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SAMMANFATTNING
Syftet med följande studie var att beskriva interaktionella mönster i en familj med två 
barn som stammar. Familjen filmades sju gånger under måltidssituationer. Den 
teoretiska utgångspunkten är en etnometodologisk syn på deltagares egna metoder och 
praktiker att organisera sina gemensamma sociala aktiviteter. Studien använder 
Conversation Analysis (CA) som analysmetod för att undersöka interaktionella mönster 
i familjen. Studien har undersökt barns samtalsturer med stamningssekvenser, samt hur 
personer i samtalssituationen responderar på dessa i olika samtalskontexter och med 
vilka praktiker. Praktikerna som har belysts är upprepning, ifyllnad och inväntan. 
Upprepningar tycks kunna ha till funktion att uppnå förståelse. Ifyllnad förekommer vid
stamningssekvenser där informationen är tillräcklig för att göra en ifyllnad. Inväntan 
förekommer vid stamningssekvenser där informationen inte är tillräcklig för att fylla i 
eller föreslå en tolkning. Studien visar även på topikstrukturens påverkan på 
responspraktiker, närmare bestämt bristen på respons på stammade turer som utgör 
försök till ämnesbyte.

Nyckelord: Stamning, Conversation Analysis, upprepning, ifyllnad, inväntan, 
topikstruktur
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ABSTRACT
The purpose of this study was to describe interactional patterns within a family with two
children who stutter. The family was filmed seven times during meals. The theoretical 
background is an ethnomethodological view on the participants own methods and 
practices to organize their mutual and social activities. The study uses Conversation 
Analysis (CA) as a way to examine the interactional patters within the family. This 
study has examined children’s stuttered utterances and how other participants respond 
to them in different contexts, and by which practices. The practices that have been lifted
are waiting, filling and repetition. Repetition seems to have the function to reach 
understanding between the participants. Filling occurs in stuttered sequences where 
enough information is given to do so. Waiting occurs where not enough information has
been given to produce a new utterance. The study shows the influence of topical 
structure on practices, specifically the lack of response on stuttered turns when 
functioning as a way to shift topic.

Keywords: Stuttering, Conversation Analysis, waiting, filling, repetition, topic structure
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1. Bakgrund

Viljan och förmågan att tala och kommunicera är centralt för människan. Vi använder 
talet för att kommunicera och förmedla information, tankar och känslor, men språket har
även en stark social funktion (Heritage, 2010).

1.1. Stamning

Stamning kan manifesteras på olika vis i talet. Det kan förekomma som upprepningar av
ord, stavelser eller fraser, så kallade repetitioner. Stamning kan även vara förlängningar 
av ljud, exempelvis ”ssssssssoffa”. Stamning kan även förekomma som blockeringar i 
talet. Dessa visar sig genom att en person fastnar på ett ljud som i till exempel det 
inledande [b] i blomma, b-lomma. Kombinationer av dessa olika typer av stamning är 
vanligt förekommande hos en och samma person. Det är vanligt att personer som 
stammar har så kallade bisymptom som är associerade med stamningen. Bisymptomen 
kan vara medrörelser som till exempel ökad muskelspänning eller blinkningar. Ibland 
kan medrörelser användas som en startfunktion för att få igång talet. Vissa personer som
stammar utvecklar undvikandebeteenden för att inte behöva stamma. Detta kan vara att 
inte prata alls, byta ut ord, eller omformulera sig (Hartelius et al, 2008 s. 433-434). 

Denna studie använder sig av samlingsbegreppet stamningstillfälle för dessa olika typer 
av stamning. En tur med ett eller flera stamningstillfällen kallas här stamningstur.  
Stamning är inte i transkriptionerna specifikt markerat med någon symbol. Att stamning
förekom kan utläsas från transkriptionen.

1.1.1. Definition och förekomst
Vanligt förekommande siffror är att cirka 1 % av den vuxna befolkningen stammar, och 
att cirka 5 %  någon gång i sitt liv stammat (Hartelius et al, 2008. s 435).  Definitionen 
enligt ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 
hälsoproblem (2011), lyder: ”Karaktäriseras av återkommande repetitioner eller 
förlängningar av ljud, stavelser eller ord, eller av återkommande uppehåll eller pauser 
som avbryter den rytmiska talströmmen. Problemet bör klassificeras som störning bara 
när svårighetsgraden påverkar talfärdigheten.” Stamning definieras alltså av ICD-10 
utifrån hur det manifesteras, och inte utifrån orsak. 

