vägen från intention 
till artikulation omvandlas det språkliga innehåll vi avser att uttrycka till 
motoriska kommandon som styr vår talapparat till att forma just det vi vill. Hur 
denna omvandlingsprocess ser ut, är fortfarande till stor del okänt, framför allt 
för att det är ett mycket svårutforskat område (Fromkin & Rodman, 1998; 
MacNeilage, 1997).  
 
Då vi uttalar ord och ljud är de enskilda enheterna tidsordnade efter varandra, 
men det finns tecken som tyder på att organisationen på planerings- och 
programmeringsstadiet är en annan. Hypoteser kring denna organisation har 
utvecklats bland annat genom studier av felsägningar. Till exempel har man 
konstaterat att olika sorters felsägningar förekommer i olika typer av ord, som 
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en typ av felsägningar i substantiviska ord och en annan typ i grammatiska 
småord som prepositioner och konjunktioner. Detta kan betyda att olika typer 
av ord utförs utifrån olika motoriska program. Fenomenet ”slip of the tongue” 
visar också att vi föregriper vårt eget tal. Då vi avser att säga ”det svider i 
kinden” men i stället råkar säga ”det kinder i sviden” (exempel från Linell, 1978, 
s. 138) visar vi att då vi uttalar ett ord är vi redan på god väg med uttalandet av 
ord som kommer senare (Fromkin & Rodman, 1998). Genom att välja tillväga-
gångssätt vid studier av fenomenet tal, lyfts specifika aspekter av talandet fram 
och andra aspekter betonas mindre eller inte alls. Barnen i min studie har ett tal 
som på olika sätt är svårt att förstå. En stor del av orsakerna till detta går san-
nolikt att finna på en motorisk-neurologisk eller kognitiv nivå (Stoel-Gammon, 
2003). Jag sökte dock inte efter orsaker utan var intresserad av hur barnen gör 
då de talar. Jag valde att uppmärksamma det artikulerade talet, talet som går att 
höra och se. 
 

Artikulation 

Talaren har tillgång till sitt tal både internt och externt. Vi formar talet med vår 
talapparat (lungor, stämband och artikulationsorgan) och vi uppfattar det både i 
det motoriska utförandet och som en ljudförnimmelse. Då vi talar befinner vi 
oss i talandet.  
 
För att forma tal använder vi utandningsluft från våra lungor som drivkraft. Då 
utandningsluften passerar stämbanden i struphuvudet kan vi genom att anpassa 
stämbandsspringan, glottis, bilda röst. Det löpande talet karakteriseras av en 
växling mellan tonande och tonlösa ljud. Vid tonande ljud är stämbands-
springan sluten och vibrationer, stämbandssvängningar, uppstår då luften 
passerar. Vid tonlösa ljud är glottis öppen och inga vibrationer uppstår. I ett 
och samma ord varierar vi glottisöppningen efter de aktuella ljuden. Alla 
vokaler och många konsonanter i svenskan uttalas tonande. På stämbandsnivån 
kan vi också variera intonationen i det vi säger, och variera styrkan, till exempel 
vid olika betoning. Tunga, läppar och mjuka gommen är viktiga artikulatorer. 
Med hjälp av artikulatorerna påverkar vi den luftström som passerat 
stämbandsnivån och skapar därmed olika ljudkvaliteter. Vokaler karakteriseras 
av fri väg för utandningsluften. De olika vokalljuden artikuleras genom att 
tungan intar olika positioner i framåt-bakåt-led och i höjdled i munhålan och 
genom att läpparnas rundning varieras (Elert, 2000). 
 
Konsonanters artikulation innebär att utandningsluften hindras på olika sätt. 
Klusilartikulation innebär att luften stoppas helt under ett kort ögonblick, som 
för ljuden [p] och [g]. Frikativor artikuleras genom att en förträngning skapas så 
att ett brusljud uppstår, som för ljuden [f]och [j]. Nasaler artikuleras genom att 



 14 

luften med hjälp av mjuka gommen styrs genom näshålan istället för munhålan, 
som för ljuden [m] och [n]. Lateraler bildas genom att luften styrs vid sidan av 
tungan, som för ljudet [l]. Tremulanter, som svenskans rullande [r], bildas 
genom att en del av tungan eller slemhinnan sätts i dallring då luftströmmen 
förträngs. Dessa olika sätt att hantera luftströmmen betecknas som olika 
artikulationssätt. En annan aspekt av konsonantartikulationen gäller 
artikulationsställen, det vill säga var i munhålan förträngningen eller hindret finns. 
Exempel på artikulationsställen är labialt, som för ljuden [m] och [b], dentalt-
alveolart, som för ljuden [d] och [n], palatalt, som för ljuden [j] och [ҫ], velart, 
som för ljuden [k] och [ŋ] och glottalt, som för ljudet [h] (Elert, 2000)4.  
 
Det flytande talandet innebär inte att vi uttalar ett ljud i taget. Det karakteriseras 
av ständigt pågående rörelser, där de enskilda artikulationsställningarna kan 
beskrivas som stationer vi passerar på vägen. Det innebär också att kvaliteter 
hos angränsande ljud påverkar varandra. Flytande talande utmärks av 
koartikulation eller samartikulation (Elert, 2000). Ett exempel på 
samartikulation är då ordet pannkaka uttalas som ”pangkaka”. I löpande tal är 
det också vanligt att segment reduceras. Då vi uttalar ord, fraser och satser 
uttalar vi inte vartenda ingående ljud, utan vi är effektiva i vår talproduktion så 
att orden framstår tillräckligt tydligt för en lyssnare. Ett exempel (från Linell, 
1978, s. 140) är ordet långtidsutredning som i ledigt uttal kan låta ungefär som 
”långtsredn”, utan att vi har några problem att förstå vad som sägs.  
 
Med prosodi avses förhållanden som rör intensitet, tonhöjd och tidsförhållanden 
i talet, förhållanden som till stor del regleras på stämbandsnivå. Tidsförhållan-
den mellan olika segment i ett ord betraktas som en prosodisk aspekt, som till 
exempel att ordet tall uttalas med kort vokal och lång efterföljande konsonant. 
Olika ord betonas också på olika sätt, och vi framhäver vissa ord i en sats 
genom att variera tonhöjd och intensitet i vårt tal. Då vi talar har vi också en 
övergripande prosodi i vårt tal, beroende av till exempel det språk eller den 
dialekt vi talar. Vår sinnesstämning, vår inställning till det vi talar om och vår 
talhastighet påverkar också med vilken prosodi orden uttalas. Prosodin kan ses 
som en övergripande strukturering av talandet, som underlättar för en lyssnare 
att uppfatta vad vi säger. De enskilda segmenten uttalas på olika sätt beroende 
av hur den övergripande prosodin ser ut (Elert, 2000).  
 
Förutom artikulationen, talformandet, använder vi andra kroppsliga uttryckssätt 
parallellt då vi talar. Vi ackompanjerar vårt talande med olika icke-verbala ut-
tryck som kroppshållning, blick, mimik och gester. Vi förstärker spontant det vi 
säger, genom att se glada ut då det vi säger är något glädjande och så vidare. Vid 

                                                 
4 För fonetiska termer se bilaga 3 
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direkt kommunikation, öga mot öga, har den icke-verbala kommunikationen 
stor genomslagskraft och kan i vissa fall för lyssnaren helt överskugga det som 
sägs (Linell, 1978). I min studie betraktade jag artikulationen, talformandet, som 
en viktig del av ”görandet” i talandet. För att fördjupa min förståelse av talandet 
ville jag också se hur det samverkade med andra uttryck i situationen. Jag ville 
studera artikulationen som en del av det totala uttrycket.  
  

Talets fysikaliska sida 

Talljud transporteras genom luften som variationer i lufttryck. I och med vårt 
kroppsliga talformande, artikulationen, bildas ljudvågor som går via luften och 
når trumhinnorna hos de personer som lyssnar till vårt tal. Olika artikulatoriska 
inställningar innebär att specifika ljudfrekvenser förstärks och andra utsläcks. 
Skillnaden i klang hos olika talljud, till exempel skillnaden mellan ett a- och ett i-
ljud, beror på att vi med artikulationens hjälp skapar olika resonansrum i vår 
talapparat och resultatet blir då komplexa ljudvågor med olika egenskaper 
(Elert, 2000).     
 
Ett spektrogram är en illustration av talandets akustiska element, där talljudens 
olika kvaliteter syns som olika typer av svärtning i höjd- och sidled. I spektro-
grammet motsvarar den vågräta axeln tid och den lodräta axeln frekvens. Ljud 
med mer intensitet ger en kraftigare svärtning i spektrogrammet än mer energi-
svaga ljud (Engstrand, 2004). 
 
Figur 1 
Illustration ur McAllister, 1998, s. 90, återgiven med tillstånd av författaren. 

                        s    ɛ    j    f     ɔ n ə      t  i             k ɪ   j   ɛ   n 
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Ovanstående spektrogram är en illustration av yttrandet ”Säg fonetik igen”, 
uttalat av en man. Ljud uttalade med stämbandston är regelbundet lodrätt 
randiga. Av spektrogrammet kan utläsas att s-ljudet här karakteriseras av oregel-
bundna svängningar i frekvensområdet 4-7 kHz, medan f-ljudet ger markeringar 
över ett större frekvensområde, 1-7 kHz, men med betydligt lägre intensitet. t- 
och k-ljuden är klusiler, explosionsljud. De syns i spektrogrammet som en tyst 
fas (ocklusionsfasen, då trycket byggs upp) följt av en lodrät markering (då 
explosionen sker) och en efterföljande oregelbunden svärtning 
(aspirationsfasen, en ”luftpuff” efter explosionen, som syns tydligast i t-ljudet i 
detta spektrogram). Vokalernas resonansfrekvenser syns som svärtningar i våg-
räta, böljande band (formanter), vid lägre frekvenser än för s-ljudet markering. 
Varje vokalljud har sitt karakteristiska resonansmönster.  
 
Hela yttrandet tar knappt två sekunder. Yttrandet kan beskrivas som en pågå-
ende resa mellan 14 olika artikulationsställningar, där just resan, förändringen 
och dynamiken är framträdande. Dessa snabba förändringar i lufttryck, som 
talaren producerar i och med artikulationen, träffar lyssnarens trumhinna och 
blir möjliga att förstå som tal. Med hjälp av spektrogram blir det möjligt att 
”frysa” talandet i sin akustiska form och göra det åtkomligt för närmare 
studium. De olika markeringarna i spektrogrammet går att härleda till artikulato-
riska händelser hos talaren och gör det möjligt att förstå vissa aspekter av hur 
talaren bär sig åt då han formar tal. Detta faktum utnyttjade jag i min studie då 
jag ville komma nära barnens talande. 
 
Vi kan kommunicera med tal i telefon eller i ett mörkt rum, men kommunika-
tionen underlättas betydligt om vi också ser varandra. Talandet har en fysiskt 
optisk sida. Talandet blir möjligt att se genom våra mun- och läpprörelser. 
Detta blir extra tydligt om vi har svårt att förstå det talaren säger. En talare som 
vet att han är svår att förstå, kan också mer medvetet komplettera sitt talande 
med en tydlig mimik (och dessutom ändamålsenliga gester). 
 

Perception 

Processen då talet omvandlas från ljudvågor till förståelse hos lyssnaren, är 
komplex och svår att komma åt för studium. Talets akustiska egenskaper är inte 
detsamma som lyssnarens upplevelse av det tal han hör och förstår. Vårt lyss-
nande är hypotesstyrt. Vi har förväntningar på vad vi ska få höra då någon talar 
till oss. Vårt lyssnande är inskolat utifrån det språk som talas i vår omgivning, 
och de olika betydelsekategorier som ingår i det (Engstrand, 2004). Vi som talar 
svenska är till exempel känsliga för skillnaden mellan p- och b-ljud eftersom 
denna skillnad är betydelseskiljande i svenskan (bil och pil betyder olika saker). 
Däremot är vi inte känsliga för skillnaden mellan k-ljuden i orden ”kicki” och 
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”kocko” trots att de uttalas på olika plats i munnen (tungryggen mot hårda 
respektive mjuka gommen). Det finns språk där de två olika kvaliteterna av k-
ljud innebär betydelseskillnad. Tjeckiskan är ett sådant exempel (Garlén, 1988), 
och en tjeckiskspråkig lyssnare är därför mer känslig för just denna skillnad i 
ljudkvalitet än vad en svenskspråkig lyssnare är. 
 
Det hypotesstyrda lyssnandet innebär hos lyssnaren en omedveten förväntan på 
att det som talaren säger ska vara något som går att förstå. Det innebär att vi 
ibland ”hör in” sådant som talaren inte har uttalat. Vi fyller i luckor med hjälp 
av vårt lyssnande. På motsvarande sätt ”missar” vi ibland sådant som talaren 
faktiskt gör i sitt talande. Vi missar det för att det inte har relevans för förståel-
sen. Dessa fenomen är starkt kopplade till invarians- och redundansfenomenen. 
Invarians handlar om hur vi som lyssnare kategoriserar och tolkar det vi hör, och 
att vi accepterar mycket stor variation i den akustiska signalen, utan att vi upp-
fattar det som variation (Engstrand, 2004). Vi har inga svårigheter att förstå ett 
och samma ord eller en och samma fras uttalad av olika talare, på olika dialek-
ter, i olika sinnestillstånd, med olika hastighet. Vi upplever yttrandena som lika 
och vi har vanligtvis inga svårigheter att förstå det sagda, trots att den akustiska 
signalen skiljer sig väldigt mycket åt mellan de olika framställningarna. En och 
samma talare varierar också, oavsiktligt, sitt talande från gång till gång utan att 
vi uppmärksammar att det är skilda kvaliteter. Som lyssnare förväntar vi oss att 
vi ska förstå, och det finns ramar för tillåten variation. Håller vi oss som talare 
inom dessa ramar, så uppfattas det av en lyssnare inte ens som variation.  
 
Redundans betyder överflöd. Talet innehåller mycket redundant information, 
vilket innebär att talet för en lyssnare till viss del blir förutsägbart. Även om en 
talare inte uttalar varje enskilt segment, och/eller om en lyssnare inte uppfattar 
allt som sägs, så är talet möjligt att förstå. Ett exempel på redundans kopplat till 
språkliga regler är kongruensböjning i svenskan. Vi säger till exempel ”den röda 
bilen”. Att grundordet ”bil” står i bestämd form annonseras i såväl den 
bestämda formen ”den”, som i ändelsen ”-a” och i ändelsen ”-en”. Samma 
information ges alltså på tre sätt. Det sammanhang där samtalet sker ger också 
oftast redundans. I ett samtal har vi någon form av uppfattning kring vad för 
sorts innehåll som kan komma att uttryckas. Vi har ofta stora möjligheter att 
göra goda gissningar om vi inte uppfattar varje del av vad den talande just sagt. 
Vi använder också olika icke-verbala uttryck, som gester och minspel, då vi 
talar. Detta ger ytterligare redundans i kommunikationen (Linell, 1978). 
Lindblom (1997) använder sig av uttrycken hypo- och hyperartikulation (under- 
och överartikulation). Han menar att talaren anpassar sig till lyssnarens behov 
av tydlighet. Då något nytt introduceras, använder sig talaren i större 
utsträckning av hyperartikulation, för att den nya informationen ska gå fram. 
Om talaren vet att lyssnaren har förförståelse kring det som sägs, kan talaren 
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hypoartikulera och göra mer reduceringar och ändå bli förstådd. För både 
invarians- och redundansfenomenen blir det tydligt att talad kommunikation 
skapas av såväl talare som lyssnare. Tolkningen och förståelsen bygger på att 
lyssnare och talare har tillägnat sig gemensamma regler och vanor för både de 
verbala och icke-verbala uttrycken. I min studie försökte jag förstå ett tal som 
tal som var svårt att förstå. Jag var därför mån om att ta stor hänsyn till alla 
olika uttryck barnen använde sig av, för att öka redundansen och därmed mina 
möjligheter att förstå dem rätt.  
 

Talarens relation till sitt eget talande 

Vårt talande i en konversationsstund är bekant och vant för oss. Även om 
talandet kan upplevas som automatiskt fungerande, kan vi både reparera och 
förtydliga vårt talande medan det pågår (Levelt, 1989). Talaren är också sin egen 
lyssnare. Han hör och förstår sitt eget tal och tolkar sina ord och uttryck som 
meningsfulla eller inte. Dessutom har talaren tillgång till sitt talande på plane-
ringsstadiet. Detta visar sig genom att tal ofta korrigeras innan det är uttalat, 
innan det är möjligt att avlyssna. Talare avbryter sig själva och reparerar utan att 
lyssnaren har bett om förtydliganden eller ens noterat att något behöver korri-
geras. Levelt (1989) menar att talaren använder sig av både en intern, pre-
artikulatorisk, kontrollprocess på planeringsstadiet och en extern, post-artiku-
latorisk kontrollprocess som sker efter det att talaren hört det egna talet. 
Talarens uppmärksamhet på sitt eget talande är både selektiv och fluktuerande. 
Reparationer kan gälla alla aspekter av det talade budskapet, såväl ordval som 
grammatiska eller uttalsmässiga aspekter. Det är svårt att beskriva regelbunden-
heter i reparationerna, och många felsägningar uppmärksammas inte alls av tala-
ren (Levelt, 1989). Talaren kontrollerar också sitt eget tal genom att uppmärk-
samma signaler hos den han talar med. Clark och Krych (2004) menar att detta 
är en viktig aspekt av talandet, och att lyssnaren kan sägas aktivt påverka 
talandet redan på planeringsstadiet. Jag var i min studie intresserad av barnens 
talformande, och särskilt hur de förhåller sig till och uppmärksammar sitt eget 
talande. Jag var också intresserad av hur barnens talande påverkas av de signaler 
som deras samtalspartner ger i situationen.  
 

2.4 Talandet i denna studie 

I detta kapitel har givits en kort sammanfattning av de aspekter av tal som jag 
såg som relevanta för min studie. Talformandet, hur olika talljud formas med 
hjälp av vår talapparat, är centralt, liksom talarens relation till sitt eget talande. 
Allt talande sker i ett sammanhang. Att tala innebär att kommunicera och att 
förhålla sig till en samtalspartner. För att kunna förstå talandet måste vi också ta 
hänsyn till det innehåll som uttrycks i och med talandet.  
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3. Forskning om barns tal- och språkutveckling 
I denna studie var jag intresserad av vad som sker i talandet, hur barnen 
förhåller sig till sitt eget talande. Jag ville fördjupa min förståelse kring talandet 
som pågående handling. Hur förhåller sig detta perspektiv på barns talande till 
tidigare forskning kring barns tal och språk? Jag har i den här följande 
genomgången valt att lyfta fram olika traditioner och perspektiv inom 
barnspråksforskning generellt och i en särskild del forskning kring barns 
talutveckling. Syftet med genomgången är att få inspiration av tidigare forskning 
för att kunna vända mig mot barnens talande på ett nytt sätt. I denna genom-
gång ser jag följande frågor som centrala: 
  
– Hur har man betraktat, beskrivit, förklarat och förstått barnets tal- och 

språkutveckling?  
– Vilka fenomen har uppmärksammats? 
– Vilken syn på barnets roll i sin egen utveckling speglas? 
 

3.1 Den individuella utvecklingen 

Dagboksstudier, från sent 1800-tal och framåt, nämns ofta som den tidigaste 
formen av barnspråksforskning. Lingvistiskt eller psykologiskt intresserade 
föräldrar studerade sina egna barn i naturliga situationer och förde noggranna 
anteckningar. Många av beskrivningarna är rika och detaljerade, där såväl ljud-
utveckling som ordförråd och grammatisk utveckling finns med (Ingram, 1989; 
Vihman, 1996). Helt naturligt är de olika dagböckerna av mycket skiftande 
kvalitet och utformning. Det faktum att dagboksstudierna utförts av föräldrar 
innebär både för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat att författarna, 
föräldrarna, funnits med barnen en stor del av deras tid och därmed kunnat 
anteckna det nya som hände i barnens utveckling just då det hände. Svagheter 
med de tidiga dagboksstudierna är att de är subjektivt utformade och ofta med 
bristande teoretisk förankring. Föräldrarna skrev ned sådant de själva noterade 
och beskrivningarna är helt beroende av hur kunniga och observanta 
föräldrarna varit. Många dagböcker har också uppenbara luckor, perioder då 
inga anteckningar gjorts (Ingram, 1989; Menn & Stoel-Gammon, 1996). Vissa 
dagboksstudier utfördes mer systematiskt, till exempel den tyskspråkiga 
Kindersprache av makarna Stern (1928). I denna studie redogörs mycket detaljerat 
för språkutvecklingen under de tre-fyra första levnadsåren hos parets ena dotter 
och hos deras son. Barnens utveckling diskuteras sedan ur ett psykologiskt och 
ett lingvistiskt perspektiv.  
 
En av de mest kända studierna är Leopolds (1970) dagboksanteckningar av 
dottern Hildegards språkutveckling under hennes två första levnadsår 
(ursprungligen utgivna 1939-1949). Dagböckerna omfattar såväl grammatisk 
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utveckling som ordförråds- och ljudutveckling. Ferguson och Garnica (1975) 
menar att denna skildring är en av de mest gedigna beskrivningar av ett enskilt 
barns utveckling som publicerats. Data från flera av de gamla dagboksstudierna 
är enligt Ingram (1989) fortsatt intressanta, både som utgångspunkt och som 
komplement till dagens forskning, just för att de är så detaljerade och ger en 
helhetssyn på språkutvecklingen. Enskilda dagboksstudier har publicerats även 
senare, till exempel Smiths detaljerade beskrivning av ett barns fonologiska 
utveckling (Smith, 1973). I dagboksstudierna betonas naturligt det individuella 
barnet. Generella fenomen i språkutvecklingen diskuteras, men varje barns 
individuella språkutveckling är utgångspunkten. Det samlade intrycket av dag-
boksstudierna är att språkutveckling framstår som ett fenomen som i hög grad 
karakteriseras av individualitet och variation (Ingram, 1989; Menn & Stoel-
Gammon, 1996). Perspektivet i min studie har likheter med dagboksstudiernas 
perspektiv. Min utgångspunkt var varje barns individuella strategier i sitt 
talande.  
 

3.2 Normalutvecklingen 

Efter första världskriget förändrades forskningens metoder och inriktning, 
mycket beroende på att behaviorismens idéer fick genomslag, bland annat 
genom Watsons verk Behaviorismen (1929). Inom behaviorismen betraktas barnet 
som passivt och styrt av sin omgivning. Barnets utveckling ses som helt 
beroende av vad som erbjuds i miljön. Barnet bidrar till sin egen utveckling med 
sina medfödda reflexer, resten av utvecklingen är stimulansens verk (Watson, 
1929). Behaviorismen påverkade forskningen kring barns språkutveckling. En 
strävan blev att beskriva och förstå barnets språkutveckling som ett resultat av 
betingelser i uppväxtmiljön. Man ville nu studera många barn i samma ålder för 
att hitta gemensamma mönster och kunna ge en tydlig beskrivning av 
utvecklingsstegen i normal språkutveckling (Ingram, 1989).  
 
Mot slutet av 1920-talet vidtog ”de stora samplens period” (Ingram, 1989). De 
barn som valdes ut till dessa studier valdes med stor noggrannhet för att man 
skulle kunna ha kontroll över miljöeffekter. Stora grupper barn i definierade 
åldrar bedömdes och resultaten sammanställdes (2-åringar för sig, 3-åringar för 
sig, och så vidare). Forskningen genomfördes med hjälp av systematiska 
observationer, ofta genom olika testförfaranden. Genom strukturerade tester 
med särskilt utvalda testledare (inte föräldrar) menade man att man fick bra 
kontroll över betingelserna då data samlades in (Ingram, 1989). Ett sådant 
arbete är Templins studie från 1957, där 480 barn i åldrarna 3 till 8 år ingår. Det 
uttalade syftet med studien är att få fram normativa data kring språkutveckling. 
Som resultat beskrivs en utvecklingsordning vad gäller artikulation av språkljud, 
ljuddiskrimination, ordförråd och yttrandelängd. Barnet betraktas i Templins 
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studie som förhållandevis passivt i sin egen språkutveckling. Skillnader mellan 
olika barns kompetens förklaras främst utifrån uppväxtmiljön och den 
stimulans barnet erhållit (Templin, 1957). De mått som användes i de stora 
studierna från sent 1920-tal fram till sent 1950-tal är sådana mått som går att 
kvantifiera, som ordförråd, yttrandelängd och fonemuppsättning. Forskningens 
metoder var anpassade till det fenomen man ville komma åt, det gemensamma i 
barns språkutveckling, och inte individuella utvecklingsbeskrivningar (Ingram, 
1989). Det fenomen man uppmärksammade i datainsamlingsprocessen var det 
språk barnet producerar, det som för en forskare går att direkt iaktta. Barnet 
själv kan sägas ha rollen att ”leverera” det objekt forskaren vill studera. I min 
studie ville jag förstå det individuella barnets talande. Talets struktur och form 
är då intressanta för mig, men de är det framför allt i relation till det talande 
barnet.     
 

3.3 Språket i sig 

Jakobsons publicerade 1941 Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze (i 
engelsk översättning Jakobson, 1968). Detta arbete innebar en viktig milstolpe 
särskilt för studiet av barns talutveckling, men även för studiet av 
barnspråksutveckling generellt. Jakobson utgår från studier av ett stort antal 
barn och för i arbetet fram ett antal antaganden kring barns utveckling av 
språkljud. Hans idéer fick mycket stor spridning. Jakobson betonar det 
lingvistiska perspektivet och språket som system. Jakobson betonar de 
universella dragen i språkutvecklingen och att alla barns språkutveckling, 
oavsett modersmål, sker enligt en gemensam tillägnandeordning (Jakobson, 
1968). Språk- och talutveckling kan här beskrivas som en form av 
problemlösning. Problemlösningen sker dock inte utifrån individuella strategier 
utan utifrån universella och systembestämda principer. 
  
Det lingvistiska perspektivet betonades ytterligare som en följd av ett menings-
utbyte mellan Skinner och Chomsky under senare delen av 1950-talet. Skinner 
publicerade 1957 i Verbal Behavior sin argumentation för att just språkförmågan 
är något som lärs in, och som inte är medfödd. Han menar, precis som Watson 
1929, att barnet utvecklar språk som en följd av positiv förstärkning (Skinner, 
1957). Denna inställning bemöttes av Chomsky 1959 i tidskriften Language 
(refererad i Ingram, 1989). Chomsky hävdar att människans förmåga att 
utveckla språk är medfödd och att språk är för komplicerat för att läras in på 
det sätt som Skinner beskriver. Chomsky utvecklade sina tankar i ett flertal 
skrifter, bland annat i samband med en stor konferens kring barnspråk i 
Dedham 1961 (Bellugi & Brown, 1964). Chomsky menar att det språk barnet 
möter hos sina samtalspartners under uppväxten är alltför ofullständigt och 
grammatiskt inkorrekt för att kunna fungera som verktyg för att barn ska lära 



 22 

sig behärska språket med hela dess regelverk. (Chomsky, 1964). Vid 
konferensen i Dedham deltog ett stort antal barnspråksforskare, och Ingram 
(1989) menar att i och med denna konferens fick forskningen kring barns 
språkutveckling en tydlig koppling till lingvistisk teori.  
 
Chomsky introducerade begreppet LAD (Language Acquisition Device) som 
något specifikt för människan, en särskild medfödd funktion för att lära språk. 
Lingvistiken betraktas här som en del av kognitionspsykologin. Språket ses ändå 
som något som kan utvecklas tämligen oberoende av andra kognitiva 
färdigheter. (Chomsky, 1969). Chomsky betonar särskilt människans förmåga 
att bemästra grammatiska strukturer och lanserade den generativa grammatiken 
eller transformationsgrammatiken. I denna modell görs tydlig åtskillnad mellan 
en underliggande kompetensnivå, djupstrukturen, och utförandenivån, 
ytstrukturen (Chomsky, 1973). Barnets produktion kan förklaras som 
tillämpning av specifika regler som verkar mellan djup och yta. Denna bild, med 
barnet som en ”regeltillämpare” har likheter med Jakobsons syn på barnet då 
det gäller fonologisk utveckling. Lenneberg (1967) beskriver språklig förmåga 
som en fråga om mognad, på samma sätt som förmågan att sitta och att gå. 
Han menar också att det faktum att personer med utvecklingsstörning kan 
utveckla språk, tyder på att kognition och språkutveckling är två skilda 
fenomen, vilket han menar stödjer hypotesen om en särskild medfödd funktion 
för språk, LAD. 
 
Frågan om relationen mellan det medfödda och det inlärda då det gäller språk-
förmågan har varit ett ständigt närvarande inslag i diskussionerna kring barn-
språk alltsedan Chomskys inlägg 1959. I en diskussion initierad av MacWhinney 
2004 i tidskriften Child Language ägnas detta innehåll stort utrymme. Intresset 
för huruvida förmågan att lära språk är medfödd eller en följd av stimulans i 
miljön, kan beskrivas som ett intresse för vad som orsakar språkutveckling, 
vilka faktorer som ligger bakom och kan förklara att barn utvecklar språk.. I 
min studie är frågor om det inlärdas eller medföddas roll inte centrala, och inte 
heller vad som orsakar språkutveckling. Jag ville i min studie försöka förstå det 
som händer i stunden, vad barnen gör i sitt talande. I detta ligger underförstått 
att jag framför allt ser barnets egen förståelse och aktivitet som viktiga. Mitt 
grundperspektiv innebär att jag också ser både medfödda faktorer och miljö-
faktorer som betydelsefulla för barnets tal- och språkutveckling. 
 

3.4 Utvecklingsprocessen  

Lanserandet av den generativa grammatiken ledde till ett ökat intresse för 
forskning kring barns språkutveckling, och då särskilt den tidiga utvecklingen av 
syntax (satsstruktur). Under 1960-talet publicerades flera arbeten som var 
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inriktade mot formella beskrivningar av barns syntaxutveckling (Söderbergh, 
1988). MLU-begreppet (mean length of utterance) som ett universellt mått på 
syntaxutveckling introducerades av Brown (1973). MLU-måttet innebär att 
barnets syntaxutveckling beskrivs utifrån en beräkning av medelvärdet av det 
antal morfem (betydelsebärande enheter) som förekommer i barnets yttranden. 
Med hjälp av MLU-måttet kan olika stadier i barnets syntaxutveckling 
identifieras. MLU-måttet används än idag frekvent som matchningsinstrument i 
studier där olika grupper av barn jämförs (t.ex. Hwang & Windsor, 1999; Seung 
& Chapman, 2004). Mycket forskning under 1960- och 70-talet bottnade i ett 
stort intresse för språket i sig. Lingvistiskt inriktade forskare sökte efter 
universella grammatiska drag som skulle gälla för alla världens språk. 
Söderbergh (1988) menar att detta i sin tur ökade intresset för barnets språk-
utveckling. Genom att studera den grammatiska utvecklingen hos barn med 
olika modersmål sökte man efter universella språkliga fenomen (Söderbergh, 
1988).  
  
Som en följd av intresset för språkutvecklingsprocessen förändrades tillväga-
gångssättet i forskningen. En ny typ av studier utvecklades, longitudinella 
studier där man följde ett begränsat antal barn under lång tid. Dessa 
longitudinella studier skiljer sig från de tidigare longitudinella dagboksstudierna 
i det att de är mer systematiska och att de barn som studeras sällan är 
forskarens egna barn. Ofta följs tre-fyra barn under en längre tid. Data samlas 
in regelbundet, genom systematiska visiter då barnens tal spelas in. I dessa 
studier samlas det in mer tal från varje enskilt barn än i de tidigare stora 
studierna (Ingram, 1989). Vissa forskare kritiserade fokuseringen på de formella 
sidorna av språkförmågan, och menade att man också måste ta hänsyn till 
övriga faktorer och se språket i sitt sammanhang (Lange, 1986). I sin avhandling 
Language development redogör Bloom (1970) bland annat för barns utveckling av 
grammatik. Hon inför något nytt genom att relatera barnets grammatiska 
uttryck till det sammanhang, den situation, där yttrandet sker. Hon menar också 
att då barnens uttryck systematiskt skiljer sig från vuxennormen kan det inte 
beskrivas som att barnet gör fel eller misslyckas i sitt uttryck. Barnet ger uttryck 
för sin systematiska förståelse, och för ett språk i utveckling, inte ett språk som 
kännetecknas av att det missar målet (Bloom, 1970).  
 
Under 1960- och 70-talet ökade forskningen kring semantik, språklig funktion 
och social kontext. Som ett resultat av det ökade intresset för det semantiska 
innehållet i de tidiga satserna kom Fillmores kasusgrammatik. De tidiga 
satsernas innehåll relateras här till kognitiv utvecklingsnivå och till barnets 
förståelse snarare än till en medfödd förmåga till språkutveckling. Innehållet i 
de tidiga satserna och hur de kodas, anses avspegla barnets förståelse av sin 
omvärld, och betraktas inte som en tillämpning av kategoriska regler för sats-
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struktur. Språkutvecklingen beskrivs inte som en egen process, utan som en 
process som är integrerad med den kognitiva utvecklingen (Fillmore, 1968; 
1987). I och med arbeten som Blooms och Fillmores framträder barnet som 
mer aktivt delaktigt i sin egen språkutveckling. Vad som sker i stunden och på 
vilket sätt barnet förstår sin omvärld, påverkar barnets produktion av språk. 
Barnets egen förståelse lyfts fram och barnet betraktas som medskapare i sin 
egen språkutveckling. För mitt arbete är detta ett mycket intressant perspektiv. 
Jag var intresserad av att förstå talandet i sitt sammanhang. Genom att studera 
hur talandet kan förstås som en del av hela situationen och kombinera 
situationens lingvistiska komponenter med annat som var närvarande försökte 
jag få en fördjupad bild av talandet.  
 
Forskning som betonar själva utvecklingsprocessen är fortsatt en stark tradition. 
Forskning kring utveckling av ordförråd hos små barn (bl.a. Berglund & 
Eriksson, 2000; Eriksson, Westerlund & Berglund, 2002), kring utveckling av 
grammatiska och lexikala egenskaper av språket (bl.a. Plunkett & Strömqvist, 
1990; Strömqvist, 1997) liksom forskning som berör hur invandrarbarn lär sig 
ett andra språk (bl.a. Håkansson, 2001) uppmärksammar på olika sätt utveckling 
och förändring av det språkliga uttrycket. 
 

3.5 Interaktionen 

Samtidigt som forskningsintresset på 1960 och -70-talet breddades till fler 
aspekter av språket än dess form och struktur, ökade också intresset för 
interaktionen och språkanvändningen (Söderbergh, 1995). Inom detta 
perspektiv betonas de kommunikativa sammanhang barnet deltar i. Man 
studerar mer ingående hur barnet är med och skapar sin egen språkutveckling, 
och söker också finna vägar att beskriva hur den sociala interaktionen påverkar 
utvecklingen. Under 1970-talet publicerades studier som var inriktade på de 
interaktionella aspekterna i barns språkutveckling och ömsesidigheten i små 
barns kommunikation med vuxna. Ett viktigt verk är Learning how to mean  av 
Halliday (1975). Halliday följer ett enda barn, Nigel, mycket noga från nio 
månaders ålder. Halliday menar att språk lärs i dialog, och att barnet själv aktivt 
skapar mening utifrån erfarenheter av de samtal han eller hon deltar i. Barnet 
tillägnar sig ett system av mening och innebörder långt innan han eller hon 
använder sig av talade ord. Interaktionsforskningen handlar mycket om hur 
barnet redan från späd ålder deltar i konstruerandet av samtalssekvenser, och 
att barnet i hög grad själv bidrar. Under lång tid hade Piagets egocentricitets-
begrepp varit dominerande. Piaget ser det späda barnet som egocentriskt och 
utan förmåga att relatera till andra (Piaget, 1977). Interaktionsforskningen har i 
mycket varit i opposition till denna syn. Trevarthen (1979) menar att det lilla 
barnet själv skapar sociala situationer. Trevarthens forskning visar bland annat 
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hur mödrar imiterar och anpassar sig till sina små barn i den tidiga 
interaktionen. Barnets eget perspektiv betonas, hur barnet själv förstår och 
agerar utifrån sina erfarenheter. I Sterns Spädbarnets interpersonella värld (1991, 
första utgåvan 1985), utgår beskrivningen från det lilla barnets upplevelser av att 
befinna sig i relation med andra människor.    
 
Begreppet Child Directed Speech, CDS, används ofta för att beskriva hur 
vuxna anpassar sitt sätt att tala till och kommunicera med små barn (bl.a. Snow, 
1986). Snow menar att då man vill studera barns talutveckling måste man också 
studera det tal barnet möter i dialogen. Hon beskriver hur de vuxna i samspel 
med barn intuitivt anpassar sitt taltempo, sitt ordval och sin grammatik för att 
lyfta fram vissa aspekter och lära barnet (Snow, 1977; 1986). Andra menar att 
CDS är ett uttryck för att den vuxne till varje pris vill behålla interaktionen med 
barnet. Cross (1977) beskriver CDS som ett en förenkling för att öka begriplig-
heten och underlätta dialogen. Fernald (2000) menar att CDS inte bara handlar 
om att specifikt tala och artikulera tydligare, utan till stor del om att öka 
redundansen i det totala uttrycket, så att budskapet blir möjligt att förstå även 
för den som är i början av sin språkutveckling. Samspelet mellan barn och 
vuxen som en viktig drivkraft för att föra språkutvecklingen framåt lyfts också 
fram av Söderbergh (1988). Hon, liksom många andra barnspråksforskare inom 
den interaktionistiska traditionen, är starkt inspirerad av Vygotskijs5 perspektiv 
med den vuxne som en inkännande ledsagare i barnets utveckling (Vygotskij, 
1999b). I kommunikation mellan vuxen och barn anpassar sig de vuxna till 
barnet, men även det lilla barnet själv tar stort ansvar för att samtalet förs 
framåt (bl.a. Bateson, 1975; Halliday, 1975; Bullowa, 1979; Trevarthen, 1979). 
Den vuxnes tal kan ses som en mycket specialiserad anpassning till barnet, både 
till barnets uttryck och det som barnet själv riktar sig mot och förstår. Snow 
(1986) menar att det också kan uttryckas som att barnet ger mamman vinkar 
om när och hur hon kan gå vidare. Med Snows beskrivning träder barnet fram 
som aktivt, inte bara i aktiviteten att kommunicera, utan också i processen att 
föra sin egen språkutveckling framåt. 
 
Inom det interaktionistiska perspektivet betonas imitationen som ett grund-
läggande sätt att dela uttryck med en annan människa och som en viktig 
aktivitet i språkutvecklingen (Bloom & Lahey, 1978). Bloom och Lahey (1978) 
refererar forskning av Bloom, Brown och Slobin som antyder att många barn 
framför allt imiterar sådant de just håller på att lära sig men som ännu inte är 
helt etablerat i deras egna spontana uttryck. Valian, Prasada och Scarpa (2006) 
visar att om barnet kan ha en chans att förutse det språkliga innehållet i det som 
imiteras, är imitationen mer framgångsrik. Mycket tyder på att imitationen är en 
                                                 
5 I texten följer jag den i Sverige auktoriserade namnformen Vygotskij. I litteraturlistan förekommer 
även formen Vygotsky. 
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aktiv process där barnets egna språkliga strategier och barnets förståelse 
kommer till uttryck. Barn omges ständigt av andras tal. En imitation säger något 
om hur barnet uppmärksammar sitt eget tal i relation till andras tal. Därför såg 
jag imitationen som ett fenomen av betydelse i min studie. 
 

3.6 Olika uttryckssätt 

Skriftutvecklingen som en integrerad del i språkutvecklingen lyfts fram av bland 
andra Söderbergh (1971, 1988). Hon menar att barn lär sig det som erbjuds i 
omgivningen. Om barn i tvåårsåldern finns i en skriftspråkligt stimulerande 
miljö så lär de sig vid denna ålder läsa och skriva på liknande sätt som de lär sig 
tala i en talspråkligt stimulerande miljö. Huvudvikten läggs vid meningsfylld 
läsning och inte vid avkodningsteknik. Det lilla barnet utvecklar sin förmåga då 
förutsättningarna finns i den omgivande miljön. Skriftspråkskompetens som en 
del av den totala språkutvecklingen och som något som lärs i interaktion med 
andra betonas idag av många forskare (bl.a. Hagtvet, 1993, 2003; Liberg, 1990, 
2006).   
 
Klima och Bellugi hör till de forskare som, med början under 1970-talet, gjort 
viktiga insatser då det gäller döva barns språkutveckling och synen på tecken-
språk. Tidigare hade teckenspråk betraktats som något sekundärt, och det talade 
språket som det primära (Bellugi, 1980b). Nu höjdes teckenspråkets status som 
ett självständigt språk och det gjordes också många intressanta iakttagelser som 
uppmärksammar likheter i de båda språkens organisation. Till exempel har såväl 
talspråk som teckenspråk en fonologisk och en grammatisk organisationsnivå. I 
båda finns ett begränsat antal enheter, fonem för tal respektive kirem för 
tecken, och en uppsättning regler för hur enheterna kan kombineras (bl.a. 
Bellugi, 1980a; Poizner, Klima & Bellugi, 1987). Genom att studera ”slips of the 
hand” har man sett att oavsiktliga felutföranden då det gäller tecken inte är 
slumpmässiga utan i hög grad regelstyrda på samma sätt som ”slips of the 
tongue” vid tal. Likheter i barns språkutveckling då det gäller tecken och tal är 
slående. Skillnaden ligger framför allt i att tecknen har en mer spatial 
organisation och att talet är mer sekventiellt organiserat (Bellugi, 1980b; Poizner 
et al., 1987). 
  
Forskning kring små barns uttrycksrepertoar har visat att många hörande barn 
utrycker symboliska handtecken innan de uttrycker sina första talade ord 
(Shore, Bates, Bretherton, Beeghly & O’Connell, 1994). Meier (2000) menar 
också att man kan se ”manuellt joller” hos såväl hörande som döva barn. Med 
joller avses här att uttrycket inte har någon direkt refererande funktion, utan 
uttryckandet i sig står i centrum. Meier hänför det manuella jollret till den 
generella motoriska utvecklingen och menar att det finns stora likheter mellan 
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tecken och tal i barnets förspråkliga utveckling. Hörande barn som växer upp i 
en tecknande miljö uttrycker sina första tecknade ord avsevärt tidigare än vad 
barn i en talande miljö uttrycker sina första talade ord. Detta antas bero på 
modaliteten i uttrycket (Bonvillian, Orlansky, & Folven, 1994). Goldin-Meadow 
och Morford (1994) och Guidetti (2005) beskriver hur den tidiga 
gestanvändningen hos hörande barn kan betraktas som en övergångsform som 
stöttar utvecklingen av talade ord. Capirci, Iverson, Montanari och Volterra 
(2002) diskuterar relationen mellan tal, tecken och gester i små barns uttryck. 
De studerade både barn som växer upp i tecknande och i icke-tecknande 
miljöer. De framhåller att både tecknade och talade ord har ett underliggande 
lingvistiskt system som gester inte har. Detta syns i barnens uttrycksrepertoar 
på så sätt att enkla satser bestående av ”tecken + tecken” eller ”talat ord + talat 
ord” utvecklas först efter det att barnen använt sig av olika kombinationer av 
gest, tecken och talat ord (Capirci et al., 2002).  
 
De barn vars tal jag studerade har sedan späd ålder erbjudits både tecken och 
tal, genom att de vuxna i barnens omgivning i sin vardagliga kommunikation 
förstärkt sitt talande med tecknande till vissa ord och också genom att barnen i 
lekens form fått explicit teckenundervisning (såväl som talundervisning), enligt 
en pedagogisk modell, utvecklad av Johansson (1988, 1990, 1996a). För dessa 
barn har alltså tecknandet funnits som ett vardagligt uttryckssätt under hela 
deras uppväxt. I mitt arbete var det därför angeläget att studera om, och i så fall 
hur, barnen använder tecken som uttryck.    
 

3.7 Talutvecklingen - en del i språkutvecklingen 

Talutvecklingen är en integrerad del i språkutvecklingen. Jag valde i min studie 
att särskilt uppmärksamma talandet, och vill därför också diskutera forskning 
som mer specifikt gäller barns talutveckling. 
 
Utveckling av olika perspektiv angående synen på barns talutveckling har följt 
den utveckling som berör synen på barnets hela språkutveckling. Så publicerade 
till exempel Mowrer (refererad i Ingram, 1989) en behavioristisk teori kring tal-
utveckling 1960. Här beskrivs talutvecklingen som ett resultat av hur modern 
förstärker vissa och utsläcker andra beteenden hos barnet I och med 
publiceringen av Jakobsons (1968) och Chomskys (1964, 1969) arbeten för-
skjuts intresset mot relationen mellan en underliggande fonologisk nivå och en 
fonetisk nivå, det uttryckta talet. Jakobson beskriver barnets ljudutveckling som 
diskontinuerlig, det vill säga barnets ljudproduktion under jollerperioden 
bedöms vara skild från ljudproduktionen i talutvecklingen. Jakobson menar att 
alla barn, oavsett vilket språk som finns i omgivningen, jollrar på samma sätt. 
Jollrandet ses främst som en genomgång av artikulationsapparatens möjligheter 
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och inte som ett sätt att uttrycka innehåll. Den tidiga talljudsutvecklingen, då 
barnet uttalar ord och inte joller, menar Jakobson sker efter universella 
principer, då barnet också skolas in i den språkljudsmiljö han eller hon befinner 
sig i. Ett exempel på universell princip är principen om maximal kontrast, som 
innebär att  de ljud som uppvisar störst kontraster, främst perceptionsmässigt, 
först lärs in av det lilla barnet. Senare i talutvecklingen lär sig barnet att 
bemästra allt finare kontraster. Principen om maximal kontrast kan förklara 
sådant som att små barn tidigare lär sig uppfatta och producera skillnaden 
mellan [a] och [i] än mellan [y] och [i]. Barn i olika språkmiljöer antas genom ett 
analytiskt förhållningssätt lära sig vilka specifika drag som är viktiga för 
betydelseskillnad i det talade språk som finns i omgivningen. Jakobson menar 
att barnet utgår från enskilda språkljud (fonem) eller egenskaper hos språkljud 
(särdrag) och under utvecklingen sammanfogar dem till allt större enheter. I 
Jakobsons arbeten betonas det talade språket som ett system och en struktur 
och hur barnet lär sig bemästra detta system. Ett grundantagande är att det 
finns en universell utvecklingsgång, oavsett vilket språk som finns som moders-
mål i barnets omgivning (Jakobson, 1968). Även om Jakobsons specifika 
antaganden idag är ifrågasatta så bidrar hans arbete fortsatt till förståelsen av 
hur talutveckling går till. Den ursprungliga teorin utvecklades vidare av både 
Jakobson själv och av andra forskare. Moskowitz (1973) teoriutveckling innebär 
att barnets process beskrivs som att gå från större enheter, som intonation över 
hela meningar, till allt mindre, i form av stavelser och ord till enskilda segment . 
 
Under perioden då intresset var stort för den generativa grammatiken 
presenterades även en modell för en generativ fonologi The Sound Pattern of 
English (Chomsky & Halle, 1968). I den generativa fonologin betonas, precis 
som i den generativa grammatiken, två skilda representationsnivåer för talet, en 
abstrakt, underliggande kompetensnivå och en konkret utförandenivå. Mellan 
dessa två nivåer verkar fonologiska regler. Reglerna avgör hur en viss abstrakt 
representation uttrycks i talet. The Sound Pattern of English beskriver det engelska 
språket som system, och inte barnets talutveckling. Flera olika generativa 
fonologibeskrivningar med ett utvecklingsperspektiv följde. Stampe (1979) 
publicerade Natural Phonology som delvis också kan ses som en vidareutveckling 
av Jakobsons modell. Stampe menar att barnets ljudutveckling kan betraktas 
som en naturlig del av den biologiska utvecklingen och av att kroppen blir allt 
skickligare på att utföra de rörelser som krävs för talandet. Tidig ljudproduktion 
karakteriseras av grövre rörelser och talutvecklingen innebär att allt finare ljud-
skillnader behärskas. Barnets sätt att producera talljud kan med denna modell 
beskrivas som verkan av naturliga fonologiska regler. Till exempel är det 
motoriskt enklare att producera ett klusilt än ett frikativt ljud, vilket kan förklara 
processen ”stopping” ( t.ex. då ordet ”sol” uttalas ”tol”) som en naturlig 
process med Stampes terminologi (Stampe, 1979). Jakobson hade inte lyft några 
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produktionsbegränsningar i sin teori om tidig talproduktion, utan diskuterade 
framför allt barnets förmåga till perception. Enligt Stampe producerar barnet 
modifierade versioner av det vuxna systemet. Barnet kan inte sägas ha ett eget 
system, utan det betraktas som förenklingar av det vuxna systemet (Stampe, 
1979). 
 
Även Smith (1973) applicerar ett generativt synsätt på talutveckling, men han 
betonar mer barnets egen aktivitet. Han menar att barnets utveckling kan ses 
som ett hypotestestande, där hypoteserna för uttalsregler under utvecklingen 
alltmer närmar sig de regler som gäller för vuxenuttal. Smith ser inte 
individuella motoriska artikulationsbegränsningar som avgörande för barns tal-
utveckling, utan ser realiseringsreglerna som ett universellt fenomen. Han 
menar också att mycket talar för att barn percipierar vuxnas ord på ett betydligt 
mer avancerat sätt än de själva producerar talade ord och att de därmed har en 
underliggande, abstrakt representation som är vuxenlik. Realiseringsreglerna 
verkar när den underliggande representationen ska omsättas i barnets 
fonologiska system och i barnets talproduktion (Smith, 1973). Waterson (1971) 
presenterade en prosodisk fonologi. Hon betonar att barnets talproduktion bör 
betraktas som något holistiskt, och som något som är starkt förankrat i  barnets 
perception. Hon menar att barnet uppmärksammar specifika frekventa vuxen-
yttranden i sin omgivning, och att barnet också särskilt noterar vissa aspekter av 
dessa yttranden. Det betyder att varje barns utveckling är individuell utifrån 
vilka yttranden som förekommer i miljön, och utifrån vad barnet lägger märke 
till. Det finns ingenting som säger att just enskilda segment, som språkljud, eller 
egenskaper hos segment skulle vara särskilt framträdande för barnet. Det finns 
till exempel mycket som talar för att barn särskilt uppmärksammar intonations-
konturer.  
 
Watersons ståndpunkt, som stämmer överens med Moskowitz tidigare nämnda 
teori, att inte se fonemet som ”universalenhet” i talspråksutveckling, har fått 
stor genomslagskraft i senare forskning om talutveckling (MacNeilage, 1997). 
Waterson betonar också barnets perception som annorlunda än den vuxnes och 
att detta i hög grad påverkar barnets produktion. Hon menar att barnets system 
inte ska ses som en bristfällig vuxenkopia, utan som ett system i sig, som kan 
förstås utifrån hur barnet percipierar andras tal (Waterson, 1971). Även den 
icke-linjära eller metriska fonologin (Goldsmith, 1990) överger segmentet som 
universell enhet för fonologisk utveckling. Teorin kan betraktas som en 
utveckling av den generativa fonologin. Ord beskrivs utifrån en hierarkisk träd-
struktur där relationen mellan olika stavelsers betoning ses som det avgörande 
för hur de enskilda segmenten uttalas och hur barnets talutveckling kan förstås. 
Frågan om vad som ska betraktas som en grundläggande inlärningsenhet har 
diskuterats livligt inom barnfonologin. Många forskare menar att vad som är 
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den grundläggande enheten varierar med språkutvecklingen och att till exempel 
de första femtio orden är fonologiskt organiserade efter ett annat system än då 
ordförrådet växer. Mycket talar för att barn använder en helhetsstrategi i den 
tidiga ljudutvecklingen, där hela ord kan vara den minsta enhet barnet laborerar 
med. Denna helhetsstrategi ersätts senare i talutvecklingen av ett mer analytiskt 
förhållningssätt (Ferguson & Garnica, 1975).  
 
Ferguson med kollegor, i Stanford Child Phonology Project 1968-1988, 
utvecklade en del av talspråksforskningen mot ett mer kognitivt perspektiv. I 
denna inriktning tas större hänsyn till individuella skillnader i talutvecklingen 
och barnet betraktas som en aktiv problemlösare i sin talutvecklingsprocess. 
Fonetiska faktorer, det som barnet konkret gör, betonas också mer än tidigare 
(bl.a. Ferguson & Farwell, 1975). Genom att tala skaffar sig barnet erfarenheter 
för det fortsatta talandet och bygger upp sitt egen fonologiska system.  
 
Sachs (1977) menar att barnet deltar i vokal konversation långt innan det 
använder sig av talade ord. De kvaliteter som barnet själv använder i sin vokala 
kommunikation är sådana aspekter som föräldern använder. Man har till 
exempel studerat tonhöjdsaspekter. Det barnet möter och percipierar i den 
direkta dialogen ses som betydelsefullt för barnets egen produktion. Detta 
perspektiv har mycket gemensamt med Watersons (1971) tidigare nämnda 
prosodiska fonologi. Studier av barn som börjat utveckla talade ord visar också 
att barnen mer aktivt uppmärksammar ord som stämmer med de uttalsmönster 
de själva använder. De är mer intresserade av ord som ligger inom räckhåll för 
dem att själva producera. Detta visar sig även i imitationsstudier. Barnen är mer 
intresserade av att imitera sådant som stämmer överens med deras eget sätt att 
uttrycka sig (Sachs, 1977). Barnets egen repertoar styrs i hög grad av vad som 
över huvudtaget uttalas, vad som barnet uppmärksammar och är intresserat av 
att uttala. Talandet påverkas av det sammanhang där det förekommer och av 
relationen mellan barnets perceptions- och produktionsförmåga i varje ögon-
blick (Menn & Stoel-Gammon, 1996). Relationen mellan perception och 
produktion är ett av de grundteman som Vihman (1996) menar alltid har syssel-
satt forskningen kring talutveckling. Under 1970-talet studerades spädbarns 
perception frekvent och man kunde konstatera att barn tidigt kan identifiera 
mycket små skillnader i talljudskvalitet. Denna typ av perceptionsforskning var 
dock inte kopplad till barnets egen ljudproduktion.  
 
Under 1980- och 90-talet har forskning om talutveckling alltmer närmat sig ett 
biologiskt och fonetiskt perspektiv. Minskade begränsningar i perceptuella och 
motoriska processer söks som förklaringar till talutveckling. Utförandet har 
kommit i centrum. Locke (1996) menar att barnet inte lär sig språk och tal som 
något externt som internaliseras, utan att talutvecklingen innebär ett komplext 
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samspel mellan barnets kroppsliga (neurologiska, motoriska, perceptuella) 
utveckling och de erfarenheter barnet gör i samspel med andra. Samma 
perspektiv förs fram av Davis och MacNeilage (2000). De menar att traditionen 
att skilja mellan produktion och perception gör det svårt för oss att förstå 
talandet. De använder begreppet ”embodiment” och menar att den totala 
kroppsliga aktiviteten måste tas med i beräkningen för att vi ska förstå det lilla 
barnets talutveckling. Barnet lär sig från sina egna erfarenheter av att tala, och i 
dessa erfarenheter går det inte att skilja produktion från perception. 
Produktionen verkar också påverkas mer än vi tidigare trott av erfarenheter från 
det egna talandet, sannolikt mer än av percipierandet av andras talande (Menn 
& Stoel-Gammon, 1996; Davis & MacNeilage, 2000). Även skillnaden mellan 
en kognitiv, abstrakt fonologisk nivå och en konkret och kroppslig fonetisk 
nivå menar Lindblom (2000) är en konstruktion. För det lilla barnet är inte 
fonologin abstrakt. Talandet startar i beteendet, i talandet självt. Det som vi 
talar om som en abstrakt struktur är i grunden helt konkret (Lindblom, 2000).  
 