1.1.2. Tidigare forskning
Det bör understrykas att det historiskt sett har funnits mängder av teorier om stamning, och 
följande är ett urval av dem. Det har föreslagits flertalet teorier om orsaken till stamning. 
Alm (1995, s. 30-43) beskriver flertalet traditionella teorier om stamning och delar upp dem
i två kategorier; stamning som ett meningsfullt beteende och stamning som avbrott i 
talprocessen. Med stamning som meningsfullt beteende avses här stamning som operant 
beteende, det vill säga att stamningen är inlärd; stamning som en närmande-undvikande 
konflikt, idén om att talrädsla står i fokus; psykodynamiska och psykoanalytiska teorier, det 
vill säga betoning på att omedvetna drifter är orsak till stamning. Alm menar att det 
gemensamma för ovanstående teorier är att de påstår att stamning fyller en funktion, och att 
orsaken inte kan ses som ett fel i talprocessen. Teorierna som ser stamning som ett avbrott i 
talprocessen belyser neurologiska orsakssamband, bland annat hur höger och vänster 
hjärnhalva samverkar.  Intresset för hjärnans roll i stamning har idag vuxit sig allt starkare 
(Alm, 1995, s. 44). I och med utvecklingen av hjärnavbildningsmetoder, exempelvis 
magnetröntgen av hjärnan i realtid ökar kunskapen om neurologiska samband till stamning. 
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1.1.3. Stamning och interaktion
Det finns en tradition inom logopedi att ge råd till föräldrar om deras talstil i umgänget 
med sina barn för att underlätta flytande tal (Nippold & Rudzinski, 1995). Dessa kan till
exempel vara att ge naturlig ögonkontakt, att låta barnet tala klart när barnet stammar 
och att turas om att prata och lyssna 
(http://www.stamning.se/fakta/barn_o_foraldrar.html). Enligt Bernstein (2004) har det 
inte kunnat visas att modifikation av föräldrars talstil är flytskapande hos barn. Guitar et
al (1992) fann däremot i sin fallstudie att ett barns stamning minskade i samband med 
att mammans talhastighet sjönk, men inget orsakssamband till detta fenomen har 
klarlagts. Yaruss och Reardon (2002) anser att behandling av stamning bör ses i ett 
helhetsperspektiv. Det vill säga att man ser till alla komponenter av kommunikation och
interaktion, så som pragmatik och omgivningens påverkan. Den kvalitativa forskningen 
om interaktion hos personer som stammar är tämligen knapphändig. Detta innebär att 
många fenomen ännu inte har studerats. Således behövs mer kvalitativ forskning för att 
utforska fler fenomen som leder till en mer komplett helhetsbild (Tetnowskij & Damico,
1999).

En behandlingsmetod för stamning som fokuserar på interaktion mellan barn och 
föräldrar är Parent Child Interaction (PCI). Metoden använder sig av videoinspelningar 
av interaktionen mellan barn och föräldrar. Med videoinspelningarna som stöd försöker 
logopeden uppmärksamma föräldern vad som främjar flytande tal (Blomgren, 2013).   
Studier har visat att metoden kan ge mycket individuella resultat (Millard et al, 2008). 

Få studier om stamning och interaktion har gjorts i hemmiljö. På grund av detta finns 
det behov och intresse för att studera ämnet närmre. Den aktuella studien undersöker 
interaktion i en familj i hemmet under måltidssituationer. 

1.2. Etnometodologi

Etnometodologi (EM) har sitt ursprung i sociologin. EM syftar till att undersöka och 
identifiera vilka vardagliga praktiker människor tillsammans använder sig av för att 
konstruera och upprätthålla social ordning. Enligt Norrby (2004, s. 30) kan EM 
översättas som kulturspecifik metodologi. Detta innebär att EM studerar hur 
medlemmar i en specifik kultur gemensamt konstruerar verkligheten genom samtal, 
resonemang och med hjälp av vardagskunskap om den egna kulturen. Till skillnad från 
tidigare sociologiska synsätt menar EM att oordning är normaltillståndet, och att 
ordning skapas gemensamt av medlemmarna nedifrån och upp, det vill säga utifrån ett 
mikroperspektiv (Norrby, 2004, s. 30-31).