Barnets biologiska begränsningar, perceptuellt, kognitivt och utförandemässigt, 
i kombination med de helhetsintryck barnet får av andras tal, kan ses som en 
sorteringsmekanism som ledsagar barnet i talutvecklingen. Det räcker inte att 
uppmärksamma den specifika talsignalens akustiska egenskaper för att förstå 
hur det lilla barnet lär sig tala. Lacerda (2003) framhåller att det totala, 
”ekologiska” sammanhang där barnet erfar tal, och barnets tidigare erfarenheter 
också måste tas med i beräkningen. Den vuxnes övertolkningar som svar på det 
lilla barnets vokalisationer kan ses som en vägledning som hjälper barnet att 
förstå vad som är konstant och därmed avgörande för talet (Lacerda, 2003). 
Lindblom (1997) beskriver talutveckling som en självorganiserande process, och 
som en samverkan mellan vad barnet hör och vad barnet gör. Ljudföljder som 
barnet med lätthet producerar och som uppmärksammas positivt av vuxna, 
upprepas gärna av barnet. I det perspektiv som företräds av bland andra Davis, 
MacNeilage, Lacerda och Lindblom kombineras tydligt specifika fonetiska fynd 
med såväl interaktionistiska som biologiska och kognitiva aspekter på 
talutvecklingen. Talandet och talutvecklingen förstås som något som utgår från 
och definieras av det enskilda barnet med sina erfarenheter och egenskaper.  
 

3.8 Forskningens metoder – forskningens resultat 

De allra första dagboksstudierna har ett helhetsperspektiv på barnets utveckling. 
Om man undantar dem, kan utvecklingen av forskning kring barns tal- och 
språkutveckling sammanfattas som att intresset har vidgats från en uppmärk-
samhet på det specifikt språkliga uttrycket till uppmärksamhet på flera olika 
aspekter i det större sammanhang där tal- och språkutveckling sker. Det gäller 
såväl lingvistiska, kognitiva, psykologiska, biologiska som interaktionella 
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aspekter. Intresset har också skiftat från ett sökande efter det gemensamma och 
det universella i alla barns språkutveckling till studium av mångfald och 
variation. Då det gäller forskning kring talutveckling specifikt har utvecklingen 
inneburit att konkreta utförandemässiga aspekter av talandet har integrerats 
med aspekter som rör talets struktur. Forskningen har blivit alltmer 
tvärvetenskaplig och tal- och språkutvecklingen framstår som ett alltmer 
komplext fenomen.  
 
Att olika barns språkutveckling i hög grad skiljer sig åt framkommer tydligt, 
men inte alltid avsiktligt, i de tidiga dagboksstudierna. Under perioder då 
forskningens fokus är att beskriva normalutveckling eller språkutveckling som 
ett universellt fenomen, finns inget stort intresse för att uppmärksamma 
variation i ett enskilt barns språkliga kompetens och inte heller variation mellan 
olika individer. Då forskningen uppmärksammar det enskilda barnets 
kompetens blir också individuella mönster mer tydliga i forskningsresultaten. 
Hur vi går tillväga då vi studerar språkutveckling påverkar i hög grad hur 
mycket variation vi blir varse (Wells, 1986). Wells menar till exempel att större 
variation i ett enskilt barns språkliga kompetens kan komma till uttryck om 
barnet inte samspelar med en bekant vuxen, och att barnets sinnesstämning i 
hög grad påverkar vilka data vi får. Enligt Wells förväntar vi oss regelbundenhet 
och universalitet då vi studerar språk, men det är rimligt att vi i lika hög grad 
förväntar oss variation. 
 
Bates, Dale och Thal (1995) menar att språkutveckling alltid innebär variation 
och individuella mönster. De beskriver fyra olika typer av variation som de ser 
som intressanta. För det första nämner de variation i hastighet i lärandet. Vi 
accepterar att olika barn lär sig gå vid olika åldrar, utan att vi betraktar det som 
onormalt. Författarna menar att vi borde vara inställda på ännu större 
variationsvidd då det gäller språkutveckling, eftersom språkutveckling är ett mer 
komplext fenomen än gåendet och också påverkas av fler faktorer. En andra 
typ av variation är variation i relationen mellan olika aspekter av språk. För 
olika barn samverkar skilda aspekter av språkförmågan på olika sätt, vilket leder 
till individuella utvecklingsförlopp. För det tredje har också olika barn olika sätt 
att lära, och behöver utnyttja olika strategier för att utveckla sina förmågor. För 
det fjärde talar författarna om variationen inom ”atypiska” grupper (Bates et al., 
1995, s. 98) dit de räknar bland andra barn med DS. De menar att även 
variationen inom dessa grupper kan beskrivas utifrån den typiska eller normala 
variationen. De ser den som en utvidgning av den typiska variationen, vilket 
innebär att även denna variation kan förstås utifrån en teori om språkutveckling 
som innefattar variation. Det normala eller typiska barnet och den normala 
språkutvecklingen menar de är en fiktion. En trovärdig teori om 
språkutveckling måste innefatta variation (Bates et al., 1995).  
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Barnet som en viktig agent i sin egen språkutveckling lyftes i och med att 
interaktionsforskningen tog fart under 1970-talet och framåt. Campbell (1986) 
betonar att en viktig drivkraft för utveckling är det individuella barnets egen 
kommunikativa avsikt i olika sammanhang. Elbers (1988) menar att man inom 
barnspråksforskningen är överens om en syn på barnet som aktivt och hypotes-
testande i sin egen utveckling, men att detta inte kommer till uttryck i 
forskningen. Genom att det medfödda, den lingvistiska strukturen hos det 
språk barnet möter eller den sociala kontexten betonas, ges fortfarande en bild 
av barnet som passivt. Elbers menar att barnets eget aktiva bidrag ofta glöms 
bort (Elbers, 1988). Liknande synpunkter förs fram av Bloom och Tinker 
(2001). De menar att alltför mycket forskning har skrivit fram en viss språklig 
eller kommunikativ förmåga, eller barnet självt, som ett objekt. De menar att 
den viktigaste faktorn i språkutvecklingen är just det enskilda barnet, med dess 
egna subjektiva önskningar, behov och avsikter. Barnets intentionalitet, som de 
definierar som barnets tankar, avsikter och motivation, visar sig i barnets 
uttryck, handlingar och tolkningar. Barnets intentionalitet avgör också barnets 
potentiella möjligheter att delta i intersubjektiva möten. Det är barnets tolkning 
av det som sker som avgör vad barnet fortsatt har i tankarna (Bloom & Tinker, 
2001). I Bloom och Tinkers modell betonas både de kognitiva och de affektiva, 
emotionella, aspekterna. Författarna menar också att den sociala och den 
kulturella världen är integrerad i barnets intentionalitet. Barnets erfarenheter 
påverkar vilka val barnet gör, och hur uppmärksamheten riktas. De biologiska 
förutsättningarna kan ses som ramfaktorer och människor i barnets omgivning 
bidrar till motivationen för utveckling. Men det är barnet själv, som subjekt, 
som är den viktigaste agenten i sin egen språkutveckling (Bloom & Tinker, 
2001). 
 
Leontiev formulerade 1975 kritik mot hur barns tal studerades. Hans argument 
har mycket gemensamt med de argument som förs fram i Bloom och Tinkers 
(2001) intentionalitetsmodell. Leontiev hänvisar till Vygotskij och menar att tal 
måste betraktas som talaktivitet, som en handling. Handlingar styrs av motiv, 
särskilda syften, och har därför en dynamisk struktur för att kunna tjäna just 
dessa syften. Att tala är att lösa ett kommunikationsproblem. Han ser 
talaktiviteten som en följd av och underordnad problemlösandets olika faser. 
Med detta synsätt är varje barns talande och talutveckling helt beroende av 
barnets sätt att orientera sig kring de problem som uppstår i en 
kommunikationssituation och också av barnets egna förslag till lösningar utifrån 
den kommunikativa avsikten. Att studera barnets tal skilt från ett 
kommunikativt problemlösningssammanhang blir därmed ointressant, enligt 
Leontiev (1975). Bloom och Tinker (2001) menar att barnet med sina egna 
motiv, önskningar och sätt att orientera sig i situationen, måste få träda fram då 
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vi studerar tal- och språkutveckling. Barnets egen auktoritet behöver stärkas 
inom barnspråksforskningen (Bloom & Tinker, 2001). 
 

3.9 Barnens talande i denna studie 

Jag ville utgå från det barnen själva gör då de talar och försöka förstå talandet 
som problemlösning. Jag sökte efter barnens intentionalitet, men en annan 
form av intentionalitet än barnets avsiktliga och medvetna riktadhet, som 
betonas av Leontiev och Bloom och Tinker. Jag var intresserad av 
talformandet, och ville försöka förstå barnens förhållande till sitt eget talande. 
Begreppet ”embodiment” (Davies & MacNeilage, 2000) ser jag som intressant, 
och även talutvecklingen som en ”ekologisk” process (Lacerda, 2003). I detta 
perspektiv betonas talandet som en kroppslig handling där perception, 
produktion och barnets erfarenheter och förståelse inte kan skiljas åt.  
 
Jag ville försöka fånga den riktadhet som finns i relationen mellan talaren och 
talandet, just då talandet pågår. Form och struktur på det tal barnen producerar 
var för mig viktigt, eftersom jag såg det som ett uttryck för barnets ”hållning” i 
sitt eget talande. Jag ville försöka förstå barnens talande genom att komma nära 
det de själva gör, genom att utgå från handlingarna i talandet.  
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4. Teoretiska överväganden 
Talet formas utifrån en språklig gemenskap hos dem som talar samma språk 
och efter vars och ens personliga sätt att tala och kommunicera med andra. 
Talandet kännetecknas av att vi sällan har vår medvetna uppmärksamhet riktad 
mot talformandet. Vår upplevelse är att talandet fungerar automatiskt. Likafullt 
finns det någon form av riktadhet gentemot just detta talformande, eftersom 
talandet för det mesta fungerar ändamålsenligt. För mitt arbete sökte jag efter 
ett perspektiv där jag kunde fånga detta inslag av ändamålsenlighet eller 
riktadhet i talformandet.  
 
Den typ av ändamålsenlighet jag sökte innebär alltså inte avsiktlighet eller 
målinriktning. Jag sökte något annat än det som fångas i talaktsteorins illokuta 
akt (Austin, 1962; Searle, 1969). I den illokuta akten finns det en avsikt, och ett 
syfte, som talakten är ett redskap för att uppnå. Talakten kan beskrivas som 
intentionell. Även då Searle (1983) talar om den övergripande intentionella 
handlingen och handlingens intentionalitet finns det ett tydligt inslag av mål-
inriktning och avsiktlighet. Bloom och Tinker (2001) efterlyser ett perspektiv i 
barnspråksforskningen där det tas större hänsyn till barnets intentionalitet. I 
deras användning av begreppet innefattas sådant som barnets motivation, vilja 
och önskningar. Denna typ av intentionalitet ser jag också som något annat än 
det begrepp jag sökte för att kunna komma åt relationen mellan talandet och 
talaren. Jag var inte i första hand ute efter barnens motivation eller önskningar. 
Jag ville försöka förstå det barnen gör då de formar tal. 
  
I fenomenologins intentionalitetsbegrepp hittade jag ett perspektiv som jag såg 
som användbart i min studie. Intentionaliteten innebär här en allmän riktadhet 
och ett grundläggande sätt att vara som gäller för alla människor. Det är inte 
kopplat till avsiktlighet, utan till ett ”omedelbart meningsskapande”. Inom 
fenomenologin betonas människan som en intentional varelse i allt hon gör. 
Människans medvetande betraktas som intentionalt och intentionaliteten är 
alltid närvarande i människans handlingar och definierar hennes sätt att finnas 
till. Med detta perspektiv på intentionalitet kan talformandet, artikulationen, 
som vi oftast upplever som automatiskt fungerande, sägas vara intentionalt. För 
mig framstod detta som ett fruktbart perspektiv för att studera de aspekter av 
talandet jag var intresserad av. Jag ville fånga riktadheten i talformandet och 
relationen mellan talaren och talandet då talandet pågår.  
 
I följande text gör jag en översiktlig presentation av en fenomenologisk ansats 
och en genomgång av några centrala begrepp som jag anser relevanta för min 
studie. Jag diskuterar också hur det mänskliga språket och talandet kan förstås 
utifrån dessa begrepp.  
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4.1 Fenomenologisk ansats  

Den moderna fenomenologin utvecklades under tidigt 1900-tal. Edmund 
Husserl (1859-1938) räknas som dess grundare. Fenomenologins framväxt kan 
ses bland annat som en reaktion mot vetenskaplig dogmatism av olika slag. 
Fenomenologin ville vara en motkraft mot färdiga vetenskapliga förklarings-
modeller som man menade riskerade att skymma den vetenskapande 
människans blick och även dölja det faktum att vetenskapen skapas av 
människor. En gemensam nämnare för det som kallas fenomenologi kan 
sammanfattas i Husserls ord ”till sakerna själva” (Husserl, 2000, s. 20). 
”Sakerna” är här fenomen så som de visar sig för oss. Husserl hade sitt intresse 
riktat främst mot epistemologiska frågor, och såg som ett övergripande mål för 
fenomenologin att utveckla ett generellt vetenskapligt förhållningssätt. I detta 
förhållningssätt, som är gemensamt för all fenomenologi, ligger en strävan att 
låta ”fenomenen själva” komma till tals, och inte bara låta dem tala genom 
färdiga teoribyggen eller färdiga vetenskapliga metoder. Husserl skriver i 
Fenomenologins idé (1989) ”…hur kan kunskapen bli viss om sin 
överensstämmelse med de i sig existerande sakerna, ’träffa’ dem? Vad bryr sig 
sakerna i sig om våra tankebanor och om de logiska lagar som reglerar dem?” 
(Husserl, 1989, s. 41). 
  
Fenomenen, ”sakerna själva” betraktas inte som oberoende objekt, utan som 
något som finns och visar sig i relation till ett erfarande subjekt. Det 
fenomenologiska förhållningssättet innebär att man som vetenskapande 
människa riktar sig mot fenomenen så som de omedelbart erfars. Fenomenen 
innesluter i sig både det subjektiva och det objektiva, och dessa aspekter är 
ömsesidigt beroende av varandra. Det fenomenologiska förhållningssättet 
innebär också att man i sin vetenskapliga metod är följsam mot fenomenen, det 
vill säga anpassar tillvägagångssättet så man gör fenomenen rättvisa (Bengtsson, 
2005). I processen att göra fenomenen rättvisa ligger hos forskaren en strävan 
att sätta parentes kring det som står emellan forskaren själv och de fenomen 
han riktar sig mot. Forskaren måste medvetandegöra sig själv som betraktare, 
och också de vetenskapliga teorier som finns kring ”fenomenets natur”. Genom 
ett reduktionsförfarande, epochén, kan fenomenet självt göras åtkomligt. Om 
forskaren lyckas med överskridandet av världen, transcendensen, kan 
fenomenets essens bli åtkomligt (Husserl, 1989). Den riktning av 
fenomenologin som Husserl företräder brukar benämnas den transcendentala 
fenomenologin. Olika riktningar har utvecklats med den som grund, bland 
annat den existensfilosofiska riktningen. Inom denna riktning betonas de 
ontologiska frågorna och hur människans varande i världen kan förstås. 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) räknas som en av förgrundsgestalterna. 
Han såg människans olika försök att förstå den egna existensen utifrån ett 
intellektuellt eller ett empiriskt förhållningssätt som dömda att misslyckas. 
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Intellektualismen såväl som empirismen fungerar reducerande. 
Intellektualismen beskriver han som att människan försöker ”fly från existensen 
till de sagda tingens universum” (Merleau-Ponty, 2004, s. 53). Angående 
försöken att överskrida världen och att sätta parentes kring den egna 
förförståelsen, betonar Merleau-Ponty att det är en avgörande process att göra 
dessa försök.  I och med dessa försök inser vi att vi aldrig helt kan frigöra oss 
från eller ställa oss bredvid den värld vi studerar (Merleau-Ponty, 2002). Smith 
(2005) framhåller att detta inte innebär att Merleau-Ponty tar avstånd från 
epochén som sådan, men att han tar avstånd från en idealistisk tolkning av den. 
Smith hänvisar bland annat till Phenomenology of perception där Merleau-Ponty 
skriver om reduktionsförfarandet som “… the ambition to make reflection 
emulate the unreflective life of consciousness” (Merleau-Ponty, 2002, s. xvii). 
Världen är alltid närvarande och försöken till reduktion gör detta tydligt för oss. 
  
Fenomenologin är mångfacetterad och jag väljer att i texten som följer lyfta 
fram delar av teorin som jag ser som relevanta för mitt arbete. Merleau-Ponty 
betonar människan som kroppssubjekt och talandet som ett av många uttryck för 
kroppssubjektets förankring i världen, vilket gör hans perspektiv intressant för 
denna studie. 
 

Livsvärlden 

Utgångspunkten för all fenomenologi är den mänskliga existensen i livsvärlden, 
den värld som angår människan. Det är den värld där hon lever och verkar till-
sammans med andra människor och där hon gör sina erfarenheter. Det är en 
social och kulturell värld. Varje fenomen i livsvärlden har relationer till andra 
fenomen genom den gemensamma inbäddningen i kulturen och historien. 
Livsvärlden är erfarenhetsvärlden just nu för det erfarande subjektet, men den 
har också i sig det som har föregått detta nu. Det som sker och det vi erfar i 
nuet har en koppling till vad vi och andra människor erfarit tidigare (Merleau-
Ponty, 2002). Kännetecknande för livsvärlden är att den är för-reflektiv. Den är 
närvarande för oss i alla våra handlingar och erfarenheter. Det är den värld vi 
tar för given och är vana vid. Detta förgivettagande innebär att vi är riktade mot 
mening. Merleau-Ponty använder beteckningen être-au-monde, ”vara-till-världen” 
för att beskriva den mänskliga existensen. Människan är ständigt riktad mot den 
värld hon finns i, och i denna riktadhet ligger ett omedelbart och oreflekterat 
meningsskapande (Merleau-Ponty, 2004). 
   
Hur vi kan erfara ett fenomen hänger samman med de givna horisonterna. 
Erfarenheter kan medföra att våra horisonter utvecklas och förändras. Ett 
vardagligt exempel på horisontförändring är då vi förflyttar oss i rummet och 
upplever objekt från nya vinklar. Allt vi erfar påverkar vårt fortsatta erfarande. 
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Berndtsson (2001) beskriver hur den individuella livsvärldens horisonter 
förändras för människor som blir blinda i vuxen ålder. Hautaniemi (2004) 
använder begreppsparet horisontvidgning – horisontinskränkning för att 
beskriva hur barn med omfattande funktionshinder gör erfarenheter som 
utökar eller begränsar deras möjligheter till framtida upplevelser.  Livsvärlden är 
den värld som vi ser som vår och våra medmänniskors gemensamma omvärld. 
Samtidigt är vi själva en del av just denna livsvärld, vilket innebär att vi aldrig 
kan överskrida den. Vi kan aldrig ställa oss bredvid och betrakta den, eftersom 
vår utgångspunkt alltid är just livsvärlden. Den är allmänmänsklig på samma 
gång som den är enskild och situerad. Det är en kollektiv värld vi delar med 
andra, och en värld där vi angår varandra, men varje individs situation påverkar 
hurdana erfarenheter just han eller hon gör.  
 
Merleau-Ponty betonar särskilt människans kroppslighet. Den kropp, det 
kroppssubjekt Merleau-Ponty talar om, är något annat än den konkreta och 
biologiska kroppen. Kroppssubjektet innefattar hela människan, såväl den 
biologiska kroppen som människans medvetande och hennes handlingar 
(Merleau-Ponty, 2002). Livsvärlden är intersubjektiv, och det är våra kroppar 
som är förutsättningen för denna intersubjektivitet. Då vi ser andra agera blir 
den egna kroppsligheten ett sätt att förstå andras agerande, eftersom den egna 
kroppen också har möjlighet att göra det vi ser andra göra. Det som förenar oss 
med andra människor är att vi har kroppar, och att vi därför vet hur det känns 
att existera genom en kropp. Människans medvetande om sig själv betraktas 
som omöjligt om hon inte har medvetande om andra. Medvetandet om andra 
bildar bakgrund, och den enskilda människans medvetande om sig själv står 
fram som figur (Merleau-Ponty, 1973a). I livsvärlden möts egna och andras 
erfarenheter. Livsvärlden är därför ständigt både intersubjektiv och subjektiv 
(Merleau-Ponty, 2002). 
 

Livsvärld, språk och talande 
Människor erfar varandra i livsvärlden och detta är en grundförutsättning för 
kommunikation (Merleau-Ponty, 1973b). Merleau-Ponty menar att språket och 
talandet tillhör de grundläggande villkoren för existensen. I The Visible and the 
Invisible uttrycker han det som “…language is not a mask over Being, but … the 
most valuable witness to Being.” (Merleau-Ponty, 1968, s. 126). Det uttryckta 
språket, språket i användning, betonas mer än språket som system. Merleau-
Ponty menar att med Saussures (1970) definition av språk kan vi fånga språkets 
refererande funktion, men inte språket som vi erfar det, som det visar sig för 
oss i livsvärlden. Merleau-Ponty beskriver språket som en väv som vävs av dem 
som använder det sinsemellan. Språket skapar sig självt då det uttrycks. Det 
genereras ur talandet och växer fram som något meningsfullt mellan människor. 
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Ordens mening ligger i hur de skapar relation med och i världen då de används. 
Detta uttryckta och uttryckande språk kan vi aldrig helt fånga och beskriva, 
eftersom det verktyg vi använder för beskrivningen är språket självt. Lika lite 
som vi kan överskrida livsvärlden kan vi överskrida språket, enligt Merleau-
Ponty. Språket har alltid en subjektiv sida och kan inte beskrivas objektivt 
(Merleau-Ponty, 1973a; 1973b).  
 
Merleau-Ponty ser tal som ett sätt för oss att uttrycka oss själva tillsammans 
med andra. Han menar att det gäller för alla sorters tal, även för det som kallas 
avvikande tal. Vi uttrycker oss med tal i en konsert tillsammans med andra, och 
det vi uttrycker är vårt gemensamma varande. Talad kommunikation beskrivs 
som att talare och lyssnare säger tillsammans. Det att vi säger tillsammans 
innebär att språkets betydelser känns igen och blir bekanta hos både den som 
talar och den som lyssnar (Merleau-Ponty, 1973b). Han menar alltså inte att vi 
talar först och sedan lyssnar. Att tala till och att bli tilltalad ingår i en gemensam 
helhet och talandet och lyssnandet är distinkta handlingar bara då vi särskilt 
reflekterar kring dem. I det ögonblick någonting uttrycks så sammanlänkas den 
talande och den lyssnande, lyssnaren identifierar sig med den talande person 
han har framför sig (Merleau-Ponty, 1973b). Merleau-Ponty menar att vi talar 
det vi lever. I det vardagliga samtalet talar vi de initierades, de invigdas, språk. 
Människor som kommunicerar har tillgång till de betydelser som hör till den 
mänskliga kroppen och det mänskliga livet. Vad talaren säger är i en mening 
redan känt av lyssnaren. Talandet innebär igenkänning. Denna tysta och under-
förstådda relation med andra i dialogen ser Merleau-Ponty som något av det 
mest essentiella i språket (Merleau-Ponty, 1973b).  
 

Intentionalitet 
Inom fenomenologin ses intentionaliteten som något grundläggande, något 
som är närvarande i alla människans handlingar. Husserl menar att människans 
medvetande är intentionalt, och därmed alltid har en riktadhet (Husserl, 2000)6. 
Merleau-Ponty benämner den grundläggande intentionaliteten fungerande 
intentionalitet, ett begrepp han hämtade från Husserls senare texter (Fredlund, 
1996). I den fungerande intentionaliteten ligger ”vändheten-till-världen” 
(Merleau-Ponty, 2002). Inom fenomenologin betraktas den omedelbara 
varseblivningen som en form av fungerande intentionalitet. I denna form av 
intentionalitet är vi inte alltid medvetet uppmärksamma på något intentionalt 

                                                 
6 Husserl utgår från Brentanos definition av psykiska fenomen och vidareutvecklar hans tankar. 

Enligt Brentano är psykiska fenomen, till skillnad från fysiska, riktade mot något bortom sig själva, 

mot ett intentionalt objekt (Brentano, 1995, s. 88).  
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objekt, på vad vi är riktade mot. Genom att vi finns till i världen är vi 
intentionala och därmed meningsskapande. Vår intentionalitet visar sig bland 
annat genom att vi inte kan uppfatta något utan att vi uppfattar det som något 
(Husserl, 2000). Hammond, Howarth och Keat (1991) beskriver Merleau-
Pontys uppfattning som att intentionalitet inte är något som uppstår eller visar 
sig, utan just det faktum att något över huvud taget visar sig.  
 
När vi till exempel erfar ett hus så ser vi det just som ett hus. Väggar, fönster, 
dörrar och tak bildar omedelbart en meningsfull helhet för oss. Vi upplever 
helheten som en husvägg, och vi upplever huset som en tredimensionell 
byggnad, även om vi bara ser en av väggarna. Detta meningsskapande sker i 
samma ögonblick vi uppmärksammar huset, i samma ögonblick vi vänder oss 
mot världen. Det omedelbara meningsskapandet gör att världen är meningsfull 
för oss och angår oss. Meningsskapandet är alltså något som har sin grund i 
både subjekt och objekt, det sker i människans erfarande av objekten. Merleau-
Ponty talar om en ”tillblivelsens fenomenologi” (Merleau-Ponty, 2004, s. 56). I 
detta omedelbara meningsskapande blir också livsvärldens horisonter tydliga. 
Som tankeexperiment kan vi föreställa oss en person från en mycket annor-
lunda kultur, som aldrig förut sett ett hus. Då han ser ett hus för första gången, 
är innehållet i hans omedelbara meningsskapande ett annat än hos den person 
som är van vid att erfara hus. Vars och ens meningsskapande sker utifrån de 
livsvärldserfarenheter vi har med oss. Vi tar husen för givna som hus, och det 
gör vi för att hus som hus ingår i vår livsvärld. Det är inte enbart egenskaper hos 
husen i sig som avgör hur vårt omedelbara meningsskapande gestaltar sig, utan 
det är mötet mellan våra livsvärldserfarenheter och husen. Detta möte sker i det 
omedelbara erfarandet. Det faktum att vi befinner oss i världen och percipierar 
gör oss till intentionala och därmed meningsskapande subjekt. Intentionaliteten 
är ofrånkomlig. Världen finns aldrig där som fristående objekt vi objektivt 
percipierar (Merleau-Ponty, 2002). Världen finns där redan innan vi aktivt 
”väljer” att se den. Den omedelbara varseblivningen i den fungerande 
intentionaliteten skapar mening innan vi hunnit medvetet reflektera.  
 
Den meningsskapande processen är närvarande och verksam all den tid vi är 
medvetna, men innehåll och kategorier förändras under vårt liv och utifrån de 
erfarenheter vi gör (Fredlund, 1996). Det späda barnets förmåga att uppmärk-
samma andra människors ansikten och röster kan ses som ett sådant menings-
skapande, likaväl som den vuxna människans förmåga att omedelbart tolka 
ansiktsuttryck och utan att tveka känna igen olika bekanta personers röster. 
Perception och handling kan betraktas som två sidor av den fungerande 
intentionaliteten. Vi skapar omedelbar mening i och med att vi percipierar, och i 
våra handlingar finns alltid en riktadhet eller ett omedelbart meningsskapande 
närvarande.  
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Intentionalitet, språk och talande 
I vår talaktivitet, både lyssnandet och talandet, finns en förförståelse och en 
riktadhet. Då vi lyssnar till en annan människas tal är vi i högsta grad riktade 
mot mening. Vi är inställda på att det som sägs har ett för oss meningsfullt 
innehåll. I ett vardagligt samtal erfar vi vårt eget och vår samtalspartners tal och 
förstår lika omedelbart. Merleau-Ponty (1973b) menar dessutom att vi i de flesta 
samtal i vår fungerande intentionalitet ”vet” vad som ska sägas. Vi behöver inte 
lyssna färdigt till vår samtalspartner, utan vi skapar mening tillsammans och 
simultant med honom eller henne.  
 
Språket har en inneboende förmåga att kunna träda i bakgrunden (Merleau-
Ponty, 1973b). Då vi läser uppmärksammar vi inte bokstäverna, och då vi talar 
bryr vi oss oftast inte om orden. Det som träder fram är meningen med det 
lästa eller sagda. Språket självt passerar obemärkt. “When someone … succeeds 
in expressing himself, the signs are immediately forgotten; all that remains is the 
meaning. The perfection of language lies in its capacity to pass unnoticed.” 
(Merleau-Ponty, 1973b, s. 10). Vi ägnar inte heller vår medvetna uppmärksam-
het åt de rörelser som är inblandade i talandet. Vi ägnar oss åt att uttrycka ett 
innehåll. Merleau-Ponty (1973b) jämför det med då vi sträcker ut handen för att 
nå ett föremål. Vi tänker inte på handens rörelser, utan våra tankar och vår 
strävan finns hos det föremål vi sträcker oss mot. Då vi talar är det oftast inte 
ens innehållet vi tänker på, utan personen vi har framför oss. Vi använder ord 
och fraser vi vet han kan förstå. Orden är både handling och känsla. “If I have 
any tact, my words are both a means of action and feeling; there are eyes at the 
tips of my fingers.” (Merleau-Ponty, 1973b, s. 19). Det vi gör, gör vi i ett 
sammanhang där vi är förbundna med livsvärlden. I talandet i den fungerande 
intentionaliteten är kroppens talfunktion osynlig för oss. (Merleau-Ponty, 
1973b). Vissa händelser kan göra att kroppen blir mer synlig för oss i talandet 
igen. Det gäller till exempel då talandet inte fungerar som det brukar, som vi är 
vana. Då kan vi behöva rikta oss mot vårt talande som ett objekt och förändra 
talandets form. 
 
I vårt talande finns, som i alla våra uttryck, vår personliga stil integrerad. På 
samma sätt som vi har en egen handstil, som kommer till uttryck såväl då vi 
skriver smått på ett papper som då vi skriver stort på svarta tavlan, så har vi en 
egen personlig stil i vårt talande. Merleau-Ponty jämför det med en melodi som 
vi känner igen även om den spelas i olika tonarter. Även den personliga stilen 
kan ses som ett meningsskapande, ett grundläggande och subjektivt sätt att 
förhålla sig till världen och något som inte låter sig styras av våra medvetna 
kommandon (Merleau-Ponty, 1973b). De ord vi använder ingår i vår personliga 
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stil och vårt övergripande sätt att uttrycka oss. De är med och ger en särskild 
mening och ”klangfärg” åt uttrycket. Merleau-Ponty menar att olika subjekt och 
olika språk ”sjunger världen” på olika sätt, bland annat genom att specifika 
aspekter av det språkliga uttrycket lyfts fram. Då språken talas är ändå språket i 
sig ”gömt” för oss. Det är meningen som står fram och uttrycket glöms 
(Merleau-Ponty, 1973b). 
 

Kroppssubjektet  

Merleau-Pontys kroppssubjekt omfattar såväl den biologiska kroppen som det 
erfarande subjektet. Människan styr inte kroppen, utan människan är sin kropp. 
Människan är inte heller ett medvetande som förhåller sig till världen, utan 
människan existerar i världen genom sin kropp. Hammond et al. (1991) 
beskriver Merleau-Pontys syn som att intentionaliteten såväl som medvetandet 
hör till den levda kroppen, det vill säga kroppen guidas inte av ett intentionalt 
medvetande, utan kroppssubjektet innefattar såväl intentionalitet som med-
vetande. Kroppen ger tillträde till den dubbelriktade relationen med världen. 
Människan finns till världen, riktad mot världen med sin kropp (Merleau-Ponty, 
2002). I den mänskliga kroppen ligger också att samtidigt vara både objekt och 
subjekt. Som kroppsliga subjekt kan vi erfara andras kroppar som en sorts 
objekt, och andra kan erfara vår kropp på samma sätt, eftersom vi, liksom andra 
objekt, är påtagliga för varandra i den gemensamma livsvärlden. Merleau-Ponty 
(2002) ger också exempel på hur vi kan uppleva oss själva som samtidigt både 
objekt och subjekt. Han beskriver hur vi med vår vänstra hand kan ta tag i den 
högra handen. Den högra handen blir då något som vi riktar oss mot så som vi 
riktar oss mot ett objekt, ett föremål i världen. Men samtidigt ingår höger-
handen i vårt kroppssubjekt som upplever beröringen. Hur vi erfar kroppen 
beror på vår intentionalitet i det aktuella ögonblicket (Merleau-Ponty, 2002). 
Bullington (2004) och många andra beskriver denna skillnad som skillnaden 
mellan att vara och att ha en kropp. I vårt vardagliga varande upplever vi att vi 
är en kropp. Om vi får ont någonstans, upplever att kroppsliga krämpor hindrar 
oss från att göra det vi vill, eller om kroppen på andra sätt blir mer påtaglig för 
oss, har vi en större tendens att uppleva kroppen som någonting vi har, som ett 
objekt. 
 
Genom kroppen och kroppens handlingar är vi sammanvävda med världen, 
och det går inte heller att skilja kroppssubjektet från handlingarna. Varje 
människas kropp innebär denna människas ”levda kropp”, med alla sina 
erfarenheter. Genom agerandet i världen får vi som subjekt erfarenheter som 
samlas i kroppen som en vanekunskap och formar hur vi möter världen 
(Merleau-Ponty, 2002). Erfarenheterna bildar också underlag för vårt tänkande 
om och i världen. Vad vi tänker just nu har en koppling till vad vi erfarit 
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tidigare. Kroppssubjektet har genom sina erfarenheter en historia och är 
därmed även situerat i tid (Hammond et al., 1991). Vanekunskapen innebär att 
kunskapen finns i kroppen, och är omöjlig att skilja från vårt sätt att vara i 
världen. Det betyder att den kroppsliga förståelsen är viktig då man ska lära sig 
nya färdigheter, som kan bli ny vanekunskap. Kroppen måste få grepp om vad 
det handlar om, kroppen måste få känna på, och kroppsligt förstå (Hammond 
et al., 1991). Ett klassiskt exempel är hur det går till då vi lär oss cykla. Vi gör fel 
till en början, men om vi har provat på lite olika sätt så känner kroppen efter ett 
tag hur den ska göra. Kroppen har lärt sig genom att vara aktiv i världen. 
Hammond et al. (1991) beskriver det som att man kommer till en punkt när 
kroppen vet “what to do and how to do it” (Hammond et al., 1991, s. 179). 
Färdigheten blir sedan förankrad i den levda kroppen. När vi väl lärt oss och 
kan, så är det omöjligt att ignorera kunskapen, den sitter i kroppen som en för-
reflektiv färdighet. Kroppen är en vanekropp i cyklandet, färdigheten är 
integrerad med kroppen (Merleau-Ponty, 2002). Vanekroppen är i en mening 
osynlig för oss, eftersom handlingarna fungerar utan att vi behöver ägna 
kroppen i sig någon särskild uppmärksamhet. I Berndtssons (2001) avhandling 
om blindhet som debuterar i vuxen ålder är vanekroppen ett centralt tema. 
Erfarenheterna hos personerna som blir blinda kan beskrivas som att de 
upplever att de förlorar sin osynliga vanekropp. I stället framträder en högst 
synlig kropp som behöver lära om och lära nytt för att senare återigen fungera 
som en osynlig vanekropp.   
 
Merleau-Ponty (1973b) använder begreppen sedimentering och innovation för att 
beskriva hur vi lever med våra erfarenheter och hur vi använder dem och 
skaffar oss nya erfarenheter. Allt vi gör, sedimenteras i vår kropp. Dessa 
sedimenterade erfarenheter har vi med oss och de bildar bakgrund till hur vi 
agerar i nya situationer. Merleau-Ponty betonar att sedimentering inte handlar 
om att lägga på hög, utan att det innebär en innovationsprocess där det nya 
integreras med det gamla, och något nytt skapas (Merleau-Ponty, 1973b). Den 
erfarenhetskunskap som Merleau-Ponty betonar är kroppens kunskap, som 
manifesteras i vårt omedelbara varande genom vårt sätt att finnas till i världen. 
Kroppen varseblir och lär sig. Kroppssubjektet manifesterar den levda 
kroppens kunskap. 
 

Kropp, språk och talande 
Merleau-Ponty betonar kroppens uttrycksfunktion. “All perception, and all 
action which presupposes it, in short, every human use of the body, is already 
primordial expression” (Merleau-Ponty, 1973b, s. 78). Kroppens 
uttrycksfunktion kan ses som tecken på kroppens förankring i den 
intersubjektiva livsvärlden. Merleau-Ponty menar att talandet har sitt ursprung i 
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den kroppsliga gesten. ”Det är inte mer naturligt eller mindre konventionellt att 
skrika när man är arg eller kyssa när man älskar än att kalla ett bord för ett 
bord” (Merleau-Ponty, 1999, s. 165). I såväl vårt totala kroppsliga 
kommunicerande, som i vårt specifika talande, använder vi uttryck som har ut-
vecklats genom våra erfarenheter i den intersubjektiva världen. Grunden och 
ursprunget till dessa erfarenheter är det lilla barnets uttryck med kroppsliga 
gester (Merleau-Ponty, 1999).  
 
Då vi talar händer det saker i vår kropp, som att utandningsluften sätter stäm-
banden i rörelse och tunga, käke och läppar rör sig. Dessa händelser är grund-
element i det som i talandet är tillgängligt för andra i den intersubjektiva världen 
(Merleau-Ponty, 2002). Talandet precis som andra färdigheter beskriver 
Merleau-Ponty som att ”kroppen gör det som behöver göras”. “I look where 
the goal is, I am drawn by it, and the whole body machine does what must be 
done for me to get there” (Merleau-Ponty, 1973b, s. 77). Då målet för 
handlingarna är att en annan människas ska förstå, finns kroppens uttrycks-
funktion där, och fungerar utan att den uttryckande människan har tillträde till 
de kroppsliga mekanismerna, som enskilda musklers och nervers funktion 
(Merleau-Ponty, 1973b). Det biologiskt kroppsliga, våra talorgan och deras 
funktion, är med och bygger relationen mellan det talande kroppssubjektet och 
världen samt mellan det talande subjektet och andra subjekt (Merleau-Ponty, 
2002). Det talande subjektets kropp kan ses som en avspegling av den andres 
kropp och talandet och lyssnandet kan ses som olika ”modaliteter” av det 
kroppsliga subjektet. Talandet finns samtidigt i både talarens och lyssnarens 
kropp (Merleau-Ponty, 1973b). 
 
Talandet kan alltså ses som ett kroppsligt sätt att vara, ett sätt som manifesterar 
kroppssubjektets vara-till-världen-relation. Talandet finns både i kroppen och i 
den intersubjektiva livsvärlden. Talutvecklingen innebär att kroppen lär sig att 
tala, det blir en kroppsligt förankrad vana. Vi kan inte existera som om vi inte 
behärskade talandet när vi en gång har lärt oss det. Detta fenomen, med 
erfarenheterna av tal samlade som en latent handlingspotential, vill jag kalla 
vanetalande, parallellt till begreppet vanekropp. Det handlar om det oreflekterade 
varandet, i detta fall talandet, där vi inte ägnar oss åt själva utförandet utan har 
vår medvetna uppmärksamhet på något annat. I våra samlade erfarenheter av 
att tala ingår erfarenheter av att använda ord. Merleau-Ponty menar att talade 
ord finns som en latent möjlighet i kroppen. Ord ingår i varje människas livs-
värld och erfarna ord finns lagrade som kroppsliga subjektserfarenheter. Vi 
behöver inte intellektualisera för att uttala orden, de finns där beredda att 
uttalas så snart vi behöver dem. Den levda erfarenheten fungerar som en 
potential som ger oss en möjlighet till direkt agerande i livsvärlden. Ord bär vi 
med oss på samma sätt som andra sedimenterade erfarenheter och kunskaper. 



 45

Då vi använder orden igen sedimenteras de på nytt, i en innovationsprocess, 
med något förändrad innebörd (Merleau-Ponty, 2002). Vi utgår från det vi har 
med oss, det som tidigare har sedimenterats. Utifrån detta får vi en handlings-
potential till att agera vid nya tillfällen. Varje nytt tillfälle innebär att kropps-
subjektets vara-till-världen förändras då erfarenheter levs och sedimenteras på 
nya sätt.  
 

Perception  

Både Husserl (2000) och Merleau-Ponty (2002) betonar perceptionen, varse-
blivningen, som ett för människan grundläggande sätt att förhålla sig till 
världen. Genom att vi är percipierande kroppssubjekt är vi i kontakt med 
världen. Vi har en relation till den värld vi finns i. Merleau-Ponty menar att 
kroppen ”ägs” av det percipierade. Meningen föds i den omedelbara 
varseblivningen (Merleau-Ponty 2002). Han uttrycker det också som ”Att 
varsebli, det innebär att med kroppens hjälp göra något närvarande” (Merleau-
Ponty, 2004, s. 104). Varseblivningen kan inte förstås som något kausalt och 
enkelriktat utan som något som sker i kroppens vändhet ”till-världen”. Enligt 
Kemp (1979) kan Merleau-Pontys syn förstås som att ”varseblivningen … 
[är]…tingen själva som tar form tack vare kroppen” (s. 19). Varseblivningen är 
alltid ett samspel mellan vår riktadhet och världen vi befinner oss i. Som ett 
exempel kan tas hur vi uppfattar ljudet av en stor symfoniorkester som 
stämmer sina instrument. För en person som arbetar som vaktmästare på 
konserthuset och för det lilla barnet som för första gången är på konsert är 
detta två helt olika perceptionserfarenheter, även om ljudet som träffar deras 
trumhinnor är identiskt rent akustiskt. Ändå kan det vara så att vaktmästaren 
knappt noterar ljudet av instrumenten som stäms, medan det för barnet kan 
vara en omvälvande erfarenhet. Varseblivningen, perceptionen, gör tydligt att 
människan befinner sig i en subjektiv relation med världen, i världen. Varse-
blivningen blir till i subjektets möte med världen. I exemplet ovan är barnets 
och vaktmästarens varseblivning något som utgår både från dem själva som 
subjekt och från ljudet från orkestern. Perceptionen kan ses som en 
dubbelriktad process. Merleau-Ponty betonar den kroppsliga erfarenheten och 
kroppssubjektet som avgörande för hur perceptionen och relationen med 
världen gestaltar sig. Abram (1996) diskuterar i The Spell of the Sensous Merleau-
Pontys fenomenologi ur ett ekologiskt perspektiv. Han illustrerar perceptionen 
genom att beskriva hur vi gör då vi går och anpassar oss till underlaget. Vi sätter 
inte ned fötterna helt slumpmässigt, utan vi sätter ned fötterna utifrån de 
erfarenheter och förväntningar vi i vår kropp har på underlaget. Hur marken 
”svarar” oss avgör hela tiden hur vi fortsatt sätter ned fötterna (Abram, 1996). 
Kroppssubjektets förankring i erfarenhetsvärlden visar sig i vårt percipierande. 
Sättet som vi uppfattar världen på, perceptionen, är ett uttryck för en kroppslig 
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vanekunskap, enligt Merleau-Ponty (2002). Denna vanekunskap visar sig i våra 
handlingars omedelbara riktadhet och påverkar vad vi gör för erfarenheter.  
 

Perception, språk och talande 
Den dubbelriktade perceptionen är högst närvarande i talandet. Talandet kan 
jämföras med aktiviteten att gå och anpassa sig till underlaget. De talrörelser vi 
utför, den aktivitet vi är mitt i, är hela tiden en kommunikation med den 
omgivande världen. Vi anpassar vår talaktivitet oavbrutet utifrån de erfarenheter 
vi gör i talandet. Våra talrörelser bär i sig våra samlade erfarenheter av att tala, 
och att skapa mening i talandet. Att befinna sig i talandet innebär att 
koordinerat percipiera och agera, vilket innebär att vara i relation med världen. 
Merleau-Ponty menar att det som kallas auditiv perception inte är auditiv 
perception av artikulerade ljud utan det är den gemensamma konversationen 
som ljuder i våra kroppar. Vi percipierar vårt eget talande, och vi percipierar 
den vi talar med (Merleau-Ponty, 1973b). Även samtalspartnern kan betraktas 
som ett underlag vi anpassar oss till. Vi är känsliga för sådant som talar om för 
oss om vår lyssnare är med i samtalet, om vi talar tillsammans.   
 

4.2 Begrepp för utveckling 

I min studie var jag intresserad av hur barnen förhåller sig till sitt eget talande. 
Barnen är i 6-7-årsåldern och mitt i sin talutveckling. Därför ville jag också 
koppla min studie till ett förändrings- och utvecklingsperspektiv. Barnens 
talande har i varje stund i sig deras samlade erfarenheter av att tala, och också 
möjligheter och hinder för ett mer utvecklat talande. 
  
Merleau-Pontys begrepp sedimentering och innovation såg jag som användbara för 
att beskriva förändring. Det individuellt potentiella språket är beroende av våra 
tidigare handlingar, av våra erfarenheter av att använda språk, av att uttrycka 
oss. Begreppen sedimentering och innovation är dock generella och lyfter inte 
fram barnets utveckling särskilt. Sedimentering och innovation kännetecknar 
förändringsprocessen även hos en vuxen människa. Den vuxna människan gör 
erfarenheter, som sedimenteras i kroppen som vanor och den fungerande 
intentionaliteten förändras. Jag sökte begrepp för att särskilt förstå barnets ut-
veckling, en utveckling som kännetecknas av att man i grunden och bestående 
förändrar sitt sätt att förhålla sig. Horisontbegreppet såg jag också som relevant, 
men bedömde även det som för generellt för att beskriva den typ av förändring 
och utveckling jag ville fånga.  Hautaniemi använder i sin avhandling begreppen 
horisontvidgning respektive horisontinskränkning för att beskriva en 
utvecklingsprocess hos gravt funktionshindrade barn (Hautaniemi, 2004). Hon 
använder begreppen för att beskriva hur barnens erfarenheter i en viss situation 
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påverkar deras potential för framtida upplevelser. Horisontbegreppet är med 
denna användning situationsbundet. Jag ville koppla utvecklingsaspekter till en 
generell talkompetens. 
 
I Werners teori om barnets psykiska utveckling fann jag begrepp som jag såg 
som användbara. Ett grundverk, Symbol Formation, skrev Werner i samarbete 
med Kaplan (Werner & Kaplan, 1963). De texter jag nyttjat mest har dock 
enbart Werner som författare. Werners teoretiska modell för utveckling är 
fenomenologisk och har sin grund i ett agerande subjekt. Barnets utveckling 
beskrivs som det pågående skapandet och vidgandet av en subjektiv omvärld 
(Werner, 1978). Jag valde att även använda begrepp från Vygotskijs 
kulturhistoriska teori. Han betonar barnets motivation för lärande i den 
närmaste (proximala) utvecklingszonen. Som utgångspunkt för detta 
resonemang lyfter han den intersubjektiva världen, och relationen till och sam-
spelet med andra människor, som en avgörande faktor (Vygotskij, 1999a). I 
följande text diskuteras Werners, Vygotskijs och Merleau-Pontys syn på barnets 
utveckling generellt och på tal- och språkutvecklingen. 
 

Livsvärld, Umwelt och kulturellt rum 

Werner (1978) ser allt levande som organismer som utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och i relation med sin omgivning.  Han betecknar sin teori om 
psykisk utveckling som organisk och ser den som en motbild till de 
mekanistiska teorier som vill förklara barns utveckling utifrån orsakssamband. 
Enligt Werner handlar utveckling om formandet av en subjektiv värld, där ett 
grundelement är att barnet är vänt mot världen och aktivt i sin egen utveckling 
(Werner, 1978). Werner använder begreppet Umwelt (ett begrepp som 
introducerades av Uexküll, se nedan) för att beskriva den subjektiva 
erfarenhetsvärld människan befinner sig i. En individ eller ett beteende kan inte 
bedömas isolerat, utan måste betraktas som en del i sitt eget sammanhang, som 
innefattar dess individuella Umwelt (Werner, 1978). Utveckling kan generellt 
beskrivas som att den subjektiva omvärlden förändras. Hela livet ägnar sig 
människan åt att utveckla och omskapa sin individuella omvärld. Hon gör 
erfarenheter och utvecklar sin kunskap. Hon utvidgar därmed sin omvärld och 
gör den alltmer komplex och diversifierad. Människans drivkraft i erfarenhets-
världen är att utveckla den genom att agera i den. Werner betonar barnet som 
ett individuellt subjekt situerat i sin subjektiva omvärld, och att barnets förmåga 
aldrig kan förstås skild från denna omvärld. Barnet skapar mening på olika sätt i 
olika situationer.  Werner betonar att omvärlden inte är lika för alla. Varje 
individs agerande leder till unika erfarenheter som fortsatt utvecklar den 
individuella omvärlden (Werner, 1978). 
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Det finns såväl likheter som skillnader mellan Werners omvärldsbegrepp, 
Umwelt, och fenomenologins livsvärldsbegrepp. Varken Umwelt eller livsvärld 
är någonting som existerar oberoende av subjektet, utan den  träder fram i och 
med subjektets erfarenheter. Sonesson (2003) diskuterar Uexkülls Umwelt-
begrepp i relation till fenomenologins livsvärldsbegrepp. Han menar att en 
viktig skillnad mellan dem är att vi i större utsträckning kan få tillgång till 
varandras livsvärld än till varandras Umwelt. Barnets utveckling innebär en 
pågående revidering av en subjektiv Umwelt, och i denna process blir barnets 
egen Umwelt alltmer lik den gemensamma livsvärlden. Sonesson jämför ut-
vecklingen med leken med en rysk docka, där de olika dockorna representerar 
olika sätt att finnas till och förstå världen på väg mot den gemensamma livs-
världen. I metaforen med dockan blir det också tydligt att varje skikt, varje 
docka, är en fullständig värld för individen. Skillnaden mellan två olika skikt 
beskrivs av Sonesson (2003) som en zon för proximal utveckling.  
 
Vars och ens omvärld konstitueras utifrån de verktyg som används. Det lilla 
barnets sätt att agera i omvärlden, och utveckla relationen med den, är aktivitet 
genom konkret handling (Werner, 1978). Det lilla barnets subjektiva omvärld är 
därför i hög grad den värld som kan nås och påverkas av de egna direkta 
handlingarna. Objekt i världen blir tydliga för barnet framför allt utifrån 
objektens potential till manipulation. Om barnet har möjlighet att genom egen 
aktivitet skaffa sig erfarenheter av just detta objekt, blir objektet tydligt. En boll 
inom räckhåll är sannolikt mer tydlig i ett litet barns värld än till exempel ett 
golv eller ett hus lång borta. Som vuxna har vi en vidare Umwelt än det lilla 
barnet, bland annat eftersom även företeelser som vi inte kan nå eller 
manipulera med den fysiska kroppen innefattas. Utveckling, Umwelt-skifte, kan 
då beskrivas som att den subjektiva omvärlden vidgas. 
 
Vygotskij ser den sociala interaktionen som drivkraft för utveckling (Vygotskij, 
1978). Denna sociala interaktion är historiskt och kulturellt förankrad. Vygotskij 
talar om interaktion i ett kulturellt rum. Det kulturella rummet är alltså, i likhet 
med livsvärlden, historiskt situerat. Det kulturella rummet beskrivs dock inte 
som förreflexivt (som livsvärlden), och det unika subjektet skapar inte sitt eget 
rum, utan det kulturella rummet delas av alla medlemmar i kulturen. Vygotskij 
(1999b) lyfter fram barnets relationer med andra människor, som grunden för 
utveckling. Vygotskij menar att barnets psykiska utveckling innebär en 
internaliseringsprocess. Barnet gör erfarenheter i den intersubjektiva världen, 
tillsammans med någon annan, och internaliserar sedan dessa erfarenheter och 
bygger upp en egen, individuell kompetens (Vygotskij, 1999b). Detta kan 
förstås som att det som barnet lär, det är sådant som angår barnet, sådant som 
barnet har intersubjektiv erfarenhet av och därför har möjlighet att göra till sitt 
eget. Då barnet lär sig, utvecklas verktygen för den fortsatta relationen med 
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världen och för barnets fortsatta tänkande. Vygotskijs teori handlar mycket om 
utveckling av inre mentala processer, men teorin kan också kan förstås som 
handlingsinriktad och kroppslig. Tänkandet föregås av handling. Tänkandet har 
sitt ursprung i konkreta handlingar i den intersubjektiva världen, tillsammans 
med andra människor.  
 
Werners teori är en teori om individens psykiska utveckling. Han lyfter inte 
särskilt relationen till andra människor som en drivkraft för utveckling, men han 
beskriver barnets utveckling som en utveckling från en individuell och privat 
omvärld till en omvärld som i allt högre grad delas med andra (Werner, 1978). 
Detta kan tolkas som att det intersubjektiva är viktigt även i det lilla barnets 
privata och i en mening begränsade omvärld. Utveckling innebär att den delade 
förståelsen av världen utvecklas. Werner, Vygotskij och Merleau-Ponty ser alla 
den intersubjektiva världen som viktig för individens utveckling, men på något 
olika sätt. I Werners perspektiv betonas individens förståelse. Den delade 
förståelsen är något som barnet växer in i, som barnet gör till sin. I Vygotskijs 
teori betonas det intersubjektiva som en viktig drivkraft för utveckling och  
också som något som mer tydligt finns utanför individen. I Merleau-Pontys 
perspektiv beskrivs det intersubjektiva som något som i grunden definierar 
existensen.  
 

Innebörden av utveckling  

Varje nivå i utvecklingen betraktas av Werner (1980) som något självständigt 
och organiskt fungerande. Utveckling innebär inte att man lägger till något nytt 
till det gamla, utan utveckling innebär något helt nytt, en ny helhet. Utveckling 
innebär en kreativ process, en innovationsprocess och en konstitutionsprocess. 
Det som konstitueras är nya sätt för organismen att fungera (Werner, 1978, 
1980). I en klassisk framställning presenterar Werner och Kaplan det de kallar 
”den ortogenetiska principen” för utveckling (Werner & Kaplan, 1963). Med 
hjälp av denna princip menar de att utveckling kan skiljas ut från annan 
förändring som sker över tid. Principen sägs också vara giltig för alla 
organismer, inte bara för människan. Utveckling definieras här som något som 
går från det globala och odifferentierade till det allt mer differentierade och 
hierarkiskt integrerade. Utveckling innebär också en distansering. Det lilla 
barnet är egocentriskt i den meningen att världen definieras av barnets nära 
upplevelser. Utveckling innebär att barnets värld vidgas till att innefatta mer och 
mer ”utanför” barnet, och också till en fördjupad förståelse av ömsesidighet 
och relativitet. Barnet ser sig själv i relation till andra människor och till 
fenomen i omvärlden. Detta innebär med nödvändighet också att barnet 
distanserar sig till sig själv, och till exempel kan betrakta sina egna handlingar i 
ljuset av andras handlingar (Werner, 1978). Werner menar att utveckling 
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karakteriseras av en ökande differentiering i relationen med omvärlden. Utveckling 
innebär också att gå från det labila mot det stabila och från det rigida mot det 
flexibla (Werner, 1980).  
 
Vygotskij formulerar fyra stadier för att definiera barnets psykiska utveckling. 
Denna beskrivning har en stark koppling till barnets språkliga utveckling och 
barnets nyttjande av olika föremål och tecken. Stadierna benämns som det 
primitiva eller naturliga stadiet, den naiva psykologins stadium, det yttre 
tecknets stadium och det inåtväxande stadiet (Vygotskij, 1999a, s.154-155). Dale 
(1996) menar att Vygotskijs primitiva stadium kännetecknas av synkretism och 
tillfälligheter, med diffusa och planlösa inre bilder. Vygotskij (1999a) beskriver 
barnets tänkande här som förspråkligt, och det lilla barnet beskrivs som 
odifferentierat. Senare stadier i utvecklingen kännetecknas av en 
internaliseringsprocess, som startar i barnets handlingar tillsammans med andra 
människor. Vygotskij menar med beteckningen naiv, att barnets handlingar inte 
motsvaras av lika hög grad av förståelse. Barnet lär sig först att handla och 
utvecklar senare sin förståelse av handlingen. Vygotskij beskriver utveckling 
som förflyttning av operationer eller handlingar från den konkreta handlingen 
till tankens plan. Det yttre tecknets stadium kännetecknas av att barnet kan 
använda yttre handlingar för att lösa inre, kognitiva uppgifter. Barnet kan till 
exempel med hjälp av egocentriskt tal stödja minnet eller lösa ett problem. I det 
inåtväxande stadiet är de yttre handlingarna internaliserade till inre tänkande. 
Genom att använda språket till tänkande organiserar barnet sina handlingar och 
sina erfarenheter på nya sätt. Tänkande i begrepp gör det möjligt för barnet att 
analysera, generalisera och se sammanhang. Utveckling kan generellt beskrivas 
som ett flöde från det intersubjektiva till det internaliserade (Vygotskij, 1999a).  
 