1.3. Conversation Analysis

Conversation Analysis (CA) är en samtalsanalytisk metod. CA har sina rötter i EM och 
utgår från dess grundläggande idéer om att medlemmar gemensamt skapar och 
upprätthåller en verklighet. Ibland används termen Ethnomethodological Conversation 
Analysis, EMCA, för att förtydliga vilket synsätt samtalsanalysen utgår ifrån. Metoden 
innebär att samtal spelas in och transkriberas. Den efterföljande analysen syftar till att 
finna mönster i medlemmarnas gemensamma praktiker i samtalet, det vill säga en 
analys på mikronivå (Sidnell, 2010, s. 20-35). För att identifiera dessa gemensamma 
praktiker analyseras samtalet med en objektiv ingång enligt CA. Detta innebär att 
analysen enbart utgår från vad som finns tillgängligt i det insamlade materialet. Norrby 
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(2004, s. 31) beskriver Heritages (1989, s, 241) fyra grundläggande antaganden om 
interaktion:

1. All interaktion är strukturerad.
2. Alla bidrag till interaktionen – t.ex. ett yttrande i ett samtal – är såväl 

kontextberoende som kontextförnyande.
3. Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan således avfärdas

som irrelevant, slumpartat eller felaktigt.
4. Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, ”äkta” 

interaktion.

I litteraturen saknas studier som undersöker interaktionsaspekten av stamning. 
Tetnowskij och Damico (1999) förespråkar att fler kvalitativa studier av stamning görs, 
och lyfter specifikt CA som lämplig metodik för detta. 

Nedan presenteras centrala begrepp inom CA (Sidnell, 2010).

1.3.1. Turtagning
Turtagning är den mest uppenbara och grundläggande strukturen för ett samtal (Sidnell, 
2010, s. 36). Turtagning är fördelningen av samtalsturer. En samtalstur kan vara allt från
ett ljudande till en längre utsaga. En samtalstur kan även kallas turkonstruktionsenhet, 
TKE. Mellan turerna uppstår utrymme där skifte av talare kan ske, ofta kallat transition 
relevance place, TRP (Norrby, 2004, s. 98). En TRP bör inte ses som enbart ett avbrott i
talströmmen, utan som en enhet med funktion i turtagningen. En TRP markeras ut av 
den talare som för tillfället håller samtalsturen, exempelvis med prosodiska inslag eller 
kroppspråk. 

För transkriptionskonventioner, se bilaga 1.

Nedan följer ett exempel på turtagning ur ett samtal (Norrby, 2004, s. 97-102):

01 Bi:  skulle denna också (.) fram Ragnhild?
02 B:   ja den tänkte jag vi kan ha sen

I exemplet ovan kan vi se hur samtalsdeltagare 1 gör en grammatisk markör i form av 
ett frågeformat yttrande för att skapa en TRP.

Nedan följer ett exempel på turtagning med en person som stammar ur Hedberg et al., 
(2010):

01 B3: ja men nu alltså då var alltså du arton år på
02       världskongressen
03 A3: nä  tj  tjuå   (0.6) [ (0.4)      ]  tjuå(.)tta år >>
04 B3:                          [tjuåtta     ]  
05 A3: >> [blir det ja] eftersom jag va [tjuå(.)tta]
06 B3:        [a okej de ]                  [ja ja       ] du är
07      äld de e sant    

I exemplet ovan ser vi stamningsdata från person A3 på rad 03. Person B3 fyller fyller i 
förväntat svar från A3 på rad 04 med [tjuåtta]. Detta är alltså ett exempel på hur 
stamning kan påverka interaktionen i ett samtal.
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1.3.2. Första- och andradrag
Inom CA talar man om första- och andradrag som tillsammans bildar ett närhetspar, ett 
begrepp myntat av Sacks och Schegloff. Detta innebär att den aktuell handlingen  
(förstadraget) skapar en förväntning på en besvarande handling (andradrag). Hur turer 
fördelar sig i exempelvis första- och andradrag benämns inom CA som sekventiell 
organisation (Goodwin, 1990). Detta innebär att två samtalsturer utgör ett slags 
replikskifte. Typiskt exempel på första och andra drag är fråga- svar (Bockgård, 2010). 

1.3.3. Tredjedrag
Tredjedraget används som respons på ett andradrag. I tredjedraget kan 
samtalsdeltagaren godkänna eller underkänna yttrandet i andraposition. Tredjedrag kan 
förekomma där det är relevant med respons på andradraget (Bockgård, 2004, s.172). 

Exempel på tredjedrag ur Bockgård (2010):

01 1-> Sa: ja de ä sånn där °eh (v)eh::[:
02 2-> In: jo de va ja      [vita [ja.
03 3-> Sa:            [vite blommer¿