Werners och Vygotskijs utvecklingsteorier har gemensamma drag, även om de 
också skiljer sig åt. Den utvecklingsgång som Vygotskij beskriver i de fyra 
stadierna kan beskrivas som en ökande flexibilitet, stabilitet och differentiering. 
I Werners beskrivning av det dynamiska i utvecklingsprocessen är det lätt att se 
paralleller till de fenomenologiska begreppen sedimentering och innovation. 
Werner (1978) menar att introduktionen av det nya inte innebär att det gamla 
försvinner. Nya företeelser integreras och inordnas successivt i ett övergripande 
sätt att vara. Under inordningsprocessen kan gamla mönster bli synliga igen 
under särskilda förhållanden, till exempel då man ställs inför svåra uppgifter 
eller då det är annat i situationen som ställer krav. Werner menar också att 
gamla, egentligen urvuxna, mönster kan finnas kvar i vårt vuxna dagliga liv 
(Werner, 1980). På samma sätt beskriver Vygotskij hur det egocentriska talet 
kan öka hos barn som ställs inför en krävande uppgift. Även som vuxna talar vi 
ibland till oss själva för att underlätta problemlösandet eller räknar på fingrarna 
för att lättare klara matematiska problem. Genom att ta till yttre tecken, stödjer 



 51

vi vår inre tänkandeprocess (Vygotskij, 1999a). Vygotskij menar att barn 
utvecklar metoder för att guida sig själva. Barnet kan med hjälp av talandet vara 
både objekt och subjekt för sina egna handlingar. Genom det egocentriska 
talandet kan det egna beteendet kontrolleras. Vygotskij beskriver tillvägagångs-
sättet att gå via talandet till sig själv för att åstadkomma ett visst beteende, en 
viss handling, som en mediering (Vygotskij, 1978). Jag ser likheter med hur 
Werner använder begreppet distansering som en förmåga att förhålla sig 
reflekterat till sina egna handlingar. 
 

Meningsskapande och motivation 
Det späda barnets intressen kan ses som ett utryck för barnets biologiska 
kompetens och därmed behov, enligt Vygotskij (1999a). Det lilla barnet 
reagerar spontant och oreflekterat på andras handlingar. Handlingar är 
dynamiska och därför påtagliga i den omedelbara perceptionen. Barnet som är 
äldre och just lärt sig gå, tycker om att gå och intresserar sig för sådant man kan 
gå till. På så sätt byggs erfarenheterna upp utifrån det barnen kan och tycker om 
att göra. Vygotskij betonar att barnet har en drivkraft att vidga sina intressen. 
Då ett område är välkänt vill barnet utforska nya delar av världen (Vygotskij, 
1999c). Werner talar om en handlings funktionella signifikans. Handlingen måste 
kopplas till subjektets individuella omvärld för att förstås. En och samma 
handling har helt olika signifikans beroende på vem som utför den och i vilket 
sammanhang (Werner, 1978). Merleau-Ponty (2002) betonar människan som ett 
agerande, handlande subjekt. Det är människans handlingar i världen som är 
människans existens, som gör tydligt att människan finns till. Merleau-Ponty 
menar också att det inte går att skilja subjektet från sina handlingar och inte 
heller handlingarna från världen. För mig är det lätt att förena dessa sätt att se 
på den meningsfulla handlingens centrala betydelse.  
 
Människans handlingar kännetecknas av en generell riktadhet enligt Werner och 
Kaplans ortogenetiska princip. En grundläggande ändamålslighet finns alltid 
immanent i människans handlingar, inte bara i aktiviteter med ett uttalat och 
explicit syfte (Werner & Kaplan, 1963). Jag ser här mycket gemensamt med 
fenomenologins intentionalitetsbegrepp. Utveckling kan, enligt Werner och 
Kaplan (1963), beskrivas som förändring av de uttalade eller outtalade målen 
för handlingarna och även en förändring av relationen till målen. Denna 
utveckling är starkt kopplad till erfarenheterna i världen. Ju mer vi utvecklas och 
ju mer vi lär oss om världen, desto mer komplext integreras våra handlingar 
med denna kunskap om och erfarenhet av världen. 
 
För att barnet ska uppleva motivation att gå vidare i sin utveckling är relationen 
till andra människor viktig, enligt Vygotskij. Han menar att man som vuxen ska 
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ta stor hänsyn till barnets proximala (närmaste) utvecklingszon (Vygotskij, 
1999b). Det är inom denna zon som utveckling är möjlig, och där utmaningarna 
som presenteras för barnet upplevs som motiverande av barnet själv. Sådant 
som barnet inte kan utföra på egen hand, men däremot kan imitera eller utföra 
med hjälp och stöd, av till exempel en vuxen, ligger inom den närmaste 
utvecklingszonen. ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan 
det i morgon göra på egen hand” (Vygotskij, 1999b, s. 271). Om man som 
vuxen interagerar med barnet endast på barnets aktuella utvecklingsnivå, det vill 
säga det som barnet redan kan och behärskar, tappar barnet snart intresset 
(Vygotskij, 1999b).   
 
Varje situation kan sägas innehålla en potential för meningsskapande för olika 
subjekt. Szybek (2004) menar att denna potential också är en potential för 
utveckling och ser paralleller mellan fenomenologins meningsskapande och 
Vygotskijs zon för proximal utveckling. Det finns alltid många olika sätt att 
agera i en situation eller att använda ett visst objekt. Vår intentionalitet avgör 
hur vi agerar. Det handlar dock inte om några artikulerade eller medvetna val, 
utan vår intentionalitet hänger ihop med hur vi är situerade i världen. Jag ser att 
det utifrån Szybeks diskussion går att dra paralleller även till Werners syn på 
motivation. Alla tre perspektiven utgår från hur det individuella subjektet är 
situerat i världen just nu. För att förstå meningsskapandet och potentialen till 
utveckling räcker det inte att betrakta det enskilda subjektet eller den enskilda 
handlingen. De är med nödvändighet sammanvävda och en del av den värld de 
finns i. 
 

4.3 Utveckling av tal och språk 

Barnets språkutveckling beskriver Merleau-Ponty som att barnet kommunicerar 
sig in i språket. Att lära sig tala innebär att samspela mer och mer med 
omgivningen och att uppleva och utveckla mening tillsammans med andra 
(Merleau-Ponty, 1973a). Språk lärs som en vana och som ett verktyg, som direkt 
språkanvändning (Merleau-Ponty, 1964). Barnets okoordinerade rörelser kan 
ses som något kroppsligt som är grunden till det som sedan blir uttryck som 
andra kan förstå. Merleau-Ponty menar att de spontana gesterna är grunden för 
och ursprunget till kommunikativ mening och språkutveckling. Gesterna är sitt 
innehåll och behöver inte tolkas. Utveckling av mening växer fram ur möten 
och ur deltagande i världen. Han betraktar kroppsliga uttryck som det primära 
och explicit mening som något sekundärt (Merleau-Ponty, 2002). Att lära språk 
innebär att gå in i språket med kroppen. Vi lär oss språket i och genom 
erfarenheter som utgår från kroppen. Merleau-Ponty menar att alla språkets 
möjligheter finns från början i barnets uttryck, i barnets kropp. Inget dyker upp 
som något helt nytt, utan det nya har alltid i sig något av det som redan fanns 
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där (Merleau-Ponty 1973a). Det kroppsliga sättet att finnas till i talandet finns 
latent i det lilla barnets kropp och kommer till uttryck genom barnets utveckling 
och de erfarenheter barnet gör tillsammans med andra.  
 
Även Werner och Kaplan (1963) beskriver de spontana kroppsliga uttrycken 
som språkets ursprung. De tidiga kroppsrörelserna betraktas som globala och 
rena uttryck, där uttrycket är identiskt med innehållet. Utvecklingen innebär en 
differentiering av innehåll och uttryck. Hos ett litet frustrerat barn är uttrycket 
”frustration”. Långt senare kan ett barn uttrycka i ord ”jag är arg”, men Werner 
och Kaplan menar att detta senare sätt att uttrycka innehållet har sitt ursprung i 
det tidiga kroppsliga uttrycket. Samtidigt som innehåll och uttryck utvecklas blir 
de alltmer självständiga gentemot varandra. Utvecklingen innebär att ett visst 
innehåll kan uttryckas på fler sätt, i fler sammanhang och också att uttrycket 
utvecklas så att det kan förstås av allt fler andra människor. Ursprunget är dock 
den kroppsliga gesten där innehåll och uttryck är ett. Utvecklingen beskrivs som 
ett ökande avstånd mellan symbol och referent (Werner & Kaplan, 1963). Såväl 
Werner och Kaplan som Merleau-Ponty har alltså ett annat perspektiv på 
relationen mellan språkets innehåll och dess uttryck än Saussure (1970). 
Saussure menar att relationen mellan innehåll och uttryck är godtycklig. Werner 
och Kaplan menar att symboler aldrig kan ses som självständiga etiketter för ett 
innehåll utan relationen till innehållet är avbildande till sin karaktär även om 
avståndet mellan referent och uttryck kan synas långt. Werner ser språket som 
det viktigaste verktyget i utvecklingen av den individuella omvärlden (Werner, 
1980). Med Werners ord skulle man kunna beskriva det som att möjligheterna 
finns hos det lilla barnet i en odifferentierad form. Utvecklingen innebär att 
möjligheterna ordnas utifrån de erfarenheter som görs i omvärlden. 
 
Merleau-Ponty menar att barnets språkutveckling kan användas som argument 
för att språket inte är rationellt och klart definierat. Betydelsen av ett ord är inte 
självklar och definitionen är inte sluten, utan den växer fram och förändras 
under användningen. Barns förståelse av ord utvecklas och förändras under 
hela uppväxten och barnet kan trots detta kommunicera och göra sig förstått. 
(Merleau-Ponty, 1973a). Potentialen till barnets utveckling av tal och språk ser 
Vygotskij i den intersubjektiva världen, i relationerna till andra människor 
(Vygotskij, 1999a). Han menar att barnet mycket tidigt utvecklar sina 
kommunikationsmedel, som sociala reaktioner på den mänskliga rösten och 
joller och gester. Vygotskij gör dock en tydlig åtskillnad mellan förspråklig 
(icke-verbal) och språklig (verbal) utveckling. Han menar att det händer något 
radikalt då barnet inser att objekt kan benämnas, och barnet själv börjar fråga 
efter namn på ting. Fram till detta skede är barnets språkutveckling känslo- och 
viljemässig men sedan inträder en ny, intellektuell komponent. Vygotskij menar 
att barnets tanke- och språkutveckling då är sammanlänkade på ett sätt som de 
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inte är tidigare i barnets utveckling. Vygotskijs syn skiljer sig alltså här något 
från Werner och Merleau-Ponty som båda ser hela språkutvecklingen som 
grundad i, och förbunden med, det kroppsliga. Detta kroppsliga inkluderar även 
det intellektuella. De betraktar utvecklingen mot de specifika orden i språket 
som en kontinuerlig process som påbörjas i de rent kroppsliga uttrycken. 
Vygotskij tillerkänner de tidiga uttrycken lika stor betydelse som Werner och 
Merleau-Ponty gör. Han ser de tidiga uttrycken som odifferentierade i det att 
kommunikationens känslomässiga innehåll (eller kommunikationens avsikt) och 
uttrycket är ett och detsamma (Vygotskij, 1999a). Utvecklingen innebär en allt 
större differentiering. Skillnaden ser jag främst i att Vygotskij mer än Werner 
och Merleau-Ponty menar att det innebär något radikalt nytt i barnens 
utveckling vid den tid då de intresserar sig för ord som beteckningar på 
företeelser i världen.   
 

Imitation och intersubjektivitet  

Imitationens roll i tal- och språkutvecklingen betonas av såväl Werner, 
Vygotskij som Merleau-Ponty. Merleau-Ponty påpekar att det som barnet i en 
imitationshandling riktar sin uppmärksamhet emot är en helhetssituation, som 
innefattar både uttryck och innehåll. Då det lilla barnet imiterar tal, så är det inte 
ljudföljden i sig som imiteras. Barnets intentionalitet är riktad lika mycket mot 
situationens känslomässiga innehåll som mot orden i sig (Merleau-Ponty, 
1973a). När ett barn upprepar ett ord så är det för att hela situationen definieras 
av att barnet säger ordet igen. Då språket definierar och etablerar en situation, 
upplevs det som meningsfullt för barnet. (Merleau-Ponty, 2002). Ottosson 
(1996) talar om en ömsesidig riktadhet i hela imitationssituationen. Det är den 
gemensamma meningen i situationen som barnet bidrar till att återskapa. Barnet 
imiterar olika kroppsliga uttryck. Genom att barnet riktar sin uppmärksamhet 
mot andra kroppar och imiterar, så visar barnet både att det ser kroppar som 
bärare av mening och också att det ser sin egen kropp, i likhet med andra 
kroppar, som en meningsbärare. Genom att barnet imiterar så visar det att det 
känner igen andra i sig själv (Merleau-Ponty, 1973a). Ömsesidigheten som 
sådan betonas inte av Werner och Kaplan (1963) då de diskuterar imitation, 
men de menar att det för barnet blir meningsfullt och motiverande att det är 
just en annan människa som imiteras. De ser imitationen, att göra ”samma och 
samtidigt” som någon annan, som ett första steg mot det självständiga och egna 
uttrycket (Werner & Kaplan, 1963). Imitationen betraktas som ett 
odifferentierat ”görande” och det egna och självständiga uttrycket som ett mer 
differentierat. För Vygotskij (1999b) är imitationen mycket betydelsefull för 
barnets utveckling. I imitationen ges möjlighet att dela uttryck med en annan 
människa och också att uttrycka sådant som man inte kan uttrycka helt på egen 
hand. I imitationshandlingen ligger att någon annan agerar modell och stötta. 
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Barnet får vägledning i sin egen uttrycksutveckling för att senare kunna 
internalisera uttrycket och göra det till sitt eget.  
 
Att kunna ett språk innebär att ha en särskild inre erfarenhet enligt Merleau-
Ponty (2002). Tack vare denna inre erfarenhet så framstår ljud och ord man 
erfar som meningsfulla. Utifrån denna bild kan språkutvecklingen beskrivas 
som en samverkan mellan det inre och det yttre. Barnet får yttre erfarenheter av 
andra människors ljud, ord och handlingar. Dessa erfarenheter blir meningsfulla 
utifrån hur de inre erfarenheterna ser ut. Yttre erfarenheter av nya ljud och ord 
förändrar också den inre erfarenheten och gör att det språkliga samspelet med 
världen, i världen, fortsätter att utvecklas. Den vuxnes talande visar barnet på 
olika möjligheter. Utvecklingen innebär att barnet successivt erövrar fler och 
fler av dessa möjligheter. “At first he grasps it as a vague ensemble, and by and 
back-and-forth movement each of the instruments of expression which 
emerges from it sets off changes in the ensemble” (Merleau-Ponty, 1973b, s. 
42). Det som händer utanför barnet, blir meningsfullt för barnet då det relateras 
till barnets eget handlande genom att det ges ett syfte. I denna process kan 
barnet ta hjälp av andra. Merleau-Ponty nämner särskilt att syftet måste stämma 
överens med barnets egen förmåga (Merleau-Ponty, 2002). Som ett exempel 
kan tas det lilla barnet som jollrar och de vuxna som tolkar det som ett ord. 
Jollrandet blir en medveten syftande handling tack vare det som finns utanför 
barnet, de vuxna. Deras övertolkning och ledsagning gör att barnet upplever 
möten i världen som meningsfulla och på så sätt motiveras att utveckla mer 
mening. Denna bild har mycket gemensamt med Vygotskijs beskrivning av hur 
de vuxna stöttar barnets egen utveckling genom att interagera med dem i den 
närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1999b).  
 

4.4 Talandet och talintentionaliteten i denna studie 

Det jag vill beskriva i min studie är barnens talintentionalitet, det vill säga hur 
barnen befinner sig i talandet. Talintentionaliteten kan beskrivas som varje barns 
relation till sitt eget talande, hur talandet omedelbart står fram för barnen själva 
då de talar. Jag ser barnens handlingar i talandet som ett uttryck för deras 
omedelbara meningsskapande, deras talintentionalitet, och därmed också ett 
uttryck för deras sedimenterade erfarenheter. I barnens meningsskapande i 
talandet kan en potential för ett utvecklat talande visa sig, liksom sådant som 
kan förstås som hinder i talutvecklingen. I samtalet med en vuxen kan olika 
aspekter av utveckling bli synliga, i hur det intersubjektiva och den delade 
erfarenheten visar sig i barnets talande. Barnens talintentionalitet kommer till 
uttryck både i barnens oreflekterade talande och vid de tillfällen då de riktar sig 
mot talandet som mot ett objekt, då de distanserar sig till uttrycket. En grund-
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läggande riktadhet är närvarande i såväl det omedelbara talandet, som då barnen 
distanserar sig till sitt talande. 
 
Jag ser talandet som något som måste förstås i det sammanhang där det sker. 
Talintentionaliteten går inte att skilja från annat som händer i talandet. Jag ser 
talintentionaliteten som något som är inneslutet i en övergripande 
intentionalitet. Barnets meningsskapande i talandet måste förstås som ett 
uttryck för en intentionalitet som omfattar hela situationen. Jag väljer att särskilt 
studera det som händer i talandet men det har en relation till det övergripande 
sammanhanget. För att förstå talandet måste jag förstå det som inramar 
talandet. 
 

Det som inramar talandet 

Jag var intresserad av det som händer i talandet, i det direkta talformandet. För 
varje samtal finns en inbäddning som kan beskrivas som de samtalande 
individernas svar på frågan: ”Varför sitter vi här och samtalar med varandra?” 
Svaret på denna fråga påverkar våra handlingar under samtalets gång och ger ett 
grundackord åt samtalet. Jag såg Searles tidigare nämnda (kap 2) begrepp den 
övergripande intentionella handlingen som användbart i min studie för att beskriva de 
deltagande barnens grundinställning till den situation de befinner sig i. Detta ger 
en inbäddning åt det som sker. Då ordet intentionell används i texten som följer 
avses alltså Searles begrepp, medan ordet intentional avser det fenomenologiska 
intentionalitetsbegreppet.  
  
Även talarens avsikt med ett visst yttrande, påverkar hur vi riktar oss mot vårt 
talande. I Austin och Searles talaktsteori motsvaras det av begreppet den illokuta 
akten. Den illokuta akten kan till exempel vara sådant som att berätta något, att 
påkalla uppmärksamhet, att svara på en fråga eller att imitera. Denna avsikt 
påverkar talintentionaliteten, hur vi riktar oss mot vårt talande. Detta var en för 
mig intressant aspekt, hur olika syften med den enskilda talhandlingen ger en 
inbäddning åt den omedelbara intentionaliteten i talandet. Jag valde att använda 
uttrycket talhandlingens syfte eftersom jag såg det som ett funktionellt och genom-
skinligt uttryck i kommunikationen med läsaren. 
 
Både den övergripande intentionella handlingen och talhandlingens syfte är begrepp som 
är hämtade från ett helt annat perspektiv än det fenomenologiska. För mig 
fungerade de som verktyg för att jag skulle kunna förstå inbäddningen av 
talandet och bättre få syn på det som händer i det omedelbara talandet. Jag 
behövde dem alltså för att kunna följa fenomenet, kunna göra talandet rättvisa.  
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4.5 Preciserade frågeställningar 

Denna studies syfte är att pröva att studera talande ur ett perspektiv som 
betonar barnets relation till sitt eget talande och  barnet som talande subjekt.  
 
Utifrån detta syfte formulerades följande preciserade frågeställningar: 
 
– Hur kan barnens agerande förstås som strategier i talandet?  

Det kan både gälla strategier för hur ord formas, vilken struktur de talade 
orden har, och strategier som gäller mer övergripande aspekter, som till 
exempel om barnen förtydligar sig om de inte blir förstådda. Hur kan 
barnens talande och uttryckande beskrivas som uttryck för strategier? 
 

– Hur kan barnens strategier förstås som ett uttryck för vars och ens 
talintentionalitet och omedelbara meningsskapande? 
Hur kan barnens strategier i talandet förstås som uttryck för ett personligt 
sätt att ”vara-till-världen” ? 
 

– Blir det synligt något i barnens talandestrategier och talintentionalitet som 
kan förstås som möjligheter eller hinder för barnens fortsatta talutveckling? 
Kan jag utifrån det barnen gör i talandet, förstå deras svårigheter att ut-
veckla tal, och/eller se möjligheter till en fortsatt talutveckling? 
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5. Metod 
I mitt arbete har jag försökt beskriva och förstå en handling, talandet, då den 
pågår. Van Manen (1997) menar att vi inom fenomenologin ska undersöka hur 
vi lever våra erfarenheter, inte hur vi begreppsliggör dem. I mitt arbete ville jag 
hålla mig nära det som konkret sker för att kunna beskriva detta omedelbara 
skeende. Van Manen betonar att det som är kännetecknande för forskning med 
fenomenologiska förtecken är att det inte finns någon självklar metod. 
Fenomenologi som metod innebär att ”göra sakerna full rättvisa”. Vi kan därför 
inte utgå från färdiga kategorier eller klassifikationer då vi vill beskriva eller 
fånga ett fenomen. Bengtsson (2005) använder uttrycket ”metodologisk 
kreativitet” (Bengtsson, 2005, s.37). Sakerna själva, det fenomen man vill fånga, 
måste få avgöra tillvägagångssättet. Bengtsson (2005) menar också att det oftast 
är en fördel att man använder flera olika tillvägagångssätt, så länge de 
kompletterar varandra. Öppenhet och känslighet gentemot fenomenet lyfts 
fram av Dahlberg, Drew och Nyström (2001) som två viktiga principer. Detta 
innebär att val av metod och av vilka frågor som ska ställas inte kan vara helt 
bestämt i förväg. Tillvägagångssätt och formulering av frågor växer fram ur en 
följsamhet gentemot det fenomen man som forskare riktar sig mot.  
 

Talandet 

Mitt fenomen är talandet som ett uttryck för talintentionalitet. Med talande 
avser jag det som sker i talandet, handlingen att tala då den pågår. Jag ville fånga 
det som sker i den fungerande intentionaliteten, i talarens relation till sitt eget 
talande. Talandet, så som det visar sig för oss, ändrar skepnad fort och är 
flyktigt. Under en enda sekund av flytande tal hinner vi uttala (och uppfatta) ett 
riktigt långt ord, eller en kortare sats. Under denna enda sekund ändras 
oavbrutet de artikulatoriska inställningarna. Tal kan beskrivas som ett flöde, en 
ständig rörelse. Ett talat yttrande går inte heller att hålla kvar då det är uttalat. 
För att kunna studera vad som händer i talandet var jag tvungen att ”frysa” 
talandet på ett sätt så jag fick möjlighet att studera de snabba förändringarna. 
Jag valde att använda ljudinspelning och efterföljande akustisk analys 
(Engstrand, 2004) som en av mina metoder. Som resultat av denna analys fick 
jag spektrogram. I ett spektrogram görs bland annat spektral energifördelning 
och olika ljudkvaliteters varaktighet tydliga i ett tid-frekvens-diagram (se kap. 2). 
Vad är det som säger att denna information hjälpte mig att förstå 
talintentionaliteten? Hur kan vetskap om egenskaper hos talandet som de 
framträder i ett spektrogram, stötta min förståelse av talandet som ett 
intentionalt fenomen?  
 
Svaren på dessa frågor vill jag hänföra till mitt fenomen, talandet. Talandet är 
flyktigt och snabbt. Om mitt fenomen varit skrivandet, bokstavsformandet, i 
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stället för talandet, så hade det varit naturligt att samla in handskrivet material 
från de personer vars skrivande jag ville undersöka. Pennstreck som utförs i 
största hast, blir kvar på papperet och kan i efterhand studeras. Bokstäver som 
formats i den fungerande intentionaliteten finns kvar efter det att handlingen är 
avslutad och jag kan mycket ingående studera hur olika personer formar 
bokstäver på olika sätt. Jag betraktar strecken på papperet som skrivandets 
fysiska resultat, och jag betraktar spektrogrammen som en bild av talandets 
fysiska resultat. Tillvägagångssättet kan också jämföras med Merleau-Pontys 
(1973b) beskrivning av då han filmade konstnären Matisses målande. Genom 
att i efterhand studera filmen i slow motion blev aspekter av målandet tydliga 
som inte gick att uppmärksamma med blotta ögat i samma stund målandet 
skedde. Med hjälp av den akustiska analysen fick jag redskap att komma nära 
det konkreta skeendet, vad som hände i barnens talande.  
 
De snabba förändringarna, det fysikaliska skeendet, ser jag som en sida av 
fenomenet talande. För att förstå talandet som ett intentionalt fenomen behövde 
jag också ta med det meningssammanhang där talandet skedde och därmed de 
talande subjekten. För detta ändamål behövde jag komma nära barnen som 
talare. Jag ville ha svar på frågor som: Varför talar barnet i just detta ögonblick? 
Sker talandet, uttalas orden, med engagemang och intresse eller med ointresse? 
Mot vad har barnet sin medvetna uppmärksamhet riktad i just detta ögonblick? 
Är talandet en imitation eller en spontan produktion? Vilka andra uttryck, som 
gester och/eller tecken, förekommer samtidigt som talandet? För att kunna 
belysa sådana aspekter använde jag mig av en videoinspelning av den situation 
där talandet skedde. Genom att upprepade gånger titta på den inspelade filmen, 
kunde jag länka samman det jag såg på filmen med de skeenden som gjordes 
tydliga i mina spektrogram och på så sätt fördjupa min förståelse av talandet 
som intentionalt fenomen.  

 

Livsvärlden 

Inom fenomenologin betonas livsvärlden. Livsvärlden är den värld vi finns i 
med vår kropp, den värld vi tar för given. Fenomenologisk forskning riktar sig 
mot fenomen i livsvärlden, så som fenomenen visar sig för oss i vårt omedel-
bara varande. Jag valde en särskild situation för att studera barnens talande. Jag 
valde en talscreenings-situation hos en logoped där jag själv hade logopedens 
roll. En sådan situation brukar ha som syfte att samla information om barnets 
tal, men mer sällan om barnets talande. Situationen med efterföljande analys 
resulterar ofta i en beskrivning av barnets tal som ett system med enheter och 
regler. Jag utnyttjade denna situation för att göra något annat, för att studera 
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talandet som ett intentionalt fenomen och barnen som intentionala talande 
subjekt.  
 
Jag var särskilt intresserad av talformandet i sig, och hur barnen riktade sig mot 
sitt eget talande. Då erbjöd talscreenings-situationen särskilda fördelar. I en 
sådan situation är talet och talandet i fokus. Sådant som imitation och 
upprepning av eget tal är naturliga inslag. Situationen ger utöver detta utrymme 
att associera vidare och tala fritt. I den situation jag valde var det naturligt att 
förhålla sig på olika sätt till sitt eget talande. Genom tillrättaläggandet av en 
situation kunde aspekter av barnens talande bli tillgängliga på ett sätt som de 
inte skulle ha blivit i ett helt fritt samtal. Jag var intresserad av att studera om 
barnen aktivt riktade sig mot sitt eget talande, då möjligheterna att göra så var 
goda.  För mig var det intressant att undersöka både barnens strategier i 
talandet och också eventuella strategier gentemot talandet. Talet hos barnen i min 
studie är också i många fall svårt att förstå. I en fri situation skulle jag haft 
svårare att veta vad de avsåg att säga, och jag skulle ha haft svårt att få underlag 
till att beskriva deras strategier i talandet. Ett av de fyra barnen talar dessutom 
sparsamt spontant. Sannolikt skulle jag ha fått mycket lite inspelat tal om jag 
studerat honom i en fri situation. 
 
I den situation jag valde förväntades barnen säga det som fanns illustrerat på 
kort. En stor del av det inspelade materialet är ord som barnen inte valt själva, 
utan blivit förelagda, i form av bildkort som skulle benämnas. Detta kan tyckas 
långt från det naturliga fria talandet. En viktig fråga är hur barnens talande kan 
ha påverkats av att de befann sig i just denna situation. De barn vars talande jag 
studerade var vana vid en situation som denna och var sannolikt införstådda 
med att detta var något annat än ett fritt samtal. De agerade i stunden som 
individer och förhöll sig till det övergripande syftet med situationen. Jag menar 
att även i en tillrättalagd situation, precis som i alla situationer, finns ett 
omedelbart sätt att förhålla sig. I alla typer av situationer har vi med oss vår 
fungerande intentionalitet, vårt sätt att omedelbart förhålla oss och skapa 
mening. Att välja en viss situation innebär alltid att välja bort en annan. Jag var 
mån om att välja en situation där det både gavs möjlighet för barnen att rikta sig 
på olika sätt mot talandet och där talandet också var möjligt att förstå för mig. 
Liknande val av situation kan ses i andra avhandlingar med fenomenologisk 
inriktning. I Hautaniemis Känslornas betydelse i funktionshindrade barns livsvärld 
(2004) studeras gravt funktionshindrade barns kommunikation i en situation 
som är tillrättalagd för att stimulera till kommunikation. Nyström (2002) 
använder sig av tillrättalagda dansterapisituationer för att studera senildementas 
möjligheter till kommunikation i just dansterapisituationer.  
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5.1 Genomförandet av studien 

Personer 

Jag valde att studera talandet hos fyra barn med DS i 6-7-årsåldern. De aktuella 
barnen var sedan tidigare bekanta med mig som person, eftersom jag hade 
fungerat som deras projektlogoped under de två år som föregick studien. 
Barnen ingick i en grupp med 30 barn som vid tiden för min studie deltog i ett 
interventionsprojekt kring tal- och bettutveckling hos barn med DS (Bäckman, 
Holm & Johansson, 1995; Bäckman, Grevér-Sjölander, Holm, & Johansson, 
2003; Bäckman, Grevér-Sjölander, Bengtsson, Persson & Johansson, in press). 
Vi hade träffats några gånger per halvår, och också vid några tillfällen 
genomfört inspelningar liknande den som ligger till grund för föreliggande 
studie. För de fyra barnen var arrangemanget att sitta och arbeta med 
pedagogiskt material tillsammans med en vuxen en van situation. Vid tiden för 
studien deltog barnen regelbundet (flera dagar i veckan) i strukturerad 
språkträning tillsammans med en närstående vuxen. Dessa stunder 
videofilmades regelbundet. Min utgångspunkt var att barnen upplevde såväl 
talscreenings-situationen som inspelningsrutinen som välbekanta. Liknande 
inspelningar ingick i deras vardag som barn med diagnosen DS. 
 
Inspelningar gjordes av alla de 30 barn med DS som deltog i projektet kring tal- 
och bettutveckling. Samtliga var i åldern 6-8 år. Talandet hos dessa barn skilde 
sig mycket åt. Av de 30 barnen valdes fyra ut. De fyra barnen valdes utifrån 
följande kriterier: 
 
– Jag eftersträvade variation och ville ha med barn vars talande för mig skilde 

sig mycket åt, både vad gällde förståelighet och allmänt intryck.   
– Jag ville ha med två pojkar och två flickor 
– Inspelningarna måste vara av sådan kvalitet att den akustiska analysen gick 

att genomföra 
 

Situationen 

Inspelningen skedde i det rum där vi brukade träffas regelbundet, i ett mindre 
konferensrum i anslutning till tandläkarmottagningen (för 3 barn) eller på 
habiliteringen (för 1 barn). Den situation som filmades var då barnet och en 
vuxen (för ett barn två vuxna) satt vid ett bord och tillsammans tittade igenom 
Stora Fonemtestet (Hellquist, 1999). Fonemtestet består av ett spiralblock med 
99 bilder. Bilderna är tänkta att locka barnet att säga specifika ord. I dessa ord 
finns alla svenskans konsonanter och vokaler representerade i olika 
konstellationer. Jag hade tagit isär blocket och använde det i form av 99 lösa 
kort, eftersom erfarenheterna hade visat att barnen tyckte det var roligare att 
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hantera kort än att bläddra i ett block. Situationens yttre ram var att vi skulle 
titta igenom bilderna och barnets roll var att benämna det som fanns på 
bilderna. Inom denna ram gjordes olika utvikningar beroende på hur den vuxne 
eller barnet associerade vidare i samtalet. Närvarande i rummet var, förutom 
barnet och jag, en av barnets föräldrar och i två fall också en person från 
förskolan. Situationen videofilmades med kameran på stativ. För två av barnen 
skötte en extra person i rummet videokameran och för två barn videofilmades 
situationen utan att någon extra person skötte kameran. Barnens tal spelades 
också in på minidisc, via en mikrofon som låg på bordet. Som resultat av den 
filmade situationen fick jag 20-25 minuters videofilm och en lika lång 
minidiscinspelning för varje barn.  
 

Etiska överväganden  

Jag har följt Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådets (Vetenskaps-
rådet, 1999) etiska rekommendationer. Min studie innebar ett antal etiska över-
väganden. Då det gäller frågan om att överhuvudtaget delta eller inte så före-
träddes barnen av sina föräldrar. Föräldrarna lämnade sitt medgivande till att 
både barnen och de själva deltog. Jag kunde inte fråga barnen själva om de ville 
delta eller inte, eftersom jag inte kunde beskriva för dem vad studien skulle 
innebära. För barnen innebar deltagandet inte några andra konkreta 
erfarenheter än sådana de ändå skulle ha fått. Alla barn har fått fingerade namn 
och jag har uteslutit sådana uppgifter som skulle kunna göra det möjligt för en 
utomstående att identifiera dem. Jag har valt att lämna så lite information som 
möjligt om det som inte rör den aktuella situationen. Vissa förhållanden 
betraktade jag dock som viktiga för förståelsen av barnens talande. Det gäller 
sådant som uppgifter kring barnens hörsel och hur personer i omgivningen 
uppfattar deras tal och kommunikation. Dessa uppgifter bidrar till bilden av hur 
barnens erfarenheter av tal och kommunikation ser ut, uppgifter som var 
relevanta för att förstå det som hände i inspelningsstunden. 
 

Min egen roll – som närvarande deltagare, logoped och forskare 

Jag har en grundutbildning som logoped och har under hela mitt yrkesliv 
arbetat med frågor som rör tal- och språkutveckling hos barn med inlärnings-
svårigheter. Dessa förhållanden såg jag både som en tillgång och en svaghet i 
det arbete jag här utförde. Jag deltog själv i den inspelade situationen och hade 
där en traditionell logopedroll. Jag visade bilder för barnen och försökte locka 
dem att producera de avsedda orden, och också stimulera dem till associationer 
bortom det som var på bilderna. Då jag bearbetade mina data hade jag en 
forskarroll, då jag skulle betrakta situationen med distans, analysera och göra 
tolkningar. Hur påverkade det faktum att jag deltog i den inspelade situationen 
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min senare analys? Jag ser fördelar i det förhållande att jag hade  egna 
erfarenheter av de skeenden jag senare analyserade och minnen av specifika 
händelser, till exempel sammanbrott i dialogen och upplevelser av barnens 
entusiasm eller ointresse. Polkinghorn (1983) menar att om man strävar efter att 
förstå mänskligt erfarande så ger mötet ansikte mot ansikte ett rikt datamaterial. 
Den erfarenhet man får av att vara närvarande i situationen kan aldrig helt 
fångas vid en filminspelning. Hautaniemi (2004) beskriver liknande erfarenheter 
i sin studie kring funktionshindrade barn. Hon deltog inte aktivt i det skeende 
hon senare analyserade, utan hennes roll var att filma då barn och vuxna sam-
spelade. Även denna form av närvaro, att ha befunnit sig i samma rum och med 
egna ögon sett det som skedde, menar hon tillförde hennes förståelseprocess 
mycket.   
 
Van Manen (1997) anger närobservation (“close observation”, Van Manen, 1997, 
s. 68) som en möjlig metod i livsvärldsinriktad forskning. Med närobservation 
menas något annat än en traditionell observation där observatören försöker 
göra sig mer eller mindre osynlig, men också något annat än det vi vanligtvis 
lägger in i begreppet deltagande observation. Van Manen menar att 
närobservationer är särskilt lämpliga då man är intresserad av barns livsvärld 
Det kan vara svårare att få tillgång till barns livsvärld via regelrätta intervjuer, 
men genom att leka, prata och överhuvudtaget samspela med barnet kan man få 
detta tillträde. Med närobservation avser van Manen ett förhållningssätt som 
kännetecknas av mesta möjliga närhet utan att man för den skull förlorar sin 
förmåga att när som helst ta ett steg tillbaka och reflektera kring 
meningsskapandet i situationen. Min roll vid inspelningen var främst 
närobservatörens. Jag var mån om att interagera med barnen. Det var aldrig 
aktuellt att jag skulle ta en passiv observatörsroll. Samtidigt var jag vaksam kring 
det som hände i meningsskapandet i talandet. För ett barn, Ola, fick jag dock en 
något annorlunda roll. Ola föredrog till en början att föra samtalet med sin 
mamma och inte med mig. Här blev jag till en början en mer passiv observatör 
för att senare gå in i rollen som närobservatör.  
 
Jag hade också rollen som logoped. I den aktuella situationen var min avsikt att 
som forskare spela in barnens tal för vidare analys. Men genom det sätt jag 
agerade i situationen, och utifrån barnens perspektiv, var min roll logopedens. 
Jag betedde mig som en logoped brukar göra i en talscreenings-situation. 
Dahlberg (1997) diskuterar angående klinisk vårdvetenskap problematiken med 
att ha dubbla roller, att vara både vårdare och forskare. Det finns alltid en risk 
för att man träder ur sin forskarroll och istället agerar i sin vårdarroll. Hon 
menar också att det inte är lämpligt att forska på områden som ligger alltför 
nära den egna kliniska verksamheten. Jag ser dock inte mina dubbla roller som 
ett stort problem. En talscreenings-situation är på många sätt lik en 
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datainsamlingssituation för ett vetenskapligt syfte. Det var aldrig aktuellt för 
mig att som logoped gripa in i skeendet. Aktiviteter som att uppmuntra barnen 
att benämna bilder och över huvudtaget uttrycka sig med tal, var önskvärt för 
båda mina roller. Eftersom hela situationen filmades hade jag i efterhand också 
möjlighet att studera mitt eget agerande.  
     
Jag samlade alltså in data på olika sätt.  
– Jag var själv närvarande och fick minnen och erfarenheter av situationen. 
– Det gjordes en videoinspelning av samma skeende som jag själv var med 

om. Denna film kunde jag i efterhand titta på så många gånger jag behövde. 
– Det gjordes en särskild ljudinspelning som gav mig möjlighet att via akustisk 

analys finstudera vissa aspekter av talandet. 
 
Att jag använde mig av olika metoder ser jag som en styrka i mitt arbete för att 
förstå. Genom att utnyttja mina egna erfarenheter av situationen, den inspelade 
filmen och resultat av den akustiska analysen i kombination, fick jag en 
möjlighet att pendla mellan närhet och distans i mina försök att beskriva och 
förstå vad som hände i barnens talande. Min uppfattning är att de olika sätten 
att samla in data, var en hjälp för mig att balansera mina roller som logoped, 
forskare och närvarande deltagare. 
 

Bearbetning av materialet 

I min studie ville jag beskriva barnens talintentionalitet, hur de omedelbart 
riktar sig mot sitt eget talande. Jag ville studera hur detta fenomen kan visa sig 
hos olika subjekt i form av handlingar i talandet. Som datamaterial hade jag 
videofilmer och separata ljudinspelningar. För att göra materialet åtkomligt för 
vidare analys behövde det ”översättas” till en för mig som forskare gripbar 
form. En sådan översättning eller överföring innebär alltid förluster av 
information och också olika viktning av olika typer av information. I mitt 
tillvägagångssätt ser jag det som en styrka att jag i alla skeden av analysen hade 
möjlighet att gå tillbaka till filmerna och få mina tolkningar bekräftade, 
fördjupade eller utmanade. 
 

Steg 1 Transkription av barnens tal 
Jag började med att titta och lyssna på var och en av de fyra filmerna och 
anteckna de målord som jag uppfattade att barnet avsåg att uttala. Endast i 
enstaka fall var jag osäker på vilket ord som avsågs. Resultatet av detta första 
steg blev en numrerad lista med ortografiskt skrivna målord, oavsett hur barnet 
uttalat dem. Parallellt med detta införde jag också en grov tidskodning av 
yttrandena. Varje nytt yttrande av barnet skrevs på en ny rad. Flera yttranden 
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kunde alltså produceras under en och samma tur, det vill säga då barnet ”hade 
ordet”. Som ett och samma yttrande bedömdes det som innehållsmässigt hörde 
ihop och bildade en enhet. De flesta yttrandena bestod av ett eller två ord. För 
ett barn, Sofia, förekom dock många flerordsyttranden.   
 
Nästa steg var att jag fonetiskt transkriberade barnets talande. Jag nyttjade IPA 
(International Phonetic Alphabet) (International Phonetic Association, 1999) 
med tilläggen för avvikande tal (Ball, Rahilly & Tench, 1996). Detta steg krävde 
att jag tittade och lyssnade på filmerna många gånger och vid några tillfällen 
även lyssnade på ljudinspelningarna som hade en bättre ljudkvalitet. Resultatet 
efter detta steg blev för varje film en lista med två kolumner, en med målorden 
(det barnet avsåg att säga) och en med barnets uttal i fonetisk skrift. Fonetisk 
transkription har sedan slutet av 1800-talet varit ett viktigt redskap inom både 
språkvetenskap och talpatologi. Hantverkskunnandet är grunden för utveckling 
av transkriptionsfärdighet (Ball et al., 1996). I detta hantverk blir balansen 
mellan distans och närhet ställd på sin spets. För det mesta, då vi i vanliga 
samtal lyssnar till andra människors talande, förstår vi det vi hör, utan att 
egentligen reflektera kring ordens form. Vi uppmärksammar inte sådant som är 
ovidkommande för vårt meningsskapande och vi tycker oss också ibland höra 
sådant som inte finns i den akustiska signalen. Merleau-Ponty (1973b) beskriver 
talandet som ett genuint intersubjektivt fenomen och menar att ett samtal inte 
kan ses som att två personer turas om. Lyssnaren tar aktiv del i talandet, och 
den lyssnande vet ofta vad den talande ska säga innan det är utsagt. 
 
Detta förhållande ställer till problem vid fonetisk transkription. 
Transkriberarens uppgift är att förhålla sig distanserat till det han hör. Denna 
aspekt är extra viktig då det tal som ska transkriberas är bedömt som 
”avvikande”. Med en fenomenologisk terminologi kan det uttryckas som att 
transkriberaren inte ska låta sitt eget omedelbara meningsskapande i lyssnandet 
överskugga den talandes meningsskapande i talandet. Om transkriberaren lyckas 
förhålla sig distanserat har den talandes omedelbara meningsskapande större 
möjligheter att visa sig. Efterhand som transkriberaren blir bekant med talarens 
sätt att forma tal, karakteriseras transkriptionsprocessen mer av förförståelse 
och därmed närhet. För att hitta en bra balans mellan närhet och distans är det 
nödvändigt att lyssna många gånger och korrigera transkriptionen. Dahlberg 
och Dahlberg (2003) benämner denna process, då forskaren medvetandegör sitt 
eget omedelbara erfarande, som en tyglandeprocess. Det är en viktig del i 
processen att göra fenomenen rättvisa. Ytterligare ett fenomen som berör 
transkription gäller talandet mer än lyssnandet. Som jag nämnt tidigare känne-
tecknas tal av oavbruten dynamik och rörelse. Talandet kan snarast beskrivas 
som en rörelse mellan ett antal artikulatoriska positioner. I en fonetisk 
transkription ser det ut som om tal består av statiska segment på samma sätt 
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som bokstäver i ett skrivet ord. Det är de passerade artikulatoriska positionerna 
som kan fångas i en transkription, inte talandet i hela sin komplexitet.  
 
Jag gick igenom materialet och lyssnade, transkriberade och korrigerade ett 
flertal gånger. En transkription kan i princip alltid göras mer noggrann än vad 
den är, och varje transkription kan betraktas som en preliminär version i 
jämförelse med en som är mer noggrann Min ambition var att göra en 
fintranskription som var så pass detaljerad så jag skulle få en bild av varje barns 
talande och också få ett underlag för den följande akustiska analysen. Med hjälp 
av den fonetiska transkriptionen kunde jag skaffa mig en övergripande bild av 
varje barns talande. Transkriptionsförfarandet ledde också till att jag lärde känna 
materialet, och blev ytterligare bekant med det som hände på filmerna. 
 

Steg 2. Sammanhanget och det totala uttrycket  
För att få en bild av i vilket sammanhang de olika orden uttalades 
kompletterade jag min transkription med övrigt som hände på filmen. En viktig 
sådan aspekt var den vuxnes, det vill säga mitt eller förälderns, talande. Detta 
talande transkriberades inte fonetiskt utan antecknades ortografiskt i anslutning 
till barnets talande, så att flödet i dialogen blev tydligt. Då vi i ett samtal 
uttrycker oss med tal, använder vi fler uttryck än talformandet. Vi 
ackompanjerar vårt talande med mimik och gester. Vi uttrycker också mycket 
med vår kroppshållning. Fokus för min studie är talformandet, men jag ser tal-
formandet som en del i det totala uttrycket. För att förstå meningsskapandet i 
talandet behövde jag även ta hänsyn till övriga uttrycksformer. Jag ville därför 
beskriva barnens totala uttryck, eller den totala kroppsliga aktiviteten, då ett 
talat ord uttrycktes. Jag tittade igenom filmen igen och noterade barnens övriga 
uttryck i anslutning till de transkriberade talade orden. Exempel på sådana 
uttryck var barnens blick, kroppsrörelser och handlingar, gester och tecken. 
Även för den vuxne antecknades dessa aspekter.  
  
Ytterligare en aspekt av barnens talande antecknades. Det var barnens över-
gripande känslomässiga inställning i den stund orden uttalades. Är han/hon 
engagerad eller oengagerad, intresserad eller uttråkad, glad eller ledsen, 
frustrerad eller tillfreds? Jag bedömde dessa aspekter som viktiga för mitt 
fortsatta arbete eftersom de är med och definierar det sammanhang där talandet 
sker. Utifrån de anteckningar jag nu hade kunde jag också se vad av barnets 
talande som var ren benämning av bilderna, svar på en fråga från den vuxne, ett 
spontant talande från barnet, imitation av den vuxnes tal eller upprepning av 
eget tal. Även dessa aspekter, det vill säga talhandlingens syfte, antecknades. Som 
resultat av min bearbetning hade jag i detta skede för varje film en samman-
ställning med ett flertal kategorier: 
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– Målord, de ord barnet avsåg att säga  
– Barnets uttal av orden, fonetiskt transkriberade 
– Barnets  totala kroppsliga uttryck, inklusive tecken 
– Barnets känslomässiga inställning 
– Talhandlingens syfte (benämning, svar, upprepning etc.)   
 
– Den vuxnes tal i ortografisk skrift 
– Den vuxnes totala kroppsliga uttryck, inklusive tecken 
 

Steg 3. Akustisk analys av utvalda ord 
Utifrån sammanställningen kring varje barn valdes vissa ord ut för akustisk 
analys. Med hjälp av den akustiska analysen fick jag möjlighet att finstudera det 
som hände i talandet. Jag hade inte möjlighet att studera alla barnens talade ord 
på detta sätt eftersom det skulle ha blivit ett alltför omfattande material. De ord 
jag valde stod på olika sätt fram för mig i materialet. Det var ord där jag tyckte 
mig se olika kvaliteter i omständigheterna.  
 
Jag ville för varje barn få med ord som uttalades under olika omständigheter. 
Det innebar att jag sökte  
– ord som var ren bildbenämning (eliciterade) 
– ord som var spontant uttalade 
– ord som imiterades   
– ord som upprepades  
– ord som barnen uttalade med intresse och engagemang  
– ord som uttalades utan särskilt engagemang 
– ord som ackompanjerades av tecken 
– ord som enbart talades 
 
Även ordens form i sig var intressant. Jag sökte 
– ord som lät karakteristiska för det enskilda barnet 
– ord som lät ovanliga för det enskilda barnet 
– ord som hade en komplex struktur  
– ord som hade en enkel struktur 
– ord som i sitt uttal var lika målorden 
– ord som i sitt uttal var olika målorden 
 
Jag hade redan från början valt att studera just dessa fyra barn bland annat för 
att deras talande skilde sig mycket åt vad gäller förståelighet. Det innebar att det 
inte för alla barn gick att hitta ord med alla ovanstående egenskaper. För varje 
barn valde jag här ut ord för att få en så stor variation som möjligt, ett material 
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som skulle täcka in så mycket som möjligt av varje barns olika sätt att tala och 
olika sätt att rikta sig mot sitt talande. Grunden för att orden valdes var ett hel-
hetsintryck av det sammanhang där de uttalades. För varje barn valdes mellan 
25 och 36 ord ut. I de fall barnet imiterade den vuxnes tal, valdes även den 
vuxnes tal ut för akustisk analys. 
 
Utifrån sammanställningen och videofilmen kunde jag hitta de utvalda orden på 
audioinspelningen och enkelt överföra dem till ett datoriserat program för 
akustisk analys,  Computerized Speech Lab, CSL7. I detta program gjordes en 
akustisk analys vars resultat för varje ord blev ett spektrogram med 
energifördelningen i frekvensled över tid åskådliggjord. Tekniken att utnyttja 
spektrogram för att beskriva tal har blivit allt vanligare i takt med att 
databaserade program utvecklats (Hartelius, 1997).   
  
Fig 2. Spektrogram av ett av barnens uttal av ordet dörr.  

 
I figur 2 syns ett spektrogram av ordet dörr, uttalat av ett av barnen i studien. 
Ordet uttalas som ”döjj” [dœj:ʔ]8. [ʔ] betecknar en avslutande klusil på 
stämbandsnivå. I det understa, rutmönstrade fältet syns tid-frekvens-
spektrogrammet (tid längs den vågräta axeln, frekvens längs den lodräta axeln). 
Efter att upprepade gånger ha lyssnat på det inspelade ordet och följt 
registreringen i spektrogrammet transkriberade jag de olika ljudkvaliteterna med 
fonetiska tecken i anslutning till spektrogramregistreringarna. Denna 
transkription syns i fältet med markeringen ”IPA transcript”.  
 

                                                 
7 Computerized Speech Lab (CSL). (1994). Instruction Manual: Model 4300B, version 5.X. Kay 
Elemetrics Corp., New Jersey, USA. 
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Allra nederst i figuren syns en tidsskala som sträcker sig från 0,0 till 2,0 
sekunder. Varje ruta motsvarar alltså 0,1 sekunder. Efter ungefär 0,6 sekunder 
uttalas explosionen i klusilen [d]. Denna händelse syns som en lodrät svart 
registrering. Under de följande 0,2 sekunderna uttalas vokalen [œ] (ett ö-ljud), 
för att sedan följas av ett betydligt längre j-ljud. Förändringen från ett ö- till ett 
j-ljud syns som olika svärtning i höjdled. Ljudens olika klangfärg motsvaras av 
resonans vid olika frekvenser. Det är dessa resonansfenomen som syns som 
svärtade, vågräta band eller stråk i figuren. Efter ca 0,5 sekunders tystnad uttalas 
ett nytt klusilljud, av en annan karaktär än d-ljudet. Detta ljud [ʔ] uttalas glottalt 
(på stämbandsnivå) och är betydligt starkare än d-ljudet. Detta syns som en 
kraftigare svärtning i spektrogrammet vid ljudet [ʔ] än vid ljudet [d]. Ljudet [ʔ] 
har också en längre aspirationsfas efter explosionen än vad d-ljudet har. 
Registreringen är mer utdragen i tidsled. Av figuren framgår att talandet är en 
rörelse, till exempel syns att under uttalandet av ö-ljudet sker en förändring av 
registreringen i frekvensled (höjdled) i och med att talandet är på väg mot ett j-
ljud. Av figuren framgår också att det i talrörelsen ändå går att urskilja de olika 
segmentkvaliteterna. Det går att ungefärligt ange de olika segmentens 
varaktighet.9   
 
Med hjälp av spektrogrammen kunde jag komma nära det som skedde. Jag 
kunde se något av det som hände i talandet, på en tiondels sekund när. Som en 
följd av den akustiska analysen gjorde jag en ny transkription av de utvalda 
orden (i fältet IPA transcript). Överensstämmelsen mellan den tidigare 
transkriptionen gjord utan spektrogram som stöd och denna senare, var 
generellt god. Skillnaden var framför allt att jag nu kunde göra en mer detaljerad 
transkription och att jag fick tillgång till tidsaspekterna i barnens talande. De 
aspekter som jag valde att studera med hjälp av akustisk analys, var ljudkvalitet 
och varaktighet hos olika segment, av det löpande talet. I talets akustiska fram-
trädandeform ryms också variationer som inte är kopplade till enskilda segment 
utan till förlopp som löper över hela stavelser, ord eller satser. Det rör sig om 
prosodiska aspekter, det vill säga variationer i tonhöjd, styrka och tidsförlopp. 
Av de prosodiska aspekterna var det endast tidsaspekter jag studerade 
systematiskt med hjälp av akustisk analys. Likafullt var alla de prosodiska 
aspekterna närvarande i det tal som barnen formade. Dessa aspekter fanns med 
då jag studerade talandet på andra sätt, men jag valde alltså att inte titta lika nära 
på alla prosodiska aspekter. Den huvudsakliga anledningen till detta val, att välja 
bort vissa prosodiska aspekter i den akustiska analysen, var att programvaran 
för den akustiska analysen inte var anpassad till barns tal och därför inte gav 
tillförlitliga data kring tonhöjdsvariationer. Variationer i styrka är svåra att 

                                                 
9
 Registreringen som löper längst ner längs hela spektrogrammet är en registrering av bakgrundsljud 

och härrör inte från barnets tal. 
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bedöma akustiskt eftersom värdena påverkas i hög grad av hur nära mikrofonen 
talandet sker. Detta kan variera under uttalandet av ett och samma ord. 
 

Steg 4. Förenkling av spektrogrammen 
För att göra materialet mer lättöverskådligt och bara ta med de aspekter där 
analysen gav tillförlitliga data, bearbetades och förenklades spektrogrambilden. I 
och med denna förenkling bedömde jag att det också blev lättare för mig att 
kommunicera med läsaren kring mina fynd. Tidsaspekter och segmentkvalitet 
valdes ut för att ingå i de förenklade spektrogrammen. Tidsaspekter är av stor 
betydelse för talets förståelighet, och det var därför intressant att studera just 
denna aspekt. Tidsskalan förenklades genom att den delades upp i 0,1-
sekundersenheter. Varje sådan tidsenhet illustrerades i de förenklade 
spektrogrammen av en åttahörning. I och med denna förenkling framstod 
gränserna mellan de olika talade segmenten rent visuellt som skarpare än de var 
i den akustiska signalen. Denna medvetenhet hade jag med mig in i det fortsatta 
analysarbetet, och jag har också i mitt arbete kontinuerligt gått tillbaka till de 
ursprungliga spektrogrammen och kontrollerat tidsrelationer i de ord jag 
studerat. Illustrationen av ords uttal såg i den nya formen ut som åttahörningar 
på en rad. Under raden med åttahörningar transkriberades de ljud som den 
tidigare auditiva och akustiska analysen givit vid handen. Det tidigare 
redovisade uttalet av ordet dörr ser i ett förenklat spektrogram ut på följande 
sätt: 
 

  ca 0,9 sek 
  d œ     j              ʔ 
 
Figurernas olika form och fyllningar representerar olika ljudkvaliteter.  
 

Vokaler symboliseras av svarta åttahörningar.        
 

Konsonanter har olika utseenden.  
Konsonanter som kan hållas ut , och som karakteriseras av ett ”tonande 
flöde”, som [ v m n ŋ l j r ] (v, m, n, ng, l, j och vissa varianter av r) 
symboliseras av randiga åttahörningar. 

 
Konsonanter som kan hållas ut och som i huvudsak karakteriseras av brus-
ljud, friktion, som [f s ҫ ʃ h ɹ] (f, s, tj, sj, h och vissa varianter av r), 
symboliseras av åttahörningar med en vågformad fyllning. 
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Konsonanter som inte kan hållas ut, explosionsljud eller klusiler, som [p t k 
b d g ʔ ] (p, t, k, b, d, g och den glottala klusilen), symboliseras av helt 

ofyllda åttahörningar.  
 
Artikulationen av klusiler börjar med en tyst fas då trycket byggs upp, 
ocklusionsfasen. Denna fas kan man iaktta i ett spektrogram om klusilen 
kommer efter ett annat ljud (se t.ex. klusilen [ʔ] i spektrogrammet för ordet 
dörr). I ord som inleds med klusil är det svårt att avgöra precis i vilket ögonblick 
artikulationen startar eftersom ocklusionsfasen är tyst och inte syns i 
spektrogrammet.  (Se klusilen [d] i spektrogrammet för ordet dörr).   

 
Klusiler i början av ord anges därför med en bågform. Den öppna formen 
är tänkt att symbolisera att det inte går att ange en definitiv startpunkt. Det 
går ändå att skaffa sig en uppfattning om ordet som helhet eftersom övriga 
segment finns med. Den initiala klusilen, alltså ett explosionsljud i början 
av ett ord, tilldelas varaktigheten 0,1 sek som standardvärde. 
    
Då klusiler förekommer sist i ord kan det ibland vara svårt att utifrån 
spektrogram avgöra exakt när ljudet är färdigartikulerat. I sådana fall 
symboliseras den avslutande klusilen av en bågform böjd åt andra hållet, 
jämfört med den initiala klusilen. Formens öppning är alltså åt det håll där 
mätningen är osäker. Även här tilldelas klusilen standardvärdet 0,1 sekund. 

 
Vokaler bildar stavelsekärna i svenskan, de är i en mening ”tunga”. Växlingen 
mellan konsonant- och vokalljud ger ordets struktur. Genom att jag valde att ha 
vokalerna svarta och konsonanterna mindre kompakt fyllda, så framstod ord-
strukturen tydligt. Det blev också lätt att jämföra två olika uttal av ett och 
samma ord.  
 

Steg 5. Bearbetning av materialet med avseende på strategier i talandet 
I nästa steg sammanförde jag data från mina protokoll med spektrogrammen. 
Det som jag i mina sammanställningar hade beskrivit som ”sammanhanget och 
det totala uttrycket” fick ytterligare en dimension när jag också kunde se 
skeendet i talformandet utifrån spektrogrambilden. Spektrogrammen 
underlättade för mig att finstudera talformandet för de ord som jag valt ut för 
att fånga olika aspekter av meningsskapande. Jag utnyttjade även i detta skede 
möjligheten att gå tillbaka till videofilmen och kontrollera om jag missat något, 
och också för att återuppleva orden i sitt sammanhang. Med hjälp av filmen och 
mina tidigare transkriptioner fick jag också möjlighet att relatera mina fynd till 
barnens övriga talande under den inspelade stunden. Som resultat fick jag en 
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beskrivning för varje barn med fokus på ”hur de gör när de talar”. I 
beskrivningen lyfte jag fram de olika grundstrategier i talandet som jag fann för 
varje barn. Som en sammanfattning beskrev jag för varje barn hur dessa 
strategier kan förstås utifrån ett intentionalitetsperspektiv. Denna beskrivning 
ligger till grund för kapitel 6, där varje barns talande redovisas för sig. 
 

Överväganden vid analysen 

Min strävan var att beskriva barnens talintentionalitet, hur barnen riktar sig mot 
sitt eget talande. Jag uttalar mig om den fungerande intentionaliteten, ett 
fenomen som definitionsmässigt inte erfars medvetet i betydelsen reflekterat. I 
många fenomenologiskt inriktade studier är forskarens intresse riktat mot att få 
subjektets egna beskrivningar av sina erfarenheter. Mer sällan är intresset riktat 
mot att bevittna det som sker (Polkinghorne, 1983). På senare år har dock ett 
flertal studier publicerats där subjekten inte själva kunnat berätta om sina 
erfarenheter, utan forskaren har utifrån subjektens handlingar försökt förstå 
erfarandet. Det har gällt såväl små barn (t.ex. Johansson, 1999; Lökken, 2000 ) 
som personer med kommunikationshinder av olika slag (t.ex. Nyström, 2002; 
Hautaniemi, 2004). 
 
Jag spelade in och gjorde en analys av barnens talande. Det jag hade tillgång till 
var barnens uttryck, deras handlingar. Jag försökte förstå dem i deras uttryck, 
det som visade sig för mig. Jag hade en strävan att närma mig deras perspektiv, 
eftersom jag ville förstå deras omedelbara meningsskapande i talandet. 
Johansson (2003) diskuterar vad det innebär att forska med barnperspektiv och 
betonar att även om man som forskare har en idé om vad man studerar så är 
innebörden för barnet inte möjlig att komma åt. Merleau-Ponty (2002) menar 
att vi aldrig kan få tillgång till allt hos en annan människa. Intentionaliteten är 
inte detsamma som handlingarna och inte heller det som orsakar eller föregår 
handlingarna. Jag betraktar intentionaliteten som integrerad i handlingarna, och 
strategier i talandet som ett uttryck för talintentionaliteten. Genom att beskriva 
talandet i form av strategier försökte jag förstå talintentionaliteten. Jag var mån 
om att så långt som möjligt beskriva och försöka förstå det jag såg och hörde, 
de kroppsliga handlingarna i barnens talande och i det som bäddade in talandet. 
Mina resultat ska betraktas som en beskrivning av barnens talintentionalitet, så 
som fenomenet visade sig för mig.   
 
Det fenomenologiska betraktelsesättet innebär att det som eftersträvas är en 
beskrivning och inte en kausal förklaring. Denna beskrivning står dock inte i 
något motsatsförhållande till tolkning och förståelse (Bengtsson, 1998). Palmer 
(1969) diskuterar Heideggers Varat och tiden, och menar att enligt Heidegger är 
hermeneutik (tolkningslära) “… a fundamental theory of how understanding 
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emerges in human existence” (Palmer, 1969, s. 137). Hermeneutiken kan inte 
betraktas som skild från den mänskliga existensen. Sakerna själva blir synliga i 
livsvärlden genom mening, förståelse och tolkning. Heidegger går bortom 
bilden av tolkning som en relation mellan ett tolkande subjekt och ett tolkat 
objekt, och lyfter förståelsen som det mest grundläggande (Palmer, 1969). Det 
är inte möjligt för människan att objektivt erfara och förstå det som sker, utan 
förståelsen utgår alltid från den existerande människan själv (Dahlberg, 1997). 
Den vetenskapande människan är situerad i livsvärlden, och förståelseprocessen 
är alltid förankrad just där. Det innebär att även förförståelsen måste tas i 
beaktande. Vi måste reflektera kring hur vi ställer våra frågor och hur vi kan 
förstå fenomen på andra sätt. Benktson (1983) refererar till Gadamer som 
menar att det hermeneutiska förhållningssättet innebär att övervinna sina 
fördomar och därmed vidga sitt synfält. Med fördom menar han här just ”för-
dom”, i betydelsen för-förståelse, preliminär förståelse, något som vi aldrig kan 
vara utan då vi närmar oss ett fenomen. Ett hermeneutiskt förhållningssätt 
innebär en ”polaritet mellan förtrogenhet och främlingsskap” (Benktson, 1983, 
s. 70). 
 
Öppenhet betonas av Dahlberg et al. (2001) som ett grundläggande 
förhållningssätt då det gäller fenomenologisk-hermeneutisk forskning. I öppen-
heten ligger en förmåga att bortse från traditionella teoribyggen kring 
fenomenens natur och en känslighet för det oväntade. I öppenheten ingår också 
ett visst mått av skepsis kring det vi erfar (Dahlberg et al., 2001). För mig fram-
står Gadamers främlingsskap besläktat med denna öppenhet. För  både öppen-
het och främlingsskap gäller en strävan att medvetandegöra det som står 
emellan mig själv och fenomenet, för att fenomenet ska kunna visa sig. Som 
forskare måste jag göra min egen förförståelse tydlig. I min förförståelse som 
logoped ligger att jag är van vid och har lätt att se talet som ett objekt och att 
jag också har nära till traditionella logopediska förklaringsmodeller. I min 
personliga förförståelse fanns att jag kände de barn jag samtalade med under 
den filmade situationen. I min process var det uttalade målet att försöka förstå 
barnens talande på ett nytt sätt. Denna föresats innebar i sig en särskild för-
förståelse men också ett mer öppet förhållningssätt till det jag erfor. Jag anser 
att både den inspelade filmen och spektrogrammen hjälpte mig i min strävan 
efter öppenhet. Jag kunde titta på filmsekvenser upprepade gånger för att på 
olika sätt utmana min egen förståelse. På samma sätt bildade spektrogrammen 
en bakgrund till min förståelse. Spektrogrammen gav mig en bild av det finstilta 
skeendet, som tvingade mig till att ompröva min förståelse av mer övergripande 
skeenden.  
 
Tolkningsprocessen kan beskrivas som en pågående rörelse mellan olika 
positioner, som meningsskapande och skepsis till detta meningsskapande, som 
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studium av delar och studium av helheten, som närhet och distans eller som 
förtrogenhet och främlingsskap. För varje gång man byter position är 
förståelsen av fenomenet förändrad och utvecklad. Bengtsson (1998) beskriver 
processen som en pågående dialog mellan forskarens förståelse av ett fenomen 
och forskarens erfarenheter av samma fenomen. Mitt analysarbete kan på detta 
sätt beskrivas som en pågående rörelse. Från början hade jag en 
helhetserfarenhet av att ha varit närvarande i situationen. Filmen gav mig en 
annan sorts helhet, med något mer distans, där jag även kunde iaktta mitt eget 
agerande utifrån. Det specifika fenomen jag sedan riktade mig mot i det 
inledande transkriptionsarbetet var barnens talformande som en del av 
situationen som helhet. Då jag tillförde det totala uttrycket och den vuxnes 
bidrag till mina anteckningar, blev barnens talformande del i en annan helhet, 
som av mig var mer noggrant genomlyst. Då jag sökte efter särskilda ord för 
akustisk analys förhöll jag mig till barnens talande som helhet och letade efter 
ord som för mig av olika anledningar stod fram i materialet. Flera av dessa ord 
hade jag uppmärksammat redan vid inspelningssituationen. Nu förhöll jag mig 
dock mer distanserat och i en mening mer skeptisk jämfört med mina tidigare 
erfarenheter, eftersom jag också letade efter sådant jag kanske missat då jag var 
närvarande i situationen men som kunde ha blivit tydligt i den nya helheten. 
Den akustiska analysen av de utvalda orden innebar att jag kunde studera det 
som skedde i talandet på ytterligare ett sätt. Jag var nära i den meningen att jag 
blev varse det som hände. Samtidigt hanterade jag talandet som fenomen på ett 
distanserat sätt, i fysikalisk form, som spektrogramregistreringar. Då jag efter 
den akustiska analysen återvände till helheten i form av mina skriftliga samman-
ställningar och även filmen, hade jag med mig dessa detaljerfarenheter kring 
talandet vilket förde med sig att barnens talande framstod på ytterligare ett nytt 
och fördjupat sätt för mig.  
 
Jag har fördjupat min förståelse kring de fyra barnens talintentionalitet. För 
varje barn har jag kunnat beskriva hur jag förstått just deras sätt befinna sig i 
talandet. Det betyder inte att jag upplever att jag förstått varje barns talande helt 
och fullt. Mitt analysarbete har präglats av motsägelsefulla erfarenheter. Vid 
flera tillfällen har jag upplevt mindre genombrott, då jag upplevt att min 
förståelse har fördjupats, och jag tyckt mig se mönster och strategier för tal-
formande. Då jag tagit ett steg tillbaka och i ljuset av dessa genombrott studerat 
hela materialet har jag ibland blivit förvirrad, eftersom min förståelse av delarna 
inte stämt överens med min förståelse av helheten. Fenomenen har inte visat 
sig för mig regelbundet och förklarat, utan komplext och tvetydigt.  
 
Dahlberg et al. (2001) poängterar att frustration under analysarbetet kan ses 
som ett tecken på att man som forskare har kvar sin öppenhet gentemot 
fenomenet. Hon betonar också att det är en utmaning för forskaren att inte för 
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tidigt i processen förenkla det komplexa i ivern efter ett klart och tydligt 
resultat. Forskarens dilemma är att fenomen är tvetydiga, men vi strävar efter så 
entydiga forskningsresultat som möjligt (Dahlberg & Dahlberg, 2003). Analys-
arbetet har inneburit att jag fått gå i närkamp med min egen förförståelse och 
mina förgivettaganden. Vi kan aldrig göra oss fria från vår förförståelse och från 
vår förankring i livsvärlden, men vi kan genom reflektion lära oss att tygla för-
förståelsen (Dahlberg & Dahlberg, 2003).  
 

5.2 Presentation av de fyra barnen och inspelningssituationen 

Här följer en presentation av de fyra barnen och situationen då deras tal 
spelades in. Beskrivningarna av barnen grundar sig på mina erfarenheter av att 
ha träffat barnen regelbundet under två år och ha samtalat med barnen och 
deras föräldrar och personal från förskola och habilitering. Barnen är här 
presenterade i samma ordning som i resultatdelen. Ordningen bygger på hur 
tydligt deras talintentionalitet visat sig för mig. Ola som presenteras först, är 
den vars talintentionalitet varit svårast för mig att fånga. 
 
De fyra barnen bor på olika orter i Sverige. Alla går på kommunal förskola om 
dagarna, i grupper med något förstärkt personaltäthet. Barnen har också fått 
regelbunden språkträning enligt en modell utvecklad av Johansson (1988, 1990, 
1996a) sedan späd ålder. Språkträningen har genomförts på förskolan och/eller 
hemma tillsammans med en närstående vuxen. Barnen har i den dagliga 
kommunikationen och i den strukturerade språkträningen erbjudits tecken 
parallellt med tal sedan de var små. De vuxna i barnens nära omgivning har 
tecknat till sitt tal och barnen har också fått teckenundervisning i lekens form. 
Alla fyra barnen uttryckte sina första ord med enbart tecken och har sedan 
utvecklat sitt talande, genom att under en period teckna och tala samtidigt och 
sedan i olika utsträckning sluta använda tecken och enbart tala.  
 
De fyra barnen har också inom ramen för ett projekt (Bäckman et al., 1995; 
Bäckman et al., 2003; Bäckman et al., in press) erhållit träning med gomplatta 
sedan späd ålder. En gomplatta liknar till utseendet en avtagbar tandställning 
och hålls kvar i munnen med hjälp av klamrar på tänderna (hos det späda 
barnet som ännu inte fått tänder hålls plattan kvar med hjälp av undertryck mot 
slemhinnan). Syftet med gomplatteanvändningen är att stimulera barnens tal- 
och bettutveckling. Gomplattan stimulerar tung- och läppmuskler och gör det 
artikulatoriska rummet mer distinkt genom att ge tydliga känselerfarenheter. 
Det kan till exempel vara i form av särskilda stimulanselement i form av små 
knottror eller upphöjda kulor på gomplattan vid viktiga artikulationsställen 
(Johansson, Bengtsson, Andersson & Simak, 1998). De fyra barnen har använt 
gomplatta enligt särskilda rutiner beroende på ålder och individuell 



 76 

talutveckling. För alla fyra barnen gäller att gomplattan har använts korta 
stunder (15-20 minuter) en eller flera gånger per dag flera dagar i veckan under 
större delen av deras liv. Den regelbundna språkträningen och användningen av 
gomplatta fortgick vid tiden för inspelningen. 
 

Ola 

Ola är 6 år och 6 månader. Han är mycket aktiv och ger ett energiskt intryck. 
De personer som finns runt omkring honom anser att han förstår det tal han 
möter till vardags. Han gör sig förstådd bland bekanta vuxna och barn, men 
inte bland dem som inte känner honom. Han uttrycker sig med tal och tecken i 
korta satser. Ola hade öroninflammationer i 1 ½ -2 årsåldern, men har inte haft 
problem med nedsatt hörsel. Hörseln är bedömd som normal.      
 

Inspelningssituation 
I rummet fanns Ola, Olas mamma, en lärare från förskolan och jag. Dessutom 
fanns en person som skötte filmningen med kameran på stativ. Ola ville från 
början inte titta på bilderna och inte samspela med mig. Till en början satt 
därför Ola och hans mamma vid bordet och spelade spel, tittade på och lekte 
med hans träningsmaterial, medan jag satt vid sidan av. Så småningom tog Olas 
mamma fram Stora Fonemtestets kort och introducerade för Ola rutinen att 
benämna bilder. Ola var genast med på detta och deltog med liv och lust. 
Inspelningen började då Ola visade att han ville delta i aktiviteten med 
bildbenämningen. Till en början var det enbart hans mamma som 
kommunicerade med honom kring bildkorten. Så småningom deltog även jag i 
detta samtal. Ola deltog även i associationer och utvikningar som gjordes under 
samtalets gång. Läraren från förskolan och personen som filmade deltog inte 
alls i samtalet med Ola.  
 

Jonas 

Jonas är 7 år och 4 månader. Han är generellt mycket hypoton (musklernas 
grundspänning är låg) och ger ett långsamt och därmed lågmält intryck. Han 
förstår talandet i vardagen, men talar sparsamt själv. Den generella 
uppfattningen på förskolan är att han kommunicerar förhållandevis lite. Han 
kan göra sig förstådd med tal inom familjen och med bekanta vuxna personer. 
Han talar mest i ett- eller tvåordssatser. Familjen beskriver honom som enbart 
talande, på förskolan tecknar han ibland till sitt tal. Jonas hade 
öroninflammation vid 2 års ålder, men har inte haft några problem med nedsatt 
hörsel. Hörseln är bedömd som normal. 
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Inspelningssituation 
Jonas och jag satt vid ett bord och tittade igenom bilderna. Jonas pappa satt i en 
soffa intill och kameran stod på stativ. Jonas och jag turades om att ta nya kort. 
Jonas benämnde vad han såg på bilderna, men talade för övrigt mycket lite. 
Jonas pappa deltog i samtalet vid ett tillfälle, då han åt mig tolkade ett ord Jonas 
sagt.  
 

Mia 

Mia är vid inspelningstillfället 6 år och 3 månader. De personer som känner 
henne väl menar att hon förstår det tal hon till vardags möter och att hon 
förstår betydligt mer än hon kan uttrycka. Hon har stora svårigheter att göra sig 
förstådd med tal med andra än de allra närmaste. Hon uttrycker sig i ett- och 
tvåordssatser. Hon förstärker sitt eget tal med tecken ibland. Mia hade under 
sina tre första levnadsår problem med öroninflammationer, kvarstående vätska 
bakom trumhinnan och nedsatt hörsel. Före tre års ålder opererades rör in och 
även körteln bakom näsan togs bort. Efter dessa åtgärder har problemen 
upphört och hörseln bedömts vara normal.  
 

Inspelningssituation 
Vid inspelningssituationen satt Mia och jag vid ett bord och tittade igenom de 
bilder som ingår i Stora Fonemtestet. Vissa kort gav Mia eller mig särskilda 
associationer. Vid sådana tillfällen gled samtalet iväg en stund, för att sedan 
återgå till korthögen. Vid sidan av satt Mias mamma och även hennes resurs-
person på förskolan. De deltog inte i samtalet kring bilderna men vid några till-
fällen vände sig Mia till sin mamma. Några gånger var det för att berätta eller 
visa något särskilt för henne, och några gånger var det för att be om hjälp med 
tolkning då jag inte förstod vad Mia sagt. Vid ett par tillfällen sufflerades Mia 
också av sin mamma. I rummet fanns ytterligare en person, som videofilmade 
det som skedde. Videokameran stod på stativ och den filmande personen del-
tog inte i samtalet mer än någon enstaka gång.  
 

Sofia 

Sofia är 6 år och 8 månader. Hon förstår tal bra och tycker om att prata. Hon 
kan för det mesta göra sig förstådd med tal bland de barn och vuxna som finns 
omkring henne i vardagen. Hon har svårare att göra sig förstådd bland personer 
hon inte känner. Hon använder inte tecken spontant längre. Hon talar i fler-
ordssatser. Sofia har aldrig haft problem med öroninflammationer eller hörsel-
nedsättningar. 
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Inspelningssituation 
Sofia och jag satt vid ett bord och tittade igenom korthögen. Sofia deltog 
mycket målmedvetet i aktiviteten att benämna korten. Hon gjorde också en hel 
del kommentarer och utvikningar och talade om annat än det som var på 
korten. På en stol vid sidan av satt Sofias mamma som inte alls deltog i 
samtalet. Videokameran stod på stativ.  
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6. Barnens talandestrategier och talintentionalitet 
I detta kapitel ges en beskrivning av de fyra barnen och deras talande i 
situationen. Barnen är redovisade i en ordning som motiveras av hur tydligt 
deras talintentionalitet stod fram för mig, där jag börjar med det barn vars 
talintentionalitet var för mig svårast att fånga. Barnen är redovisade i ordningen 
Ola, Jonas, Mia och sist Sofia. 
 
Varje barn och deras talande redovisas under fyra rubriker. Första rubriken är 
Den övergripande intentionella handlingen, som är min översättning av Searles 
begrepp “prior intention”.  Detta stycke innebär en sammanfattning av hur jag 
tolkade att barnen definierar situationen som helhet, hur jag förstod den över-
gripande intentionella handlingen ur varje barns perspektiv. Jag frågade dem inte, 
utan texten är en redovisning av mina uppfattningar efter att jag hade samspelat 
med barnen i situationen och studerat filmen ett flertal gånger. Jag själv hade ett 
övergripande syfte med att arrangera situationen, nämligen att spela in barnens 
talande. Jag var intresserad av hur de gör då de formar talade ord, samtidigt som 
jag var mån om att de skulle känna sig bekväma i situationen.  
 
Barnen hade en helt annan roll än jag i situationen och därmed hade situationen 
ett annat övergripande syfte för dem. Jag anser att barnens grundinställning 
påverkade deras handlingspotential i situationen, och påverkade hur de riktade 
sig mot talandet. Den övergripande intentionella handlingen i detta sammanhang 
handlar om sådant som om jag uppfattade att barnen var riktade mot att 
prestera och vara duktiga eller mot att ”ha en trevlig stund”, om jag uppfattade 
att de trivdes eller inte. Oavsett hur jag tolkade denna övergripande inställning 
så kunde olika handlingar uppträda i stunden. Jag anser att barnens över-
gripande inställning gav en inramning åt de detaljhändelser jag studerade. Min 
beskrivning av den övergripande intentionella handlingen grundar sig på min 
samlade förståelse av barnens inställning och inte på några färdiga kategorier. 
 
Nästa rubrik är Barnens (Olas, Jonas, Mias, Sofias) tal. Under denna rubrik gör jag 
en sammanfattning av varje barns tal. Här problematiserar jag inte barnens 
agerande i talandet, utan försöker beskriva talet på ett övergripande sätt. Syftet 
med beskrivningarna är att ge läsaren en helhetsbild av barnens tal, så som det 
stod fram för mig innan jag påbörjade min mer noggranna analys. Underlag till 
dessa beskrivningar fick jag genom att titta på filmerna ett flertal gånger och 
genom att transkribera barnens tal.  
 
Den tredje rubriken är Barnens (Olas, Jonas, Mias, Sofias) strategier i talandet. Denna 
del bygger på samma underlag som delen om Barnens tal, och dessutom på en 
djupare analys utgående från spektrogrammen av ett urval av barnens uttalade 
ord. Jag är i denna del riktad mot barnens agerande i talandet, och 
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beskrivningarna innefattar mer än det talade uttrycket. Beskrivningarna har som 
syfte att göra tydligt vad som för mig framstod som barnens sätt att tala, att 
befinna sig i talandet. Beskrivningarnas struktur skiljer sig mycket åt mellan 
barnen, eftersom individuella fenomen i vars och ens talande drog min upp-
märksamhet till sig och föranledde en närmare analys. Min strävan var att ge en 
bild både av det som framstod som det karakteristiska för varje barns talande 
och också beskriva händelser då detta karakteristiska förändrades. 
 
Under den fjärde rubriken Barnens (Olas, Jonas, Mias, Sofias) talintentionalitet ger jag 
en sammanfattande bild av min förståelse av de fyra barnens agerande i talandet 
och deras talintentionalitet. Barnens talintentionalitet är min sammanfattande bild 
efter den djupare analysen. 
 

6.1 Specifika företeelser i texten 

För att ge läsaren en bild av hur barnens tal låter, använder jag mig av både 
ortografisk och fonetisk transkription. I den fonetiska transkriptionen markerar 
jag grav eller akut accent för ord som har mer än en stavelse. En beskrivning av 
de olika fonetiska tecken jag använder ges i bilaga 1.  
 
Under rubriken Barnens strategier i talandet används de förenklade 
spektrogrammen frekvent för att beskriva vad som händer i talandet. Stycken 
som har en markering i vänsterkanten är beskrivningar av de konkreta 
händelserna i och kring talandet. 
 
Uttrycket talhandling används i texten. Med talhandling menar jag aktiviteten att 
uttrycka sig. Begreppet är hämtat från Austins (1962) och Searles (1969) 
talaktsteori, (se kap. 2). Talhandlingen innefattar alla de uttryck som används, 
även sådant som tecken och gester. Med en specifik talhandlings syfte menar jag 
den avsikt talaren har med sin talhandling. Talhandlingars olika syften är till 
exempel att benämna, att fråga, att svara. Då jag använder begreppet 
talhandlingens syfte för barnens uttryck innebär det att jag försöker förstå vilken 
avsikt de har med sina specifika yttranden. Med Austins och Searles terminologi 
rör det sig om den illokuta akten. I talaktsteorin görs skillnad på den illokuta 
akten, talhandlingens syfte, och det syfte som en samtalspartner uppfattar att 
talaren har, den perlokuta akten. Det råder inte alltid överensstämmelse mellan 
dessa två. I mina försök att förstå syftet med barnens talhandlingar har jag 
strävat efter att distansera mig från min roll som samtalspartner. Förståelsen 
bygger på att jag sett filmen ett flertal gånger och försökt ta barnets perspektiv i 
det jag ser händer på filmen.    
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Ordet normuttal används i texten. Med normuttal menar jag det sätt ordet uttalas 
på enligt en vuxen uttalsnorm. Då barn uttalar ord enligt normuttalet så 
bedömer vi att de talar rent. Jag använder mig av ordet normuttal vid flera till-
fällen då jag diskuterar barnens uttal av specifika ord, genom att jag jämför 
barnens uttal med normuttalet. Jag menar med detta inte att barnen utgår från 
normuttalet i sin talformandeprocess. Ordet normuttal fungerar bara som ett 
redskap för mig då jag ska beskriva och diskutera barnens talande som det 
uppträder i situationen. 
 
Ibland nämns i texten att barnet eller den vuxne tecknar. I bilaga 4 finns 
beskrivningar av teckenutföranden. Dessa teckenutföranden är hämtade från 
Svenskt teckenspråkslexikon (Hedberg, 1998). Barnens enskilda teckenutförande 
kan skilja sig från den beskrivning som ges i Svenskt teckenspråklexikon, på 
samma sätt som barns tal kan skilja sig från vuxnas tal och olika individers tal 
kan skilja sig från varandra. I bilaga 4 ges en norm för teckenutförande. Jag 
diskuterar dock inte barnens tecknande i relation till denna norm, så som jag 
gör med barnens talande och normuttalet.  
 
I min beskrivning skiljer jag mellan eliciterat och spontant talande. Det eliciterade 
talandet innebär att barnen benämner det som är på bilder eller att de svarar på 
frågor där svaret är givet. Det eliciterade talandet innebär att den vuxne har en 
idé om vilket ord barnet ska säga och försöker få barnet att säga just det ordet. 
Benämning av bilder innebär ett eliciterat talande. Det spontana talandet 
kännetecknas av att barnen själva valt vad de ska säga. 
 

6.2 Ola 

Den övergripande intentionella handlingen för Ola  

Under den inspelade stunden är Ola mycket engagerad i bildbenämningen. Till 
en början kommunicerar Ola enbart med sin mamma kring bilderna, senare 
med både mamma och mig. För några bilder är det jag som är hans samtals-
partner, för några är det både jag och hans mamma, men för de allra flesta 
bilder sker samtalet mellan Ola och hans mamma.  
 
Han verkar vara road av aktiviteten och nyfiken på bildernas motiv. Min 
tolkning är att han uppfattar situationen med kortbenämningen som något lust-
fyllt där han och hans aktiviteter står i centrum för uppmärksamheten. Han är 
glad, aktiv och intensiv under hela inspelningen. Ola är tilldelad en roll som den 
svarande, men det är en situation som han är bekant med sedan tidigare och 
mitt intryck är att han trivs i situationen. Han förefaller också vara mycket 
intresserad av det kommunikativa. Ola tittar mycket på sin samtalspartner. Han 
söker blickkontakt med den vuxne varje gång han yttrar något, och under 
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senare delen av samtalet är han mån om att få med både mig och mamma i 
samtalet. Detta gör han främst icke-verbalt, genom att visa korten för oss båda, 
och genom att stämma av med blickkontakt, också med oss båda.    
 
Jag ser inte att han är särskilt riktad mot att vara duktig. Han verkar snarare vara 
riktad mot situationen som en gemensam aktivitet. Han är dock helt införstådd 
med att då ett kort kommer upp, så är det hans uppgift att benämna det. Hans 
mamma visar vid några tillfällen att hon vill att han ska uttrycka sig med tal och 
inte enbart med tecken. Ola förändrar då sitt uttryck och uttrycker ordet även 
med tal. Olas mamma framhåller benämningsaktiviteten. Hon säger ibland 
sådant som: ”Vet du vad det här är? Hur säger man det? Kommer du ihåg vad 
det här heter?” Hon styr samtalet så att det handlar om Olas kunskap om orden 
och ordens formsida mer än om innehållet och betydelsen av det som finns på 
bilderna. Hon uppmuntrar Ola att leta reda på orden i sitt ordförråd. Ola svarar 
på sin mammas frågor, antingen genom att uttala ordet eller också med att säga 
”Nej” då hon frågar om han känner till ett visst ord. 
 
Vid ett begränsat antal tillfällen yttrar Ola ord som inte finns illustrerade på 
kort. Vid dessa tillfällen är det hans mamma som tagit initiativ till små 
utvikningar. Ola deltar i dessa utvikningar och kommunicerar på samma sätt 
och med samma entusiasm, som då han benämner bilder. Den övergripande 
intentionella handlingen för Ola tolkar jag som att benämna och att dela, att vara i 
kommunikation med andra. 
 

Olas tal  

– Ola producerar 139 yttranden i den aktuella situationen.  
– Av det totala antalet yttranden är 2 enbart tecknade, 49 både talade och 

tecknade och 88 enbart talade.          
– Av alla yttranden är de flesta eliciterade, det vill säga de är benämning av 

bilder eller svar på frågor från den vuxne där svaret är givet. 
– 10 yttranden är spontant uttalade. 
– 15 yttranden är imitationer av den vuxnes tal. 
– 7 yttranden är upprepningar av eget tal. 
 
Olas röst har en grov och raspig karaktär. Jag får intrycket att det är jobbigt att 
”sätta igång” rösten. Det beror inte på att han är förkyld, utan hans röst brukar 
låta just så. Flera av orden uttalas med viskstämma. Under senare delen av 
samtalet, då Ola varit i gång och pratat en stund, är rösten mer klangfull. Han 
talar med en bred och öppen mun. Tungan är ibland framflyttad och synlig då 
han inte talar. Den vilar då på underläppen. Han artikulerar ibland med tungan 
väl synlig utanför munnen. Det förekommer också att han artikulerar med 
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underläppen mot överkäkens tandvall (bakom övertänderna), till exempel vid 
enstaka tillfällen då han uttalar f- eller m-ljud. Artikulationen varierar dock. Det 
är inte alltid på detta sätt.  
 
Många av de ord Ola uttalar är korta. Lampa uttalas ”pall” [pal], gaffel uttalas 
”geff” [gəf]. De flesta ord Ola säger är en- eller tvåstaviga, men även trestaviga 
förekommer, som till exempel paraply som uttalas ”päjebu” [pɛːjeˡbɵː]. 
Stavelserna är mestadels enkla, utan några konsonantkombinationer; ordet spöke 
uttalas ”pök” [pøk] och ordet klocka uttalas ”kock” [kɔk]. Ibland förekommer 
omkastningar jämfört med normuttalet på så sätt att segmenten i orden, eller 
enskilda ljudegenskaper, byter plats. Ordet knapp uttalas ”patt” [pat], och ordet 
saft uttalas ”fass” [faθ]. Han tecknar till sitt talande ibland, och för vissa ord 
väljer han att enbart teckna. Tecknandet är intensivt och ruschigt. För flera ord 
startar han tecknandet före talandet och fyller sedan på med tal. Då han har 
uttalat ett ord så lägger han ibland till ljudhärmande uttryck. När han har 
benämnt bilden som föreställer ett lejon, så lägger han till ett morrande-rytande, 
och då han har sagt och tecknat springer så fortsätter han med ruschiga ljud som 
för att visa hur det låter när man springer fort. Olas tal är mycket svårt för mig 
att förstå i situationen. Min förståelse grundas till stor del på hans totala uttryck 
och på att jag oftast vet vad han avser att säga.  
 

Olas strategier i talandet 

För att förstå mer av Olas talande fördjupade jag mig i omständigheterna kring 
25 av hans talade yttranden. Jag valde yttranden som  
– låter karakteristiska för Ola 
– skiljer sig från det som jag uppfattar som hans karakteristiska sätt att tala 
– är spontant uttalade 
– innebär eliciterat tal 
– enbart talas 
– talas och tecknas 
– innebär att han upprepar sitt eget tal 
– innebär att han imiterar någon annans tal 
– jag tolkar som någon form av utforskande beteende 
 
Följande text är en beskrivning av Olas talande så som det stod fram för mig 
efter denna djupare analys. 
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Olas ord är korta 
Mitt övergripande intryck av Olas talande är att hans ord är korta och uttalas 
snabbt och ruschigt. I hela materialet är det vanligast att Ola uttrycker sig med 
enbart tal. Två ord, hus och knapp, får fungera som exempel. 
 

Ordet hus 
Ola tar upp kortet med ett hus på och visar mamma. Mamma säger ”Ja 
vad är det då?” Ola svarar ”hus”. Ordet uttalas ”hyss” med läspat s 
[hʏθː]. 
 

    ca 0,4 sek 
h   ʏ  θ 

 
Ordet knapp 
Ola och jag tittar på bilden av en knapp. Bilden är inte helt enkel att 
tolka. Jag säger: ”Vad är det? Titta, mamma har en sån.” (Jag pekar på 
mammas knapp.) Ola tittar på kortet och sedan på mammas knapp. Han 
tittar upp på mig och säger ordet knapp. Det uttalas ”patt” [pat]. 
 
 

   ca 0,5 sek 
  p a      t 

 
Dessa båda exempel ser jag som karakteristiska för Olas sätt att tala i denna 
situation. Båda orden är enstaviga i normuttalet, och uttalas också enstavigt av 
Ola. Ola uttalar dem båda med kort vokal, (”hyss” och ”patt”, i normuttalet har 
hus lång och knapp kort vokal), vilket kan vara ett tecken på att aspekten tid 
(varaktighet) inte är framträdande i Olas talande. Ord som har flera stavelser i 
normuttalet, uttalas ibland, men inte alltid, enstavigt av Ola. Så uttalas till 
exempel ordet gungar som ”gäk” [gɛːk], ordet tiger som ”ti” [tɪː], men ordet cykel  
som ”kycke” [ˈkʏkːə]. Olas ord är förvånansvärt svåra för mig att förstå, trots 
att så mycket av detaljuttalet faktiskt är enligt normen. Detta är en för mig 
generell erfarenhet av Olas talande. Konsonanternas artikulationsställen fram-
står tydligt. I ordet knapp är konsonanterna omkastade jämfört med normuttalet 
(”tapp” hade varit ett uttal som mer liknar normen), men de är likafullt distinkt 
uttalade.  
 

Tecknandet och talandet 
Ola tecknar till flera av sina yttranden. Vid ett par tillfällen tecknar han också 
utan att tala till. Till flertalet av de uttalade orden tecknar Ola inte. Ändå är det 
lätt att få intrycket att Ola har närmre till tecknandet än till talandet.  
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Ordet snögubbe 
Då Ola tittar på bilden av en snögubbe visar han med sitt kroppsspråk att 
han känner igen motivet. Han utför tecknet för snö och tittar sedan på sin 
mamma med en hjälpsökande min. Mamma säger ”snö…” Ola säger 
ingenting. Ola lägger till sist undan kortet. 

 
Här tolkar jag hans tecknande som del i ett ordsökande. Han har en uppfattning 
om ordet och försöker hitta det genom att teckna. Just här vet jag inte om målet 
för hans ordsökande är att finna det tecknade eller det talade uttrycket. 
 
Vid flera tillfällen startar Ola tecknandet före talandet. 

 
Ordet fågel 
Mamma tar fram kortet med en fågel på och säger ”Vad är detta?” Ola 
utför tecknet, han fortsätter sedan att teckna och kompletterar med 
talande samtidigt som han tittar på sin mamma. Ola uttalar ordet ”pibi” 
[ˣpɪːbɪ]. 
 

   ca 0,5 sek 
  p ɪ      b   ɪ 
 
Ordet gungar 
Mamma och Ola tittar på bilden av en flicka som gungar. Mamma utropar 
”Nej men vad gör flickan?” Ola tittar på bilden och tittar på mamma. Han 
börjar teckna och uttalar ordet då han utför rörelsen ut från kroppen. Han 
har blickkontakt med mamma. Ordet uttalas ”gäk” [gɛːk]. 
 

   ca 0,4 sek 
 g ɛ       k        

 
Tecknandet kan i dessa båda ord tolkas som en startstrategi för Olas talande. 
Jag ser inte att tecknande och talande är synkroniserat på så sätt att de följer 
varandra, utan jag får intrycket att tecknandet är ”vägen in i talandet” då Ola 
uttrycker dessa ord. Tecknandet kan sägas bana väg för talandet och därmed 
stötta utförandeprocessen i talandet.  
 
Trots att Ola för det mesta enbart talar i den situation jag studerat så upplever 
jag honom som en i högsta grad tecknande person. Vid ett par tillfällen styr 
mamma honom tydligt då det gäller uttryckssätt. 
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Ordet badar 
Mamma och Ola tittar på bilden av en pojke som badar. Mamma säger 
”Nämen titta!” Ola börjar omedelbart göra tecknet för bada. Mamma säger 
då ”Vad gör pojken?” Ola tittar ner på bilden, fortsätter att teckna och 
uttalar ordet bada. Ordet uttalas ”pat” [pɑːt]. 
 

 ca 0,4 sek 
  p ɑ      t 

 
Ola besvarar mammas fråga och benämner bilden genom att uttrycka ordet 
med tecken. Mamma i sin tur fortsätter fråga som om Ola inte besvarat frågan. 
Då kompletterar Ola sitt uttryck genom att tillföra det talade ordet. Under hela 
denna tid har han tecknandet igång. Han har alltså befunnit sig i aktiviteten att 
uttrycka ordet med tecken en bra stund innan det talade ordet uttalas. Ordet 
uttalas enstavigt och är svårt att förstå om man inte vet vad han försöker säga. 
Konsonanternas artikulationsställen är helt enligt normen. Han bemästrar alltså 
även här detaljer som konsonanternas artikulationsställen, men inte alla delar i 
helheten, som till exempel tvåstavigheten. I ordet badar styrs han av mamma till 
att komplettera tecknandet med tal. I andra exempel förefaller han styra sig själv 
med hjälp av tecknen genom att han börjar med att teckna, och sedan fyller på 
med talande.  
 
I exemplen ovan är det Olas eget tecknande som verkar stötta hans 
talandeprocess på olika sätt. Vid några tillfällen fungerar den vuxnes tecknande 
som hjälp för Ola. Ett exempel är ordet mjuk. 
 

Ordet mjuk 
Ola och jag tittar på bilden av en pojke som kramar sin kudde. Jag säger: 
”Kudden är ju inte hård, den är så …” (jag utför tecknet för mjuk). Ola 
tittar då upp på mig och säger ordet mjuk. Ordet uttalas ”my” [mʏː]. 
 

  ca 0,3 sek 
m  ʏ 

 
Här framstår tecknandet som en tydlig länk till talandet. Det är inte helt enkelt 
att förstå vilket ord som avses då man tittar på bilden. Tack vare mitt tecknande 
så får Ola klart för sig vilket innehåll som avses och kan uttala ordet. Är detta 
en annan eller samma process som den Ola driver själv i de tidigare exemplen? 
Det är svårt att avgöra om Ola för sig själv använder tecknen för att hitta rätt 
talat ord, rätt benämning, eller om han använder tecknen som ett utförandestöd 
i talandet. I situationen kring ordet mjuk är det emellertid tydligt att Ola väntar 
in min introduktion och sedan fyller i med rätt talat ord. 
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Då det gäller de talade ordens form i Olas uttal kan jag i materialet inte se 
någon generell skillnad mellan de ord som enbart talas och de ord som tecknas 
och talas. Orden badar och gungar uttalas enstavigt av Ola, medan ordet pippi och 
springer uttalas tvåstavigt. Liknande stavelsereduktioner sker såväl då han enbart 
talar som då han både tecknar och talar. 
  

Strategier vid upprepning av ord 
Vid ett par tillfällen uttalas ord av Ola mer än en gång. Det gäller för orden 
äpple(n) och bil.  
 

Ordet äpplen 
Ordet äpplen uttalas spontant av Ola då han berättar om älgen som kom på 
besök i familjens trädgård. Ordet uttalas ungefär ”späppen”  med läspat 
s.[ˣθpɛp:ɛn]. Ola tecknar till sitt talande. 
 

   ca 1,0 sek 
θ  p   ɛ  p               ɛ      n       

 
Ordet uttalas med en inledande konsonantkombination, [θp], som inte finns i 
normuttalet av ordet. Ola har en generell tendens att föredra stavelser med 
strukturen KV- (Konsonant+Vokal-) eller KVK- framför VK-stavelser. Med en 
sådan strategi skulle det vara naturligt att uttala ordet äpplen som ”päppen”. Men 
varifrån kommer det inledande frikativa läspljudet [θ]? Hör det till Olas uttal av 
ordet eller är det något som föregår själva ordet?  Den andra klusilen uttalas 
med en mycket lång ocklusionsfas. 
 

Mamma bekräftar genom att säga:”Vad åt han? Han åt … äpp ...” Ola 
fyller i genom att säga äpple(n) en gång till. Ordet uttalas denna gång 
”päppe” [ˣpɛpɛ]. 
 

   ca 0,6 sek 
  p ɛ  p      ɛ 

 
Det kan vara så att mamma uppmuntrar Ola att upprepa ordet för att hon 
märkte att han hade vissa problem med utförandet första gången. Talandet tog 
längre tid än det vanligtvis brukar för Ola. Med sin första stavelse hjälper hon 
honom ”in i ordet”. Ola upprepar då det han just sagt. Han tecknar inte till 
denna andra gång. Ordet uttalas denna gång betydligt snabbare och utan den 
inledande frikativan. Den andra klusilen är inte heller så lång som förra gången. 
Ordet liknar normuttalet mer denna gång. Anledningen till att det denna gång 
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går med mera flyt kan vara att han redan övat sig en gång, och att han dessutom 
får hjälp med starten genom att mamma agerar modell. Olas upprepande kan 
både tolkas som en bekräftelse på innehållet, att de förstår varandra, och en 
bekräftelse på att han vet hur man ska säga ordet. Han visar mamma att han 
kan. 
 
Även ordet bil upprepas av Ola. 
 

Ordet bil. 
Ola tar upp bilden som föreställer en bil, tittar på den och skiner upp, 
varpå han visar bilden för mamma. Mamma säger då: ”Nämen titta”. Ola 
säger då bil(en) och gör brumljud. Han ser glad ut.. Ordet uttalas ”biie” 
[bɪːə]. 
 

   ca 0,6 sek 
 b ɪ               ə 

 
Ola verkar särskilt intresserad av denna bild. Han ler och visar den sedan för 
mamma. Han gör den till ett gemensamt projekt och är tydligt kommunikativ. 
Ordet uttalas snabbt och med intensitet i början, men får en öppen avslutning.  
Vokalen byter karaktär mot slutet av ordet. Det kan vara på grund av att Ola 
avser att säga ordet i bestämd form, ”bilen”, men det kan också vara ett uttryck 
för att i-vokalen är färdigartikulerad och Ola övergår till ett mer neutralt 
artikulationsläge. Han härmar bilens ljud då han sagt ordet. Hans ljudhärmande 
tolkar jag som ett sätt att förstärka innehållet. Uttrycket och innehållet är ett 
och detsamma i hans uttryck. 
 

Mamma frågar vidare: ”Vad är det för bil?” Ola svarar bil med tal och 
tecken. Ordet uttalas ”bia” [bɪːa]. 
 

  ca 0,4 sek 
  b ɪ      a 

 
Ordet uttalas något snabbare än förra gången. Ordet har även här en öppen 
struktur, utan någon avslutande konsonant. Den avslutande vokalkvaliteten 
skiljer sig dock från första gången ordet uttalades. Det kan vara ett uttryck för 
att han är odifferentierad i sitt talande, att han inte skiljer på e- och a-kvalitet. 
Här väljer Ola att också teckna till sitt talande. Det kan vara ett uttryck för en 
särskild riktadhet mot situationens krav på hans bidrag till samtalet. Mammas 
fråga innebär att hon vill ha ett svar som är något mer än bara ordet bil. 
Tecknandet kan vara ett sätt för Ola att tillföra något mer, att utveckla sitt 
uttryck jämfört med förra gången. 
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Mamma vill få igång ett samtal kring bilen och säger ”Är det en sopbil?” 
Ola svarar då med ”abichbi” [abɪҫbɪ]. Mamma förstår inte riktigt ordet. Jag 
tolkar ordet som ”en polisbil” (vilket stämmer ganska bra med bilen på 
bilden).    
 

   ca 0,9 sek 
a   b  ɪ   ҫ  b  ɪ 

 
Ola svarar på mammas fråga. Han är fortsatt kommunikativ. Han bidrar här 
med eget och med nytt innehåll. Ordet uttalas med ett konsonantmöte i mitten, 
-chb- [ҫb]. Formen är här mer avancerad än den vanligtvis är i Olas tal. I norm-
uttalet av ordet polisbil finns en liknande konsonantkombination i gränsen 
mellan orden polis och bil. Här bidrar Ola med eget innehåll, ett innehåll som 
dessutom verkar intressera honom. Han har också uttalat ordet bil två gånger 
strax innan. Hans talade uttryck är här mer avancerat till sin form än vad som är 
vanligt för honom.   
  

Imitationsstrategier 
Vid flera tillfällen säger Ola ett ord först efter det att den vuxne sagt det. I 
samtliga fall framstår det som helt klart att det rör sig om en imitation, att Ola 
försöker säga detsamma som den vuxne just sagt. Ola har sökt ett ord men inte 
funnit det. När den vuxne sedan uttalar ordet, så upprepar Ola det direkt. Några 
ord visar Ola att han är påtagligt intresserad av. Det gäller orden snögubbe, isbjörn, 
skorsten och giraff.  
 

Ordet snögubbe 
Som tidigare redovisats söker Ola ordet snögubbe med hjälp av tecknet för 
snö, men finner det inte. Mamma uttalar då ordet snö, men Ola säger 
fortsatt ingenting. Han lägger då undan kortet. I samma stund uttalar 
mamma hela ordet snögubbe. Mamma uttalar ordet ”snögubbe” 
[ˣsnøːˌgɵbə]. 
 

   ca 0,8 sek    
 s       n ø  g  ɵ  b  ə 
 
Då imiterar Ola ordet direkt samtidigt som han tittar upp på sin mamma 
och ler. Ola uttalar ordet ”niggebogg” [ˣnɪgəˌbɔg]. 
 

   ca 0,7 sek      
 n  ɪ  g   ə  b  ɔ   g 
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Ola visar tydligt att det var detta ord han sökte. Han hade tidigare provat med 
att teckna första delen snö. Då hans mamma uttalar ordet, imiterar han 
omedelbart hela ordet som en räcka med enkla stavelser där konsonanterna har 
distinkt kvalitet. Ordet är långt jämfört med Olas övriga talade ord. Intressant 
här är att då mamma uttalade ordet snö så hjälpte det inte Ola, utan det var först 
då hon uttalade hela ordet snögubbe som han själv uttalade det.  
 
Vid ordet snögubbe är det tydligt att Ola känner igen själva ordet då hans mamma 
uttalar det. Så är inte fallet med ordet giraff.  
 

Ordet giraff 
Ola tar upp kortet med en giraff på, tittar på bilden och visar mamma. 
Mamma säger ”Vad är det för djur? Kommer du ihåg vad den heter?” Ola 
skakar på huvudet. Mamma fortsätter: ”Med jättelång hals … den heter 
giraff.” Mamma uttalar ordet ”giraff” [ɧɪˡɹafː]. 
 

    ca 0,6 sek 
 ɧ  ɪ  ɹ   a  f 
 
Ola upprepar ordet direkt. Olas uttalar ordet ”fess”, med f-ljudet uttalat 
med övertänderna en bit nedanför underläppen [ fɛθː].   
 

  ca 0,4 sek 
 f   ɛ   θ  

 
Ola visar bilden för mamma då han har tittat på den själv, vilket tyder på att han 
vill att de ska tala om den. Jag tolkar det som att han vill få reda på benäm-
ningen, att han är riktad mot ordet, benämningen, i sig. Mamma talar om Olas 
relation till ordet, till benämningen, att Ola inte vet vad djuret heter. Ola deltar i 
detta samtal genom att bekräfta att han inte vet ordet. Detta samtal kan 
beskrivas som en process som hjälper Ola att specifikt rikta sig mot ordets 
uttryckssida. Mamma vägleder honom i att rikta sin uppmärksamhet. Min 
tolkning är att Ola vänder sig till mamma för att han vill att hon ska uttala 
ordet. Mamma styr honom till att i stället rikta sig mot benämningsaktiviteten i 
sig. Ola imiterar det frikativa i mammas uttal, och den betonade stavelsen. Ola 
uttalar ordet som en KVK-stavelse. Konsonanterna uttalas med tydlig frikativ 
kvalitet, och de två konsonanterna har distinkt olika kvalitet. 
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Ordet skorsten 
Ola och hans mamma tittar på bilden av ett hus. Mamma pekar på 
skorstenen och säger ”Vet du vad det är för något?” Ola skakar på 
huvudet. Mamma fortsätter: ”En sån som det kommer rök ur, som vi har 
hemma på vårt hus.” Ola säger ingenting. Mamma säger då ”en skorsten”. 
Mammas uttal: ”skorsten” [ˣskɔʂːʈeːn].  
 

                ca 1,0 sek 
 s  k       ɔ  ʂ      ʈ   e      n 
 
Ola upprepar ordet så snart mamma har sagt det. Ola uttalar ordet 
”konneki” [ˣkɔnːəˌkɪː] 
 

   ca 0,8 sek 
  k ɔ   n      ə  k  ɪ 

 
Även detta ord uppfattar jag som obekant för Ola. Han visar inte att han 
känner igen det, då mamma sagt det, men han imiterar det hon sagt. Uttalet 
påminner om uttalet av snögubbe, en räcka med enkla KV-stavelser (stavelser 
som består av en konsonant [K] och en vokal [V]). I både normuttalet och i 
Olas uttal av ordet snögubbe är klusilerna tonande (g och b) men i ordet skorsten är 
de tonlösa (k och t). I andra sammanhang visar Ola inte att han skiljer på 
tonande och tonlösa ljud, till exempel uttalas pippi som ”pibi” [ˣpɪːbɪ]. Men i 
dessa imiterade ord gör han skillnad. Det kan vara ett uttryck för att den vuxnes 
ledsagande gör att Ola är mer framgångsrik i sin egen talproduktion, att han 
vidgar gränserna för sitt eget agerande, sina egna prestationer, med hjälp av den 
vuxne.   
 

Om att ägna sig åt formen 
I ett fåtal ord är talandet och tecknandet synkroniserat på så sätt att de följer 
varandra. Det gäller till exempel ordet paraply. 
 

Ordet paraply 
Ola tittar på bilden av ett paraply och tittar sedan på mamma. Sedan 
uttrycker han ordet i tal och tecken samtidigt. Ordet uttalas ”päjebu” 
[pɛːjɛˡbɵː]. 
 

      ca 0,8 sek 
  p ɛ      j   ɛ  b ɵ 
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Detta ord är i jämförelse med övriga ord i materialet påfallande komplext 
uttalat. Det är trestavigt uttalat med två obetonade stavelser följt av en betonad 
tredje stavelse. Det finns en övergripande tidsstrukturering för ordet. 
Konsonanterna är distinkt uttalade, med olika artikulationssätt och - ställen. Här 
lyckas Ola samordna helhet och delar. Tecknandet och talandet är samordnat 
på så sätt att båda inleds och avslutas precis samtidigt.  Mitt intryck är här att 
tecknandet hjälper Ola att styra sig genom talandet, detta trots att 
teckenrörelsen och talandet har olika rytm. Tecknandet utförs som en enkel 
rörelse, medan talandet innehåller tre olika stavelser.  
 
Ett annat tillfälle då samverkan mellan tecken och tal framstår som tydlig är då 
Ola spontant berättar om en älg som kom på besök i trädgården.   
 

Ordet äpple 
Mamma och Ola pratar om älgen som kommit på besök hemma i deras 
trädgård. Ola berättar vad älgen åt genom att uttrycka ordet äpple eller 
äpplen med tal och tecken. Han tvekar och trevar med högerhanden innan 
han bestämt sig för vilken kind han ska göra tecknet mot, den på samma 
sida som handen eller den motsatta. Han tar gott om tid på sig att forma 
det tecknade uttrycket. Han provar båda kinderna som möjlig plats att 
utföra tecknet på. Han väntar med att börja tala tills han har bestämt sig 
för vilken kind han ska göra tecknet mot. Ordet uttalas då ”späppen” 
[ˣθpɛp:ɛn] 
 

   ca 1,0 sek 
θ  p   ɛ  p               ɛ      n       

 
I denna situation får jag intrycket att Ola behöver ha ordning på tecknet innan 
han kan mobilisera talandet, innan han kan börja talformandet. Intentionaliteten 
i uttrycksformandet verkar handla om hur han tecknar och att han ska tala. Här 
blir det tydligt att han provar olika teckenutföranden innan han bestämmer sig. 
Jag ser inte i materialet något exempel på att Ola provar olika talade uttryck 
innan han bestämmer sig för hur ett ord ska sägas. Olas sätt att tala kan förstås 
som att plats, lokalisation, för talandet, är något som upptar hans 
uppmärksamhet. I en del av hans talade ord finns en omkastningstendens då 
det gäller artikulationsställen, till exempel uttalas ordet knapp som ”patt” [pat] av 
Ola. Det kan vara samma fenomen som blir synligt då han provar olika ställen 
för att utföra tecknet för äpplen. De artikulationsställen han använder är inte 
alltid enligt normen, men de är så gott som alltid distinkta.  
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Vid ett tillfälle lyfter han detta med tal- och teckenformandet till något som kan 
beskrivas som att han ägnar sig åt formen för formens skull. Det gäller ordet 
bord. 
 

Ordet bord 
Ola tittar på bilden av ett bord och börjar säga ordet och utföra tecknet 
med en hand. Talandet inleds kort före tecknandet. Då han har börjat tala 
och teckna lyfter han blicken och tittar på sin mamma. Ordet uttalas 
”båed”  [bɔːəd]. 
 

    ca 0,5 sek    
  b ɔ       ə d 

 
Här inleds talandet före tecknandet, vilket är ovanligt för Ola. Då han både 
tecknar och talar brukar tecknandet startas före talandet. Ola börjar här uttrycka 
ordet ”för sig själv”, men då han är mitt i det, så stämmer han även av med 
mamma, och söker bekräftelse genom att titta upp på henne. Han tecknar med 
ena handen. 
  

Olas mamma svarar genom att upprepa ordet ”bord, jaha”. Mammas uttal 
”bord”  [buːɖ]. 
 

   ca 0,5 sek 
  b u         ɖ 
 
Ola i sin tur lägger då undan kortet och gör sig mycket omsorgsfullt redo 
för att teckna med två händer. Han sitter i tecknets utgångsposition, och i 
samma ögonblick som han uttalar explosionen i b-ljudet, så utför han 
tecknet mycket yvigt och fartfyllt. t-ljudets ocklusionsfas är mycket lång. 
Det blir en lång tyst fas i ordet, innan explosionen i klusilen artikuleras. 
Ordet uttalas ”bått” [bɔtː]. 
 

   ca 1,0 sek 
  b ɔ      t 

 
Här tolkar jag Ola som tydligt riktad mot uttrycket och det intersubjektiva. 
Ordets innehåll verkar inte intressera honom särskilt, utan han förefaller vara 
riktad mot formen och utförandet. Han fyller stunden med innehåll genom att 
lyfta utförandeaspekten i tecknet. Mamma ber honom inte upprepa ordet, och 
hon visar att hon förstår vad han säger första gången. Jag tolkar Ola som att 
han upprepar ordet för att han tycker det är roligt att göra det. Denna andra 
gång ordet uttalas är det tydligt att han väntar in tecknandet innan han börjar 
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tala. Tecken och tal är väl synkroniserade. Ordet startar explosionsartat och 
snabbt, snabbare än första gången, vilket framgår av ursprungs-spektrogrammet 
men inte det förenklade. Den sista klusilen har en mycket lång ocklusionsfas. 
Jag får intrycket att han ”leker” med själva ordformandet, i både tal och tecken. 
Såväl tecken som tal utförs med glimten i ögat. Jag får också intrycket att det är 
tecknandet som gör det möjligt för Ola att rikta sig på detta sätt mot det talade 
uttrycket. Genom att använda tecknandet som bakgrund så får han möjlighet 
att framhäva den kraftiga explosionen i ordets början och också den utdragna 
ocklusionsfasen i den sista klusilen. Tecknandet ger honom möjlighet att rikta 
sig mot och ägna sig åt talandets form.   
 

Olas talintentionalitet 

Olas tal är, som jag tidigare skrivit, svårt för mig att förstå. Talandet ger intryck 
av rigiditet. Hans ord är vanligen korta och med enkel stavelsestruktur. Jag kan 
inte relatera skillnader i Olas talintentionalitet till skillnader i talhandlingens 
syfte. Jag har också svårt att hitta handlingar och strategier i Olas talande som 
jag kan se förändrar hans talformande. Det övergripande intrycket är att han är 
tydligt riktad mot det kommunikativa i situationen och ytterst sällan mot ordens 
talade form. I situationen sker heller aldrig några sammanbrott i 
kommunikationen. Ola blir inte alltid helt förstådd men jag ser inte att det 
bekymrar honom. I situationen samspelar han framför allt med sin mamma. De 
är vana vid varandra som samtalspartners, och mamma vägleder Ola genom 
korthögen bland annat genom att signalera för honom vilka ord hon tror är nya 
för honom. Olas mamma är en mycket inkännande samtalspartner och 
sannolikt kommer vissa aspekter av Olas talintentionalitet därför inte till 
uttryck. Med en mindre inkännande samtalspartner hade Ola troligen hamnat i 
situationer där hans talintentionalitet hade blivit mer synlig för mig som 
iakttagare. Jag själv är inte en del av situationen med Ola på samma sätt som 
gäller för de andra barnen, vilket också påverkar hur jag förstår hans 
talintentionalitet.   
 

Plats för talandet  
En kvalitet i Olas talande står fram särskilt för mig. Han är påfallande distinkt 
och diskret i sitt talande då det gäller konsonanters artikulationsställen. Detta 
gäller även om uttalet inte följer normuttalet av orden. I hans tecknande kan ses 
att han vid några tillfällen ägnar sig åt att söka artikulationsstället för tecknet, 
var på kroppen tecknet ska utföras. Det rumsliga i uttrycket framstår som något 
som för Ola är tydligare än andra aspekter. Aspekten tid förefaller inte alls på 
samma sätt omfattas av Olas talintentionalitet. Då det gäller tidsaspekter är han 
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mer odifferentierad i sitt talande. Han skiljer ibland men inte alltid mellan långa 
och korta stavelser. 
 
Tecken 
Majoriteten av Olas yttranden i situationen är enbart talade. Ändå får jag 
uppfattningen att tecknandet ligger mycket nära till för Ola. Hans mamma 
uppmuntrar honom att uttrycka sig med tal. Då han uttrycker sig med enbart 
tecken, frågar hon om tills han också uttrycker sig med tal. Vid enstaka tillfällen 
kan jag se att tal och tecken är samordnade i tid. Vid ett par tillfällen väntar han 
in talandet tills han har ”fått ordning på händerna” inför tecknandet, och i ett 
ord är tecken och tal synkroniserade så de börjar och avslutas samtidigt. 
Samtliga dessa ord är tämligen avancerat uttalade jämfört med Olas talande för 
övrigt. Detta talar för att tecknen kan fungera som stöd i talformandet i den 
fungerande intentionaliteten. Han ägnar sig åt den tecknade formen genom att 
ibland prova olika teckenutföranden, men jag ser aldrig ett sådant självständigt 
testande av enbart den talade formen. I ordet bord provar han olika sätt att både 
teckna och säga ordet. Jag tolkar detta testande som helt beroende av att han 
tecknar till sitt talande. Tecknen ger honom tillträde till talandets form. 
 
Starthjälp 
Då jag tittar igenom hela materialet står det fram för mig att Ola nästan aldrig 
startar talandet direkt. Det händer alltid något mer, något som ofta föregår och 
ibland är samtidigt med talandet. Jag får intrycket att Ola behöver någon form 
av starthjälp för sin talandeprocess. Tecken framstår som den tydligaste 
starthjälpen. Ola har nära till tecknandet, och inleder ofta tecknandet en stund 
före talandet, för att sedan fylla på med tal. Jag har inte hittat specifika 
egenskaper i tecknandet som kan hjälpa mig att förstå talformandet i Olas 
uttryck, utan jag tolkar det just som en startstrategi, ett sätt att komma igång 
med talandet. Detta kan tolkas som hans eget sätt att få igång talandet. Han 
stöttar sitt eget talande genom tecknandet. Då han spontant uttrycker ordet 
äpplen inleder han ordet med ett läspljud, [θ]. Då jag går igenom hela materialet 
kan jag se fler sådana exempel, där orden inleds med ett ljud som kan tyckas 
omotiverat. Även detta fenomen kan tolkas som en start- och stödstrategi för 
talandet, att Ola lägger till ett segment utan innehåll, som fungerar som start för 
själva det talade ordet. För många ord kan jag tolka att starthjälpen kommer 
från Olas samtalspartner. Ofta är det ett utrop, en fråga, eller en oavslutad 
mening från mamma, till exempel ”nämen titta”, ”vad är detta” eller ”vad gör 
han? han….”. Dessa kommunikativa signaler verkar fungera som igångsättare 
för Olas talandeprocess. 
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Vid ett tillfälle, då jag kommunicerar med Ola kring bilden av en isbjörn, ger jag 
ingen sådan starthjälp. Ola lägger då undan kortet utan att försöka uttrycka 
något. Det är uppenbart att han inte kan tecknet för isbjörn. Han har alltså inte 
tillgång till något som kan hjälpa honom in i ordet. Vid liknande tillfällen då han 
kommunicerar med sin mamma, ber han tydligt om hjälp genom att frågande 
och intresserat möta hennes blick. En sådan blick tolkar jag som ett tydligt 
uttryck för en riktadhet mot talandet, nämligen att Ola vet att han inte kan just 
detta ord, och också att han vet att han kan få tillgång till det med mammas 
hjälp.   
 

Det intersubjektiva 
Ju mer jag studerar materialet, desto med står det intersubjektiva fram som helt 
avgörande för Olas talande i denna situation. Han vet att mamma förstår 
honom och han är riktad mot att upprätthålla kommunikationen. Olas talande 
definieras av det kommunikativa och av att uttrycket är delat med någon annan. 
Ola är mycket snabb med att imitera. Han behöver sällan uppmanas att imitera, 
utan så fort hans samtalspartner sagt det sökta ordet så upprepar Ola det. Vid 
imitation uttalas orden generellt något mer komplext än då Ola talar spontant. 
Detta talar också för att Olas talintentionalitet är något som definieras av det 
gemensamma, det delade. Imitation kan definieras av det delade uttrycket. 
Eftersom det är delat är det sannolikt därmed mer motiverande för Ola att rikta 
sig mot. 
 

6.3 Jonas 

Den övergripande intentionella handlingen för Jonas  

Jonas är mycket hypoton i sin kropp, vilket innebär att han har en låg 
grundspänning i sina muskler. Detta märks i hela hans kropp och agerande. 
Han är långsam i sina rörelser. Han halvligger över bordet och har ett helt annat 
motoriskt grundtillstånd i sin kropp än barn utan hypotoni. 
 
Jonas deltar intresserat i rutinen med att benämna kort. Han plockar kort ur 
högen, vänder på dem och benämner. Ofta lutar han huvudet i handen då han 
lagt upp ett kort. Han är glad och verkar trivas. Vissa kort intresserar honom 
extra. Det visar han genom att se extra glad ut och titta extra länge på korten. I 
stort sett alla yttrandena består av enstaka ord som benämning av bilderna eller 
svar på mina frågor. Jonas egen process består i att finna rätt ord och uttala det, 
att klä det i en talad form. Han deltar lugnt i rutinen att titta på bilder och 
benämna. Vid något enstaka tillfälle associerar han vidare utifrån en bild, till 
exempel säger han ”kanin” då han har benämnt bilden med en flicka som 
gungar (Hennes flätor står rakt ut och påminner om kaninöron.). 
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Jag tolkar honom som att han ser situationens mening som att han ska 
benämna vad det är på korten. Han verkar inte bry sig så mycket om 
prestationen, om att vara duktig. Emellanåt visar han tydligt att han är 
intresserad av innehållet, av det bilden föreställer. För hela situationen gäller att 
det är svårt att avgöra det kommunikativas roll för Jonas. Han tittar inte så ofta 
upp på mig, men tar hänsyn till det jag gör. Han imiterar vid flera tillfällen mina 
ord utan att jag ber honom, han svarar på mina frågor och han tittar upp då jag 
tecknar för att leda honom på rätt spår. Han utnyttjar det intersubjektiva i sin 
benämningsaktivitet, för att uttala orden, men det intersubjektiva står inte fram 
för mig som avgörande för Jonas helhetsuppfattning av situationen. Jag 
uppfattar inte att han någon gång ber om hjälp av mig. Däremot använder han 
sig av den hjälp jag erbjuder, och han förmedlar att han tycker det vi håller på 
med är intressant, till exempel genom att han visar intresse för de bilder som vi 
ännu inte tittat på. Jag får dock emellanåt en känsla av att han skulle tyckt det 
vore lika intressant att titta på korten utan mitt sällskap.  
 
För mig framstår att benämna och att vara i situationen som den övergripande 
intentionella handlingen för Jonas. 
 

Jonas tal 

– Jonas producerar 144 yttranden i situationen. 
– Av det totala antalet yttranden är 5 både talade och tecknade och 139 enbart 

talade. 
– Av alla yttranden är de allra flesta eliciterade, det vill säga de är benämning 

av bilder eller svar på frågor från mig där svaret är givet. 
– 2 yttranden är spontant uttalade.  
– 22 yttranden är imitation av den vuxnes tal. 
– 10 yttranden är upprepning av eget tal. 
 
Jonas tal är mestadels långsamt. Munnen är öppen och tungan vilar mellan 
tänderna då han inte talar. Även då han talar är tungan ofta synlig. Han är 
förkyld och snuvig, och har ibland svårt att andas genom näsan.  
 
Jonas talar i situationen i ett- och tvåordssatser. Orden är vanligen en- eller 
tvåstaviga men även trestaviga ord förekommer. Stavelserna är oftast enkla, 
utan konsonantkombinationer, men två konsonanter i följd förekommer också. 
Hans långsamma talande gör att det ibland är svårt att avgöra om han uttalar en 
konsonantkombination eller enkla konsonanter, till exempel uttalas ordet springa 
som ”pelinga”  [pəˣlɪŋa]  med en mycket reducerad första vokal. Några ord 
uttalas med lätt iterering (upprepning) i början. Till exempel uttalas banan som 
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”babanan” [babaˡnɑːn]. Han visar ingen frustration över dessa upprepningar, 
och de uttalas mjukt som hela ordet. I Jonas tal förekommer enstaka bortfall av 
obetonade stavelser och enstaka omkastningar och assimilationer, till exempel 
telefon uttalas ”eslån” [əθˡloːn] och paket uttalas ”kake” [kaˡkeː]. 
  
Vid några tillfällen tecknar han till sitt talande. Vid något enstaka tillfälle antyder 
han bara tecknet som en viftning. Att jag då tolkar rörelsen som ett 
teckenutförande beror helt och hållet på att jag på förhand vet vilken 
teckenform som är aktuell. Jonas tal är inte så svårt för mig att förstå i denna 
situation, mycket beroende på att han talar så långsamt. 
 

Jonas strategier i talandet 

För att förstå mer av Jonas talintentionalitet fördjupade jag mig i 
omständigheterna kring  31 av hans talade yttranden. Jag valde yttranden som 
– låter typiska för Jonas 
– skiljer sig från det som jag uppfattar som hans typiska sätt att tala 
– enbart talas  
– innebär eliciterat tal 
– innebär att han upprepar sitt eget tal 
– innebär att han imiterar mitt tal 
– jag tolkar som någon form av utforskande beteende 
 

Jonas talar långsamt 
Mitt övergripande intryck i situationen är att Jonas talar mycket långsamt.  
Exempel på detta är orden pippi och potta. 
 

Ordet pippi 
Jonas tittar på bilden av en fågel och benämner den med ordet ”pippi”. 
Jonas tecknar till sitt talande. Ordet uttalas bibbi [ˣbɪbːɪ]. 
 

       ca 0,9 sek 
  b ɪ      b              ɪ 

 
Ordet potta 
Ordet potta uttalar Jonas som svar på min fråga ”Vad är det?” Ordet 
uttalas ”potte” [ˣpɔtːə]. 
 

  
 p  ɔ  t               ə     ca 0,7 sek 
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I normuttalet av orden är första vokalen kort i förhållande till efterföljande 
klusil. Det förhållandet upprätthåller Jonas då han uttalar orden.  I Jonas uttal är 
i båda orden den andra klusilens ocklusionsfas mycket lång. Det blir en lång tyst 
fas i ordet, innan explosionen i klusilen och vokalljudet artikuleras som en 
avslutning. I Jonas uttal av ordet pippi är även vokalerna långa, men ändå 
kortare än den långa andra konsonanten. Det generella intrycket är att Jonas 
styr sig genom orden med ganska stor framgång vad gäller de olika ljudens 
egenskaper och också vad gäller tidsförhållanden mellan olika ljud.    
 
Orden en TV och träd uttalas också långsamt. 
  

Orden en TV 
Jonas tittar på en bild av en TV och benämner direkt. Orden uttalas 
ungefär ”en tese”, med ett läspande s [enˣteːθːe]. 
 

 
 e  n   t  e              θ         e          ca 1,2 sek 

 
Den obestämda artikeln uttalar Jonas snabbt , men då han kommer till första e-
vokalen i ordet TV så blir de därefter följande segmenten långa. Denna tendens 
är ännu tydligare i ordet träd.  
 

Ordet träd 
Jonas ser på en bild av ett träd och benämner det. Ordet uttalas ”tlä” 
[tlɛːː]. 
 

      ca 1,3 sek 
  t  l    ɛ 

 
Jonas växlar snabbt mellan de två konsonanterna i ordets början, men när han 
kommer till ä-ljudet så hålls det ut väldigt länge. Jag får här intrycket att ordens 
bortre gräns är vag för Jonas, att han ”sätter igång” orden men sedan släpper 
dem. Det kan troligen till en del förklaras av hans hypotoni, hans låga 
muskelspänning. Att uttala ett ord kräver aktiv mobilisering för Jonas på ett 
annat sätt än för den som inte har låg muskelspänning. Han mobiliserar i 
starten och klarar av snabba förändringar men orkar sedan inte hålla kvar 
dynamiken och flexibiliteten utan ordet blir allt långsammare mot slutet. 
 

Strategier vid upprepning av ord  
Då Jonas upprepar sitt eget tal, så förändrar han oftast uttalandet mellan gång 
ett och två. Detta mönster är tydligt i ord som paraply, ljus och soffa. 
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Ordet paraply 
En bild av ett paraply finns på kortet överst i högen. Jag uppmanar Jonas 
att ta kortet, vilket han också gör. Han tar det, vänder på det, tittar noga 
på det, och uttalar ordet. Det uttalas ”porie” eller ”podie”  [pɔˈɾiːə].  
 

   ca 0,8 sek 
 p  ɔ   ɾ   i           ə 
 
Näst sista vokalen uttalas som ett betonat i-ljud. Då artikulationen släpps 
övergår det i en mer ä-haltig vokal.  
 
Jonas fortsätter att titta på kortet då han har uttalat ordet. Han verkar 
mycket intresserad av det.  Jag bekräftar det ord han just sagt genom att 
säga ”mmm”. Efter en stund säger Jonas ordet igen. Denna andra gång 
uttalas ordet av Jonas som ”gelapie” eller ”glapie” med betoning på i:et 
[glaˈpiːə]. 
 

    ca 0,9 sek 
  g l   a  p      i       ə 

 
Jonas har förändrat uttalandet av ordet från första till andra gången. Andra 
gången är ordet mer komplext uttalat. Han har med en inledande 
konsonantkombination (gl-) i uttalandet av ordet, en konsonantkombination där 
l-ljudet hörs tydligt. (En alternativ tolkning är att han har med en stavelse till, 
gel-. Även detta innebär en större komplexitet i uttalet av ordet som helhet.) 
Första gången ordet uttalas finns det inte alls med något l-ljud. I normuttalet av 
ordet paraply [paɹaˈply:], inleder konsonantkombinationen -pl- den betonade 
stavelsen. Jag ber inte Jonas explicit att upprepa ordet. Ändå gör han det, och 
då han gör det, förändrar han sitt eget talande. Då han uttalat ordet första 
gången, fortsätter han att intresserat betrakta kortet. Det kan tolkas som att han 
inte är riktigt ”färdig” med ordet, utan att han vill säga det igen. Det kan också 
vara så att han inte uppfattar min respons som helt övertygande, utan tolkar 
den som en uppmaning till att säga ordet en gång till. Hans intresse för kortet, 
och hans försjunkenhet i det, talar dock för att upprepandet och förändringen 
av uttrycket är en process som initieras av honom själv.  
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Ordet ljus upprepas också av Jonas.  
    

Orden ett ljus 
Han tar själv ett kort ur högen, vänder nyfiket på det och säger ”ett ljus”. 
Orden ett ljus uttalas ”ehus”, med läspat s [əˡhʉːθ]. 
 

        ca 1,3 sek 
 ə   h         ʉ                     θ 

 
Till en början verkar han intresserad av vad det är på kortet, innehållet. I det 
ögonblick han börjar tala verkar uppmärksamheten riktas mot själva talandet. 
Jag tolkar det så eftersom han uttalar varje ljud med stor koncentration. De 
enskilda segmenten framstår här mycket tydligt, egentligen tydligare än ordet 
som helhet. I detta ord kan man se direkta avbrott mellan två ljud, u [ʉ] och det 
avslutande läspljudet. Ordet uttalas mycket långsamt.  
 

Jag svarar genom att säga ”ja, ett….” Jonas fyller då i med ordet ”ljus”. 
Ordet ljus uttalas denna andra gång ”us” med läspat s [ʉːθ]. 
 

      ca 0,5 sek 
 ʉ         θ 

 
Den stora skillnaden mellan första och andra gången ordet uttalas är att ordet 
uttalas så mycket snabbare gång två. Ordet uttalas med mer flyt och framstår 
som en helhet. Komplexiteten är mindre gång två och ordet består nu av en 
enkel VK-stavelse. Här verkar Jonas uppmärksamhet vara riktad mot ordet som 
helhet och som etikett, att säga det avsedda ordet, men inte direkt mot 
talformandet. Vid detta ord är det också tydligt att jag särskilt ber Jonas säga 
ordet en gång till. 
 
I ordet soffa är mönstret delvis ett annat. 
 

Ordet soffa 
Jonas tar även här själv kortet ur högen, tittar på det och benämner det. 
Ordet uttalas ”offa” (o-ljudet har samma kvalitet som o-ljudet i 
normuttalet av ”ost”) [ˣʊfːa]. 
 
     ca 0,7 sek  
 ʊ  f               a    
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Jag tolkar hans kroppsspråk som att han är nyfiken på vad som ska finnas på 
bilden då han vänder på kortet, att han är riktad mot innehållet. 

 
Jag uppfattar inte riktigt vad han säger, så jag frågar ”Vad är det sa du? 
En...?”. Jonas upprepar då ordet med blicken på kortet som förut. Andra 
gången uttalas ordet ”usoffa” (u-ljudet samma som i hund, o-ljudet som vi 
är vana att höra det i ordet soffa ) [ˣɵθɔˌfa]. 
 

     ca 1,0 sek  
 ɵ      θ          ɔ  f       a 

 
Denna andra gång uttalas ordet mer komplext. Det finns frikativor på två 
ställen i ordet och de har olika kvaliteter. Det är svårt att tolka vad den 
inledande vokalen står för, om det rör sig om ett trestavigt ord eller någon form 
av artikel eller ”startvokal” för ett tvåstavigt ord. De sista 0,5 sekunderna (de 
fem sista åttahörningarna) är mycket lika ordet som det uttalades första gången, 
vad gäller de ingående segmenten. Uttalandet går dock snabbare denna andra 
gång. I alla tre exemplen (paraply, ljus, soffa) förändrar Jonas sitt talande från gång 
första till andra gången. Två av orden uttalas andra gången mer komplext 
(paraply och soffa), det tredje ordet (ljus) uttalas mindre komplext men betydligt 
snabbare gång två. I ljuset av hela materialet betraktar jag inte förändringarna 
som slumpmässiga utan de talar för att Jonas uppmärksammar sitt eget talande 
och utifrån det försöker förändra uttalet.  

Imitationsstrategier 
Vid vissa omständigheter talar Jonas inte lika långsamt som annars. Då Jonas 
imiterar mitt uttal har han ofta en helt annan talhastighet än då han producerar 
tal utan att imitera. I materialet finns flera exempel på imitationens roll för 
Jonas talhastighet. Här redovisas orden snögubbe, brev och taket.  
 

Ordet snögubbe 
Då Jonas får se bilden av en snögubbe uttalar han ordet snö men säger 
sedan inget mer. Jag säger ”snö…” och gör tecknet för gubbe. Jonas säger 
fortfarande ingenting. Då uttalar jag ordet gubbe varpå Jonas omedelbart 
imiterar ordet gubbe med exakt samma tidsstrukturering som i mitt uttal.  
Mitt uttal ”gubbe” [gɵbːə].               Jonas uttal ”gubbe” [gɵbːə]. 
 
      ca 0,5 sek                    ca 0,5 sek 
  g  ɵ  b      ə                                    g  ɵ  b      ə 

                                                                        
Här talar Jonas inte långsamt. Till sin grundstruktur är orden potta, pippi och 
gubbe lika. Alla tre orden består av två KV-stavelser, andra konsonanten är lång 
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och samtliga konsonanter är klusiler. Orden uttalas dock av Jonas på olika sätt. 
Framför allt är det den andra klusilen som Jonas här artikulerar betydligt 
snabbare än i orden potta och pippi (dubbelt så snabbt). En viktig skillnad mellan 
uttalandet av orden är just att ordet gubbe är imiterat, men det är inte orden pippi 
och potta. Det finns en modell att ta hjälp av för ordet gubbe.  
  

Ordet brev 
Då Jonas får se bilden av ett brev tittar han frågande på mig. Jag uttalar då 
ordet brev. Jonas uttalar då omedelbart samma ord. 
Mitt uttal [bɹe:v].                              Jonas uttal ”blev” [bleːv]. 
 

   ca 0,7 sek             ca 0,6 sek 
  b ɹ  e              v                         b l   e          v 

 
Ordet brev uttalas av Jonas till och med en aning snabbare än av mig. Här har 
han inte svårt att slutföra ordet i samma hastighet som ordet startas. 
 

Ordet taket 
Vid ett senare tillfälle tittar vi på bilden av ett hus. Jag pekar på husets tak. 
Jonas säger ingenting, så jag uttalar själv ordet taket. Mitt uttal [ˈtɑːkət].  
 

   ca 0,9 sek 
  t ɑ          k       ə      t 
 
Jonas säger ingenting men fortsätter att titta på bilden, försjunken. Efter 
en liten stund (några sekunder) säger han ordet utan att titta upp. Jonas 
uttalar ordet ”take” [ˈtɑːkə]. 
 

   ca 0,9 sek 
  t ɑ              k          ə 

 
Hela ordet tar lika lång tid som i mitt uttal. Jonas har dock en lite annorlunda 
fördelning mellan de olika segmentens längd och sista segmentet utelämnas. I 
en mening kan man alltså säga att ordet uttalas något långsammare av Jonas än 
av mig, eftersom han på samma tid uttalar ett mindre antal olika segment. Den 
lilla stunden av försjunkenhet då jag har sagt ordet taket tolkar jag som en sorts 
bearbetning av Jonas av det han hört och håller på att göra till sitt. För ordet 
brev ser skeendet annorlunda ut. Så fort Jonas får se bilden av ett brev tittar han 
frågande upp på mig. Jag tolkar hans beteende som att han direkt inser att han 
inte kan ordet och därför vill att jag ska säga det. Så fort jag har sagt ordet så 
imiterar han det. Han verkar här vara riktad mot ordet som etikett, som 
benämning. 



 104 

  

Ljudkvaliteter som påverkar talandet 
Vissa imiterade ord uttalas inte så snabbt. Det gäller till exempel orden kjol och 
garage.  
 

Ordet kjol 
Jonas och jag tittar på bilden av en kjol. Jonas säger efter en stund 
”ffflicka” [ɸːlɪkːa]. Då svarar jag: ”Det är en flicka som har en…” Jonas 
säger fortfarande ingenting. Då fyller jag i med ordet ”kjol”. Mitt uttal är 
något övertydligt, jag förlänger det inledande tje-ljudet. [ҫːuːl].  
 

   ca 0,7 sek 
 ҫ          u          l 
 
Jonas säger då direkt kjol. Han tittar ner på bilden hela tiden. Jonas uttalar 
ordet som ”sol” med ett långt läspljud i början [θːːuːl]. 
 

  ca 1,1 sek 
θ                               u      l 

 
Jonas uttal av ordet tar betydligt längre tid än mitt uttal. Det är alltså ett helt 
annat mönster än för de tidigare redovisade imiterade orden. Det ljud som här 
förlängs extra mycket, har en frikativ kvalitet. Då jag betraktar hela materialet 
ser jag att ord som innehåller frikativa element ofta uttalas på ett särskilt sätt av 
Jonas. Samma mönster kan ses för ordet garage. 
 

Ordet garage 
Jonas och jag tittar på bilden av ett garage. Jonas säger ingenting. Då säger 
jag: ”Ser du, bilen har kört in i ett…” Jonas svarar då ”hus”. Jag svarar 
genom att säga  ”ja… garage”. Mitt uttal ”garage”  [gaˡɹɑːʃ].  
  

     ca 0,8 sek 
  g a  ɹ   ɑ          ʃ 
 
Jonas upprepar då ordet direkt och fortsätter att titta på bilden. Ordet 
uttalas av Jonas ”glas”, med läsp-kvalitet på s-et [glɑːθ]. Eventuellt kan en 
mycket kort vokal höras mellan g och l, ”gelas” [gəˡlɑːθː]. 
  

      ca 1,4 sek 
  g l   ɑ              θ 
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Precis som för ordet kjol tar Jonas uttal längre tid än mitt. Den obetonade 
stavelsen i början av ordet reduceras i Jonas uttal, medan det avslutande 
frikativa segmentet förlängs och är nästan fyra gånger så långt i Jonas uttal som 
i mitt. Uttalet av ordet garage skulle också kunna vara ett exempel på att ord 
artikuleras snabbt i början och allt långsammare mot ordslutet, vilket 
redovisades i första stycket. I tredje stycket framkom att just den principen 
verkar brytas vid imitation. Ordet garage är imiterat men har ändå ett utdraget 
ordslut. Jag tror att just de frikativa ljuden har en särskild ställning i Jonas 
talande. De frikativa ljuden hålls ut längre än andra ljud och de förändras ibland 
under uttalandets gång. Att frikativa ljud hålls ut länge syns tydligt, till exempel i 
Jonas icke-imiterade uttalande av ordet hus. 
 

Ordet hus 
Jag lägger fram ett kort, föreställande ett hus, på bordet framför Jonas. 
Han tittar på kortet och uttalar ordet mycket utdraget. Ordet uttalas 
”huus” [ɦːʉːθːː]. 
 

       ca 1,6 sek 
 ɦ              ʉ                 θ 

 
Ljudstyrkan ökar mot slutet av ordet. Ordet uttalas påfallande långsamt, också 
jämfört med den långsamma talhastighet Jonas brukar ha. Varje ljud uttalas med 
omsorg och var för sig. För mig framstår ordet nästan som tre skilda ljud, inte 
som en helhet. Mellan u- och läsp-ljudet finns till och med en helt tyst fas på 0,1 
sekunder. I normuttalet av ordet är u-ljudet långt och det efterföljande s-et 
kortare. I Jonas uttal är det avslutande s-et ordets allra längsta ljud.  
 
I ordet cykel kan man också se att frikativa segment uttalas något förlängda. 
 

Ordet cykel 
Jag lägger fram kortet med en cykel på. Jonas tittar på kortet och 
benämner det. Ordet uttalas av Jonas med ett läspljud i början och ett 
frikativt l-ljud  i slutet. [ˡθʏkːəɬ]. 
 

        ca 1,1 sek 
 θ      ʏ      k          ə       ɬ 

 
Hela ordet, varje segment, uttalas långsamt. Det uttalas inte så som tidigare 
beskrivna ord utan frikativa segment. De orden uttalades snabbt i ordens början 
för att sedan bli långsammare mot ordslutet.  
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I ordet cykel har alla ljud en varaktighet av minst 0,2 sekunder. Kanske den 
inledande frikativan för med sig att ordets början uttalas med lägre hastighet än 
det annars skulle ha uttalats? Jonas uttalar även det avslutande ljudet med 
friktion. Är det därför som han har kvar uppmärksamheten, det aktiva 
artikulerandet, hela ordet ut? I andra ord som uttalas utan imitation uttalas 
orden ofta allt mindre distinkt mot ordets slut, se till exempel ordet träd här 
ovan. Ett förväntat uttal av ordet cykel skulle kunna vara till exempel ”sycke” 
[θʏkːə] utan någon tydligt artikulerad sista konsonant. Men Jonas gör här på ett 
annat sätt; han artikulerar även den sista konsonanten mycket tydligt. I 
normuttalet är sista ljudet ett [l], men Jonas uttalar det sista ljudet frikativt. 
Frikativor kräver fininställning av talapparaten eftersom luftströmmen ska ha en 
så smal passage så att brus, friktionsljud, uppstår. Det kan vara så att Jonas 
lägger ner energi på att bemästra just denna fininställning, och att frikativorna 
därför kräver något mer tid än andra ljud. Det kan också vara så att det frikativa 
uttalet ger Jonas en särskild upplevelse av sitt eget talande, och gör att han blir 
mer uppmärksam på talformandet som aktivitet. De frikativa ljuden kan i så fall 
beskrivas som uppmärksamhetsriktare. På grund av att de är svåra att bemästra 
finmotoriskt så kräver de att Jonas verkligen uppmärksammar sin 
talandeprocess. Frikativa inslag i ord innebär ofta att Jonas provar och 
förändrar sitt eget uttalande. Detta mönster är tydligt då Jonas imiterar ordet fot.  
 

Ordet fot 
Då Jonas får se kortet där en fot är avbildad så säger han ett ord som låter 
ungefär som ”ötte”. Jag förstår inte vilket ord Jonas avser att säga (I 
efterhand har jag tolkat det som ordet fötter). Jag svarar med att säga ”ser 
du vad det är, en … fot”. Jag förlänger det inledande f-ljudet och uttalar 
hela ordet långsamt för att vägleda Jonas då han ska uttala ordet. Mitt uttal 
”fot”  [fːuːtː]. 
   

    ca  0,9 sek 
 f               u      t 
 
Jonas uttalar då ordet direkt efter mig. Jonas uttalar ordet ”sfot” eller 
”sefot”. Ordet inleds med ett läspljud. [ɸ] innebär ett f-liknande ljud som 
artikuleras mellan över- och underläpp10 [θəɸuːt]. 
 

   ca 1,3 sek 
 θ      ə  ɸ          u      t 

 

                                                 
10 Vårt ”vanliga” f-ljud artikuleras mellan underläpp och ”övertänder”. 
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De första sex tiondelssekunderna kan tolkas som ett testande av uttalet av den 
inledande frikativan, och ett aktivt imiterande av f-ljudet i mitt uttal. Jonas 
börjar med ett ljud som uttalas interdentalt, som ett läspljud, och förändrar 
sedan ljudkvaliteten genom att flytta artikulationsstället till läpparna. (Mellan 
[θ]- och [ɸ]-ljuden uttalas ett kort vokalljud, som jag tolkar som en följd av att 
han byter artikulationsställe.) Ljudet blir då betydligt mer f-likt än det var från 
början. Det som sker kan tolkas som att Jonas justerar sitt talande under 
talandets gång, att han har en process av att tala-erfara-justera och att han alltså 
är mycket aktiv i sitt förhållande till sitt eget pågående talande. Jag förstår det 
som att den frikativa kvaliteten hjälper Jonas att få tillgång till denna testande 
och utforskande process. Den frikativa kvaliteten förefaller ha ett så högt 
uppmärksamhetsvärde så Jonas kan laborera med ljudkvaliteten samtidigt som 
han uttalar ordet. I ordet fot framhäver dessutom jag i mitt uttal just f-ljudet, 
vilket också kan hjälpa Jonas att rikta sig mot just detta ljud.  
 
Ett liknande prövande av uttal under talandets gång kan ses då Jonas säger 
ordet röd.  
 

Ordet röd 
Jag lägger fram ett helt rött kort framför Jonas. Jonas tittar på kortet men 
reagerar för övrigt inte. Då gör jag tecknet för röd, varpå Jonas upprepar 
tecknet och uttalar ordet. Ordet uttalas ungefär ”rrrrö” [ɹɹɹːøː]. Det är 
svårt att bedöma och beskriva det inledande segmentets kvalitet. Det 
kännetecknas av oregelbunden variation. Det finns tydliga frikativa inslag, 
men det är också tonande, vilket de tidigare frikativorna inte varit. 
 

   ca 1,4 sek 
 ɹ -    ɹ    -    ɹ   -    ɹ         ø 

 
Det inledande ljudet uttalas mycket långt. Det kan beskrivas som ett otydligt 
vokallikt l-ljud som uttalas omväxlande med ett ljud med en mer r-haltig och 
frikativ kvalitet. Under uttalandets gång verkar Jonas uppmärksamhet vara 
riktad mot talformandet. Han varierar uttalandet av det inledande ljudet och 
han tar mycket god tid på sig. (Variationen i uttal framgår inte i illustrationen 
ovan på grund av svårigheter att hitta lämpligt fonetiskt tecken.) 
 
Jag får intrycket att Jonas provar olika sätt att uttala ljudet och att han samtidigt 
som han talar bedömer sitt eget talande och förändrar det. Jag kan inte se att 
hans sökande här leder till bestående förändring av uttalet, eller att han närmar 
sig ett visst uttal. Ljudet är lika diffust då han lämnar det för att säga ö-ljudet, 
som då han inleder det i ordets början. För ordet fot var processen en annan. 
Där förändrades hans uttal i en viss riktning. Då hade han också just hört mitt 
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uttal av ordet, ett uttal där jag särskilt lyfte fram det inledande f-ljudet. Vid 
uttalandet av ordet röd finns ingen sådan modell att tillgå. Även denna situation 
tolkar jag som att möjlighet till imitation är en mycket värdefull aspekt för Jonas 
talande. För ordet fot kunde han jämföra sitt eget uttal med en modell, och då 
kunde han korrigera sitt eget tal i en viss riktning. Då modellen saknades, blev 
korrigerandet utan mål, och han utvecklade inte sin uttalsrepertoar. Med 
imitationens hjälp kan han få ändamålsenliga erfarenheter av innovation, av att 
förändra sitt talande i en viss riktning.    
 

Jonas talintentionalitet 

I den här beskrivna situationen säger Jonas i stort sett bara sådant som har att 
göra med de kort vi tittar på. Det hade varit intressant att kunna studera Jonas 
spontana talande. För att riktigt förstå Jonas talande behöver man veta att han i 
denna situation talar mer än han brukar göra i spontana situationer i vardagen. 
Den här tillrättalagda situationen definieras av att Jonas talar, benämner de kort 
som kommer upp. Genom en sådan tillrättalagd situation kan jag komma nära 
Jonas talformande i ett eliciterat talande. Jag kommer inte nära hans spontana 
talande, men jag menar att jag ändå kan utveckla min förståelse kring hans 
talintentionalitet. 
 

Relationen tid och rum 
Det som framträder för en lyssnare är att Jonas talar långsamt. Tidsaspekten i 
talandet blir tydlig. Men det långsamma talet kan också tolkas som ett tecken på 
Jonas rumslighet, det vill säga hans kunskap och medvetenhet om det 
artikulatoriska rummet. Han är målmedveten då det gäller att hitta olika 
positioner för olika ljud. De enskilda ljudens uttal lyckas han tämligen väl med. 
Kanske han låter rummet råda över tiden. Det långsamma uttalet är då en 
konsekvens av att det krävs mer tid för att han ska nå fram till de olika 
artikulatoriska positionerna. Han befinner sig tydligt i talandet under längre tid 
för varje enskilt ord än den som har högre grundspänning i sina muskler och 
därmed en högre hastighet i sina rörelser. Jonas tal kan upplevas statiskt och 
sönderstyckat. De enskilda ljuden uttalas isolerade och ordet som helhet 
framträder inte så tydligt för en lyssnare. Jonas, som talare med motoriska 
svårigheter, ägnar sig ändå oavbrutet åt talandets dynamiska sida, att växla 
positioner och artikulationssätt. Men han gör det långsammare än de flesta 
andra, och talandet kan därför av andra upplevas som statiskt. Vid en närmare 
analys framgår det att Jonas i många fall har en övergripande tidsstrukturering 
av sina talade ord som innebär att relationen mellan korta och långa segment är 
enligt normuttalet. Jonas hanterar relationen mellan ordets delar och dess 
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helhet, men för en lyssnare är det delarna som framträder på grund av att 
talandet sker långsamt.      
 

Att dela talhastighet 
Då Jonas imiterar mitt tal, uttalas orden inte så långsamt. De uttalas med större 
flyt och hastighet, och delar och helhet integreras tydligt. Vid imitation hittar 
han de artikulatoriska positionerna snabbare. Med hjälp av imitation skaffar han 
sig erfarenheter han annars inte skulle ha fått, erfarenheter av ett eget tal som 
flyter snabbare. Det kan vara så att han via imitationen får tillgång till ordens 
prosodi, deras helhetsinramning, och att orden som helheter framstår tydligare 
för honom när han hör dem uttalade av någon annan. Imitation innebär att två 
personer ägnar sig åt samma sak, de delar uttryck. För Jonas blir detta mycket 
tydligt då det gäller tidsaspekten. Med imitationen som medel får han tillgång till 
samma talhastighet som sin samtalspartner. Imitationen fungerar som en 
stöttning för Jonas. Med hjälp av den kommer han åt en kompetens som han 
har svårt att komma åt helt på egen hand. Detta kan beskrivas som del i en 
internaliseringsprocess. En annan person agerar modell för Jonas, och stöttar 
därmed hans eget utförande.  
 

Att erfara det egna talandet 
Frikativa segment i ord uttalas mycket långa av Jonas. Detta gäller även då 
orden imiteras. Men frikativor leder också till ett utforskande beteende. Då 
Jonas själv uttalar frikativor så framstår det som att han har lättare att rikta sig 
mot själva talformandet. Det är en mängd olika återkopplingsmekanismer aktiva 
vid talande. Jonas har låg muskelspänning och sannolikt också en motsvarande 
låg nivå på sin muskelkänsel, proprioception. Proprioceptionen är en snabb och 
viktig återkopplingskanal för talande. Jag får intrycket att Jonas använder 
hörseln som en viktig återkopplingskanal. Han kanske erfar sitt talande mer 
utifrån än den gör som har en bättre fungerande muskelkänsel. Hörseln 
fungerar långsamt jämfört med muskelkänseln. Återkopplingen ges först i 
efterhand, då talandet går att höra och bedöma utifrån. I den här beskrivna 
situationen innebär upprepning av ord han själv sagt alltid att Jonas förändrar 
ordens talade form. Förändringen kan ses som ett resultat av att Jonas talat, 
lyssnat och bedömt. Talandet är typiskt för vårt varande i världen i det att det 
kan betraktas som ett kontinuerligt och simultant percipierande och agerande. 
Om Jonas perception av sitt eget talande främst sker genom hörseln, så 
påverkar det med nödvändighet också hans talagerande. 
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Det intersubjektiva 
Jonas har vissa motoriska svårigheter som behöver övervinnas varje gång han 
talar. Talandet kan i en mening sägas vara synligare och mer påtagligt för 
honom än för en person utan motoriska svårigheter, eftersom det kräver mer 
mobilisering. För Jonas själv är dock detta hans vanetalande, och därmed inte 
mer synligt än vad det egna talandet är för andra talande människor. Däremot 
kan talandet beskrivas som synligare för honom utifrån perspektivet att han 
talar förhållandevis lite. Varje gång han talar kan då tänkas bli en tydligare 
erfarenhet än för den som talar mycket. Jonas svaga initiativ och tystlåtenhet 
kan lätt tolkas av andra som ointresse. I den här beskrivna situationen är dock 
Jonas mycket lyhörd för det intersubjektiva. Han svarar på alla mina frågor. 
Han upprepar ord varje gång jag ber om förtydliganden, och även vid tillfällen 
då jag inte ger tydlig återkoppling på det han sagt. Slående är att han själv tar 
ytterst få egna kommunikativa initiativ, men däremot svarar på alla initiativ från 
mig, och utnyttjar varje tillfälle till imitation, att dela uttryck.   

 

6.4 Mia 

Den övergripande intentionella handlingen för Mia 

De tre personer som aktivt agerar i situationen är Mia, jag och vid några 
tillfällen Mias mamma. Mias mamma sitter vid sidan av, och inte vid samma 
bord som Mia och jag. Mias mamma deltar inte direkt i samtalet kring bilderna. 
Det framstår ändå som viktigt för Mia att hon sitter där, eftersom Mia flera 
gånger vänder sig till sin mamma för att visa ett kort eller för att stämma av på 
något annat sätt. Hon vänder sig också till sin mamma vid några tillfällen för att 
be henna förtydliga för mig då jag inte förstår vad Mia säger. Vid ett par 
tillfällen sufflerar Mias mamma också spontant, då hon märker att jag inte 
förstår Mia, eller då Mia inte svarar på min fråga.  
 
Mia gör det som förväntas av henne. Hon tittar på kort efter kort och uttrycker 
med tal eller med tal och tecken det som bilderna föreställer. Mia verkar vara 
inställd på att beta av korthögen och benämna. Hon deltar i de utvikningar som 
görs av mig, till exempel samtal om familjens cyklar och om ett besök på cirkus. 
Hon tar även initiativ till egna utvikningar, bland annat då hon associerar till 
föremål som finns hemma. Jag tolkar Mia som att hon trivs, finner situationen 
meningsfull och gärna deltar. 
 
En intressant fråga är hur pass viktigt det kommunikativa är för Mia i 
situationen. Hon tittar för det mesta ner på korten då hon benämner dem. De 
tillfällen då hon tittar upp på mig, är då jag säger något eller då Mia vill ha hjälp 
med att hitta ett ord. Då hon har hittat en intressant bild, blir hon också mer 
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tydligt kommunikativ. Jag tolkar henne då som att hon vill visa bilden och dela 
innehållet med någon. Hon blir också frustrerad vid de tillfällen då jag inte 
förstår vad hon menar. Därför tolkar jag Mia som att hon definierar situationen 
både som att hon ska benämna och att jag ska förstå. Den övergripande 
intentionella handlingen för Mia tolkar jag som att benämna och förmedla. 
 

Mias tal 

– Mia producerar 195 yttranden i den aktuella situationen. 
– Av det totala antalet yttranden är 76 tecknade och talade och 119 enbart 

talade. 
– Av alla yttranden är de flesta eliciterade, det vill säga de är benämningar av 

bilder eller svar på frågor där svaret är givet 
– 38 yttranden är spontant uttalade 
– 15 yttranden är imitationer av den vuxnes tal 
– 12 yttranden är upprepning av eget tal 
 
Mia talar i ett- och tvåordssatser. Hon är ganska lågmäld, men samtidigt 
målmedveten och mycket fokuserad på uppgiften i situationen. Då Mia inte 
talar vilar tungan ofta långt fram mellan läpparna. Hennes artikulation är 
generellt interdental, det vill säga många ljud uttalas med tungan mellan 
tänderna i stället för strax bakom tänderna. Det kan gälla ljud som l-, n- och s-
ljud. Hennes ord är korta. De har en flyktig karaktär, och skiljer sig ofta mycket 
från målordets normuttal. De är mestadels en- eller tvåstaviga och utan 
konsonantkombinationer. Exempel på orduttal: springer uttalas ”engha” [ˣəŋha], 
stol uttalas ”ko” [kuː], tolv uttalas ”koll” [kɔl]. Ibland har talet en tydligt nasal 
karaktär, och det kan då vara svårt att överhuvudtaget avgöra vilka ljudkvaliteter 
som ingår i hennes tal. Jag uppfattar då talet som diffusa nasala stavelser. Mia 
tecknar ibland till sitt tal. Tecknandet har samma flyktiga karaktär som talandet. 
 
Hon har vissa fasta fraser som hon använder återkommande, till exempel säger 
hon ”bi mamma” [bɪː ˣmamːa] och ”emma” [ˣəmːa] vid flera tillfällen. Jag tolkar 
orden som min mamma och hemma. Mia använder dessa uttryck då hon vill tala 
om att det som finns på bilden, det har de hemma hos sig också (t.ex. en TV, en 
säng, en cykel). I Mias tal förekommer en hel del assimilationer och 
omkastningar. Till exempel uttalas ordet fem som ”memm”  [memː] och ordet 
katt som ”tatt” [tatː].  Exempel på omkastningar är ordet blå som uttalas ”ål” 
[oːl] och ordet mun som uttalas ”um” [ɵmː]. Sammantaget är Mias tal mycket 
svårt för mig att förstå. Min förståelse grundas i många fall på det totala 
uttrycket och på att jag vet vad hon avser att säga.  
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Mias strategier i talandet 

För att förstå mer av Mias talintentionalitet fördjupade jag mig i 
omständigheterna kring 36 av hennes talade yttranden. Jag valde yttranden som  
– låter karakteristiska för Mias sätt att tala 
– skiljer sig från det som jag uppfattar som hennes karakteristiska sätt att tala 
– är spontant uttalade 
– innebär eliciterat talande 
– enbart talas 
– talas och tecknas 
– innebär att hon upprepar sitt eget tal 
– innebär att hon imiterar någon annans tal 
– är inblandade i olika former av missförstånd eller sammanbrott i 

kommunikationen 
– jag tolkar som någon form av utforskande beteende 
 

Mias ord låter lika 
Mitt övergripande intryck av Mias talande är att många ord låter lika, talandet 
ger intryck av låg grad av variation. Jag ville studera detta fenomen närmare och 
valde därför ut talade ord som framstod som karakteristiska för Mias sätt att 
tala. Jag fann två grundstrategier för formandet av dessa ord, dels en enkel 
grundstruktur i form av ett enstavigt ord bestående av en enkel KV-stavelse 
dels ett fast ordmönster i form av ett tvåstavigt ord där första stavelsen är nasal. 
 
Enkel grundstruktur 
Många ord uttalas av Mia som konsonant + vokal trots att de har en helt annan 
struktur i normuttalet. Exempel på sådana ord är banan som vid ett tillfälle 
uttalas ”ka” [kɑː], två som uttalas ”hå” [hoː] och stol och sko som båda uttalas 
”ko” [kuː]. Även ordet brev uttalas på detta sätt av Mia. 
 

Ordet brev 
Mia tittar på bilden av ett brev. Jag säger ”Vad är det då?” Hon svarar med 
tal, utan att titta upp. Bilden i sig, innehållet, verkar inte intressera henne 
särskilt. Jag tolkar henne som att hon benämner för att hon ser det som 
sin uppgift i situationen. Ordet uttalas ”bi” med ett lång öppet i-ljud [bɪ::].  
 

  ca 0,6 sek 
  b ɪ 

 
Mias uttal har egenskaper som återfinns i normuttalet av ordet, som klusilen b 
först i ordet, och en främre vokal (e och i har många egenskaper gemensamma). 
Ordet har i sitt normuttal [bre:v] strukturen KKVK, men i Mias uttal [bɪ::] får 
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det strukturen KV. Mias uttal går alltså att härleda till uttalet [breːv] men den 
enkla strukturen i Mias uttal gör ordet svårt att förstå. Den sista vokalen uttalas 
här mycket lång. I hela materialet finns många liknande exempel på orduttal. 
Ord uttalas med en så enkel struktur, så det är svårt för en lyssnare att förstå 
vilket ord Mia avser att säga, även om enskilda egenskaper går att härleda till 
normuttalet. 
  
Fast ordmönster  

Flera ord uttalas av Mia med ett fast ordmönster, som även det gör talet svårt 
att förstå. Det fasta ordmönstret har jag hittat genom att se på gemensamma 
drag i de ord Mia uttalar. Många ord låter lika i Mias uttal, trots att de inte är 
lika i normuttalet. Dessa ord har specifika egenskaper gemensamma. Orden 
uttalas av Mia tvåstaviga med jämn betoning. Första stavelsen har oftast nasala 
inslag och är mycket odifferentierat uttalad, till exempel är det ofta svårt att 
avgöra om de ingående segmenten är vokaler eller konsonanter. Andra 
stavelsen har en KV- eller KVK-struktur där enskilda egenskaper från 
normuttalet kan härledas. Detta fasta mönster använder Mia då hon uttalar till 
exempel orden  röd, hundar,  plåster och stövlar.  
   

Ordet röd 
Mia uttalar ordet för att svara på min fråga om vilken färg hennes cykel 
har. Hon tecknar samtidigt som hon uttalar ordet. Ordet röd uttalas av Mia 
”ädde” [ˣɛdə]. 
  

     ca 0,7 sek 
 ɛ      d      ə 

 
Ordet hundar 
Mia uttalar ordet för att berätta för mig vad hon sett på cirkus. Hon 
tecknar till sitt talande. Ordet hundar uttalas av Mia ungefär ”edde” 
[ˣə˜d˚ə]. 
 

   ca 0,6 sek 
 ə˜    d˚   ə 

 
Ordet plåster 
Mia uttalar ordet för att benämna det som finns på en bild. Hon tecknar 
inte till men pekar på sin näsa. Plåster uttalas ”äte” [ˣə˜ːtːə]. 
 

      ca 1,1 sek 
 ə˜            t                      ə    
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Ordet stövlar 
Mia uttalar ordet för att benämna det som finns på en bild. Hon tecknar 
inte till. Stövlar uttalas ungefär ”essa” [ˣə˜sːa].  
 

   ca 0,6 sek    
ə˜ s          a 

 
I Mias talande har dessa fyra ord många gemensamma drag. Alla fyra orden har 
i Mias uttal strukturen VKV och den inledande vokalen är halvöppen. Två av 
orden tecknas och talas (röd och hundar), ett av dem ackompanjeras av en 
pekning (plåster) och ett av dem talas enbart (stövlar). Om man utgår från 
normuttalet av de fyra orden och gör en jämförelse med Mias uttal så kan vissa 
egenskaper härledas, till exempel verkar det inte vara slumpmässigt vilken 
konsonant som Mia använder i sitt eget uttal. Konsonanten d finns med i Mias 
uttal av röd och hundar, konsonanten t finns med i plåster och konsonanten s 
finns med i stövlar. En intressant aspekt i ordet stövlar är att Mia använder en 
egenskap från ordets början i normuttalet, den frikativa konsonanten s. Det gör 
hon inte i de andra orden. Orden skiljer sig åt vad gäller tidsstrukturering. 
Orden röd och hundar har en liknande tidsfördelning mellan olika segment, men 
skiljer sig från orden plåster och stövlar som båda har ett långt konsonantsegment 
i förhållande till vokalernas längd.  
 
Om man ser till den enskilda talhandlingens syfte så är de två sista orden, plåster 
och stövlar, benämning av bilder. Ordet röd uttalas av Mia för att svara på en 
fråga och informera mig om något jag inte vet och ordet hundar uttalas av Mia 
för att berätta för mig om vad hon sett på cirkus. Då talhandlingen här innebär 
ett spontant talande, tecknar Mia till sitt talande. Tidsstruktureringen ser då ut 
på ett visst sätt. Då talhandlingen här innebär ett eliciterat talande tecknar Mia 
inte till sitt talande. Tidsstruktureringen ser då ut på ett annat sätt. Sammantaget 
kan man säga att till en början stod likheten mellan ordens uttal fram för mig. 
Efter en närmare analys såg jag att ordens uttal skiljer sig åt, och att dessa 
skiljande egenskaper dessutom kan ha en systematisk grund, som har att göra 
med hur normuttalet av orden är, vilken talhandlingens syfte är eller om Mia 
tecknar till sitt talande. Det kan finnas särskiljande drag, men de är mycket små 
och kan också vara utslag av den variation som naturligt finns i talandet.   
 

Strategier för att bli förstådd 
Förstår Mia själv att hennes tal är svårt att förstå? Det förefaller vara så. Vid 
några tillfällen finns det i situationen behov av att hon förtydligar sig, och detta 
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förhåller hon sig aktivt till. Två olika strategier syns vid orden apa respektive 
elefant. 
 

Ordet apa 
Mia tittar på bilden av en apa. Jag säger ”Vad är det då?” Mia fortsätter att 
titta på bilden och inleder talandet. Efter första vokalen inleder hon 
tecknandet som utförs med två händer. Hon verkar intresserad av 
innehållet på bilden, inte bara benämnandet. Ordet uttalas ungefär ”uppa” 
[ɵpːa].  
 

 ca 0,8 sek 
 ɵ      p              a 
 
Mia upprepar sedan ordet för att visa och berätta för mamma. Hon håller 
upp kortet så mamma kan se samtidigt som hon uttalar ordet. Mia tecknar 
inte till. Denna gång uttalas ordet ungefär som ”mpa” [mpa].   
 

  ca 0,6 sek 
 m     p     a 
 
Mias mamma svarar inte på Mias initiativ. Mia upprepar då ordet 
ytterligare en gång, fortfarande vänd mot mamma, men denna gång mer 
pockande. Hon håller kortet med ena handen och utför tecknet med den 
andra. Ordet uttalas ”äpa” med en odistinkt och nasal vokal i början 
[ə˜pa].  
 
    ca 0,6 sek 
  ə˜    p      a 

 
Tredje gången ordet uttalas verkar Mia ha extra uppmärksamhet kring sitt eget 
uttryck. Hon tecknar till sitt tal trots att det är praktiskt bökigt för henne när 
hon samtidigt ska hantera bildkortet, eftersom hon är van att göra tecknet för 
apa med två händer. Hon löser det genom att teckna apa med ena handen, 
samtidigt som hon håller kortet i andra handen. Här verkar hon angelägen om 
att budskapet ska gå fram, och hon påverkar sitt uttryck så det blir tal och tecken 
i stället för enbart tal. Jag tolkar talhandlingens syfte som att förtydliga för 
mamma. I förtydligandet involverar hon aktivt fler uttryckskanaler i och med att 
hon lägger till tecknandet. Små, små skillnader synas även i talandet. Första och 
tredje gången ordet uttalas tecknar Mia till sitt talande. Båda dessa gånger är 
första stavelsen mer tydligt vokalisk än den gång då hon inte tecknar till sitt tal. 
Konsonanten i ordet uttalas lång första gången, men kortare de båda följande 
gångerna. Tredje gången ordet uttalas är det som mest likt normuttalet, om man 
tar hänsyn till både enskilda ljuds egenskaper och längdförhållanden i ordet. 



 116 

Skillnaderna är dock så små så de kan också vara ett uttryck för talets 
inneboende variabilitet, det vill säga att vi aldrig lyckas uttala ett ord exakt lika 
två gånger även om vi försöker.  
 
Vid ordet apa fungerar tecknandet som ett sätt att göra uttrycket tydligare. 
Tecknet i sig innebär att ordet uttrycks på fler sätt. Dessutom kan man se 
antydan till en positiv påverkan på talformandet. Mia kunde komplettera sitt 
talande med tecknande för att förtydliga sig. Vid ett annat tillfälle är denna 
möjlighet redan uttömd. Det gäller ordet elefant. 
 

Ordet elefant 
En tidigare bild med en gungande flicka har lett oss in på ett samtal om 
cirkus. Jag frågar: ”Vad var det på cirkusen då?” Mia svarar ”elefant” och 
tecknar till. Tal och tecken är synkroniserade på så sätt att de varar precis 
lika länge. Ordet uttalas ”haan” med en a-ljudskvalitet som i ordet tall 
[ha˜ːn].  
 

  ca 0,6 sek 
 h      a˜        n 
 
Jag missförstår Mias uttryck, både tecken och tal, och tolkar ordet som 
clown. Jag svarar bekräftande: ”clown”. Mia blir då brydd. Hon vänder sig 
tydligt mot sin mamma och upprepar ordet. Ordet uttalas denna andra 
gång ”an” med samma längd och kvalitet på a-ljudet som första gången 
[ʰaːn]. Det inledande h-ljudet uttalas lite svagare. Mia tecknar till. 
 

  ca 0,5 sek 
 ʰ   a         n 

 
Orden uttalas mycket lika de två gångerna och tecknande och tal är 
synkroniserat på samma sätt. I situationen är det uppenbart att Mia inser att jag 
missförstår henne. Hon blir frustrerad över att jag inte förstår, och så som jag 
tolkar henne upplever hon att hon uttömt sina resurser för att göra uttrycket 
tydligare. Hon använde både tecken och tal och ändå förstod jag inte. Hennes 
sätt att lösa problemet är att vända sig mot sin mamma, att byta samtalspartner. 
Mamma kan här beskrivas som ett yttre verktyg Mia utnyttjar i sitt eget talande, 
för att kommunikationen mellan Mia och mig ska fungera. Mias sätt att lösa det 
uppkomna problemet talar för att hon är medveten om att hennes uttryck inte 
duger i kommunikationen med mig och att den strategi som står till buds är att 
byta samtalspartner. Detta gör hon omedelbart, så snart hon insett att jag inte 
förstår. Mia är alltså rigid i sitt talformande, men inte i sitt totala 
kommunicerande. Hon förmår att förhålla sig distanserad till sitt talande. Hon 
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byter strategier för att överföra informationen, vilket jag bedömer som ett 
övergripande flexibelt förhållningssätt. 
 

Strategier vid upprepning av ord 
Vid några tillfällen upprepar Mia ett ord utan att det finns tydliga krav i 
situationen på ett upprepande eller förtydligande. Det gäller till exempel ordet 
plåster. 
 

Ordet plåster 
Mia tittar på bilden av en pojke med ett plåster på näsan. Så fort hon får se 
bilden så pekar hon på sin egen näsa. Jag frågar ”vad är det?” Mia svarar 
med tal samtidigt som hon fortsätter att peka. Ordet uttalas ”äte” [ˣə˜ːtːə]. 
 

      ca 1,1 sek 
 ə˜            t                      ə 
 
Mia upprepar ordet och pekandet på sin egen näsa igen. Det är svårt att 
veta varför hon upprepar ordet, kanske är det för att jag inte tydligt 
bekräftade hennes talande första gången. Ordet uttalas denna gång ”äte”  
[ə˜ːtə]. 
 

   ca 0,7 sek        
ə˜         t           ə 

 
Ordet Mia avser att säga skulle kunna vara näsa. Jag bedömer att det är ordet 
plåster hon uttrycker här. Vid ett annat tillfälle under den inspelade stunden 
uttalar hon ordet näsa som ”nässa” [ˣnɛsʲːa]. Hon visar heller ingen frustration 
då jag tolkar ordet som ”plåster”, vilket  hon annars gjorde vid tillfällen då hon 
inte blev rätt förstådd.  
 
Ordet uttalas mycket lika de två gångerna. Båda gångerna kan uttalet beskrivas 
med hjälp av det fasta ordmönstret. Första stavelsen är nasal och andra 
stavelsen har KV-struktur. Ordet uttalas något snabbare andra gången. Första 
gången ordet uttalas är t-ljudet betydligt längre än det inledande vokalljudet. 
Andra gången är t-ljudet och vokalen lika långa. Mia har förändrat 
tidsrelationerna i ordet, men ordet har inte blivit lättare att förstå.  
 

Imitationsstrategier  
Vid flera tillfällen under samtalet turas vi om att uttala orden, Mia och jag. Ofta 
bekräftar jag Mias benämnande och talar om att jag förstått genom att själv säga 
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det ord hon just sagt. Vid några tillfällen upprepar då Mia ordet ytterligare en 
gång. I sådana situationer har hon alltså först uttalat ordet själv, och fått 
erfarenheter av sitt eget talande. Sedan har hon hört mig säga samma ord. 
Slutligen säger hon ordet en gång till. Denna sista gång hon uttalar ordet har 
hon med sig erfarenheter både av sitt eget och av mitt talande. Det är intressant 
att undersöka om Mia förändrar sitt talande utifrån dessa erfarenheter. 
 

Ordet stövlar 
Mia tittar på bilden av ett par stövlar och säger ordet skor. Ordet uttalas 
”ko” [kuː]. Jag svarar ”jag tror det är….” Mia fyller direkt i med ordet 
stövlar, nu vänd mot mig. Mia uttalar ordet ungefär ”essa” [ˣə˜sːa]. 
  

   ca 0,6 sek    
 ə˜s          a 
 
Jag bekräftar genom att något övertydligt och ”undervisande” uttala ordet 
igen. Mitt uttal ”stövlar” [ˡstøvlaɹ].  
 

         ca 1,1 sek 
s       t  ø   v         l   a      ɹ 
 
Mia svarar genom att vända sig mot sin mamma och upprepa ordet. 
Talhandlingens syfte tolkar jag som att berätta för mamma att det är 
stövlar på bilden. Mia uttalar ordet andra gången som ”esja” [ˣə˜sʲa]. 
 

    ca 0,6 sek 
ə˜     sʲ      a 

 
Båda gångerna uttalas ordet enligt det fasta ordmönster som går att återfinna på 
många ställen i materialet. Första stavelsen är nasal och den följande stavelsen 
består av ett s-haltigt ljud och vokalen a. Det går inte att utifrån 
spektrogrammet utläsa att Mia har tagit intryck av att ha hört mitt uttal av ordet. 
Något som inte syns i spektrogrammet är dock att Mia andra gången ordet 
uttalas har förändrat intonationsmönstret över ordet en aning. Då Mia vänder 
sig mot sin mamma har hon samma undervisande tonfall som jag, trots att 
segmentstrukturen är i stort sett oförändrad. Här visar hon alltså att hon tar 
intryck av min modell, och försöker uttala på samma sätt. Den aspekt av 
talandet som hon förändrar till att bli mer lik mitt uttal är intonationen, 
tonhöjdsvariationerna, i ordet. Liknande mönster kan ses vid ordet tåg. 
  

Ordet tåg 
Vi tittar tillsammans på bilden av ett tåg och jag säger ”ett…” Mia fyller 
genast i med både tecken och tal. Hon är något trevande angående 
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tecknets riktning och väntar med sitt talande tills hon ”fått ordning på 
händerna”, Tecknet utförs synkroniserat med talandet. Mia uttalar ordet 
”gåk” [go:k]. 
 

  ca0,6 sek 
 g o           k 
 
Jag bekräftar hennes talande genom att upprepa ordet. Jag uttalar det 
inledande t-ljudet extra omsorgsfullt, troligen på grund av att Mia uttalade 
ordet med ett inledande g-ljud och jag vill ge henne en tydlig modell. Mitt 
uttal: ”tåg”  [tʰo:g]. 
 

    ca 0,6 sek 
 tʰ o              g 
 
Mia upprepar då ordet, nu vänd mot sin mamma. Hon vill berätta för 
mamma att det är ett tåg på bilden. Hon tecknar inte till sitt talande denna 
gång. Mia uttalar ordet andra gången som ”gåk” [goːk]. 
 

   ca 0,6 sek 
  g o          k 

 
Orden uttalas av Mia mycket lika de två gångerna. Andra gången hon uttalar 
ordet framhäver hon dock den första konsonanten på samma sätt som jag 
framhäver den första konsonanten i mitt uttal. Mia imiterar alltså prosodiska 
aspekter, men inte segmentegenskaperna i mitt tal. Mia framstår som riktad mot 
imiterandet. Hon försöker härma mitt talande. Hon vet vad det innebär att 
imitera, och hon klarar av att förändra aspekter av sitt eget talande efter en 
modell. Hon imiterar dock inte de egenskaper i talandet som jag förväntar mig 
att hon ska imitera. Jag tolkar skeendet som att bara vissa aspekter av talandet 
är åtkomliga för imitation.  
 
Vid några tillfällen imiterar Mia mitt eller sin mammas tal utan att hon själv har 
sagt ordet först. Som exempel kan tas orden Björne och fot. Båda dessa ord är 
bekanta för Mia sedan förut, men i den här situationen uttalar hon dem inte 
direkt utan först efter det att en vuxen uttalat dem.  
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Ordet Björne 
Ordet Björne uttalas först av Mias mamma. Jag frågar vilka TV-program 
Mia brukar titta på. Mia kommer inte på något på egen hand utan hennes 
mamma sufflerar. Så snart mamma sagt ordet upprepas det av Mia som 
aktivt vänder sig mot mig och förmedlar innehållet. Den vuxnes uttal 
(Mias mamma) Ordet uttalas ”björne” [ˣbjøːɳə].  
 

   ca 0,7 sek 
  b j   ø      ɳ      ə 
 
Mia uttalar då ordet ungefär ”benne” [ˣbənːːə]. 
 

   ca 0,8 sek 
  b ə  n                  ə 

 
Vi vet inte hur Mia skulle ha uttalat ordet på egen hand, utan den vuxnes 
förebild. Mias talande framstår här som komplext jämfört med de flesta ord 
hon uttalar i situationen. Strukturen liknar inte det fasta ordmönstret. Ordet 
uttalas tvåstavigt med distinkta och mycket olika konsonantkvaliteter. Det går 
att härleda många egenskaper tillbaka till den vuxnes uttal, något som är svårt i 
de tidigare exemplen av imitation. 
 

Ordet fot 
Ordet fot uttalas först av mig. Då Mia får se bilden av en fot (med 
tillhörande vad) så benämner hon den med ordet ben. Jag svarar genom att 
säga ” Ja, och därnere sitter en fot”, med sista ordet extra noga uttalat. Det 
inledande f-ljudet uttalas extra tydligt, lite förlängt. Mitt uttal, ”ffot” [fːuːt]. 
 

  ca 0,6 sek 
f           u       t 
 
Mia upprepar direkt mitt sista ord, fot. Mia uttalar ordet ungefär ”huck” 
[hɵkː]. 
 

   ca 0,9 sek 
h           ɵ   k 

 
Mias uttal skiljer sig på många sätt från mitt uttal. Men det skiljer sig också från 
det fasta ordmönstret. Ordet uttalas med distinkta ljudkvaliteter som går att 
härleda till mitt sätt att uttala ordet. Det första ljudet är en frikativa och det sista 
ljudet är en klusil i både mitt och Mias uttal. Vokalen är rundad. Båda orden, 
Björne och fot, är bekanta för Mia sedan tidigare. Man kan utgå ifrån att hon 
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skulle kunnat uttala dem spontant. I just denna situation hittar hon dock inte 
orden på egen hand utan får hjälp av en vuxen. De ord Mia här uttalar har 
större likheter med målordet, normuttalet, än många av de ord hon producerar 
spontant. Det är fullt naturligt att det är så vid imitation, när man har en modell 
att tillgå. Det som här står fram är att Mia är så mycket mer framgångsrik i sin 
imitation då hon inte själv uttalat orden först. Enskilda segment artikuleras 
distinkt och Mia hanterar flera olika kvaliteter hos talljuden med framgång.  
 
Utifrån ovanstående kan man tänka sig att Mia, då hon själv formar tal, i och 
med detta talformande konfirmerar ett särskilt sätt att uttala ordet. Den 
omedelbara orderfarenheten blir förankrad på ett visst sätt i kroppen. Det som 
händer då Mia försöker imitera orden plåster, stövlar och tåg kan tolkas som att 
Mia har svårt att uttala orden på nya sätt då hon just själv har uttalat dem. 
Exemplen Björne och fot visar att då hon inte först har uttalat ordet själv, är hon 
mer öppen för ett innovativt talformande. Kan det vara så att hennes 
omedelbara erfarenheter av det egna talandet kan begränsa hennes möjligheter 
till förändring av uttryck i stunden? Då hon får en modell i form av någon 
annans talande, så är hennes strategier i talandet mer varierade. Denna förebild 
kan i så fall beskrivas som en yttre uppmärksamhetsriktare som påverkar 
intentionaliteten i talformandet. Mias talformandeprocess styrs då inte enbart av 
de sedan tidigare sedimenterade erfarenheterna av ordet utan också av de 
erfarenheter hon får i stunden av att en annan människa uttalar ordet. Då Mia 
själv uttalat ordet först, verkar inte den vuxnes modell vara lika tillgänglig för 
henne själv som redskap för förändring. 
 

Om att byta strategi 
I materialet finns det ett tydligt exempel på hur Mia bryter sitt fasta ordmönster. 
Det är då vi tittar på bilden av ett lejon.   
 

Ordet lejon 
Då Mia får se bilden av lejonet så morrar hon och tittar sedan på mig. Jag 
säger: ”Ja vad är det? Ett…..” Mia morrar igen. Jag gör tecknet för lejon 
utan att säga något. Då gör Mia tecknet själv och uttalar ordet, 
synkroniserat med talandet. Ordet uttalas som pronominet ”hon” föregått 
av ett långt ä-ljud; ”äähon”  [ˣʔə˜:hʊ˜:n]. Ordet inleds med en glottal klusil. 
 

   1,0 sek 
  ʔ ə˜         h      ʊ˜       n 
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Mias uttal av ordet har likheter med normuttalet, men det är också lätt att 
beskriva det utifrån Mias fasta ordmönster. Hela ordet har en tydligt nasal 
karaktär, och de enskilda segmentkvaliteterna är för mig svåra att bedöma.   
 
Talhandlingens syfte verkar här vara att hitta rätt etikett, rätt benämning. Mia 
visar genom att morra att hon känner igen bilden och att det hon ser är 
meningsfullt, har ett innehåll, för henne. Hon tittar upp på mig, vilket jag tolkar 
som att hon vill ha hjälp av mig att finna rätt ord. Mia tittar annars sällan på mig 
då hon kommenterar bilderna. Jag ger henne inte hjälp direkt och då upprepar 
hon sitt morrande. Hon benämner bilden med ett uttryck som har stark 
koppling till innehållet. Då jag tecknar ordet, så får hon den hjälp hon behöver. 
Med hjälp av den tecknade formen så kommer hon själv åt ordets talade form 
och kan uttrycka det. Hon uttrycker det både i tecken och tal. Här blir flera 
stöttande processer tydliga. Med mitt tecken får hon den stöttning hon behöver 
för att själv hitta det ord hon sökte. Hon använder sedan tecknet i sitt eget 
utryck, tillsammans med tal.  
 

Jag bekräftar hennes uttryck genom att upprepa det talade ordet. Mitt uttal 
”lejon” [ˣlɛjːɔn]. 
 

    ca 0,9 sek     
l        ɛ       j          ɔ  n 
 
Mia uttalar då ordet en gång till. Denna gång tecknar hon inte till. Ordet 
uttalas ”lå”  [loː]. 
 

   ca 0,5 sek 
l        o 

 
Ordet uttalas nu som en enkel KV-stavelse. Det är stor skillnad mellan Mias 
uttal av ordet de två gångerna. Denna andra gång lyfter hon fram l- och å-
ljuden. Ordet uttalas denna andra gång utan nasala inslag. Det uttalas med en 
enkel struktur, en KV-stavelse. Det skiljer sig på många sätt från normuttalet, 
men det skiljer sig också mycket från det fasta ordmönstret och Mias första 
uttal av ordet. De olika ljudkvaliteterna är distinkta. Hon visar att hon kan 
förändra sitt uttal, sitt uttryck av ett ord. En enkel stavelse ”lå” [loː] , kan tyckas 
vara ett mer outvecklat uttal än det tidigare uttalet ”äähon” [ʔə˜:hʊ˜:n] eftersom 
”lå” är mindre likt normuttalet. Det som för mig står fram i just denna situation 
är att Mia radikalt förändrar sitt uttal, att hon verkar byta strategi i talandet, och 
bryter sitt fasta mönster, trots att hon hade uttalat ordet själv först. Det första 
uttalet ”äähon” kan beskrivas som ett resultat av en helhetsstrategi medan ”lå” 
kan beskrivas som resultat av ett mer analyserande förhållningssätt. 
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Ljudkvaliteterna är mer distinkta. Det är lätt för mig som lyssnare att höra vilka 
ljud hon uttalar, även om ordet som helhet paradoxalt nog inte är lättare att 
förstå.       
 
Någonting i omständigheterna hjälper här Mia att förändra sitt uttryck av ordet. 
Det finns mycket i de yttre omständigheterna som är speciella för detta ord. För 
det första verkar Mia intresserad av bilden. Hon benämner den med morranden 
då hon inte hittar ordet och hon tittar intresserat på bilden. Detta i sin tur leder 
till att Mia ägnar mycket tid åt just denna bild, just detta innehåll och 
kopplingen till hur innehållet kan uttryckas. Hon ”finns i talandet” under en 
lång tid jämfört med för många andra ord i materialet. Dessutom lyfts tecknet 
som uttryck kring just detta ord.  
 

Ord som är påfallande komplext uttalade 
Ordet lejon ägnar Mia mycket tid åt. Hon visar intresse för bilden, härmar 
lejonets läte, hon hittar ordet med tecknets hjälp och hon uttrycker det två 
gånger, på två olika sätt. Ett annat ord i materialet ägnar hon också påfallande 
lång tid. Det är ordet snögubbe. 
 

Ordet snögubbe 
Mia tittar noga och intresserat på bilden av en snögubbe. Hon ser glad ut 
och fördjupar sig flera sekunder i bilden. Hon tittar sedan upp på mig och 
uttalar ordet. Mia uttalar ordet ”nösenobbe” [nœθəˣnʊb˚ːə].   
 

    ca 1,4 sek 
 n  œ     θ      ə  n  ʊ  b              ə   

 
Ordet uttalas med en tydlig ordintonation (två obetonade stavelser följda av en 
grav accent över de två sista stavelserna) och med fyra enkla KV-stavelser efter 
varandra, nö+se+no+be. Ett ord med fyra stavelser är en komplex struktur 
jämfört med Mias övriga talande. Även egenskaper hos de enskilda ljuden 
artikuleras tydligt n, ö, s (läspljud), b och även o. I detta ord visar hon alltså prov 
på både helhets- och analysförmåga. Hon har fått med många distinkta 
egenskaper och sammanfogat dem till en helhet.  Helheten är inte det fasta 
ordmönstret utan något nytt, skapat av delarna. Här finns ett markant inslag av 
innovation jämfört med Mias övriga talande. Vad är det för omständigheter 
kring ordet snögubbe som gör att Mias talande fungerar bättre? Fortfarande är 
situationen till det yttre definierad som att Mia förväntas benämna det hon ser. 
Men Mia själv gör här något mer av situationen. Hon visar tydligt att hon är 
intresserad av bilden. Hon ser glad ut och tittar länge på den. Hon tittar också 
upp på mig då hon benämner bilden, vilket hon vanligtvis inte gör i situationen. 
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Jag tolkar det som att hon finner bilden så intressant så hon vill dela innehållet 
med mig. Hon ägnar sig under lång tid åt just detta ord innan hon uttalar det. 
Även här vill jag beskriva det som att Mia befinner sig i talandet under lång tid. 
Hon ägnar sig åt bilden under förhållandevis lång tid och under hela denna tid 
visar hon stort intresse för bilden. Slutligen uttalar hon ordet. Jag tolkar 
situationen som att tiden som förflyter ger henne möjlighet att uttrycka ordet på 
ett mer innovativt sätt. Jag ser här hennes egen motivation och intresse för 
innehållet som en viktig faktor.    
 
Det är inte bara sådana ord som Mia verkar intresserad av som uttalas 
komplext. De två orden dörr och träd är påfallande lätta att förstå för en 
utomstående, jämfört med Mias övriga talande. Båda dessa ord tecknar Mia till. 
 

Ordet träd 
Då bilden av ett träd kommer upp, är Mia inne i ett rutinmässigt 
benämnande; korten avverkas ganska snabbt. Jag lägger fram kortet på 
bordet och säger ”och det här då?” Mia svarar genom att uttala ordet i 
både tecken och tal. De båda uttrycken är väl synkroniserade. Hon inleder 
tecknandet och faller in med tal så att tal och tecken avslutas samtidigt. 
Det är mycket svårt att avgöra den exakta kvaliteten på det första ljudet i 
Mias uttal av ordet. Det är en konsonant med frikativt uttal. Ordet uttalas 
ungefär ”chjäd”  [Xj˚ɛ:d˚]. 
 

     1,1 sek 
X       j˚    ɛ           d˚ 

 
Detta är enda exemplet i materialet där Mia uttalar en konsonantkombination. 
Mias stavelser är genomgående av strukturen KV eller KVK, men här uttalar 
hon en KKVK-stavelse. Även uttalandet av ordet dörr skiljer sig från Mias 
karakteristiska sätt att tala. 
 

Ordet dörr 
Då Mia får se bilden av en dörr benämner hon den direkt med tal och 
tecken. Hon verkar vara uppmärksam på benämnandet i sig, men inte 
särskilt engagerad i eller intresserad av innehållet. Tecknandet och talandet 
är synkroniserat på så sätt att hon uttalar ordet under tiden hon utför 
teckenrörelsen. Samtidigt som tecknandet avslutas uttalar hon en glottal 
klusil.  
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Ordet uttalas ”döjj” och avslutas med kusilen  [dœj:ʔ]  
 

    ca 0,9 sek 
  d œ     j               ʔ 

 
Även här visar Mia färdighet i att hantera såväl delar som helhet. De enskilda 
segmentens kvaliteter uttalas distinkt och de är integrerade i en stavelse med 
kort vokal och lång efterföljande konsonant. Den avslutande glottala klusilen är 
synkroniserad med tecknets avslutande. Jag uppfattar den som ljudhärmande 
(dörren stängs), eller som en kommentar till teckenutförandet. Sammantaget 
blir ordet lätt för mig att förstå. Båda orden, dörr och träd, uttalas alltså 
komplext jämfört med jämfört med Mias övriga talande i situationen.  
 

Tecknandet och talandet 
Då jag tittar närmare på Mias tecknande i hela materialet framgår det tydligt att 
tecknandet med några få undantag är synkroniserat med talandet. Det vanligaste 
är att talande och tecknande avslutas samtidigt. För vissa ord, till exempel gunga 
innebär det att tecknet, som hon utför som en rörelse ut från kroppen, utförs till 
det talade ordets andra stavelse. För ordet tåg innebär det att hon väntar med att 
börja tala tills hon fått ordning på händerna inför tecknandet, sedan utförs tal 
och tecken samtidigt. Mia tittar sällan på sin samtalspartner då hon spontant 
tecknar till sitt tal, vilket hon gör då hon tecknar för att förtydliga sig. De ord 
Mia spontant tecknar till uttalar hon oftast med större framgång (större likhet 
med normuttalet) vad gäller tidsstrukturering än vad som gäller för de ord som 
enbart talas. Detsamma gäller detaljer som segmentkvalitet. Ett sätt att tolka 
skeendet är att uttryckandet som handling blir mer synligt och påtagligt för Mia 
då hon tecknar till. Det samtidiga tecknandet och talandet verkar innebära en 
annan kvalitet i talintentionaliteten än då hon enbart talar. Då hon tecknar och 
talar samtidigt, får hon tillgång till något mer än sina fasta strategier. 
 
Några tecken har avbildande inslag. Detta kan jämföras med att vissa ord har 
onomatopoetiska, ljudhärmande, inslag. Då Mia uttalar ordet dörr avslutar hon 
ordet med en glottal klusil samtidigt som handen i teckenutförandet landar på 
andra armens utsida. (Hon utför tecknet med större rörelser än det utförande 
som är avbildat i bilaga 4.) Det ljud hon lägger till sitt talande kan tolkas som 
direkt ljudhärmande, något som beskriver ordets innehåll, hur dörren stängs. 
Även teckenrörelsen i ordet dörr kan beskrivas som delvis avbildande Intressant 
i detta sammanhang är att jämföra omständigheterna för ordet lejon. Mia 
härmade lejonets morrande eller rytande innan hon hittade det talade ordet. Då 
var hon påfallande innovativ i det talformande som följde. Avbildande tecken 
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liksom olika ljudhärmande uttryck kan tänkas fungera som en länk eller brygga 
mellan form och innehåll. Genom att form och innehåll knyts samman kan 
orden i sig framstå som mer meningsfulla för barnet som ska utveckla sitt 
talande. Mia lägger vid några tillfällen själv till ljudhärmande uttryck. Jag tolkar 
henne som att hon försöker komma åt ordets ljudgestalt genom att gå via 
innehållsaspekter.  
 

Ljudkvaliteter som påverkar talandet       
Vid min analys av materialet framkom att egenskaper hos normuttalet av de 
talade orden också kan påverka Mias talformande. Det gäller särskilt den 
frikativa kvaliteten. Ett tydligt exempel på detta är ordet mössa. 
 

Ordet mössa 
Vi tittar på bilden av en pojke med en stor mössa på sig. Jag säger ”vad 
har han? En….” och Mia fyller i med det talade ordet Hon gör ett litet 
uppehåll mitt i talandet för att klia sig på handen och fortsätter sedan. 
Ordet uttalas ungefär ”fessja”. Ordets första ljud kan beskrivas som ett f-
liknande ljud bildat mellan över- och underläpp [ˣɸəsʲ:a].  
 

      - 0,4 sek      ca 1,9 sek 
ɸ              ə      sʲ                                           a 

 
Ordet är uttalat med distinkta segment. Trots att Mia gör ett avbrott i sitt 
uttalande av ordet så slutför hon det med en distinkt a-kvalitet på den 
avslutande vokalen. Mitt intryck är att Mia här klarar av att hantera såväl ordets 
delar som helheten. Uttalandet framstår som komplext i relation till Mias övriga 
talande. Ordets första ljud är mycket olikt normuttalets m (första ljudet i mössa) 
vad gäller ljudkvalitet och artikulationssätt. Men det är artikulerat genom att 
över- och underläpp möts, vilket också gäller för uttalet av m. I ordets andra 
stavelse uttalar Mia ett s-ljud, vilket också finns i normuttalet av ordet mössa. Mia 
visar i flera ord en assimilationstendens, det vill säga att ljud i olika positioner av 
ord påverkar varandra. Det första ljudets uttal kan vara en följd av att den 
frikativa kvaliteten framstår extra tydligt för Mia, och att det därför påverkar 
även ordets första ljud.  
 
I ordet stövlar som uttalas enligt det fasta ordmönstret; (det uttalas av Mia ”ässa” 
[ə˜sːa]) har Mia med just den frikativa kvaliteten i sitt eget talande. I andra ord 
uttalade enligt detta mönster, brukar inte konsonanter från normuttalets början 
vara med, utan från dess mitt, till exempel ordet hundar uttalas ”edde” [ə˜d˚ə] 
och ordet penna uttalas ”hnga” [h˜ŋ:a]. Kanske det frikativa inslaget i ordet 
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stövlar hjälper Mia att i den fungerande intentionaliteten rikta sig mot sitt eget 
talande, vilket leder till att just ljudet s uttalas. 
 

Mias talintentionalitet 

I denna situation visar Mia en riktadhet mot såväl benämnandet som mot det 
kommunikativa i situationen. De allra flesta orden uttalas som benämning av 
bilder, men det förekommer också ord där Mia själv väljer vad hon ska säga. Jag 
kan inte se att talandets form påverkas av talhandlingens syfte, om syftet är att 
benämna eller att spontant berätta.  
  

Rigiditet 
Mia använder ett antal fasta strategier för ord. De ord Mia säger uttalas inte alla 
med fasta mönster, men talandet framstår ändå som i stor utsträckning ”fast i 
sin form” och svårt att förändra. Det kan beskrivas som att hon har en svag 
innovationstendens i sitt talande. Orden förefaller vara sedimenterade på ett sätt 
så att de är svåra att förändra till sin form. Rigiditeten blir tydlig då Mia imiterar 
mitt tal. Hon gör detta med större framgång om hon inte först har uttalat ordet 
själv. Jag tolkar det som att Mia, då hon uttalar ett ord, konfirmerar en särskild 
form för ordets uttal. Detta sätt att forma ordet är svårt att förändra då det just 
är uttalat och därmed etablerat hos henne, även om hon strax efteråt hör mitt 
uttal av samma ord. Hon är mer innovativ i sitt imiterande då hennes första 
möte med det uttryckta ordet inte är hennes eget tal utan ordet uttalat av mig. 
Jag tolkar hennes talande som att hon då kan frigöra sig från sina fasta mönster 
och uttala orden på nya sätt. Mias talintentionalitet kan förstås som en sorts 
uppgivenhet. Hon förmedlar att hon har en medvetenhet om sitt talandes 
begränsningar i kommunikationen med mig, men också att hon inte har redskap 
att direkt förändra talandet. Jag ser inte att hon någon gång riktar sig direkt mot 
talandets form med ett undersökande beteende.  
     

Tecken 
Mia riktar sig på ett utforskande sätt mot andra uttryck än talandet, och då i 
första hand tecknandet. Vid flera tillfällen tecknar hon till sitt talande. Ett 
generellt intryck är att detta påverkar talandet till att bli mer differentierat och 
med mer inslag av innovation. Flera, men inte alla, av de ord hon tecknar till, 
uttalas mer komplext. Hon utför tecknen väl synkroniserade med talandet, 
vilket kan förstås som att tecknen hjälper henne att ”styra genom ordet”. Ibland 
väntar hon med att starta talandet, tills hon har händerna i utgångsposition för 
tecknandet av det aktuella ordet. Jag ser aldrig en liknande förberedelse då det 
gäller talandet. Tecknandet är en form av uttryck som hon kan påverka och 
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förändra. Talandet framstår inte som ett lika åtkomligt uttryck för Mias 
agerande.   
 

Motivation och intresse 
Mias eget intresse är också något som påverkar talandet positivt. De bilder som 
föreställer  något som Mia finner intressant, ägnar hon mer tid åt och orden 
uttalas sedan ofta mer differentierat än vad som är fallet då hon inte särskilt 
intresserar sig för bilderna. I det analyserade materialet framstår aspekten tid 
som viktig. Om Mia får tillfälle att begrunda ordet en stund innan hon uttalar 
det, så är hennes talande ofta mer differentierat och lättare att förstå för andra. I 
begrundandet kan ingå att söka efter ordet, att härma lätet av det som är på 
bilden, eller att intresserat betrakta bilden. 
 

Frikativ kvalitet 
Ljuds frikativa kvalitet framstår som något som kan påverka talformandet 
positivt. Ord som innehåller frikativa ljud uttalas ibland mer flexibelt. Om jag 
utgår från vilka ljud som Mia förefaller ha väl etablerade i sitt talande och vilka 
ljud som ännu inte är helt etablerade, så framstår det som att det är frikativorna 
hon nu är i färd med att lära sig. Dessa ljud, som håller på att etableras, verkar 
ha ett högt uppmärksamhetsvärde för Mia. Det kan beskrivas som att de finns i 
hennes proximala zon för utveckling. Frikativorna framstår som motiverande 
och som att de påverkar talformandet positivt. 
 

Flexibilitet 
Mia visar frustration då hon inte blir förstådd, men har svårt att förändra sitt 
talade uttryck. Hon påverkar dock det totala uttrycket på olika sätt. Hon lägger 
till tecken för att förtydliga sig. Hon vänder sig också till sin mamma för att få 
hjälp med tolkning då jag inte förstår. Detta talar både för en tydlig 
medvetenhet om det egna talandet och för en förståelse för vad situationen 
kräver. Jag vill beskriva det som att Mia, i den fungerande intentionaliteten, gör 
en bedömning av sitt eget talande, finner att det inte fungerar som verktyg för 
det hon vill, och hittar andra vägar för att göra sig förstådd. Det framstår som 
att en förändring av talandets form inte ingår i det hon ser som omedelbart 
möjligt. 
 
Mias talintentionalitet karakteriseras av rigiditet då det gäller talandets form. 
Hon har ändå en förmåga att nyttja olika hjälpstrategier som indirekt påverkar 
det talade uttrycket. Hon är mer innovativ och flexibel då det gäller tecknandets 
form och kommunikationens övergripande villkor. 
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6.5 Sofia 

Den övergripande intentionella handlingen för Sofia  

Sofia är road av att titta igenom korthögen och benämner bilderna snabbt. Jag 
får också intrycket att Sofia upplever situationen som en prestationssituation, 
och att hon vill vara duktig. Jag tolkar Sofia som att hon vill visa för mig att hon 
klarar av det som situationen kräver. Till flera av bilderna lägger hon till egna 
kommentarer med innebörden att hon är duktig. Då hon tittar på bilderna med 
lampa, nalle och bil säger hon:  
 
”Lampa, lätt plätt. 
Nalle, lätt plätt. 
Bilen, lätt plätt. 
Så säger jag.”11 
 
Vid några tillfällen fäller hon också kommentarer som ”den kan jag inte säga” 
eller ”det var ett svårt ord”. 
 
Majoriteten av de ord som finns illustrerade på kort uttalas med lätthet av Sofia. 
Flera ord uttalas med en tydlig uppräkningsprosodi med stigande tonhöjd mot 
slutet av ordet. För vissa ord blir det tydligt att Sofia ägnar sig just åt aktiviteten 
att söka rätt ordform. Vid flera tillfällen börjar hon med att titta koncentrerat på 
bilden och fundera. Ofta lyser hon upp efter en kort stund, vilket jag tolkar som 
att hon kommit på det ord hon sökt. Vid ett par tillfällen säger hon också ”aha, 
det vet jag” eller ”den kan jag”. När hon sedan uttalar ordet visar hon olika 
grader av säkerhet i talandet. Vid några tillfällen associerar Sofia vidare och 
börjar prata om annat än det som är på korten. Då hon får se bilden av en 
pojke som duschar börjar hon prata om att man kan bada i havet på familjens 
lantställe. Då hon får se en bild på ett spöke så säger hon: ”Oj, hjälp ett spöke.” 
Och i nästa mening ”oj förlåt, jag blev rädd på den”. 
 
Hon visar alltså tydligt att hon rör sig mellan olika sätt att förhålla sig till 
situationen. Hon vet att det övergripande uppdraget är att säga vad som är på 
bilderna. Hon tillåter sig själv att göra utvikningar, men återför också sig själv 
till ordningen, det vill säga bildbenämnandet. Helhetsintrycket är att Sofia 
tycker om att prata och att hon trivs med den aktivitet vi ägnar oss åt. Hon tar 
plats med sitt eget talande och inför egna samtalsämnen. Genom att hon ger 
övergripande kommenterar kring bildbenämningen, som att det är roligt, lätt 
eller svårt, distanserar hon sig också till situationen. Hon intar ett 
metaperspektiv, där hon inte bara agerar utan också kommenterar agerandet. 
                                                 
11 Sofias ord i detta stycke är inte fonetiskt transkriberade, utan redovisar de målord hon uttrycker. 
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Den lite stereotypa uppräkningsprosodi hon ofta använder vid 
bildbenämnandet, signalerar för mig att Sofia har en bestämd uppfattning om 
vad jag vill ha ut av situationen. Den övergripande intentionella handlingen för 
Sofia tolkar jag som att hon är riktad mot att benämna bilderna och att göra det 
så bra som möjligt, att benämna och att prestera. 
 

Sofias tal  

– Sofia producerar 236 yttranden i den aktuella situationen. Samtliga yttranden 
är talade. 

– Av alla yttranden är 106 stycken spontant uttalade och 130 eliciterade. De 
spontana yttrandena består oftast av flera ord, medan de eliciterade ofta 
innebär att ett ord yttras. 

– 22 yttranden är imitationer av den vuxnes tal. 
– 7 yttranden är upprepning av eget tal. 
 
Sofia talar med flyt och lätthet. Hon talar med en generellt bred och öppen 
mun. Flera konsonanter artikuleras med tungan mellan tänderna. Tungans 
viloläge är också ganska långt fram, mellan tänderna. Sofia talar spontant i 
flerordssatser med flyt och tydlig satsmelodi. Då hon säger enstaka ord uttalas 
alla stavelser tydligt. Hon uttalar ord med konsonantkombinationer, men 
ersätter en del ljud med andra till exempel uttalas tre som ”tje” [tjeː] och blöder 
som ”bjöder” [ˡbjøːder]. Hennes uttal varierar något, till exempel uttalas 
konsonantkombinationen bl- i vissa ord som [bl-] och i andra ord som [bj-]. 
Även ett och samma ord kan uttalas på olika sätt. Sofia ger intryck av att tycka 
om att prata. För mig är det för det mesta lätt att förstå henne.  
 

Sofias strategier i talandet 

För att förstå mer av Sofias talintentionalitet fördjupade jag mig i 
omständigheterna kring 34 av hennes talade yttranden. Jag valde yttranden som 
– innebär benämning av bilder 
– innebär kommentarer kring bilder 
– innebär spontant tal 
– innebär att hon upprepar sitt eget tal 
– innebär att hon imiterar mitt tal 
– jag tolkar som någon form av utforskande beteende 
– jag tolkar som någon form av värdering av talandet 
– är inblandade i missförstånd eller sammanbrott i kommunikationen 
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Talhandlingens syfte 
I den övergripande situationen, med den intentionella handlingen att benämna 
bilder och att prestera, förekommer hos Sofia enskilda talhandlingar med olika 
syften. Jag kan se tre olika grundsyften: att benämna bilder, att kommentera 
situationen eller bilderna samt att associera vidare och berätta något utanför 
benämningsrutinen. Det rutinmässiga benämnandet går för det mesta mycket 
snabbt. De allra flesta bilderna benämner Sofia utan några svårigheter. Här 
nedan följer två exempel, orden näbb och soffa. 
 

Ordet näbb 
Vi tittar på bilden av en fågel. Jag pekar på näbben och frågar: ”och vad är 
det här då?” Sofia svarar tydligt och snabbt med ordet näbb. Ordet uttalas 
”näp” [nɛːpʰ]. 
 

 ca 0,5 sek 
 n  ɛ      pʰ         

 
Orden en soffa 
Lite senare kommer bilden av en soffa upp. Sofia tittar på den, tittar sedan 
upp och säger ”en soffa”. Orden uttalas ” en fafa ” [e˜ˣfɑːfa]. 
 

    ca 0,7 sek 
e˜ f   ɑ      f       a  

 
För båda orden gäller att Sofia är inne i rutinen att benämna. Det signaleras av 
henne genom en tydlig uppräkningsprosodi. Hon verkar inte vara intresserad av 
att associera vidare utan bara av att säga det som situationen kräver av henne. 
Båda orden uttalas med lång första vokal (nääp och faafa) och klusilen i ordet 
näbb uttalas mycket p-likt (nääp), avtonat, och inte med den b-kvalitet som 
ingår i normuttalet. 
 
Ordet fågel uttalas av Sofia vid två tillfällen. Första gången tittar hon på bilden 
av en fågel och benämner den. 
 

Ordet fågel 
Ordet uttalas ”fåkel” [ˡfoːg˚əːl]. 
 

     ca 0,7 sek 
 f   o     g˚ə       l 

 
Ordet uttalas något övertydligt, även här med en uppräkningsprosodi, som syns 
i den andra vokalen som uttalas lika lång som den första. Klusilen uttalas 
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tonlös, och låter mer som ett k-ljud än ett g-ljud. Hon verkar inte heller här 
särskilt intresserad av det bilden föreställer. Jag tolkar henne som att hon deltar 
utifrån hur hon ser på den övergripande situationen. Man kan beskriva det som 
att Sofia med sin prosodi signalerar just benämningssituationen och att det är 
benämnandet som är det viktiga, inte det som avbildas på kortet. Vid ett tillfälle 
omkring tio minuter senare, säger Sofia ordet fågel igen. Situationen kan till det 
yttre tyckas se likadan ut, men den specifika talhandlingens syfte är ett helt 
annat.  
 

På bordet ligger ett kort med en bild av ett ljus. Sofia tittar på bilden och 
på mig och säger sedan mycket klart och tydligt ”fågel”. Ordet uttalas 
”fåegel”  [ˡfoːəgəl]. 
 

  ca 0,9 sek 
f    o      ə  g      ə      l 
 
Ordet uttalas med utpräglad dialekt. Klusilen uttalas tonande, som ett g-
ljud. Ordet uttalas denna gång utan uppräkningsprosodi. Jag tittar förvånat 
på henne och frågar: ”Är det en fågel?” Sofia svarar ”Nej” och skrattar.  

 
Varför uttalas ordet på ett annat sätt denna andra gång? Sofia tittar tydligt upp 
på mig innan hon säger ordet, något hon inte gör så ofta annars i situationen. 
Jag tolkar Sofia som att hon skojar. Det att hon tittar upp på mig betyder då att 
hon förbereder sitt skojande. Talhandlingen då ordet fågel uttalas denna andra 
gång har ett helt annat syfte än då ordet uttalades första gången. I första fallet är 
talhandlingens syfte för Sofia att benämna. I andra fallet är det att skoja, alltså 
en sorts kommentar till situationen. I första fallet förhåller sig Sofia distanserad 
till ordet och talandet, hon talar utan dialekt och med stereotyp prosodi. I andra 
fallet är det skojandet som står i centrum, och då talar Sofia mer personligt, 
med dialekt och mindre distanserat. Då uttalas också klusilen enligt normen, 
tonande, och längdförhållandena i ordet blir också mer enligt normen. 
Talhandlingarnas olika syften präglar Sofias talande under hela den inspelade 
situationen. Oftast uttalar hon de begärda orden utan att tveka och med en 
tydlig uppräkningsprosodi. Då hon kommenterar att hon tycker det är roligt 
eller svårt, associerar vidare eller berättar, har hennes talande en annan karaktär. 
 

Strategier för ordsökande  
De allra flesta ord som efterfrågas vid bildbenämningen, uttalas direkt av Sofia. 
De flesta av dessa ord uttalas också på ett sätt som gör dem enkla för mig att 
förstå. De ord som jag ser som intressanta att undersöka vidare är sådana ord 
som bereder Sofia någon form av svårigheter. Vid svårigheter blir talandet mer 
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påtagligt, och det är intressant att undersöka och försöka förstå hur Sofia 
förhåller sig till sitt talande i sådana situationer. Vid några tillfällen visar Sofia att 
hon letar efter ett visst ord.  
 

Ordet snögubbe 
Då Sofia får se bilden av en snögubbe säger hon först fel ord. Hon 
benämner bilden med ”tomte”. Jag svarar då med att säga ”det är en sån 
man bygger på vintern” för att ge henne fler ledtrådar. Sofia svarar då 
ivrigt ”Jaha!... nhö……go”. Ordet uttalas med viss tvekan, vilket jag tolkar 
som att hon inte är helt säker på att hon sagt rätt. Sofia uttalar ordet 
”nhö….go” [nʰøːgʊː] med ett tydligt avbrott mellan stavelserna. 
 

               ca 1,2 s  
nʰ  ø                          g ʊ          
 
Jag bekräftar genom att säga ”Ja, snögubbe” [ˣsnøːgɵbə]. 
 

   ca 0,8 sek 
 s  n  ø      g  ɵ  b  ə 
 
Sofia säger då omedelbart ordet snögubbe igen. Ordet uttalas ”nögybbe” 
eller ”nökyppe” [ˣnʰøːg˚ʏb˚ə]. 
 
   ca 0,9 sek 
 nʰ  ø      g˚    ʏ  b˚    ə      

 
Hennes ordsökande första gången ordet ska uttalas, är intressant. Jag ger henne 
ledtrådar som har att göra med innehållet, vad en snögubbe är för något. Detta 
verkar ge Sofia associationer till ”ljudgestalterna” ”nhö” [nʰøː ] och ”go” [gʊː]. 
Första delen av ordet kan mycket väl representera innehållet snö, eftersom Sofia 
uttalar det på samma sätt då hon senare imiterar det ord jag sagt. Men som 
andra del i ordet uttalar hon bara ”go”[gʊː]. Ordet gubbe är välkänt för henne, 
men hon uttalar bara början av ordet. Andra gången Sofia uttalar ordet, tolkar 
jag hennes talande som att hon nu har hittat ordet hon sökte, och att hon kände 
igen det när hon hörde det uttalas av mig. Ordet uttalas nu med flyt och tre 
tydliga stavelser hörs. Sofias klusiler denna andra gång har en särskild kvalitet; 
de är avtonade (låter k-lika) och de är lite längre än i mitt tal.  Då hon första 
gången provade att säga ordet, var klusilen g inte avtonad. 
 
I materialet finns fler exempel på en strategi som jag tolkar som riktad mot 
ordets form, ordets ljudgestalt, mer än mot dess innehåll. Ett exempel är ordet 
cirkus. 
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Ordet cirkus 
Sofia och jag har just tittat på bilden av en clown. Jag säger: ”Och clownen 
brukar vara på en...” Sofia tittar på mig men säger ingenting. Då gör jag 
tecknet för cirkus. Sofia visar med sitt kroppsspråk att hon kommer på 
något och säger: ”Ja.. si..kel”. Hon hejdar sig under talandets gång och 
låter mer tveksam. Tonfallet blir frågande och hon vänder sig mot mig. 
Ordet uttalas ”sikel” [ˣsɪkːɛlː]  
 

     ca 0,7 sek 
s   ɪ   k      ɛ   l 

 
Det två stavelserna uttalas distinkt och tydligt. Första stavelsen uttalas dock 
med större övertygelse än andra stavelsen. Jag tolkar Sofias allt större tvekan 
under tiden hon uttalar ordet, som att hon trodde att hon hittat rätt ord, men 
under talandet blir osäker. Utifrån denna tolkning så bedömer hon alltså sitt 
eget talande under talandets gång.  
 
Ordet hon uttalar har egenskaper som påminner om ordet cirkus. Det skulle 
kunna vara ordet cirkel hon faktiskt uttalar. Tecknet för cirkus, som jag just 
gjort, innebär en cirkelrörelse. I situationen tolkar jag henne dock som helt 
riktad mot den talade formen och hur ordet ”tar sig ut” då hon säger det. Detta 
intryck är ännu starkare då Sofia söker efter ordet skorsten. 
 

Ordet skorsten 
Sofia och jag tittar på en bild av ett hus. Jag pekar på olika detaljer och 
Sofia säger vad det är. Jag pekar på skorstenen. Sofia säger ingenting. Då 
säger jag ”Det här är en sko….”  Då lyser Sofia upp och fyller i med ett 
ord som låter ”kottko”. Hon uttalar ordet utan att tveka. Sofias uttal, 
”kottko” [ˣkɔtːkuː]. 
 

     ca 0,8 sek 
  k ɔ  t           k   u 

 
I Sofias uttal har ordet två stavelser och det finns tonlösa klusiler uttalade både 
dentalt [t] och velart [k]. Vokalerna är bakre, å- ([ɔ]) och o- ([u])-ljud. Alla dessa 
egenskaper återfinns i normuttalet av ordet skorsten. Utifrån min tidigare 
diskussion om att söka ordets form så tycker jag det blir tydligt här att Sofia tar 
fasta på olika egenskaper som hon associerar med det sökta ordet, och sedan 
sammanfogar dem till en helhet. Hon provar inte med att säga till exempel 
”rökrör”, eller något annat som har en koppling till innehållet, utan hon väljer 
ett uttryck som påminner om det sökta ordet i sina formegenskaper. 
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Jag bekräftar Sofias ord genom att säga ”skorsten” [ˣskɔʂʈeːn]. 
 

  ca 0,8 sek  
 s  k   ɔ  ʂ  ʈ   e      n 
 
Sofia svarar då mycket snabbt med att säga ett ord som låter ungefär 
”possten” [ˣpɔsːteːn]. 
 

  ca 0,8 sek 
  p ɔ  s       t   e      n 
 
Så fort hon har sagt ordet lägger hon till ”äh kan man inte säga” samtidigt 
som hon pekar på sin egen mun. 

 
Jag tolkar skeendet som att Sofia hör att det ord hon först sa (”kottko”) och det 
hon sedan hör mig säga, de skiljer sig åt. Hon lämnar då helt sin första version 
av ordet och utgår i stället från mitt tal som modell. Hon provar att säga detta 
nya ord, men märker att hennes uttal inte är helt likt det ord jag just sagt. 
Skillnaden mellan Sofias uttal ”possten” och mitt uttal ”skorsten” har en 
kvalitet som Sofia noterar och värderar som viktig. Denna tolkning gör jag 
eftersom hon omedelbart efteråt fäller kommentaren ”kan man inte säga” och 
pekar på sin mun. Hennes talande kan tolkas som att hon jämför förebild och 
sitt eget första utförande, värderar sitt eget utförande och försöker förändra det. 
Hon blir inte nöjd med resultatet och visar tydligt att hon här ser tal som ett 
fenomen och en prestation kopplad till munnen.  
 

Strategier för ordprövande 
Ibland syns tecken på att Sofia bedömer och förändrar sitt talande under 
talandets gång. Två exempel är orden mun och paraply. 
 

Ordet mun 
Vi tittar på bilden av ett ansikte. Jag pekar på munnen. Sofia funderar en 
stund innan hon svarar. Ordet uttalas ”mäönn” [məønː] 
 

  ca 0,5 sek 
m  ə  ø  n 

 
Början av vokalen uttalas som en neutralvokal (låter som ett slappt uttalat ä 
ungefär) men förändras sedan till en rundad främre vokal. Hon gör vokalen lite 
mer sluten och lite mer rundad under talandets gång. Hon lägger alltså till 
egenskaper som finns i normuttalet av vokalen i ordet mun. Hon når inte ända 
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fram, men den vokalkvalitet hon slutar med är mer lik normuttalet än den 
kvalitet hon börjar med. 
 

Ordet paraply 
För ordet paraply kan man se ett mönster som mycket liknar det vid ordet 
mun. Då bilden med ett paraply läggs upp så tvekar Sofia lite. Hon tittar på 
bilden och säger ”Jag vet nog, det är … äveplou”. Ordet uttalas med 
betoning på o-ljudet  [ɛːvɛˡpluːʉ]. 
 .  

    ca 0,9 sek 
ɛ       v   ɛ  p  l   u      ʉ 

 
Hon tvekar lite just innan hon säger ordet och hon förändrar vokalkvaliteten 
under talandets gång. Artikulationen av den sista vokalen förändras från ett o-
ljud [u] till ett u-ljud [ʉ]. Artikulatoriskt kan det beskrivas som att hon rör sig i 
riktning mot y-ljudet (som ingår i normuttalet), men inte kommer ända fram. 
Jag får intrycket att Sofia är på väg att uttala ordet med tre stavelser men då hon 
förändrar kvaliteten på sista vokalen gör hon det så distinkt så det innebär att 
ordet uttalas med fyra stavelser. Precis som för ordet skorsten finns det i Sofias 
uttal av ordet paraply många enskilda egenskaper som stämmer med 
normuttalet. Ordet uttalas med betoning på tredje stavelsen, den stavelse som 
består av pl + vokal. De två första stavelserna uttalas [ɛːvɛ], att jämföras med 
normuttalets [paɹa]. Både i ordet mun och i ordet paraply är det vokalerna som 
förändras under talandets gång.  
 
Vid några tillfällen avbryter Sofia sitt ordprövande. Jag tolkar henne som att 
hon värderar sitt talande och bedömer det som att det inte duger.   
 

Ordet giraff 
På ett kort finns en giraff avbildad. Sofia tittar på bilden av giraffen och 
funderar en stund. Sedan tittar hon upp och säger ”en fafaff”. Det är i 
situationen helt klart att det är ordet giraff hon avser. Orden uttalas ”en 
fafaff” [enfaˡfafː]. 
 

     ca 0,7 sek    (Både n och första f-ljudet har   
e   nf a  f   a  f                                  kortare varaktig än 0,1 sek.) 
                                               

 
Ordet är till sitt betoningsmönster likt ordet giraff enligt normuttalet, med sista 
stavelsen betonad. Den konsonant Sofia använder är ett f-ljud, och vokalen är 
ett a-ljud. Med hjälp av dessa två ljud bygger hon hela ordet. 
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Jag bekräftar Sofias tal genom att saga ”en giraff, ja” [eŋɧɪˡɹafːja].  
 

   ca 1,0 sek    Orden ”en giraff” ca 0,8 sek 
e   ŋ  ɧ ɪ   ɹ   a  f      j   a 

 
Då vänder sig Sofia omedelbart mot mig och säger: ”Jag kan inte säga det”. Här 
är alltså Sofias uppmärksamhet tydligt riktad mot en värdering av sitt eget 
talande som prestation och att hennes eget talande inte duger. Ordet giraff vill 
hon inte prova att säga en gång till, vilket hon ville för till exempel ordet 
snögubbe och också för ordet skorsten, men då med kommentaren att hon, hennes 
mun, inte kunde säga det. Jag menar att de val att imitera eller inte som Sofia 
gör, sker i den fungerande intentionaliteten. Jag ser det inte som något som sker 
efter ett intellektuellt övervägande, utan något som sker omedelbart i stunden. 
Vad som sker omedelbart i stunden kan förstås utifrån den aktuella 
talhandlingens syfte. I benämnandet är Sofia tydligt riktad mot prestationen att 
tala bra, att uttalet ska likna normuttalet. Orden som uttalas framstår som 
objekt som värderas, och dessa ords intersubjektiva funktion tonas ned. Sofia 
distanserar sig till sitt eget talande.  
 

Strategier i det fria talandet  
I andra sammanhang under samma övergripande situation, då talhandlingens 
syfte inte är att benämna, har Sofia ett helt annat förhållande till sitt eget talande 
och ordformande. I dessa sammanhang väljer Sofia själv vad hon ska säga 
utifrån egen lust och intresse av att kommunicera. Jag vet inte i förväg vilket 
eller vilka ord hon planerar att säga. Dessa förutsättningar liknar mer det 
vardagliga talandet än vad bildbenämningen gör. I anslutning till 
bildbenämningen fäller Sofia då och då egna spontana kommentarer. 
 

 Då hon hört mig säga ordet giraff svarar hon ”jag kan inte säga det”. 
Orden uttalas snabbt och med flyt ”jakaisäjade” [jɑkaɪ˜ˡsɛɪaˌzeː]. 
 

   ca 1,3 sek 
j    ɑ  k  a  ɪ˜ s       ɛ  ɪ   a  z  e 

 
Frasen uttalas med flyt och med en sammanhållen intonationskurva. 
Betoningen ligger på ä-vokalen i ordet säga. De enskilda orden, förutom ordet 
säga, är starkt reducerade, på ett sätt som är vanligt i flytande tal. Innehållet är 
lätt att förstå, mycket tack var den ändamålsenliga prosodin. 
 
Vid ett annat tillfälle gör Sofia en längre utvikning. Bilden av en pojke som 
duschar får Sofia att associera till familjens lantställe. Först benämner hon 
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bilden, med ordet duschar och sedan associerar hon vidare, uppmuntrad av mig. 
Då händer något intressant med hennes talande.  
 

Vi tittar tillsammans på en bild av en pojke som duschar. Jag säger. ”Vad 
gör han?” Sofia växlar mellan att titta på mig och på bilden och svarar 
sedan ”duschar”. Ordet uttalas ”dufsah”  med en avslutande glottal klusil 
[dʉːɸθahʔ] ( ljudet ɸ kan beskrivas som ett f-liknande ljud uttalat mellan 
över- och underläpp). 

            ca 0,9 sek 
  d ʉ      ɸ  θ  a      h   ʔ 
 

Sofia tar god tid på sig innan hon svarar. Hon tittar omväxlande på mig och 
bilden, så som hon tidigare gjort då hon sökt ord. När ordet sedan uttalas är det 
med stor omsorg. Hon har ett mycket spetsigt uttal av [ʉ]-vokalen. Det kan 
beskrivas som ett överdrivet uttal, eftersom hon gör vokalen mer sluten och 
mer rundad än vad den är i normuttalet. Hon uttalar också vokalen lång. Hon 
provar sig fram med olika frikativa kvaliteter där det i normuttalet förekommer 
ett sje-ljud i ordet. Här verkar hon alltså vara mycket upptagen av själva 
talformandet. 
 

Då Sofia benämnt bilden vill jag utveckla samtalet och ställer en följdfråga 
till Sofia. Jag säger: ”Brukar du duscha?”  Sofia svarar: ”Nej”. Efter detta 
svar tänker Sofia en stund, tittar sedan upp på mig och tillägger: ”på 
landet” [pɔˈlanːdət]. 

   ca 1,0 sek 
  p ɔ  l    a  n      d  ə   t 

 
Orden uttalas med en övergripande, berättande, intonation som gör talandet lätt 
att förstå. Betoningen ligget på första stavelsen i ordet landet och det inledande 
ordet på uttalas något reducerat. Sofias talande har här ett flyt som det inte har 
då hon benämner bilder med enstaka ord. Hennes intonation aviserar att hon 
har mer att säga. 
 

Jag frågar vidare för att förstå sammanhanget: ”Duschar du på landet?” 
Sofia svarar genom att titta intensivt på mig och ivrigt prata vidare. Hon 
säger i korta fraser med mycket dramatiskt berättande intonation: 

du mamma [dʉːˈmamːa] 

mamma alltid sa [ˈmamːaltɪˈθɑː] 

så här   [θoˈhæː] 
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på, på landet [bʊbɔˈlanːdəd˚] 
 

       ca 0,9 sek 
  d ʉ      m  a      m    a 
   
       ca 1,1 sek 
  m      a  m     al  t  ɪ   θ  ɑ 
 

   ca 0,5 sek 
θ   o  h   æ 
 

          ca 0,2 + 0,9 sek 
  b ʊ         b ɔ  l   a   n      d  ə d˚ 

 
Hon förefaller mycket fokuserad på sitt eget berättande. Hon talar i korta fraser 
med en mycket målande intonation, som signalerar att det är viktigt det hon 
säger. Hon tar plats med sitt talande. Hennes tidsstrukturering av yttrandena är 
mycket ändamålsenlig. Hon betonar och förlänger sådana segment som betonas 
och förlängs i ett ledigt flytande tal, till exempel vokalen ä i orden så här. Hon 
visar att hon behärskar de övergripande intonationsmönstren för flytande 
talande. Jag förstår inte riktigt vad hon vill berätta men tittar uppmuntrande på 
henne.  
 

Sofia fortsätter att berätta. Hon uttalar fraserna 

där, i morgon [dæːɪˈmɔjːɔn] 

på landet [pˈlandət]   
på morgon i landet   [pɔmɔjɔnɪˈlanːdət] 
   

        ca 0,3  + 0,8 sek  
  d  æ         ɪ  m  ɔ  j      ɔ      n 
       

 ca 0.8 sek   
  p l   a  n      d  ə  t      
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   ca 1,5 sek 
  p ɔ  m  ɔ  j   ɔ   n  ɪ  l   a  n      d  ə  t 

 
Sofia pekar lite bortåt, som för att visa var landet ligger. Hon tittar på mig, som 
för att kontrollera om budskapet har blivit förstått. Fortfarande har hon samma 
berättande och lite dramatiska tonfall. 
 

Jag försöker förstå sammanhanget och frågar: ”Brukar du duscha då?” 
Sofia stönar irriterat åt min kommentar och fortsätter tala. 
Hon säger nu 

i morgonlandet [ɪˈmɔjɔnlandɛ] 
 

   ca 1,2 sek 
 ɪ   m ɔ  j   ɔ   n  l  a   n  d  ɛ 
 
Jag försöker axla min roll i samtalet och säger: ”Ska ni åka dit i morgon?” 
Sofia blir märkbart irriterad och upprepar det hon sagt. Det är svårt att 
avgöra om hon blir irriterad över att inte bli förstådd eller över att bli 
avbruten. Hon säger med irriterad ton och tillrättavisande tonfall: 

I morgon i landet [ɪmɔjɔ˜ɪ˜ˈlanːdɛːtʰ] 
 

    ca 1,5 sek 
ɪ   m ɔ   j       ɔ˜ɪ˜ l   a  n      d  ɛ       tʰ 
 
Jag förstår fortfarande inte vad Sofia talar om, men väljer denna gång att 
svara med en intonation som om jag förstår. Jag svarar därför med Sofias 
egna ord ”I morgonlandet?” med en tydligt frågande och intresserad 
intonation. Sofia förefaller nöjd och tillfreds med det jag sagt. Hon svarar 
”ja” och berättar vidare: 

du                                      [dʉː] 

då hoppar då och plaskar   [doˈhɔpado   ɔˈbaθta] 

badar i havet           [bɑdɪˈhɑːβɛt 
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  d ʉː 
 

            
  d o  h      ɔ  p      a      d  o            ɔ  b  a  θ       t  a   
 

 
  b ɑ      d  ɪ       h      ɑ          β  ɛ      t 

 
Denna sista sekvens är fortsatt dramatisk i sin intonation. Det sista ordet havet 
betonas, och särskilt vokalen a förlängs. Då säger jag: ”Å vad härligt. Gör man 
det i morgonlandet?” Sofia svarar ”ja” och verkar tillfreds. 
 
I denna sekvens, när Sofia talar fritt och spontant har hennes talande en helt 
annan karaktär än då hon talar i benämningssituationen. I benämnings-
situationen är hon riktad mot ordens form och uttalar de enskilda orden med 
stor medvetenhet om det finstilta. Vid bildbenämningen uttalas ord som flagga 
och blöder utan att den inledande konsonantkombinationen förenklas. Ordet 
plaska uttalas i denna senare sekvens ungefär som ”basta”, det vill säga 
konsonantkombinationen reduceras till en enkel konsonant. 
 
Vad är hon riktad mot i denna senare sekvens? Jag kan inte se att hon är riktad 
mot det finstilta talformandet så som vid bildbenämningen. Men är hon riktad 
mot innehållet i det som sägs? Är hon riktad mot att vi ska dela innehåll hon 
och jag? När jag signalerar att jag inte förstår, reagerar hon med frustration. Det 
framstår tydligt att Sofia noterar att jag inte förstår. Hon upprepar det hon just 
sagt. Hon förändrar inte sitt talande genom att välja nya ord eller uttala orden 
på andra sätt. Det som verkar bekymra henne mest är att jag beter mig som om 
jag inte förstår Då jag beter mig som om jag förstår, och svarar med en sådan 
intonation, så blir Sofia nöjd. De ord jag säger har för mig inget innehåll, jag 
bara imiterar något Sofia just sagt. 
 
Min signal om att jag inte förstår är en underförstådd uppmaning till Sofia att 
hon ska förändra talandets form, förändra uttrycket så innehållet blir åtkomligt 
för mig. Jag tolkar situationen som att detta krav inte stämmer med 
talhandlingens syfte för Sofia just i ögonblicket.  Jag tolkar henne som att hon 
är riktad mot att berätta och att det innebär att hon har svårt, eller inte är 
motiverad, att rikta sig mot att förtydliga. Sofia framstår som riktad mot sin 
egen helhetsupplevelse av samtalet, och att hon njuter av att prata, av att lyssna 
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till sin egen röst när hon berättar. Det är osäkert om det för Sofia är viktigt att 
förmedla något specifikt innehåll till mig. Min tolkning är att det viktiga för 
Sofia är just hennes upplevelse av sig själv som berättare. Den talandets form 
som Sofia här verkar vara riktad mot karakteriseras av helheten, av en 
övergripande satsintonation med flyt. Hon har svårt att växla till ett mer 
analytiskt och distanserat förhållningssätt gentemot talandet, för att till exempel 
förtydliga sig. Det är också intressant att de enskilda orden inte är svåra att 
förstå. Jag kan tolka de enskilda ord hon uttalar, men inte det övergripande 
sammanhang som orden bildar.  
 

Sofias talintentionalitet 

Sofia visar i denna situation att talande kan vara vitt skilda fenomen.  

Att benämna och prestera 
Då talhandlingens syfte är att benämna visar hon att hon kan förändra enskilda 
aspekter i talformandet, som vokalers rundning. Hon bedömer sitt eget talande 
kritiskt och underkänner det i vissa fall. Talandet karakteriseras av att hon riktar 
sig mot detaljer, som segmentegenskaper. Då hon söker efter ord ger hon 
intryck av att söka efter vissa formegenskaper i ordets ljudgestalt. Hon visar inte 
att hon söker efter innehållet i det som är avbildat på korten, utan just efter 
ordens talade form. I benämningssituationen provar hon olika uttal av ord och 
bedömer, förändrar och värderar sitt eget talande. Hon förhåller sig till sitt eget 
talande som till ett objekt som hon värderar. Hon förändrar sitt talandes form 
då hon tycker det behövs, men hennes förtydliganden eller förändringar är 
aldrig en följd av att jag inte förstår, utan initieras av henne själv och, som jag 
tolkar det, ett intresse för ordens form.  
 

Att kommentera och berätta 
Då hon lämnar benämningsrutinen, för att kommentera en bild eller för att tala 
om något helt annat, så är hon i den fungerande intentionaliteten inte riktad 
mot talandets form. Hon fäster inte heller avseende vid huruvida jag förstår, 
utan hon pratar på med ett dramatiskt och berättande tonfall. Hon verkar här 
vara riktad mot sin roll som talare och berättare och min roll som lyssnare. Hon 
använder i det fria berättandet inga tydliga strategier för att förtydliga sig. Hon 
upprepar det hon sagt, och visar irritation då jag inte förstår vad hon säger. Hon 
använder ett begränsat antal ord som var för sig är lätta att förstå för mig, men 
som inte ger mig något sammanhang i det sagda.  
 



 143

Flexibilitet och rigiditet 
Utifrån erfarenheterna i den här beskrivna situationen kan Sofias intentionalitet 
i talandet beskrivas som radikalt olika beroende på den aktuella talhandlingens 
syfte. Hennes sätt att förhålla sig till sitt talande i benämningssituationen kan 
beskrivas som distanserat. I materialet finns exempel på hur ett och samma ord 
uttalas på olika sätt beroende på om ordet uttalas för att benämna en bild eller 
uttalas spontant. Det kan beskrivas som att Sofia har en idé om att talandet ska 
låta på ett visst sätt då hon är riktad mot att prestera. Den strukturerade 
situationen ger Sofia tillgång till sitt talande för utforskande och förändring. 
Hon är mycket aktiv i detta utforskande, och verkar road och intresserad. Det 
spontana talandet ger Sofia tillgång till rollen som berättare, och som 
initiativtagare i kommunikation. Sofia är det barn av de fyra som har det mest 
utvecklade talet och har lättast att göra sig förstådd. Ändå kan man se rigida 
drag i hennes talintentionalitet. Hon har svårt att byta strategi i talandet och att 
anpassa sig till det som händer i ett samtal. I benämningssituationen  är de yttre 
förhållandena tämligen väl definierade och fasta. Där kan hon laborera med 
talandets form och ägna sig åt talandets minsta detaljer. I det friare samtalet har 
hon svårare för detta. Hennes sätt att dominera samtalet, att berätta mer än att 
lyssna, kan beskrivas som ett sätt att skapa förutsägbarhet och fasta regler även i 
det friare samtalet. 
 

6.6 Sammanfattning  

De fyra barnen har sin personliga stil i talandet. För två av barnen, Ola och Mia, 
kan ordens form beskrivas övergripande. Olas ord är ofta korta, och Mia har 
ofta en bestämd struktur på sina ord. Jonas och Sofias ord är mer varierade och 
mer lika normuttalen. Jonas talar dock väldigt långsamt vilket ger hans ord en 
särskild prägel. Sofia är det barn vars ord är mest varierat uttalade. Hon är det 
av de fyra barnen som kommit längst i sin uttalsutveckling. 
 
För alla barnen framstår talandet som en del i det totala uttrycket. Samtliga barn 
nyttjar blick och kroppsrörelser för att förstärka eller bekräfta det som uttalas. 
För Sofia framstår den övergripande prosodin som viktig för att göra budskapet 
tydligt.  
 
Alla fyra har som små uttryckt sina första ord med tecken. De visar i den här 
beskrivna situationen att de har kunskap om tecken och att denna kunskap 
hjälper dem i talandet. De förstår den vuxnes tecken och genom att ta hjälp av 
dessa kan de nå fram till ett talat ord. För Mia och Ola framstår tecknen också 
som ett viktigt uttryckssätt. Med hjälp av tecknen uttrycker de ord och gör sig 
förstådda. Då Mia tecknar till sitt talande gör hon det synkroniserat med 
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talandet. Ofta är talandet mer differentierat då hon tecknar till. För Ola framstår 
tecknen som en viktig startstrategi, för att få igång talandet.  
 
För både Ola och Mia förefaller tecknandet vara en uttrycksform som är 
åtkomlig för deras riktade påverkan på ett annat sätt än talandet. De ägnar sig åt 
tecknandets form och jag kan se att detta i vissa fall påverkar talandets form. 
Jag ser inte att Ola och Mia på samma sätt ägnar sig åt talandets form. Både 
Jonas och Sofia gör detta, genom att prova olika sätt att uttala ord och genom 
att förändra uttalandet. Sofia visar tydligt att hon värderar och bedömer sitt 
talande, och att hon i vissa fall inte är nöjd med hur hennes talande låter. 
 
Barnen förefaller i olika grad bekymra sig för hur väl deras samtalspartner 
förstår det de säger. Ola utstrålar tillförsikt när det gäller att han ska bli 
förstådd. Han kommunicerar mesta tiden med sin mamma och samtalet flyter 
på. Jonas upprepar vid några tillfällen det han just sagt, vilket jag tolkar som ett 
svar på min otydlighet, att jag inte visat ordentligt om jag förstått eller inte. Mia 
är den som tydligast visar att hon vill bli förstådd och att hon också 
uppmärksammar då hon inte blir det. Hon förändrar uttrycket genom att teckna 
till, eller vänder sig till sin mamma för att få hjälp att göra sig förstådd. Sofia 
förefaller vara riktad mot det övergripande i situationen, vad syftet med talandet 
är, och är inte så upptagen av om hon blir förstådd i varje enskilt yttrande. 
 
Alla fyra barnen använder sig spontant av imitation, det vill säga de imiterar den 
vuxnes talande utan att den vuxne explicit har bett dem om det. Imitationen 
påverkar deras eget talande. Jonas talar snabbare då han imiterar än då han talar 
spontant. Sofia tar tydligt intryck av och försöker härma den vuxnes uttal av 
enskilda ljud. Olas imiterade ord är ofta mer komplext uttalade än de ord han 
uttrycker spontant. Mia har svårt att förändra sitt eget uttalande av ord i en 
imitationssituation men är mer framgångsrik i sitt imiterande om hennes första 
möte med orden är att hon hör den vuxne uttala dem.  
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7. Tolkning och diskussion 
Utifrån barnens strategier i talandet har jag försökt förstå deras sätt att befinna 
sig i talandet – deras talintentionalitet – och också sådant som kan förstås som 
hinder eller möjligheter för den fortsatta talutvecklingen. Den följande 
beskrivningen utgår från barnens personliga stil i talandet som ett sätt att 
övergripande fånga deras talintentionalitet. Jag diskuterar också olika aspekter 
av talandet och det totala uttrycket för att fördjupa bilden av talandet som 
personligt och omedelbart meningsskapande. Sådant som kan förstås som 
hinder i den fortsatta talutvecklingen diskuteras, liksom den vuxnes och det 
gemensamma samtalets roll för meningsskapandet.  
 

7.1 Barnens strategier i talandet och barnens talintentionalitet 

Då vi bedömer en persons tal som avvikande belyser vi, ofta oavsiktligt, våra 
egna förväntningar som lyssnare. Vi har med oss en idé om hur det normala, 
det typiska eller det icke avvikande talet ter sig. Utifrån ett perspektiv som 
betonar meningsskapandet blir sådana beteckningar mindre intressanta. Om 
intresset istället riktas mot att förstå det omedelbara meningsskapandet framstår 
talandet som det talande subjektets naturliga uttryck. Merleau-Ponty (1973a) 
menar att det som är typiskt för människan är att hennes aktiviteter har en 
orientering och hennes agerande en mening. Detta gäller alla människor, även 
dem som har någon form av funktionshinder. Han tar avstånd från synsättet att 
ett funktionshinder är som en trasig del av en maskin. Människan är en helhet 
som agerar meningsskapande utifrån den hon är, och med de egenskaper hon 
har (Merleau-Ponty, 1973a). I perspektivet ligger ingen värdering kring huruvida 
detta sätt att fungera är det bästa sett ur ett utvecklingsperspektiv. Det är ett sätt 
att förstå hur individen skapar mening just nu.  
 
Varje människa har också en personlig stil i talandet, ett personligt sätt att 
”sjunga världen”, enligt Merleau-Ponty (1973b). Vars och ens personliga stil i 
talandet kan sägas vara ett uttryck för den fungerande intentionaliteten, det 
omedelbara meningsskapandet. Jag ser stor skillnad mellan de olika barnens sätt 
att befinna sig i talandet, både då det gäller deras övergripande förhållningssätt 
och då det gäller strategier i talformandet.   
 
Ola är snabb och ruschig. Det som motiverar honom i situationen förefaller 
vara det intersubjektiva, det gemensamma samtalet, och att ”säga tillsammans” 
(Merleau-Ponty, 1973b). Då Ola kommunicerar använder han ofta blickkontakt. 
Hans intresse eller ointresse syns i hela hans kropp genom det sätt han vänder 
sig mot sin samtalspartner. Hans talade ord är korta och ofta svåra att uppfatta 
för mig. I hans talande framstår det som att orden hanteras som helheter. 
Många av hans ord är lika långa och aspekten tid verkar inte stå fram särskilt för 
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honom. Det särskilda drag i talandet där jag kan se ett mer tydligt differentierat 
förhållningssätt är draget artikulationsställe. Detta gäller även då konsonanterna 
inte uttalas enligt normen. 
 
Ola tecknar på två sätt. Det ena sättet är likt hans talande. Tecknen utförs då 
snabbt och ruschigt, i ett enda svep. Det andra sättet innebär att tecknen sätts 
igång och hålls igång under en lång tid. Ordet bada uttrycker han först i tecken. 
Han håller sedan igång tecknandet under tiden som hans mamma fortsätter tala 
till honom. Han avslutar tecknandet först då han också uttalat ordet. Båda dessa 
sätt att teckna förstår jag som att tecknens interna tidsstrukturering inte är 
något som är centralt för Ola i hans fungerande intentionalitet. Jag ser att Ola är 
uppmärksam på var på kroppen tecknen utförs. Vid ett par tillfällen ägnar han 
sig särskilt åt detta innan han startar rörelsen i tecknet. Artikulationsställe fram-
står som något viktigt även för intentionaliteten i tecknandet. För mig 
framträder gemensamma drag och en personlig stil i Olas sätt att tala och 
teckna, både i hur aspekten tid och i hur aspekten plats hanteras.  
 
Jonas personliga stil i talandet innebär framför allt att han talar långsamt. Detta 
kan förklaras och förstås som en följd av hans hypotoni, men det kan också ses 
som att det ger honom en särskild relation i sitt ”till-världen-varande” (Merleau-
Ponty, 2002). Denna personliga stil finns såväl i hans grovmotoriska rörelser 
som i hans talformande. Den finns också i hans betänketid, tiden innan han 
svarar på frågor från mig. Mitt första intryck av Jonas talande var att han är 
riktad mot de enskilda ljuden och uttalar dem ett i taget. Då jag tog hänsyn till 
hans generellt långsamma sätt att vara, såg jag att han också är riktad mot 
relationen mellan helhet och delar och mot hur orden är tidsstrukturerade. 
Hans talande innebär att han hanterar både övergripande tidsaspekter och 
enskilda segments artikulationssätt och -ställen på ett differentierat sätt. Han 
talar generellt långsamt men i detta långsamma talande skiljer han tämligen 
konsekvent, och enligt normuttalet, på långa och korta segment. Jonas 
kompetens blev tydlig för mig då jag utgick från hans eget meningsskapande, 
hans eget sätt att befinna sig i talandet. Jonas laborerar spontant med uttalet av 
vissa ljud, det gäller särskilt ljud med frikativa kvaliteter. Laborerandet med uttal 
av enskilda ljud påverkar tidsrelationerna inom ordet vilket förändrar ordens 
övergripande tidsstrukturering.  
 
Mia framstår som målinriktad och mån om att göra sig förstådd då hon 
kommunicerar. Hennes talformande ter sig dock som i hög grad fast i sin form. 
Hennes strategier för talformande gör att många ord låter lika, de är korta och 
odifferentierade. Jag förstår det som att hon har ett begränsat antal strategier 
för talformande, och med dessa strategier är det svårt att skapa så tydlig skillnad 
mellan olika ord, att talet blir lätt att förstå. Det framstår också som att Mia 
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generellt har svårt att byta och bryta mönster i talandet. Hon är dock rationell 
och målinriktad i sitt kommunicerande och förhåller sig konstruktivt till de 
utmaningar och problem som uppstår i situationen. Hon använder sitt 
tecknande för att förtydliga sig då hon inte blir förstådd. Då hon spontant 
tecknar till sitt talande är ofta, men inte alltid, talandet mer differentierat. Det 
finns i materialet exempel på att Mia kan förändra intonationsmönster något 
lättare än hon kan förändra segmentkvaliteter. Hon kan medvetet rikta sig mot 
sitt teckenformande på ett annat sätt än jag ser att hon kan rikta sig mot sitt 
talformande. För Mia ser jag inte lika tydligt som hos Ola överensstämmande 
strategier i talandet och i tecknandet. 
      
I Sofias personliga stil är intonationen framträdande. Intonationen i 
benämningssituationen skiljer sig från intonationen i spontant talande. Utifrån 
intonationen hör jag vilket som är talhandlingens syfte. Benämningsrutinen 
genomför hon med en stereotyp intonation och med fokus på ordens 
detaljuttalande. I det fria berättandet använder hon en intonation som innefattar 
hela fraser och som ger talandet en dynamisk karaktär. Hon talar då med flyt 
och i flerordssatser. Då hon inte blir förstådd av mig i det fria berättandet visar 
hon irritation, men förändrar inte uttrycket så det blir lättare för mig att förstå. 
Hon använder flexibla strategier för ordbildning, och hennes talformande är 
något mer differentierat i benämningstalandet än i det fria talandet. Hennes 
talande är för det mesta lätt för mig att förstå, vilket skiljer henne från de tre 
andra barnen.  
 
Då jag valde att studera talandet hos just dessa fyra barn, valde jag avsiktligt 
barn vars talande skilde sig åt. Att jag har fått ett resultat som innebär 
individuella mönster är därför naturligt. Om jag enbart hade bedömt talets form 
hade mitt resultat också uppvisat stor variationsvidd eftersom de fyra barnen tal 
låter mycket olika. Genom att jag studerade barnens strategier i talandet, fick jag 
dock syn på variation på fler plan. Utöver strukturella skillnader mellan de olika 
barnens tal, blev det tydligt för mig hur varje barn har sitt sätt att befinna sig i 
talandet och att rikta sig mot sitt uttryck. Den personliga stilen kan sägas var en 
illustration till Werners (1978) begrepp funktionell signifikans. Det handlar om vad 
för fenomen som barnen spontant orienterar sig kring, vad som ingår i vars och 
ens meningsskapande.  
 

7.2  Talandet  som ett uttryck för kroppslig erfarenhet  

De fyra barnen har i och med sin diagnos, särskilda biologiskt-kroppsliga 
förutsättningar. Dessa förutsättningar är de som barnen är vana vid, de är en del 
av dem själva och av deras vanekropp. De biologiska förutsättningarna har 
betydelse för hur talandet gestaltar sig, de ger en sorts ram för talandet. 
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Merleau-Pontys kroppssubjekt innefattar såväl den biologiska kroppen som 
människans medvetande och hennes samlade erfarenheter (Merleau-Ponty, 
2002). Subjektet och subjektets erfarenheter ingår i talandet. Talandets tekniska 
sida är integrerad med det erfarande subjektet. Talandet är också en del av en 
generell uttrycksfunktion och samverkar med andra kroppsliga uttryck. Varje 
individ kan sägas använda sin kropp i talandet, men framför allt ”är” han eller 
hon ett erfarande och talande kroppssubjekt. Talandet här och nu går inte att 
skilja från de talerfarenheter som tidigare gjorts. Erfarenheterna av talande bär 
talaren med sig som en potential för det fortsatta talandet (Merleau-Ponty, 
2002).  
 

Erfarenheter av gomplatta 

Det allra mesta av barnens tidigare erfarenheter av talande, vet jag ingenting 
om. Däremot vet jag att de deltagit i interventionsprogram där både gomplatte-
användning (Bäckman et al., 1995; Bäckman et al., 2003; Bäckman et al., in 
press) och tecken som stöd för talet (Johansson, 1988, 1990, 1996a) varit 
centrala inslag. Hur just dessa erfarenheter förhåller sig till barnens övriga 
erfarenheter kan jag inte veta, men jag kan förstå en del fenomen i talandet som 
att de har en koppling till just dessa insatser. 
    
Gomplatta har använts av samtliga fyra barn sedan de var små. Ett av syftena 
med gomplatteanvändningen är att göra de rumsliga aspekterna av 
artikulationen mer framträdande, bland annat genom att ge tydligare 
erfarenheter av olika artikulationsställen (Johansson et al., 1998). Hos Jonas och 
Ola kan en del fenomen förstås som gomplatteerfarenheter. Jag förstår Jonas 
långsamma talande bland annat som ett uttryck för att han i sin talintentionalitet 
är noggrann då det gäller de rumsliga aspekterna av talformandet. Han har red-
skap till ett differentierat förhållningssätt då det gäller var i munnen ljud uttalas. 
Även Ola har ett förhållandevis utvecklat och differentierat sätt att hantera 
konsonanters artikulationsställe. Gomplatteerfarenheterna kan ha stöttat dem 
till ett mer utvecklat talande vad gäller just denna aspekt av talformandet. 
  
Hos Mia och Sofia kunde jag inte finna fenomen i talandet som jag på samma 
sätt kunde förstå som gomplatteerfarenheter i form av medvetenhet om det 
artikulatoriska rummet. I Mias talande är inte det rumsliga framträdande. Sofias 
talande karakteriseras av en generellt god kompetens då det gäller olika 
artikulationsställen. Syftet med gomplatteanvändningen är att stimulera talandet 
på olika sätt. Utöver att ge medvetenhet om artikulationsställen ger den också 
en generellt ökad aktivitet och stärker tungans och läpparnas muskler (Bäckman 
et al, 1995; Bäckman et al., 2003; Bäckman et al., in press). Det går inte att 
kategoriskt säga om ett enskilt barn dragit eller inte dragit nytta av att använda 
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gomplatta, eftersom vi inte vet hur talandet skulle tett sig om barnet varit utan 
gomplatteerfarenheterna. Gomplattan har sannolikt haft betydelse för alla fyra 
barnens talutveckling. Hos Jonas och Ola stod det rumsliga fram för mig i ljuset 
av deras totala talande. 
 
Gomplattans funktion kan sägas vara att förstärka en cirkulär process som 
består av den egna motoriska aktiviteten i talandet och perceptionen av denna 
aktivitet i både känsel och hörsel. Mia hade perioder av nedsatt hörsel under 
sina tre första levnadsår, då hon av och till hade kvarstående vätska bakom 
trumhinnan. En nedsatt hörsel innebär att det är svårare att hålla den cirkulära 
processen igång och svårare att samla ändamålsenliga erfarenheter för ett 
utvecklat talande. Sedimenteringsprocessen (Merleau-Ponty, 2002), hur nya 
erfarenheter läggs till de gamla, påverkas givetvis om förutsättningarna för att 
percipiera tal varierar över tid.    
 

Tecken och tal 

Sedan späd ålder har de fyra barnen erfarenheter av tecken, eftersom de vuxna i 
barnens omgivning förstärkt sitt eget talande med tecken. Barnen har också av 
de vuxna mycket medvetet stimulerats till att själva uttrycka sig med tecken 
(Johansson, 1988, 1990, 1996a). Under sina första levnadsår hade de alla fyra 
lättare att uttrycka ord med tecken än med tal. Idag använder Sofia och Jonas 
framför allt tal då de kommunicerar. För både Ola och Mia är tecknen fortsatt 
viktiga i deras kommunikation med andra. Alla fyra barnen, även Sofia och 
Jonas, tar under samtalet hjälp av de tecken jag gör för att hitta fram till en 
benämning. Jonas utför själv mycket odistinkta tecken vid ett par tillfällen. De 
underlättar inte min förståelse, men de förefaller vara en naturlig del av 
uttrycket för Jonas del. För både Mia och Ola är tecknen en framträdande del 
av uttrycket. Utan tecknen skulle de inte kunna delta så som de nu gör.  
 
Då Ola uttrycker ord med både tal och tecken är tecken och tal ofta 
synkroniserade på så sätt att de avslutas samtidigt. För Ola ser jag också att 
tecknet ofta används för att starta uttryckshandlingen. Det kan förstås som att 
tecknen banar väg för talandet. Då Ola enbart talar, utnyttjar han andra verktyg 
för att få igång sitt talande. Ofta är det signaler från den vuxne. Då han nyttjar 
tecken kan han hjälpa sig själv in i talandet. För Ola framstår tecknandet ibland 
som att det ligger närmare till hands än talandet, som ett uttryck som är mer 
omedelbart än talandet. Då Ola börjar benämna bilderna använder han tecken 
mer frekvent än han gör senare i situationen. Hans mamma uppmuntrar honom 
till att uttrycka sig med tal. Då han först uttrycker ordet badar med enbart 
tecken säger hans mamma ”vad heter det?” för att han också ska uttrycka ordet 
med tal. Senare under stunden uttrycker sig Ola oftare med enbart tal. Då Ola 
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börjar benämna bilder är dessutom hans röst mycket raspig och ger intryck av 
att vara svårstartad, för att senare under stunden bli mer klangfull. Ett sätt att 
tolka Olas handlingar är att han är mer benägen att använda tecken vid de 
tillfällen rösten fungerar sämre. 
 
Mia använder tecken och tal i samverkan på olika sätt. Då hon spontant tecknar 
till sitt talande kan jag se att talandet ofta är mer differentierat än då hon enbart 
talar. Tecken och tal är synkroniserade i tid och följs åt genom ordet. För mig 
framstår det som att tecken- och talformande samverkar, och denna samverkan 
kan leda till ett mer differentierat talande. Vygotskij (1999a) talar om att yttre 
tecken, yttre handlingar, kan stödja en inre process. Är tecknandet mer ”yttre” 
än talandet? Tecknade ord har en visuell kvalitet som talade ord inte har. Den 
som tecknar kan med synen iaktta sitt eget uttryckande medan det pågår, vilket 
kan vara en viktig aspekt för möjligheterna att bli medveten om uttryckandet 
som aktivitet. För mig framstår det som att Mia har lättare att bemästra 
tecknandet än talandet och att tecknandet här fungerar på ett sätt som med 
Vygotskijs (1978) ord kan beskrivas som medierande för talandet. Mia använder 
också tecken för att förtydliga sig då hon inte blir förstådd med tal. Tecknandet 
fungerar då som en reparationsstrategi för ett talande som inte blivit förstått. 
Johansson (1983, 1996b) menar att teckenanvändning kan stötta 
talutvecklingen. I Mias uttryckshandling ser jag att tecknandet kan fylla olika 
funktioner. De kan förstås både som talformare och som ett övergripande 
verktyg för att göra sig förstådd.    
   
Tecknandet förefaller också ge Ola en möjlighet att ägna sig åt uttrycket 
samtidigt som han befinner sig mitt i handlingen att uttrycka. På samma sätt 
som Jonas provar olika uttal av frikativor, provar Ola vid enstaka tillfällen olika 
utföranden av tecken. När han provat färdigt, utför han tecknet och uttalar 
ordet synkroniserat med tecknandet. Jag ser endast vid ett tillfälle (ordet bord) 
att Ola vänder sig på ett utforskande sätt mot talandets form. Tecknandets 
funktion framstår även här som medierande, något som gör det möjligt för Ola 
att rikta sig mot talandet som mot ett objekt. Vid detta tillfälle förbereder han 
tecknandet noga innan han samtidigt uttrycker ordet i både tecken och tal. Han 
låter vid detta tillfälle teckenrörelsen och det talade ordet följas åt i 
uttryckandet. Ola har då sin uppmärksamhet riktad mot både det talade och det 
tecknade uttrycket.  
 

Erfarenheter av det egna talandet  

Talandet finns både i kroppen och i den intersubjektiva världen (Merleau-
Ponty, 1973b). Att tala innebär att erfara det egna talandet, både i andras 
bemötande och med känsel och hörsel. I de samlade erfarenheterna av talande 
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innefattas upplevelser av det egna talandet, av andras talande och av andras 
reaktioner och bemötande i talsituationer. Mia har svårt att forma tal som lätt 
förstås av andra och har sannolikt många erfarenheter av att ha talat utan att ha 
blivit förstådd. I den situation jag studerade förändrar hon sitt talande och sitt 
totala uttryck då hon inser att hon inte blivit förstådd. Förutom att komplettera 
sitt talande med tecknande vänder hon sig också till sin mamma för att hennes 
mamma för mig ska förtydliga det som Mia just sagt. Mia växlar vant mellan att 
kommunicera ett innehåll och att ägna sig åt uttryckets form. Det framstår för 
mig som att reparationsstrategierna är införlivade i hennes vanetalande och att 
de är ett uttryck för att “…the whole bodily machine does what must be 
done…”(Merleau-Ponty, 1973b, s. 77). Sofia, som har det tal som är mest 
utvecklat till formen, visar inte på samma sätt som Mia att reparationsstrategier 
ingår i hennes vanetalande. I det fria talandet förändrar hon sitt uttryck mycket 
litet då jag inte förstår. Hon visar irritation och upprepar det hon sagt, vilket jag 
förstår som att hon är frustrerad över att samtalet inte flyter på.  
 
I benämningssituationen ägnar sig Sofia mycket åt att korrigera sitt eget talande. 
Jag ser dock inte detta korrigerande som en följd av att jag inte förstår, utan 
mer som en följd av hennes eget intresse för de talade ordens form, ett intresse 
som kommer av erfarandet av det egna talandet. Jag upplever att hon vänder sig 
mot de talade orden på ett särskilt sätt, hon provar olika uttal och värderar sina 
egna försök. Även Jonas visar intresse för ordens form på liknande sätt som 
Sofia. Han upprepar ord han just sagt, med något förändrat uttal. Både Mias, 
Sofias och Jonas sätt att förändra uttrycket kan beskrivas som en post-
artikulatorisk kontrollprocess (Levelt, 1989). De förändrar sitt uttrycks form 
efter det att ett ord blivit uttalat. De har dock helt olika drivkrafter i denna 
handling. Mia är riktad mot att göra sig förstådd, medan Jonas och Sofia visar 
ett intresse för ordens form i sig.  
     
Jonas visar särskilt tydligt att han erfar de specifika kvaliteterna i frikativa ljud 
då han själv uttalar dem. Han förändrar artikulationen under talandets gång. Jag 
får intrycket att han, som Abram (1996) beskriver, ”smakar på orden”, och lär 
sig om hur de låter och hur de känns. I dessa handlingar ingår att han ofta 
förändrar ljudens kvalitet till att allt mer likna normuttalet. Det kan beskrivas 
som att han ägnar sig åt att ”kroppsligt förstå” (Merleau-Ponty, 2002). Även då 
Jonas spontant upprepar ord förändrar han dem till att alltmer likna 
normuttalet. Det kan ses som ett uttryck för en ökad kroppslig förståelse utifrån 
de omedelbara erfarenheter han gör i talandet. I benämningssituationen 
försöker Sofia få grepp om nya ord, ord som inte är bekanta. Hon provar olika 
uttal och märker att ordet inte är vant för henne, att ordet inte ingår i hennes 
vanetalande. Min tolkning är att Sofia märker att hon inte har kroppsligt förstått 
ordet, inte gjort det till sitt eget än, och därför fortsätter att prova. Erfarenheter 
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av det egna talformandet, utvecklar talformandet. För både Sofia och Jonas 
gäller att upprepning av ord innebär att orden uttalas med en mer differentierad 
struktur. Båda två förändrar också vid några tillfällen sitt talande under talandets 
gång. Då handlar det om enskilda ljuds kvaliteter som blir mer lika kvaliteten i 
normuttalet. Att tala, lyssna, värdera och förändra sitt eget tal kan beskriva som 
ett sätt att tänka högt och ett led i en internaliseringsprocess (Vygotskij, 1999a). 
Barnen får en yttre erfarenhet av sitt talande, då de hör hur orden de säger, 
låter. Med hjälp av dessa erfarenheter får de inspiration, motivation och redskap 
att förändra talandet. Ordets form sedimenteras på ett nytt sätt hos dem och 
deras potential för det fortsatta talandet förändras och utvecklas (Merleau-
Ponty, 2002). Davis & MacNeilage (2000) betonar att erfarenheter av det egna 
talandet påverkar talutvecklingen mer än vi tidigare trott. Både Jonas och Sofia 
visar att de aktivt samlar erfarenheter av talformandet, då de talar.  
 

7.3 Om innehåll och uttryck  

I den situation jag studerade är barnens uppgift främst att benämna det de ser 
på bilderna, att koppla det innehåll som illustreras på bilderna till ett språkligt 
uttryck. Werner och Kaplan (1963) menar att det i det språkliga uttrycket finns 
en icke-godtycklig relation till innehållet. Barnets utveckling av ordförråd 
beskrivs som att barnet lär sig behärska uttryck där avståndet mellan symbol 
och referent är allt större.  
 
Mia finner inte omedelbart det talade ordet lejon. Hon uttrycker innehållet på en 
mängd olika sätt. Hon börjar med att uttrycka det med ett morrande, sedan 
med tecken och tal och slutligen ytterligare en gång med bara tal. De olika 
uttryckssätt Mia använder för ordet lejon kan sägas illustrera ett ökande avstånd 
mellan symbol och referent. I situationen är det tydligt att Mia söker efter ordet. 
Hennes sökande startar i ett uttryck som är i hög grad avbildande, morrandet. 
Då jag utför tecknet för lejon, imiterar hon det. Då hon själv utför tecknet, kan 
hon själv komma åt det uttryck som är minst avbildande, det talade ordet. 
Handlingen kan förstås som att ett uttryckssätt med mindre avstånd mellan 
symbol och referent kan stötta ett uttryck där avståndet är större. Även Ola 
använder sig av onomatopoetiska uttryck vid några tillfällen. Han uttrycker dem 
snarast som en innehållslig kommentar som han lägger till då det talade ordet är 
uttryckt, bland annat för orden bil och springer. Aktiviteten att uttrycka ett 
innehåll framstår som det centrala. De onomatopoetiska uttrycken kan, precis 
som gester och tecken, fungera som en länk till ett gemensamt innehåll. Det 
viktiga i samtalet är att bli förstådd i sina uttryck., att ”tala tillsammans” 
(Merleau-Ponty, 1973b). De talade orden är viktiga, men de kan stöttas av 
utryck där avståndet mellan symbol och referent är mindre.  
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Jag uppfattar Sofia som att hon strikt riktar sig mot talandets form då hon 
benämner bilder. Hon söker ord utan att gå via innehållet. Jag ser det som att 
det delvis ingår i hennes generella förhållningssätt till benämningssituationen. 
Det kan beskrivas som att hon, med Werner och Kaplans (1963) ord, gör av-
ståndet mellan innehåll och uttryck extra stort, eller till och med i sitt omedel-
bara meningsskapande bortser från innehållsassociationer. Varför gör hon så? 
Sofias handlingar kan förstås som att hon intar ett intellektuellt förhållningssätt 
till sitt eget talande. Situationen innebär en möjlighet att förhålla sig till talandet 
som till ett objekt. Sofia är det barn av de fyra som utnyttjar denna möjlighet 
mest. Då hon benämner bilder ser jag talandets form som målet för hennes 
handlingar i talandet. I det fria talandet är det något bortom det konkreta 
talandet som är målet för hennes handlingar. Kroppens talfunktion framstår 
som ”gömd” (Merleau-Ponty, 1973b), och Sofia är intresserad av samtalet i sig. 
Benämningstalandet kan beskrivas som att Sofia lyfter fram kroppens 
talfunktion. Vid ett tillfälle pekar hon till och med på sin mun och säger ”kan 
man inte säga” som en kommentar till sitt eget uttal. Hon synliggör kroppen 
och sitt eget talande som ett objekt hon värderar. Sofias förmåga att 
intellektuellt rikta sig mot sitt eget talformande blir tydlig. Det kan beskrivas 
som att det på ett sätt fungerar begränsande för hennes talande, eftersom hon 
reducerar innehållsaspekterna i ordet. Det kan också förstås som att då hon har 
möjlighet att rikta sig mot orden på just detta reducerande sätt, blir 
formaspekter hos orden tillgängliga för hennes utforskande. De enskilda tal-
handlingarnas syfte påverkar i hög grad Sofia strategier i talandet och också hur 
hon hanterar olika aspekter av innehåll och uttryck.  
 
För Ola och Mia kan jag se en tendens till att ett motiverande innehåll kan på-
verka strategierna i talformandet. Bilden av snögubben är tydligast i Mias fall. 
Mia ägnar bilden mycket tid, hon tittar också upp på mig, vilket jag tolkar som 
att hon tycker bilden är så intressant att hon är mån om att dela innehållet med 
mig. Då hon sedan uttalar ordet gör hon det förhållandevis avancerat, i ett ord 
med fyra distinkta stavelser och tydligt artikulerade konsonanter. Samtalet om 
en bil intresserar Ola. I det sammanhanget uttrycker han ett ord med tre 
stavelser och mer komplex stavelsestruktur än han annars använder. Ett 
intressant innehåll verkar kunna ge en inbäddning för talandet som innebär mer 
differentierade strategier i talformandet. Även uttryckets specifika 
formegenskaper är ibland motiverande. Ola visar att han tycker det är roligt att 
ägna sig åt uttrycket i ordet bord, vilket han gör på eget initiativ. Här får jag 
intrycket att han tycker det är roligt att utföra själva tecknet, och också att göra 
detta synkroniserat med talandet. Han gör också en flyktig åtbörd som kan 
tolkas som att han noterar att det är ett bord han sitter vid, och att det är 
motiveraned att utföra tecknet bord precis ovanför bordsskivan. Han håller ihop 
händerna medan han bygger upp trycket i det talade ordets första klusil och 
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skjutsar iväg händerna åt sidorna exakt samtidigt som han låter klusilen 
explodera. Uttrycket i sig framstår som roligt och lustfyllt att ägna sig åt, och 
Ola verkar tycka det är motiverande att det tecknade och det talade uttrycket 
följer varandra väl.    

 

7.4 Hinder för utveckling av talandet 

Enligt den ortogenetiska principen (Werner, 1980) innebär utveckling att gå 
mot allt större inslag av flexibilitet, stabilitet, differentiering och hierarkisk 
organisation i relationen till och i världen. I varje skede av utvecklingen, även på 
de allra tidigaste, mest odifferentierade stadierna, betraktas individen som en 
organiskt fungerande helhet. Merleau-Ponty (1973a) menar att utveckling inte 
innebär att gå från att ”inte kunna” till att ”kunna”, utan innebär att man 
förändrar det sätt man kan på. De barn vars talande jag studerat, är mitt i sin 
talutveckling. Werner (1978) menar att språket och talandet är det allra 
viktigaste verktyget för att vidga den individuella omvärlden till en omvärld som 
i allt högre grad är gemensam med andra. De fyra barnen har i många samman-
hang svårt att göra sig förstådda med tal. Talandet fungerar då inte som ett 
effektivt verktyg för vidgandet av den individuella omvärlden. Barnens talande 
här och nu kan beskrivas som ”deras sätt att kunna”. Men detta sätt att kunna 
förefaller inte vara optimalt för deras omvärldsvidgande eftersom de har svårt 
att göra sig förstådda. Jag ville förstå barnens meningsskapande i talandet. Då 
blev det också viktigt för mig att försöka förstå företeelser i deras talande som 
kan hindra att deras individuella omvärld vidgas.  
 
Talandet kan beskrivas utifrån Werners begrepp för utveckling. Strategierna i 
talformandet och talandet kan beskrivas som differentierade eller 
odifferentierade, som flexibla eller rigida. Omständigheter som gör att 
strategierna blir mer differentierade och mer flexibla kan vara en potential för 
utveckling liksom odifferentierade och rigida strategier kan vara ett hinder för 
utveckling.  
 
Med hjälp av traditionell fonologisk analys kan barnets tal beskrivas i form av 
enheter och regler. Enheterna är de fonem eller fonemdistinktioner som vi 
bedömer att barnet behärskar, och reglerna beskriver strukturerna i de stavelser 
och ord barnen uttrycker. Ett fonemsystem med många enheter är mer 
differentierat än ett med få, ett fonemsystem med mer komplexa strukturer i 
stavelser och ord är mer differentierat och flexibelt än ett med mindre 
komplexa strukturer. De fyra barnens tal låter väldigt olika. Antalet fonem de 
använder i sitt talande, skiljer sig ganska lite åt, med undantag för Mia som har 
en något mer begränsad fonemuppsättning än de övriga barnen. Det som fram-
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för allt skiljer de olika barnens tal åt är hur de formar stavelser och ord. Sofia är 
den som uttrycker ord med mest flexibel struktur och hennes uttal är det som 
mest liknar ordens normuttal. Ola och Mia är mindre flexibla i sitt ord-
formande. Orden är mer lika varandra, till exempel genom att stavelserna sällan 
innehåller konsonantkombinationer, och i mindre utsträckning lika normuttalet. 
Jonas talade ord har fler olika strukturer än Mias och Olas, men färre än Sofias.   
   
Ola och Mia uttrycker talade ord med en grundstruktur av enkla KV-stavelser  
eller KVK-stavelser. Mia använder sig dessutom ofta av ett fast ordmönster, en 
helhetsstrategi, för att forma ord. I de ord som uttalas med det fasta 
ordmönstret går det att hitta drag från målordets normuttal men dessa drag är 
inte så framträdande att orden blir möjliga att förstå för en utomstående. De 
fasta ordstrukturerna innebär att Mias och Olas uttryck skiljer sig mycket från 
normuttalet. De fasta ordstrukturerna kan beskrivas som något som begränsar 
vidgandet av den individuella omvärlden. 
 
Mias talade ord har en rigid struktur, vilket blir tydligt också då Mia försöker 
imitera mitt tal. Om hon först uttalat ett ord själv, och sedan hör mig uttala 
samma ord, har hon mycket svårt att byta strategi för sitt talande och göra 
uttalet mer likt mitt. Ordet stövlar låter ungefär på samma sätt då Mia uttalar det 
spontant, ”essa” som då hon strax därefter imiterar det, ”esja”. Jag förstår Mias 
agerande som att hon avser att imitera mitt uttal. Varför lyckas hon inte bättre? 
Merleau-Ponty (1973b) menar att den auditiva perceptionen kan ses som den 
gemensamma konversationen som ”ljuder” i våra kroppar. Mias försök till 
imitation kan förstås som att hennes omedelbara erfarenhet av sitt eget talande 
överröstar hennes senare erfarenheter av en annan människas talande. Detta 
förhållande kan ses som ett hinder i Mias talutveckling. Hon kan utnyttja den 
andres talande som modell bara under vissa omständigheter. Davis & 
MacNeilage (2000) lyfter fram att erfarenheter av det egna talandet spelar stor 
roll för talutvecklingen. Hos Mia framstår det som att de omedelbara 
erfarenheterna av det egna talandet kan begränsa hennes möjligheter till att 
förändra talandet i stunden. 
 
Då jag samtalar med Jonas är det som först fångar min uppmärksamhet det 
långsamma talandet. Jag upplever hans talande som ointegrerat. Vid en närmare 
analys såg jag att Jonas har förhållandevis differentierade och flexibla strategier i 
sitt talformande. För mig stod till en början långsamheten fram mer än hans 
flexibla strategier. Jonas har svårt att dela tidskod med sin samtalspartner i det 
spontana talandet. Sannolikt fungerar detta som ett hinder för Jonas möjligheter 
att få erfarenhet av gemensamma samtal och att vidga sin omvärld. Jonas kan 
upplevas som ointresserad då han inte svarar omedelbart och inte talar så fort. 
Han kan tänkas gå miste om samtalserfarenheter han annars skulle ha fått. För 
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en samtalspartner kan erfarenheter av Jonas långsamhet skymma den 
kompetens som han har i sina talandestrategier. Vi kan ha svårare att uppleva 
att vi talar ”tillsammans” (Merleau-Ponty, 1973b) då vi i ett samtal inte har 
samma talhastighet som vår samtalspartner. Jonas långsamma talande kan 
beskrivas som ett hinder som finns i hans samtalspartners förväntningar på 
hans talhastighet. 
 
Sofias strategier i talformandet är tämligen flexibla och differentierade. Däremot 
är hon mindre flexibel då det gäller att förhålla sig till samtalets övergripande 
villkor. I det friare samtalet är hon helt och fullt riktad mot berättandet och i 
benämningssituationen helt och fullt riktad mot ordens form. Dessa olika 
förhållningssätt framstår som svåra att växla mellan i stunden. 
 

7.5 Det gemensamma samtalet  

Merleau-Ponty (1973b) betonar det gemensamma och det samtidiga i samtalet. 
Det är inte så att vi turas om att tala och lyssna utan det vi gör är att vi 
tillsammans uttrycker oss och förstår, vi ”säger tillsammans”. I vardagliga 
samtal är vi sällan riktade mot benämningar. Vi är riktade mot det delade inne-
hållet, mot samtalet som en förståelse som finns hos båda samtidigt (Merleau-
Ponty, 1973b). I en talscreenings-situation är det benämnandet som definierar 
det gemensamma. Samtalets yttre form kan beskrivas som ett traditionellt 
vuxen-barn-samtal, där barnet har den svarandes roll. Sofia tar initiativ till en 
annan typ av samtal då hon berättar om familjens lantställe.  
 
Då Sofia talar fritt om familjens lantställe, tolkar jag henne som att hon för-
medlar en önskan om att hon och jag verkligen ska säga tillsammans. Med detta 
menar jag att hon framstår som riktad mot samtalet som sådant, mer än mot 
specifika benämningar. Med sitt totala uttryck skapar hon en situation och en 
stämning, där jag uppfattar en önskan från henne att jag ska förstå, att jag ska 
tala ”med” henne (Merleau-Ponty, 1973b) genom att bekräfta hennes talande. 
Jag uppfattar också att Sofia i stunden är riktad mot sig själv och mot hur 
hennes eget berättande definierar situationen. Mina inpass och önskemål om 
förtydliganden av innehållet, gör henne märkbart irriterad. Hon visar med sin 
frustration att hon upplever hinder i samtalet. Hennes sätt att agera kan förstås 
som att hon i sitt omedelbara meningsskapande upplever att hindren finns hos 
mig, jag som inte förstår. Den delade förståelsen saknas, vi två talar inte till-
sammans. Situationen kan tolkas utifrån Werners (1978) teori om att barnets 
individuella omvärld, barnets Umwelt, utvecklas till att innefatta allt mer av en 
delad och gemensam omvärld. Sofias handlingar i situationen kan förstås som 
en strävan eller önskan efter en utvecklad Umwelt, där det ingår att hon och jag 
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talar tillsammans. Hon behärskar en del av redskapen för detta, men inte alla. 
Inte heller jag behärskar i denna situation redskap för att nå det gemensamma.    
  
Förutsättningarna för samtalet skiljer sig mycket för Ola jämfört med de tre 
andra barnen. För Ola är samtalet något bekant, det genomförs till största delen 
med hans mamma som känner honom väl. De tre andra barnen kommunicerar 
med mig, och har därmed en mindre bekant samtalspartner. I samtalet mellan 
Ola och hans mamma sker inga sammanbrott, eftersom hans mamma ser till att 
han lyckas. Det är intressant att jämföra det fria samtalet mellan Sofia och mig 
med samtalet mellan Ola och hans mamma. I samtalet mellan Ola och hans 
mamma fungerar hon som en inkännande och ledsagande vuxen (Vygotskij, 
1999b). Samtalet har bildbenämningen som röd tråd och de talar om ord och 
benämningar, men min tolkning är att det viktiga för Ola i samtalet inte är vad 
de talar om utan att de ”säger tillsammans”. Det verbala innehållet framstår 
som underordnat denna övergripande mening för Ola. Han får erfarenhet av 
just ett sådant samtal som Sofia också försöker få till stånd. Skillnaden mellan 
samtalen är att Olas mamma har en större förståelse för och kunskap om hans 
individuella omvärld, än vad jag har då det gäller Sofias omvärld. Jag lyckas inte 
heller helt och fullt föra ”de initierades samtal” (Merleau-Ponty, 1973b) med 
Mia. Både hon och jag tar hjälp av Mias mamma som finns i rummet. Då jag 
inte förstår Mia, använder hon sin mamma som en länk för att jag ska förstå, 
hon drar in sin mamma för att hon själv och jag ska kunna fortsätta vårt 
gemensamma samtal. Mias mamma förtydligar också för mig vid något tillfälle 
det Mia säger, utan att jag särskilt ber om det. De som egentligen talar ”de 
initierades samtal” här, är Mia och hennes mamma. Mia vet att hennes mamma 
förstår henne, och det kan hon utnyttja för att stötta det samtal som hon för 
med mig. Mia använder sin mamma som ett redskap för att Mias och mitt 
samtal ska kunna fortsätta. Mia har svårt att byta strategi i talandet, däremot inte 
i relation till talandet. Hon är flexibel i sina strategier kring hur hon löser de 
kommunikationsproblem som uppstår. Merleau-Ponty (1973b) beskriver talad 
kommunikation som att en gåta uttalas och gåtans lösning är förståelsen hos 
den andre. I Mias talande finns denna gåta på flera plan, och hon förhåller sig 
till det i sina handlingar i talandet. Hon är riktad mot att uttrycka ett innehåll 
men också mot att ta ansvar för att detta innehåll verkligen förstås av hennes 
samtalspartner. Hon hjälper sin samtalspartner att lösa gåtan. Hon byter 
samtalspartner och hon förändrar uttrycket genom att teckna till. Hon anpassar 
sig till en samtalspartner med högre grad av flexibilitet än vad något av de andra 
barnen gör i denna situation. Hon förefaller vara i hög grad medveten om hur 
andra uppfattar hennes talande, och vilka villkoren är för det gemensamma 
samtalet. Leontiev (1975) menar att tal måste betraktas som talaktivitet och 
problemlösning. Problemlösningen handlar i den studerade situationen inte 
bara om att utifrån talhandlingens syfte uttrycka ett innehåll, utan också om att 
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förhålla sig till det egna talets form i relation till samtalspartnerns möjligheter att 
förstå. 
   
Ola blir förstådd genom sina uttryck med kroppsspråk, blick, tecken och tal. 
Han är riktad mot det gemensamma, men behöver inte bekymra sig om redskap 
för det gemensamma. Hans mamma bistår med det stöd som behövs, till 
exempel med associationer så han ska finna ett visst ord, eller genom att uttala 
början av ord som Ola söker. I samtalet behöver han inte själv ta initiativ till att 
reflektera kring eller värdera sitt eget uttryck, han behöver inte distansera sig till 
sitt eget uttryck så som Mia gör då hon inte blir förstådd. Ola distanserar sig till 
uttrycket då hans mamma särskilt ber honom att uttrycka sig med tal. Det är då 
hans neutrala bidrag i dialogen, hans sätt att svara sin mamma utifrån hennes 
initiativ. Jonas är normalt ganska tystlåten av sig. I den situation jag studerade 
visar han sig intresserad av det vi håller på med, och han uttrycker sig med tal. 
Situationen är sådan att jag ger honom tid att uttrycka sig, eftersom syftet med 
situationen, från min sida, är att Jonas ska tala. Det vi talar om är fragmentariskt 
eftersom det är bilder utan kopplingar till varandra som benämns. Ändå får 
Jonas erfarenhet av att talandet bär, att talandet kan användas för det gemen-
samma. Kanske det inte alls är viktigt vad vi talar om, det viktiga kanske är att vi 
talar med varandra. Ju mer jag fördjupade mig i Jonas talande, desto mer stod 
det gemensamma samtalet fram som betydelsefullt. 
 

Den vuxnes roll 

Barnen har en talutveckling som i olika utsträckning kan sägas begränsa dem i 
deras omvärldsvidgande. I deras eget talande finns det också en potential för ett 
mer utvecklat talande. En del av dessa möjligheter kommer till uttryck i sam-
spelet med en vuxen. Vygotskij (1999a) beskriver barnets utveckling som en 
internaliseringsprocess. I denna process är andra människor, som kan fungera 
som modell och ledsagare för barnet, viktiga. Barnet kan i samspel med andra få 
erfarenheter av handlingar som senare kan internaliseras och bli barnets egna.  
 
Olas mamma hjälper honom hela tiden att rikta sin uppmärksamhet. Hon för 
ofta samtalet på ett sätt så att orden framstår som objekt, så att samtalet förs om 
orden. Hon frågar till exempel Ola om han vet vad det avbildade ”heter” eller 
om han ”kan namnet” på det som är på bilden. Hon inbjuder Ola till ett samtal 
som handlar om hans förmåga att benämna, mer än det handlar om föremålen 
på bilderna. Hon uppmuntrar honom också att uttrycka sig med tal då han 
spontant uttrycker sig med enbart tecken. Hon hjälper Ola att rikta sig mot 
uttrycket. Ola visar inget större intresse för uttrycket i sig, men med sin 
mammas ledsagande hjälp kan han ändå delta i detta samtal. Mot slutet av 
samtalet tittar de på bilden av ett bord och Ola visar då ett spontant och stort 
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intresse för själva uttryckshandlingen. Det är troligt att hans mamma banat väg 
för detta intresse genom sitt samspel med honom tidigare under samtalet. 
     
Alla fyra barnen utnyttjar vid olika tillfällen den vuxnes tecken för att finna 
talade ord. Detta blir särskilt tydligt då Mia uttalar ordet lejon, efter det att jag 
har tecknat ordet. Jag ser det som ett tydligt exempel på både ledsagning och 
mediering (Vygotskij, 1999a). Jag ger det stöd som behövs för att Mia ska 
kunna uttrycka ordet själv, en form (tecknet) som hon kan överta. Hon 
använder sedan denna form, tecknet, medierande för att komma åt ordet i sin 
talade form. Om den vuxne uttalar det ord barnet söker och barnet imiterar 
detta talade ord, är processen en helt annan, eftersom det då är mindre inslag av 
barnets egen aktivitet. För barnets egen upplevelse av kompetens och för 
barnets möjlighet att bygga upp erfarenheter av det egna talandet är det 
sannolikt stor skillnad mellan att imitera ett talat ord den vuxne just sagt och att 
själv forma detta ord med tecknet som länk. Tecknet fungerar alltså här som ett 
verktyg till att ge precis den lilla stöttning som behövs för att barnet själv ska 
kunna utföra. 
 
Ola använder den vuxne som stöd för sina handlingar på många olika sätt. Han 
ger intryck av att ha svårt att just starta talformandet och att detta går lättare om 
han på olika sätt tar hjälp utifrån. Han inväntar olika former av ”upptakter” från 
den vuxne. Det kan vara i form av att den vuxne tecknar ett visst ord, eller att 
den vuxne uttrycker en oavslutad mening, som ”Titta, en…”. Vid ett tillfälle 
uteblir sådan starthjälp. Det är vid ordet isbjörn, som han tittar på tillsammans 
med mig. Då väljer Ola att gå vidare till nästa bild, trots att jag sett att bilden 
intresserar honom. Jag uttalar då ordet och Ola imiterar omedelbart. Jag får 
intrycket att en vuxens ledsagande hjälp är något som han är van vid och 
beroende av för att samtalet ska gå framåt. Då jag samtalar med Ola finns inte 
detta stöd på samma sätt som han är van vid.  
 
Alla fyra barnen imiterar den vuxnes tal. För det mesta görs detta spontant, 
utan att de behöver uppmuntras till det. Imitationen kan ses som ett sätt att dela 
uttryck med någon annan, att göra samma sak. Det kan ses som ett enkelt sätt 
att ”tala tillsammans” (Merleau-Ponty, 1973b). Imitation innebär också en 
möjlighet att utveckla den egna repertoaren och att prova nytt. I min studie 
framstår det som att barnens imitationshandlingar innebär att de tänjer 
gränserna för sitt eget talande. Strategierna i talformandet är ofta mer 
differentierade då de imiterar än då de talar spontant, men även de egna grund-
strategierna är närvarande då de imiterar. Den vuxne agerar modell och 
erbjuder barnet en form som barnet successivt kan ta över. På så sätt kan 
barnet utveckla sin kompetens på ett sätt som han eller hon inte klarar helt på 
egen hand. Då Ola imiterar ord anpassar han de ord han hör och sedan uttalar, 
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till sina egna strategier för talformande. Ordet snögubbe imiteras av Ola som 
”niggebogg” och ordet skorsten som ”konneki”. De imiterade orden består av 
enkla stavelser, men han kombinerar ett större antal stavelser efter varandra än 
han gör då han inte imiterar. Imitationen ger honom tillgång till ett nytt sätt att 
tala, i längre ord. Sofia anpassar på samma sätt sitt eget uttal till den vuxnes uttal 
då hon imiterar. Hon korrigerar enskilda aspekter till att mer likna normuttalet, 
men använder också sina egna talformandestrategier. Då hon imiterar ordet 
skorsten förändrar hon sitt eget uttal och anpassar det delvis till mitt uttal, men 
hon använder sig av sina egna strategier för stavelsestruktur.      
 
Mias egna strategier för talformande är starkt dominerande då hon imiterar ett 
ord som hon först sagt själv. Men jag kan också se att vissa aspekter av talandet 
är mer åtkomliga för förändring än andra. Då Mia imiterar efter det att hon 
uttalat ordet själv, är hon mer framgångsrik i sin imitation av 
intonationsaspekter än då det gäller segmentstrukturen. Då hon imiterar orden 
stövlar och tåg, förändrar hon inte de ingående segmenten i orden så att de mer 
liknar mitt sätt att uttala. Däremot förändrar hon intonationen över orden, så 
orden blir mer lika mitt uttal utifrån denna aspekt. Intonationen framstår som 
mer åtkomlig för förändring för Mia än enskilda segmentegenskaper. Talandet 
blir också mer differentierat då Mia imiterar mitt tal utan att hon själv har 
uttalat ordet först. Hon får då möjlighet att i större utsträckning dra nytta av 
den vuxnes modell och blir mer innovativ i sitt talformande. 
 
Då Jonas imiterar förändras talandet mycket. Talandet blir snabbare och orden 
framstår som helheter, med en för mig mer tydlig intonationskontur. 
Imitationen ger alltså Jonas möjlighet till ett annat talande, där hans grund-
läggande långsamma förhållningssätt är förändrat. Genom att imitera får han 
tillgång till en annan hastighet och ett annat flyt i talandet. Han visar att han inte 
har svårt rent tekniskt att uttala ord snabbt, däremot har han svårt att göra det 
helt på egen hand. Då Jonas upprepar sitt eget tal, förändras inte talhastigheten. 
Det är en modell i form av en annan människas tal som ger honom tillgång till 
ett snabbare talande. Då Merleau-Ponty (1973b) beskriver talad kommunikation 
som ett sätt att ”säga tillsammans”, betonar han språkets betydelser, att språkets 
betydelser känns igen hos både talare och lyssnare. Utifrån Jonas talande kan jag 
också se ett sätt att tala tillsammans som innebär att en ren formegenskap, tal-
hastigheten, delas av båda, känns igen i bådas talande. Jonas uttalar ord i 
snabbare tempo då det är en delad erfarenhet. Det intersubjektiva i 
talformandet blir tydligt. Det som händer kan också beskrivas utifrån Vygotskijs 
(1999a) ledsagande vuxne. Ett snabbare talande är en färdighet som ligger i 
Jonas proximala zon för utveckling. Med hjälp av den vuxne som modell 
kommer Jonas åt denna färdighet och kan få egen erfarenhet av detta snabbare 
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talande. På så sätt får han en potential till att så småningom helt på egen hand 
tala snabbare.  
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8. Talintentionalitet – att befinna sig i talandet 
Syftet med min studie är att pröva att studera talandet hos barn ur ett 
perspektiv som betonar relationen mellan talaren och talandet. Barnens 
strategier i talandet betraktades som ett uttryck för deras omedelbara 
meningsskapande i talandet, för deras talintentionalitet. Jag uppmärksammade 
också sådant som jag såg som möjligheter eller hinder för en fortsatt 
talutveckling.     
 
Genom att studera hur barnen agerar i och riktar sig mot sitt talande menar jag 
att jag tydliggjort talandet som individuellt meningsskapande. Allt som sker i 
talandet kan förstås som ett subjektsuttryck och uttryck för ett individuellt 
meningsskapande. De barn jag studerade har på olika sätt svårigheter att 
utveckla sitt talande. I det perspektiv jag valde kan inte svårigheter och hinder 
isoleras och studeras för sig. Barnens handlingar i talandet och deras 
talintentionalitet inrymmer både sådant som kan ses som utvecklande och som 
begränsande för talutvecklingen. Med sina handlingar visar barnen hur de 
skapar mening i talandet.   
 

8.1 Talintentionalitet som det synliga och åtkomliga uttrycket 

Jag har funnit begreppen synlighet och åtkomlighet centrala för att beskriva hur 
barnen befinner sig i sitt talande och i sin talutveckling. Med det synliga talandet 
eller det synliga uttrycket menar jag de aspekter av talandet som jag uppfattar 
som synliga för barnen själva, det vill säga de aspekter av talandet barnen riktar 
sig mot som mot ett objekt. Med det åtkomliga talandet eller det åtkomliga 
uttrycket menar jag de aspekter av talandet som jag betraktar som åtkomliga för 
förändring och utveckling.  
  
Merleau-Ponty menar att kroppen kan vara både subjekt och objekt, den kan 
vara både synlig och osynlig för oss (Merleau-Ponty, 2002). På samma sätt kan 
det egna talandet och tecknandet ses både som ett oreflekterat och omedelbart 
subjektsuttryck och också som något man kan vända sig mot som mot ett 
objekt. Talandet som bara flyter på, är osynligt för oss. Då vi riktar oss mot 
talandet som mot ett objekt, är talandet synligt. 
 
I den observerade situationen är olika aspekter av uttrycket synliga för de olika 
barnen, och också synliga på olika sätt. Talandets form kan vara synlig. Sofia 
kommenterar vid några tillfällen sitt eget sätt att forma talade ord. Detta ser jag 
som en distanserad och intellektualiserad form av synlighet, hon gör mycket 
tydligt talandet till ett objekt som hon bedömer. En mindre distanserad form av 
synlighet är då Sofia och Jonas laborerar med uttalandet av vissa ord. De provar 
olika sätt att forma talljud, de riktar sig mot formen. På samma sätt är 
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tecknandet synligt för Ola då han provar olika utföranden. Då barnen spontant 
upprepar sitt eget talande, menar jag också att de visar att talandet är synligt för 
dem, även om de inte lika medvetet ägnar sig åt detaljer i talandet som vid det 
tidigare beskrivna laborerandet. Barnen ägnar sig åt uttrycket. Detsamma gäller 
då barnen imiterar någon annans uttryck. Imitation innebär att formen blivit 
synlig som form, man göra samma, uttrycket står i centrum.  
 
Då Mia inte blir förstådd med tal och på olika sätt förtydligar sig, blir också 
uttrycket synligt. Hon visar det genom att hon riktar sig mot det totala uttrycket 
och med handlingar försöker åtgärda och reparera det. Hennes reparationer kan 
till exempel innebära att komplettera talandet med tecken. Både tal och tecken 
menar jag här är synliga för Mia, eftersom hon visar att hon förstår att talandet 
inte har förståtts av mig och att hon också försöker förändra uttrycket. Orsaken 
till att uttrycket är synligt är dock en annan än i de tidigare beskrivna exemplen. 
Det är min oförmåga att förstå som gör att Mia ”tvingas” att ägna sig åt 
uttrycket och försöka förändra det. Det är de kommunikativa villkoren i 
situationen, inte Mias intresse för ordens form, som gör uttrycket synligt för 
henne. 
 
Med det synliga uttrycket menar jag det som jag ser att barnen kan rikta sig mot 
som mot ett objekt, det jag ser att barnen uppmärksammar som uttryck. Det 
åtkomliga uttrycket ser jag som ett användbart begrepp för att beskriva barnens 
potential för ett utvecklat talande.  
 
Då Sofia och Jonas provar olika uttal av ord och då Ola provar olika 
teckenutföranden är uttrycket både synligt och åtkomligt, barnen riktar sig mot 
det och de förändrar det. Då Mia inte blir förstådd förändrar hon de aspekter av 
uttrycket som är åtkomliga för henne. Hon förändrar sitt totala uttryck genom 
att förtydliga sig med tecken, tecknandet är åtkomligt för henne på ett annat sätt 
än talandet.  
 
Det finns också uttryck som jag såg som osynliga för barnet men ändå 
åtkomliga för förändring. Vissa omständigheter innebär att uttrycket förändras 
och utvecklas utan att barnen aktivt riktar sig mot sitt uttryck som mot ett 
objekt. Då Mia spontant tecknar till sitt talande är talandet ofta mer 
differentierat än då hon enbart talar. Utifrån mitt sätt att använda begreppen 
innebär det att tecknandet för med sig att talandet blir åtkomligt för förändring 
utan att talandet är synligt för henne. För både Mia och Ola förefaller det 
tecknade uttrycket vara såväl mer synligt som mer åtkomligt än det talade 
uttrycket. De växlar mellan ett synligt och ett osynligt tecknande men inte på 
samma sätt mellan ett synligt och ett osynligt talande. I tecknandet ägnar de sig 
åt formen och utförandet på ett mer riktat och avsiktligt sätt.  
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Då Mia spontant tecknar till sitt talande menar jag att talandet ofta blir 
åtkomligt för förändring, talandet blir mer differentierat än det annars är. 
Aspekten åtkomlighet blir också tydlig då Mia imiterar ord efter att först ha 
uttalat dem själv. Hon imiterar intonationen mer framgångsrikt än andra 
aspekter. Intonationen framstår här som mer åtkomlig för Mia än till exempel 
enskilda segmentegenskaper. 
 
Tecknandet kan göra talandet synligt. Då Ola ägnar sig åt det tecknade uttrycket 
i ordet bord - gör tecknandet synligt - blir också talandet synligt för honom. Han 
har ett synligt tecknande vid fler tillfällen, men detta är enda exemplet ur mitt 
datamaterial då jag ser att talandet är synligt för Ola. Det kan beskrivas som att 
tecknandet fungerar medierande (Vygotskij, 1999a) och gör det möjligt för Ola 
att distansera sig gentemot talandets form. Tecknandet hjälper här talandet att 
bli både synligt och åtkomligt. Även då Mia uttrycker ordet lejon förefaller 
tecknandet ha denna funktion.  
 
För Sofia blir talandet både synligt och åtkomligt då hon ägnar sig åt det rutin-
mässiga benämnandet. I denna situation provar hon olika uttal, värderar sitt 
eget talande och lyssnar efter hur orden låter. Den väldefinierade benämnings-
situationen förefaller vara det som gör talformandet synligt och åtkomligt för 
Sofia. Då situationen är friare träder talandet helt i bakgrunden och blir osynligt 
för henne. Inte heller då jag ber henne förtydliga sig förstår jag det som att 
talandet blir synligt för henne. Det som blir synligt är något i den övergripande 
situationen, nämligen att jag inte förstår.  
 
För Jonas framstår det som att situationen i sin helhet gör talandet både synligt 
och åtkomligt för honom. Han provar olika uttal, han upprepar sitt eget talande 
och imiterar ord jag uttalar. Han förändrar uttalet av ord till att mer likna norm-
uttalet. Vissa ljudkvaliteter kan leda till ett utforskande beteende i talandet. 
Frikativ ljudkvalitet i orden påverkar både Jonas och Mias talintentionalitet. För 
Jonas förefaller talandet bli både synligt och åtkomligt, han ägnar sig åt att 
laborera med de frikativa ljuden. Mias talande är ofta mer differentierat då 
orden innehåller frikativa ljud. För henne kan den frikativa kvaliteten sägas göra 
talandet åtkomligt för förändring och utveckling utan att talandet görs synligt. 
Frikativ kvalitet gör talandet åtkomligt för såväl Jonas som Mia, men på olika 
sätt. Jag kan också se att ett motiverande innehåll kan göra uttrycket mer 
åtkomligt. Bilder som Mia och Ola visar stort intresse för, benämns med ett 
mer differentierat talande. 
    
Det i uttrycket som jag beskriver som åtkomligt och/eller synligt kan sägas ha 
en koppling till barnets proximala zon för utveckling (Vygotskij, 1999b). Barnen 
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visar vad i uttrycket de uppmärksammar och vad som finns inom räckhåll för 
deras förmåga. Genom att tala om synlighet och åtkomlighet görs intentionali-
teten, meningsskapandet, tydlig. Uttrycket är synligt eller åtkomligt för någon. 
Att ett uttryck är åtkomligt innebär att det är just nu möjligt att förändra och 
utveckla. I denna möjlighet ser jag en särskild potential för ett utvecklat 
meningsskapande i talandet.  
 

8.2 Talintentionalitet som variation 

I min studie betonas talarens relation till sitt eget talande och barnen som 
intentionala meningsskapande subjekt. Jag ser mitt perspektiv som ett sätt att 
stärka barnens roll, något som Bloom och Tinker (2001) efterlyser. För att 
förstå barnens talande måste vi förstå hur barnen förstår.  
 
Genom mitt val av perspektiv framstår talandet som ett fenomen som rymmer 
variation, både variation hos det enskilda barnet och skillnader mellan de olika 
barnen. I och med det framstod också svårigheterna att på ett entydigt sätt 
beskriva varje barns talande. Då jag studerade varje enskilt barns handlingar i 
talandet var det i många fall en motsägelsefull bild som blev resultatet. De olika 
handlingarna i talandet framstod som svåra att inordna i personliga strategier 
och en personlig stil i talandet. Jag såg tendenser, men jag såg sällan klara 
mönster. Det var svårt att på ett entydigt sätt beskriva varje barns handlingar i 
talandet som uttryck för varje barns talintentionalitet.  
 
Då jag jämförde de olika barnens handlingar i talandet med varandra, blev 
bilden en annan. Även om barnen var för sig kunde upplevas som 
motsägelsefulla i sina talandestrategier, framstod ändå tydliga skillnader i 
jämförelse med de andra barnen. Den personliga stilen som var svårfångad då 
jag studerade ett barns talande, blev mer tydlig då jag jämförde barnen med 
varandra. De individuella skillnaderna mellan barnens sätt att befinna sig i 
talandet gjorde att jag fick syn på varje barns personliga stil. Det som framstod 
som instabilitet i talformandet då jag studerade varje enskilt barn, framstod som 
personlig stil och meningsskapande då jag jämförde barnens sammanlagda 
handlingar i talandet. Wells (1986) är kritisk till att vi som forskare är inriktade 
mot att finna regelbundenheter då vi studerar barns språk och tal. Han menar 
att vi i lika hög grad borde söka efter variation. Varför tror vi att de fenomen vi 
studerar ska framstå som enkla då vi tittar närmare på dem? Det är lika 
sannolikt att en fördjupad förståelse innebär att en större komplexitet träder 
fram.  
 
Barnens strategier i talandet kan på olika sätt beskrivas som flexibla eller rigida, 
differentierade eller odifferentierade. Dessa strategier ser jag som betydelsefulla 
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för hur barnens talande fungerar som kommunikationsverktyg för dem, och 
också för deras potential till fortsatt talutveckling. Även här blev en stor 
variation synlig. Barnen är i olika utsträckning differentierade och flexibla i sina 
strategier i talandet och i sina strategier gentemot talandet. Mia använder sig av 
rigida strategier i sitt talformande men uppvisar stor flexibilitet då de gäller de 
övergripande kommunikativa villkoren i situationen, medan Sofia är flexibel i 
sitt talformande men mindre flexibel i hur hon anpassar sig till sin 
samtalspartner. Detta är exempel på variationer som är av stor betydelse för 
förståelsen av hur barnen befinner sig i talandet.      
 
Jag var intresserad av hur talandet kan förstås som ett intentionalt fenomen. I 
denna föresats låg att vara öppen för det som händer i talandet och betrakta det 
som händer som barnens subjektsuttryck, som ett uttryck för en omedelbar 
förståelse och ett omedelbart meningsskapande. Genom denna öppenhet blev 
jag varse fenomen som annars skulle ha gått mig förbi. Sådant som vid en första 
betraktelse kunde uppfattas som liknande fenomen stod fram som helt skilda 
fenomen då jag också tog med barnens talintentionalitet i mina försök att 
förstå. Jonas och Sofias handlingar då de korrigerar sina egna uttryck har till 
exempel en helt annan innebörd än då Mia korrigerar sitt uttryck. Ola och Mia 
tecknar till sitt eget talande, men jag förstår tecknandet som att det delvis har 
skilda funktioner för dem.  
 
Jag såg också likheter där jag annars inte skulle ha sett likheter. Mia har svårt att 
imitera med framgång då hon själv uttalat ordet först. Jonas har svårt att imitera 
tidsaspekter då orden innehåller frikativa ljud. Båda dessa strategier kan 
beskrivas som att barnens egna omedelbara erfarenheter i talandet påverkar hur 
mycket de kan ta till sig av en modell. För Jonas tolkar jag det som att de 
frikativa ljuden framstår tydligare än ordet som en helhet, för Mia som att de 
egna omedelbara talerfarenheterna överröstar den vuxnes modell.  
 
Meningsskapandet kan ses som en ”mötesplats” för alla de fenomen som är 
med och skapar talandet. Det innebär att aspekter som rör uttryckets form såväl 
som aspekter som rör talhandlingens syfte eller innehållet i det uttryckta, kan bli 
synliga i en och samma handling i talandet. Talintentionaliteten kan beskrivas 
som en syntes av allt det som sker i talandet. Som talare upplever vi varje 
situation som en helhet. Att utgå från intentionaliteten i talandet är just ett 
försök att förstå denna helhet, att förstå talandet ur talarens perspektiv. 
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8.3 Metodreflektion  

I denna studie var min ambition att fånga ett generellt fenomen, barnens 
talintentionalitet. Jag har studerat ett begränsat antal yttranden mycket nära, och 
min text har kretsat kring barnens uttal av ett fåtal ord. Dessa ord har fått 
fungera som ”representanter” för barnens talande. Hur pass representativa är 
de? Hur hade mitt resultat påverkats av om jag från början hade haft fler ord att 
analysera? Jag har vid upprepade tillfällen gått tillbaka till filmen och till 
transkriptionen och har på så sätt försökt hålla mig nära barnens ”totala 
talande” i just denna situation. Jag har också strävat efter att beskriva variation i 
varje barns meningsskapande, och sådant som kan förstås som hinder eller 
möjligheter i talutvecklingen. Jag valde både ord som jag såg som karakteristiska 
för varje barns sätt att tala och ord som på olika sätt utmärkte sig i materialet. 
Orden har också analyserats och diskuterats utifrån denna utgångspunkt.  
 
Den specifika situation jag studerade påverkade vilket talande som blev möjligt 
för mig att fånga. Som jag skrivit i mitt metodkapitel såg jag just denna situation 
som en förutsättning för att jag skulle kunna förstå barnens tal, förstå vad de 
avsåg att säga, och också för att jag skulle kunna fånga deras möjligheter att 
rikta sig mot sitt eget talande. Sannolikt ser deras meningsskapande i talandet 
annorlunda ut i en fri situation. Barnen har i den situation jag studerade en roll 
där deras uppgift är att benämna bilder. För de barn som deltar är situationen 
inte ovan, men givetvis är det en viss sorts talande som får företräde framför 
annat talande i just den situation jag valde.   
 
Den akustiska analysen var betydelsefull för mitt analysarbete och mitt resultat. 
Genom den akustiska analysen kunde jag se detaljskeenden i talandet som jag 
inte kunnat fånga genom att enbart lyssna på en ljudinspelning. Exempel på 
sådana skeenden är hur Jonas och Sofias provande av olika uttal såg ut i detalj, 
framför allt hur de förändrade uttalet till att allt mer likna normuttalet under 
talandets gång. Att talandet var mer differentierat då tecken utfördes parallellt 
blev också tydligt för mig med hjälp av den akustiska analysen. För samtliga 
barns talande gäller att tidsaspekterna i talandet framstod mycket tydligt. 
 
En brist med den akustiska analysen var att intonationsaspekter inte kunde 
analyseras. För både Sofia och Mia framstod intonationen som betydelsefull för 
talintentionaliteten. Intonationen kunde jag inte fånga lika detaljerat och lika 
nära som jag kunde fånga tidsaspekter och segmentkvaliteter. Jag kunde se att 
intonationsaspekter var betydelsefulla. En bättre fungerande akustisk analys 
hade kunnat fånga betydelsen av variationer i intonation. Min tanke var att den 
akustiska analysen skulle hjälpa mig att komma nära talandet, hjälpa mig att göra 
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talandet och talintentionaliteten rättvisa. För vissa aspekter av talandet anser jag 
att jag fick denna hjälp, men inte för alla.   
 
Givetvis är resultaten i denna studie något som speglar min förståelse av hur 
barnen förhåller sig till sitt eget talande. Jag kan aldrig få tillgång till hela deras 
meningsskapande (Merleau-Ponty, 2002), utan bara försöka förstå dem i deras 
handlingar. Jag har strävat efter att medvetandegöra min egen förförståelse och 
att tygla den (Dahlberg & Dahlberg, 2003), främst genom att hela tiden hålla 
mig nära det som sker i barnens talande. 
 

8.4 Pedagogiska tillämpningar 

Ett övergripande syfte med min studie var att fördjupa kunskapen kring möjlig-
heter att stötta talutvecklingen för barn som har svårt att utveckla ett förståeligt 
tal. I det sammanhanget ser jag begreppen det åtkomliga och det synliga 
uttrycket som ett viktigt resultat.  
 
Alla olika former av uttryckens åtkomlighet och synlighet som barnen visar i sitt 
talande, ger kunskap kring hur de förhåller sig till sitt talande och också kring 
hur vi kan stötta deras fortsatta talutveckling. Barnen visar vad som är nåbart 
och vad som är motiverande för dem att ägna sig åt. Som vuxna kan vi med 
våra pedagogiska insatser möta dem i deras åtkomliga och synliga uttryck och 
där fungera som ledsagare. Barnens eget meningsskapande kan ledsaga oss 
vuxna kring hur vi ska gå tillväga i våra pedagogiska insatser, hur vi kan lotsa 
dem vidare i tal- och språkutvecklingen. Denna lotsning kan beskrivas som en 
strävan att göra allt fler aspekter av talandet åtkomliga för barnen själva.  
 
För att illustrera denna lotsning väljer jag exempel ur det meningsskapande som 
blev synligt för mig hos de fyra barnen i min studie. Barnen visar för mig vad 
som är åtkomligt för dem just nu. För Sofia gör den strukturerade situationen 
talandet i hög grad synligt och åtkomligt. I det friare talandet framstår talandet 
som osynligt och också svåråtkomligt. För att stötta henne till ett åtkomligt 
talande i en friare situation kan man föra in det ”fria samtalet” som en 
strukturerad lek. Att enligt lekens regler berätta för varandra och enligt lekens 
regler förtydliga för varandra kan ge henne strategier att ta med sig till de friare 
samtalen. Jonas visar tydligt att talhastigheten blir åtkomlig för förändring då 
han imiterar någon annans tal. Imitationsövningar framstår som betydelsefulla 
för Jonas möjligheter att få egna kroppsliga erfarenheter av ett tal som flyter 
snabbare. Många imitationserfarenheter tillsammans med en vuxen kan under-
lätta hans möjligheter att utveckla sin egen talhastighet och sitt flyt i talandet. 
Mia tecknar och talar ofta synkroniserat, även om tal och tecken inte har lika 
många stavelser/distinkta rörelser. Ola använder oftast tecknen som 
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startstrategi, men visar också särskilt intresse för formen då tecken och tal följs 
åt. För dem båda ser jag en mycket medveten teckenträning som ett sätt att 
utveckla talandet. Genom att låta de talade ordens rytm bli tydliga i tecknens 
rytm, ökas möjligheterna att de talade ordens stavelsestruktur blir åtkomlig för 
förändring. Tvåstaviga talade ord blir alltså synkroniserade med ett ”tvåstavigt” 
tecknande, så att tecknen kan stötta talandet genom hela ordet och inte bara 
som en startstrategi. Detta innebär givetvis att man i vissa fall får göra våld på 
tecknens normutförande. Syftet skulle i detta fall vara att deras talandes form 
alltmer ska likna normuttalet. 
 
Jag fann strategier i barnens omedelbara talande som jag såg som hindrande för 
dem då det gäller att vidga den individuella omvärlden. Dessa strategier kan 
också beskrivas som att ”något ännu inte är åtkomligt”. Att stötta barnens 
talutveckling betyder även här att hjälpa dem att utveckla och förändra sina 
strategier så att fler aspekter av talandet blir åtkomligt. Utgångspunkten är de 
strategier som barnen använder just nu. Som vuxna har vi idéer om vilken 
kompetens som fungerar för en delad omvärld och för det gemensamma 
samtalet. Genom att ta hänsyn till barnets eget meningsskapande kan vi ta hjälp 
av barnen själva för att få kunskap om hur vi bäst ska ledsaga dem. 
  
I min studie har jag använt ett tidsödande tillvägagångssätt som innefattar 
akustisk analys, något som är praktiskt omöjligt att ägna sig åt i det dagliga 
pedagogiska arbetet. Ett grundläggande pedagogiskt perspektiv som utgår från 
barnens eget meningsskapande ser jag dock inte som strikt kopplat till val av 
analysmetod. Det jag ser som betydelsefullt är grundinställningen, att förstå 
barnens agerande som meningsskapande. Barn har olika förutsättningar för 
talutveckling, både i sin medfödda konstitution och som en följd av de 
erfarenheter de gjort och gör i talandet. Alla barn kan inte utveckla ett lika 
lättförståeligt tal, men min övertygelse är att det för alla barn finns ett nästa steg 
i talutvecklingen. I vår pedagogiska verksamhet kan vi få hjälp av barnen själva 
att definiera detta steg, om vi intresserar oss för och försöker utgå från deras 
eget meningsskapande i talandet. Gibbon et al. (2003) beskriver barn med DS 
som att de ofta är ”resistenta” mot talträning. ”Resistensen” kan också 
beskrivas som att den vuxne inte har lyckats förstå barnets meningsskapande i 
talandet.  
 

8.5 Vidare forskning 

Den situation jag studerade var på många sätt olik en spontan samtalssituation. 
Situationen gav mig möjlighet att veta vad barnen ville säga och jag kunde jäm-
föra barnens talande med det målord jag visste de avsåg att uttala. Situationen 
gav möjlighet till många olika sätt att förhålla sig till sitt talande, men inte till så 
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stor variation vad gäller till exempel enskilda talhandlingars syfte. För att för-
djupa förståelsen av talintentionalitet skulle det vara värdefullt att studera 
talandet i olika situationer, både friare och mer strukturerade. Vad innebär de 
olika sammanhangen för meningsskapandet i talandet?  
 
Jag skulle också vilja göra en liknande studie som i denna avhandling men med 
en akustisk analys även av intonationsaspekter. För både Mia och Sofia fram-
stod intonationen som betydelsefull för meningsskapandet i talandet. Med en 
akustisk analys av intonationen skulle jag komma närmare denna specifika 
aspekt av talandet. 
 
Jag har valt att studera intentionaliteten i talandet hos barn som på olika sätt har 
svårt att utveckla ett förståeligt tal. Jag är också intresserad av att studera 
intentionaliteten i talandet hos små barn utan särskilda svårigheter. Vad blir 
synligt i strategierna i talandet hos små barn som ännu är långt ifrån en vuxens 
kompetens, men som vi antar använder strategier som leder till den delade 
omvärlden och det gemensamma samtalet? Kan det i sådana strategier bli 
synligt något som kan hjälpa oss att utveckla vårt pedagogiska förhållningssätt 
för de barn som behöver stöd i sin talutveckling? 
 
I min studie blev det tydligt att tecken kan vara betydelsefulla för uttryckandet 
på många sätt. Tecknen fungerar som talformare, som startstrategi och som 
reparationsstrategi i min studie. Intressant vore att ur ett intentionalitets-
perspektiv studera hur tecken och tal samverkar i olika individers uttryck, med 
syftet att utveckla pedagogiska redskap för att bättre kunna stötta 
talutvecklingen. 
 
Forskning med ett intentionalitetsperspektiv innebär forskning kring hur 
individen skapar mening. En styrka med ett sådant perspektiv ser jag i att steget 
mellan forskningens resultat och dess pedagogiska tillämpning är kort. 
 

8.6 Slutord 

Många barn, inte bara barn med DS, har svårt att utveckla ett tal som lätt 
förstås av andra. Jag ser ett perspektiv som utgår från det barnen gör i talandet 
som fruktbart för att vi ska utveckla kunskaper både om talandet och om hur vi 
bäst stöttar talutveckling. Genom att vi lär oss mer om olika sätt att skapa 
mening i talandet kan vi utveckla vårt förhållningssätt vilket är en nyckel till 
ytterligare vidgad förståelse av tal och talutveckling. 
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Summary 
In everyday life we talk. Once upon a time we learnt to talk, but we seldom 
reflect upon the fact that we talk when doing it. If we know what to say, we 
normally produce the appropriate sounds without thinking about it. Correct 
sentences flow from our articulatory organs in a seemingly automatic way.  
Even if the message is simple, this is a very complex procedure. Still, we are 
hardly aware of it, as long as people understand what we say. 
 
This thesis presents a study of children’s speech. The children in my study are 
6–7 years of age and they have Down syndrome (DS). Often their speech is 
hard for other people to understand. There is evidence from several authors 
that children with DS have serious difficulty in developing a comprehensible 
speech (e.g. Buckley, 1993; Johansson, 1993, 1995; Lamprecht-Dinnesen, 1998; 
Dodd & Thompson, 2001; Stoel-Gammon, 2003; Hohoff, Seifert, Ehmer, 
Laws, 2004). In Feuerstein’s (1990) opinion, rigid views of the diagnosis cause 
many of the difficulties we observe among children with DS. An improvement 
of the situation would mainly depend upon our ability to change our views. 
Many descriptions of the speech of DS children focus on the differences 
between  children who have DS and those who do not. In my thesis I saw an 
opportunity to study the children’s speech from a different perspective, 
focusing on how the children act when they are speaking.  
 
The aim of this study is to try a way of describing speech and speaking where 
the relation between the speaker and his or her speech is essential. My 
perspective reflects an ambition to conceive the children as active, speaking 
subjects. What will be revealed if I try to comprehend the children’s relation to 
their own speech while they are speaking? 
 
In my thesis, I studied the children in a structured situation where they were 
expected to name pictures of various familiar objects. My attention was directed 
mainly towards their articulation. However, their articulation had to be grasped 
within a wider context. The way the children speak is an integral part of a 
context constituted by the entire situation. Context affects speaking and is 
affected by it. If I want to understand the children as speakers, I must consider 
not only the actual articulation, but other aspects as well. I must consider why 
the children speak and also what they say. 
 
When we speak, we simultaneously employ other means of expression. Non-
verbal manifestations like gestures, facial expressions, posture of the body, and 
glances accompany our speaking. Spontaneously, we amplify what we are saying 
by, for example, looking happy when we have good news. When 
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communicating face to face, non-verbal messages have an impact which may 
even overshadow the spoken message. 
 
In my study I was interested in previous research on children’s speech and 
language development as a starting point for my process to find a new 
perspective. Research on children’s speech and language development is a fairly 
young discipline. Diary studies from the end of the 19th century are often 
mentioned as the earliest form. During the 20th century there was rapid 
development in language development research. 
 
The general trend of research in this area is the shift of focus from particular 
linguistic aspects to a broader view of the contexts in which speech and 
language development take place. This has led to an increasing emphasis on the 
children as creators in their own development. Focus has also shifted from 
common and universal properties to diversity and variation. During periods 
when research looked for generality or universality, little attention was paid to 
variation in individual children’s linguistic competence, or to variation between 
individuals. Later, with a growing interest in individual development, variation 
has become more conspicuous.  
 
Research on children’s speech and language development now covers 
interdisciplinary areas of an increasingly complex nature. Today, research on 
speech development integrates the physical and performative aspects with those 
concerning the structure of speech. The design of our research determines how 
much variation we are likely to discover. According to Wells (1986) we 
traditionally direct our attention towards regularity and generality when studying 
language development, but it is in fact reasonable to focus on variation as well. 
Language development always includes variation and individual patterns. 
 
Leontiev (1975) criticizes the way children’s speech is studied. He refers to 
Vygotskij and argues that speech must be viewed as a speaking activity, i.e. an 
action. Actions are governed by specific aims; hence, they have a dynamic 
structure to serve these aims. To speak is to solve a communication problem. 
He views the speaking activity as subordinated to the various stages of the 
problem-solving activity. According to this view, the speaking itself and its 
development depend entirely on the child’s choice of solving strategies in the 
communicative situation and also on the child’s choice with regard to the 
communicative intention. Hence, it is not sufficient to study the child’s 
speaking, omitting the context (Leontiev, 1975). Bloom and Tinker (2001) claim 
that children have their own motives, wishes, and strategies for finding their 
way in a particular situation. Therefore, the authority of the children themselves 
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must be given a more prominent role in research on speech and language 
development (Bloom & Tinker, 2001). 
 
In the perspective of my study it was interesting to look for individual patterns 
among the children and to find means of observing their strategies in the act of 
articulation. I wanted to start by observing what the children actually do when 
speaking. I was interested in their articulation, and wanted to understand the 
relation between the children and their speech. I was looking for a perspective 
emphasizing speaking as a physical action, where perception, performance, the 
experience of the child, and the child’s understanding would be intertwined 
with each other.  
 

In phenomenology human beings are regarded as always being intentional. The 
common characteristics of phenomenology can be summarized by Husserl’s 
words  “to the things themselves’. The “things” here allude to phenomena as 
they reveal themselves to us. My aim was to study speaking such as it revealed itself 
to the children when they were in the process of speaking. I have focused 
mainly on Merleau-Ponty’s (1973b, 2002) views on speaking. To Merleau-
Ponty, man is an intentional corporeal subject. We create meaning instantaneously, 
both when we perceive and when we act. To be within one’s own speaking is to 
act and perceive both simultaneously and intentionally. Within this perspective 
on intentionality, articulation may be viewed as intentional, even though we 
normally experience it as “automatic”. This seemed to be a fertile perspective 
for studying the aspects of speaking that interested me. I wanted to capture the 
intentionality in the speech and the relation between the speaker and his or her 
speech while speaking.  

 
To obtain concepts for describing the potential for development in the 
children’s speaking, I also employed Werner’s theoretical model for 
development and Vygotskij’s theory of cultural history. Werner’s model is based 
on the child as an acting subject. The development of the child is viewed as the 
continuous expansion of a subjective environment (Werner, 1978). Vygotskij 
emphasizes the child’s motivation for learning in the zone of proximal 
development and the importance of the intersubjective world. He  argues that 
the relation to and the interplay with other human beings are fundamental 
(Vygotskij, 1999a). 

 

What I wished to capture in my study is the children’s intentionality, i.e. to 
make visible how the children speak when they speak. Their speech 
intentionality can be described as their relation towards their own speaking, 
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how their speaking makes its appearance to them. I view the speaking actions 
of the children as an expression of their own creation of meaning. I also view 
the speaking intentionality as an expression of the sedimented experiences of 
speech. In the creation of meaning within the speaking, a potential for further 
development of speech may appear, but also obstacles to development. A 
dialogue with an adult may reveal various aspects of development. 
 
It is not possible to separate the speech intentionality from the other aspects of 
speaking. I view it as embedded in an overlapping intentionality. When the 
child creates meaning in speaking, one has to see it as an expression of an 
intentionality that includes the entire situation. I chose to focus on what 
happens in speaking in relation to the situation as a whole. To get a clear view 
of the child’s speaking, I must understand the totality that embraces it.  
 
I chose to study the speech of four children with Down syndrome. They were 
6–7 years old and were videotaped together with an adult (myself or a parent) in 
a specific situation (while naming pictures of familiar objects). A sound 
recording of the speech was made separately. The children’s speech was 
transcribed phonetically and some of the spoken words were subjected to an 
analysis of the acoustic properties. The words were chosen so as to provide a 
maximum of variation for each child. The main features of the situation were 
noted down. I also entered the purpose of the speech act and the total 
expression. 
 
The acoustic analysis made it possible to study the words at close range. The 
events were interpreted with regard to the context in which they took place. To 
make the information easier to grasp, the spectrograms were simplified to only 
include those aspects where the data was reliable.  
 
The video and my phonetic transcriptions offered me the opportunity to relate 
my acoustic discoveries to the entire speaking of the children during the 
recording sessions. My result was a description for each child focusing on what 
they do when they speak. In my account, I highlight the various strategies in the 
children’s speech activity. In conclusion, I describe how we can understand the 
children’s strategies from an intentional perspective.  
 
The four children all differ individually in their speaking strategies. For two of 
them the structure of the words is within reach for an overall description. One 
of the boys uses short words, and one of the girls often uses words with a fixed 
structure. The other two children, one girl and one boy, show a greater variety 
and their pronunciation is more similar to the “adult” Swedish pronunciation. 
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The boy, however, speaks very slowly. The girl has the greatest variety and the 
most advanced development of pronunciation. 
 
For all four children, speaking clearly appears to be a part of the total 
expression. They all use glances and body movements to emphasize or confirm 
what is being said. Particularly for one girl, the overall prosody appears to be an 
important part of the total expression.  
 
All four, when learning to speak, expressed their first words using manual signs. 
In the study, they clearly show that they have knowledge of signs and that this 
competence helps them in the situation. They understand the manual signs of 
the adult and they use the adult’s signs to find the spoken word. Signs also 
appear to be an important means of communication for two of the children. 
They use signs to express words and make themselves understood. One girl 
synchronizes manual signs and speech. Frequently, her speech is more 
diversified when she simultaneously uses signs. For one boy signs appear to be 
of importance as a “take-off strategy”, helping him to start speaking. For the 
two “sign users” signing differs from speaking insofar as it seems to be a mode 
of expression that is within reach of their directed influence. I cannot see that 
these children attend to spoken words in a similar way. The signs seem to make 
it possible for the two children to reflect upon the expression of their signed 
words. The two other children give attention to the structure of their spoken 
words. They try different pronunciations of the words, and one girl shows that 
she judges and evaluates her own speech, and that sometimes she is dissatisfied 
with “how it sounds”. Moreover, the two “sign users” are not equally capable 
of directing their attention to the spoken words. Instead, they give their 
attention to the structure of the signed word and, from my observations, the 
structure of the spoken word is influenced by that. 
 
The children seem to have various levels of concern as to whether the adult 
actually understands what they say. One of the girls clearly displays that she 
wants to be understood and, of the four children, she is the quickest to notice 
when she fails. She changes her mode of expression by adding manual signs to 
her speech, or turns to her mother to get support with interpretation if I do not 
understand her. The other girl, with speech that is more easily understood, 
appears to be directed towards the overall aspect, the purpose, of the situation. 
She does not seem to care so much if each single utterance is understood. 
 
The children I studied have individual difficulties in developing their speech. 
The various strategies that the children employ in their speaking may be 
described as flexible or rigid, diversified or undiversified. The power of 
flexibility and diversification in relation to other means of expression, and to 
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the dialogue as a whole, is fundamental to their speaking as a conversational 
tool. 
 
Within the child’s total expression there is a part, which, in my opinion, the 
child could reach and develop. In my study, I introduce the terms the accessible 
speech or the accessible expression for that part of the child’s expression. There is 
another part of the expression, the part which I conceive that the child is 
capable of approaching as an object. Here I use the term visibility from Merleau-
Ponty. The terms accessibility and visibility involve the notion of  intentionality; 
the speech is accessible or visible to someone. 
 
What is visible and/or accessible in speaking is influenced not only by the level 
of speech development but also by the speaking they have experienced and by 
what they regard as motivating (in various respects). The visibility and the 
accessibility are influenced by aspects of content and form as well as the 
purpose of the speech act. The embedding context around the dialogue has 
great influence upon the way the speech becomes accessible or visible. 
 
I see several parallel issues between the accessible speech and the zone of 
proximal development. The children show us what is within reach for them. I 
believe that a good starting point for supporting the children’s speech 
development is the point where they reveal an accessible speech. 
 
I see my perspective as a way to ”invigorate the children’s part”, as advocated 
by Bloom and Tinker (2001). To understand the children’s speaking we must 
understand how they understand and create meaning. Knowledge about speech 
development is necessary, but also a humble and understanding attitude 
towards the child and its individual strategies in the act of speaking. 
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Fonetiska tecken som förekommer i texten.    Bilaga 1 
 
 
Tecken för konsonantljud 

 
p 
b 
t 
ʈ som sista ljudet i ordet bort 
d  
ɖ som sista ljudet i ordet bord 
ɾ en ”flap”, ett kort r-ljud, som i ordet bero 
k 
g 
ʔ klusil på stämbandsnivå 
m 
n 
ɳ som sista ljudet i ordet barn 
ŋ ett ng-ljud, som i ordet gunga 
l 
ɬ ett ”tonlöst l”  
ɸ som ett f-ljud uttalat mellan över- och underläpp 
β som ett v-ljud uttalat mellan över- och underläpp 
f 
f ett f-ljud uttalat med underläppen bakom framtänderna                  
v 
θ ett läspljud, uttalas med tungan mellan tänderna 
s 
sʲ ett ”tjockt” s-ljud, mittemellan s och tje 
ɹ ett frikativt r-ljud 
z som ett ”tonande s” 
ʂ som sista ljudet i ordet fors 
ʃ ett ljust sje-ljud 
ҫ ett tje-ljud, som i ordet tjuv 
ɧ ett mörkare sje-ljud 
j 
h 
ɦ ett ”tonande h”, som i ordet behöva 



 
 
Tecken för vokalljud.  
Observera att barnen i studien ibland uttalar vokalernas ”korta” kvaliteter långa, t. ex då 
ordet bil uttalas [bɪː].   
 
        Vokalkvalitet som i ordet 

i vit 
ɪ vitt 
Y fyr 
ʏ nyss 
e hel 
ɛ häl 
ø hög 
œ hör 
ʉ hus 
ɵ hund 
ə som sista ljudet i ordet pojke 
u sol 
ʊ ost 
ɔ boll 
ɑ hal 
a hall 
 
           Övriga tecken 

ː markerar att ljudet är långt 
˜ markerar att ljudet är nasalt 
˚ markerar att ljudet är avtonat, dvs. tonlöst 
ʰ ett svagt h-ljud  
ˡ markerar akut accent, som i ordet huset (och i ordet anden, dvs. fågeln) 
ˣ markerar grav accent, som i ordet bada (och i ordet anden i flaskan) 
tʰ aspiration efter t-ljudet 
nʰ ett n-ljud med inslag av h 
 



Bilaga 2 
 
Svenskans    
Konsonantfonem Vanliga uttalsvarianter, med exempelord 
 

/p/  [p]   spis [pʰ] pik     

/b/  [b]   boll    

/t/  [t]  stol  [tʰ] tal  [ʈ]  bort     

/d/  [d]  dörr [ɖ] bord      

/f/  [f]  fil    

/s/  [s]  sol [ʂ]  fors    

/ҫ/  [ҫ]  kär    

/ɧ/  [ɧ]  [ʂ]  [ʃ] sjuk   

/v/  [v] vek    

/k/  [k]  sko [kʰ] ko    

/g/  [g]  gå    

/j/  [j]  jul    

/r/  [r]  [ɹ]  ros    

/l/  [l]  liv [ɭ]  sorl    

/h/  [h] hus  [ɦ]  behöva     

/m/  [m]  mat    

/n/  [n] nos  [ɳ] barn   [ŋ] enkom      

/ŋ/  [ŋ]  säng 

 
 
 
 
 
 
 



Svenskans  
vokalfonem  Vanliga uttalsvarianter, med exempelord 
 
/i/  [iː]   vit  [ɪ]  vitt 

/y/  [yː]  syl [ʏ]  bytt 

/e/  [eː]  hel [e]  hett 

/ø/  [øː]  hög [ø] höll 

  [œː] hör [œ] förr 

/ɛ/  [ɛː]  häl  [ɛ]  hälsa 

  [æː] här [æ] härva 

/u/  [u]   sol [ʊ]  ost 

/o/  [o]   mål [ɔ]  boll 

/a/  [ɑ ]  tal [a]  tall 

/ʉ/  [ʉː] hus [ɵ]  hund 



      Bilaga 3 
 
Fonetiska  termer 
 
aspirationsfas En hörbar luftpuff då avspärrningen i tonlösa klusiler, som k, 

släpps.  
 
assimilation Assimilationer i barns tal innebär att uttal av enskilda ljud i ord 

påverkas av den omgivning de står i. Ett exempel på assimilati-
on är då ordet docka uttalas som ”gocka”. Processen här kan 
beskrivas som att uttalet av d-ljudet har ”påverkats” av k-ljudets 
artikulationsställe.  

 
bilabial Bilabiala konsonanter artikuleras mellan över- och underläpp, 

t.ex. svenskans m- och b-ljud. 
 
dental  Dentala konsonanter artikuleras med tungspetsen eller främre 

delen av tungan mot övertändernas baksida. Svenskans n- och t-
ljud kan artikuleras dentalt. 

 
dental-alveolar Alveolara konsonanter artikuleras med tungspetsen något längre 

bak än dentala ljud. n- och t-ljudet kan artikuleras dental-
alveolart såväl som dentalt. 

 
fonem  Språkljud, talspråkets minsta betydelseskiljande enhet. 
 
fonetik  Läran om det talade språket, läran om talljud 
 
fonologi  Läran om hur ljuden fungerar i språket, läran om språkljud  
 
formant Förstärkta frekvenser, ger karakteristisk klangfärg åt olika 

språkljud, särskilt vokaler.   
   

frikativa Frikativa konsonanter bildas genom att luftströmmen förträngs 
så att ett brusljud uppstår, t.ex. svenskans s- och f-ljud. 

 
främre-bakre Vokaler indelas bl.a. efter hur långt fram eller bak i munnen 

som avståndet mellan tungrygg och gomtak är som minst. 
Främre vokaler är t.ex. i och e. Bakre vokaler är o och å.  

 
glottis  Stämbandsspringan. 
 
glottal Glottala konsonanter artikuleras på stämbandnivå, t.ex ljudet [h] 

och även den glottala klusilen [ʔ]. 
 
hårda gommen, palatum Palatala konsonanter artikuleras med tungryggen mot hårda 

gommen, t.ex. svenskans j-ljud.  



inter-dentalt  Interdentala konsonanter artikuleras med tungan mellan över- 
och undertänder, som vid ett läspljud, [θ]. 

 
intonation  Talets tonhöjdsförlopp, talets melodi. 
 
K  Konsonantljud. 
 
kirem Teckenspråkets minsta betydelseskiljande enhet, kan t.ex. vara 

handform. 
 
klusil Klusiler artikuleras genom att luftströmmen stängs av och sedan 

hastigt släpps på igen, t.ex. svenskans b- och k-ljud.  
 
labial Labiala konsonanter artikuleras vid läpparna, t.ex svenskans m-

ljud, och även f-ljudet (som är labiodentalt). 
 
labiodental Labiodentala konsonanter artikuleras med övertänderna mot 

underläppen, t.ex svenskans f- och v-ljud. 
 
lateral Laterala konsonanter uttalas med fri väg för luften vid sidan av 

tungan, t.ex. svenskans l-ljud. 
 
morfem Språkets minsta betydelsebärande enhet. Morfemet kan bestå av 

ett ord eller del av ett ord, t.ex. en ändelse som signalerar plural. 
Ordet bilar innehåller två morfem. 

 
nasal Nasala ljud artikuleras genom näshålan Konsonanterna m, n 

och ŋ är nasala. Andra ljud, som till exempel vokaler, kan också 
uttalas nasalt Det markeras då i fonetisk transkription med    ̃  
över tecknet. 

     
neutralvokal Vokal som uttalas med ”neutral” artikulation, som sista vokalen 

i ordet pojke.  
  
ocklusionsfas Den första fasen i artikulationen av en klusil, den fas då 

luftströmmen stängs av och trycket byggs upp 
 
palatal Palatala konsonanter artikuleras med tungryggen mot hårda 

gommen, t.ex svenskans j-ljud. 
 
prosodi  Tids-, intensitets- och tonhöjdsaspekter i talandet 
 
reduktion Reduktioner i barns tal innebär att segment eller stavelser 

utelämnas jämfört med normuttalet, t.ex. då elefant uttalas som 
”fant” eller då sko uttalas som ”ko”. 

 



rundning Vokaler kan artikuleras med olika läpprundning. i-ljudet har 
orundade läppar, y- och u-ljudet har rundade.  

 
segment  Vokal eller konsonant. 
 
stopping Stopping i barns tal innebär att konsonanter som i normuttalet 

inte är klusiler, uttalas klusilt, t.ex. då ordet fisk uttalas ”tisk”. 
 
särdrag Egenskap hos fonem som skiljer två fonem åt, t.ex. är draget 

tonande-tonlös det särdrag som skiljer fonemen /b/ och /p/ 
åt. 

  
tonande ljud Ljud som uttalas med stämbandston, vokaler och tonande 

konsonanter som m och l. 
  
tonlösa ljud Tonlösa konsonanter uttalas utan stämbandston, t.ex. s och f. 

Ljud som vanligen är tonande kan också uttalas tonlöst. Det 
markeras då i fonetisk transkriptionen med en liten ring ˚ över 
eller under tecknet. 

  
tremulant Tremulanter artikuleras genom snabba växelvisa avspärrningar 

och öppningar av passagen för luftströmmen, så snabba så att 
vibration uppstår. Svenskans r-ljud kan uttals tremulerat. 

 
V  Vokalljud. 
 
velum, mjuka gommen  Den bakersta mjuka och rörliga delen av gommen. Med hjälp av 

rörelser i velum kan luftströmmen styras genom näs- eller 
munhåla.  

 
velar Velara konsonanter artikuleras med tungryggen mot mjuka 

gommen, som t.ex. svenskans k- och g-ljud. 
 
öppningsgrad Vokaler artikuleras med olika öppningsgrad. i och o är slutna 

vokaler, a är öppen. 





 
      Bilaga 4 
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Talandet som levd erfarenhet

I denna avhandling studeras fyra barns tal och talande ur ett fenomenologiskt perspektiv. 
Barnen i studien har Downs syndrom (DS). Många barn med DS har svårt att utveckla 
ett tal som lätt förstås av andra. I beskrivningar av deras tal uppmärksammas ofta det 
som betraktas som avvikande, det som skiljer dem från barn utan DS. 

Syftet med denna studie är att pröva att beskriva talandet genom att utgå från hur barnen 
gör då de talar, då de formar tal. De fyra barn som deltog videofilmades då de samta-
lade med en vuxen i en strukturerad situation (en talscreenings-situation). Barnens tal 
transkriberades och analyserades också akustiskt, för att de artikulatoriska händelserna 
i talandet skulle bli åtkomliga för närmare studium. 

Barnens handlingar i talandet, deras strategier då de artikulerar tal, beskrivs som ett 
uttryck för vars och ens intentionalitet i talandet. Genom sitt agerande i talandet visar 
barnen vad i uttrycket som är synligt för dem och möjligt för dem att rikta sig emot och 
också vad som är åtkomligt för förändring och utveckling. 