1.3.4. Överlappande tal
Vanligtvis är det bara en talare i taget som har turen, men överlappande tal förekommer 
ofta och utgör en integrerad del i turtagningsorganisationen. Vid överlappande tal 
tenderar dock samtalsdeltagarna att söka sig till den grundläggande strukturen med en 
talare i taget. Överlappande tal kan ha skilda funktioner. Det kan exempelvis vara 
försök till avbrott eller i form av uppbackningar (se nedan).  Det går att dela in 
överlappande eller samtidigt tal i det tal som sker vid en turgräns och tal som sker under
någons pågående tur. När en talare tar turen vid en TRP sker detta utan att det ses som 
ett försök till avbrott. Ibland kan även en samtalsdeltagare missbedöma situationen vid 
en möjlig turbytesplats och ta turen trots att den första personen fortsätter att tala, vilket 
då resulterar i överlappande tal. Ibland kan flera deltagare göra anspråk på turen vid en 
TRP så att mer än två personer talar samtidigt och konkurrerar om 
interaktionsutrymmet,  vilket kan göra det svårt att urskilja vem som säger vad och vad 
den talar om. Skillnaden mellan överlappande tal vid turgräns och under pågående tur 
kan även beskrivas som turövertagande och icke turövertagande (Norrby, 2004, s. 126-
139). 

1.3.5. Uppbackningar
När en talare har ordet är det vanligt att de andra deltagarna visar att de inte gör anspråk 
på turen genom exempelvis uppbackningar. Exempel på uppbackningar är yttranden så 
som ”mm” och ”ja”. Dessa har till funktion att föra samtalet vidare. Uppbackningar kan 
förekomma både vid turgränser eller samtidigt som någon annan talar. (Norrby, 2004, s.
131-132)

1.3.6. Reparationsorganisation
Sidnell (2010, s.110) beskriver reparation som en uppsättning praktiker för att 
kommentera och lösa eventuella kommunikativa problem gällande att tala, att höra och 
att förstå. Reparation kan initieras av den som för tillfället talar eller av övriga 
samtalsdeltagare. Reparationen kan utföras av alla som medverkar i samtalet. 
Reparationssekvensen innehåller en problemkälla, ett reparationsinitiativ samt själva 
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reparationen (Henricsson, 2008). Exempelvis kan en problemkälla vara en 
stamningssekvens. Ett exempel på reparationsinitiativ kan vara en kontrollfråga för att 
uppnå förståelse vilket sedan kan leda till en reparation. Ett exempel på reparation ur 
Sidnell (2010, s. 111), där en talare gör en reparation av ett eget yttrande: ”uh Fri:-on 
Sund[ay?”.

1.3.7. Ifyllnad
Ifyllnad sker när andradraget fullföljer en ofullständig syntaktiskt struktur. Man skiljer 
på föranledda och icke-föranledda ifyllnader. Vid en föranledd ifyllnad visar personen 
som har turen att den på något vis har svårigheter att uttrycka sig, och en icke-föranledd 
ifyllnad uppstår spontant. Den vanligaste funktionen hos en ifyllnad är då att den andra 
deltagaren hjälper den första deltagaren med att ge den förväntade språkliga 
formuleringen. Ifyllnader kan även fungera som uppbackningar (Bockgård, 2004, s. 92).

Exempel på föranledd ifyllnad ur Bockgård (2004, s. 95):

01 A: 1-> [och han (.) <han =eh bo:r (.) i:eh:>
2 B: 2-> °°gamla [stations°h[uset.]
3 A: 3->         [((knarr))][gamla] eh (.) station,

1.3.8. Lucklämnande fråga och luckifyllande svar
Ett luckifyllande svar sker då en annan samtalsdeltagare har gjort ett förstadrag som inte
är syntaktiskt fullbordat. Detta kallas då en lucklämnande fråga, och den första 
deltagaren förväntar sig då en fortsättning. När den andra deltagaren har fyllt i med ett 
svar har en samkonstruktion skett (Bockgård, 2010).

Exempel på lucklämnande fråga och luckifyllande svar ur Bockgård (2010):

01 1-> In: dåm andra, potatisen dä kalla en för?
02 2-> Sa: .h (.) jolpära
03 3-> In: juss dä, en sjiljer mellan

1.3.9. Fördröjd komplettering
En fördröjd komplettering är ett sätt att fullborda sin sats när någon annan 
samtalsdeltagare har flikat in med en ifyllnad. Den första samtalsdeltagaren kan då 
antingen godkänna den andra samtalsdeltagarens ifyllnad med exempelvis en 
upprepning, men även underkänna ifyllnaden med att säga någonting annat (Lerner, 
2004). 

Exempel på fördröjd komplettering ur Lerner (2004):

Ken: insteada my grandmother offering him a drink, of beer 
she'll say [ wouldju-

Louise: [wanna glass milk? [ Hehhh
Ken:         [no. Wouldju like a little 

bitta he'ing?

1.3.10. Topikstruktur
Inom CA har man främst fokuserat på att studera hur strukturella aspekter så som 
topiknominering (ämnesintroduktion) och topikutveckling (ämnesetablering) går till i 
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samtal. Det kan i analysen av vardagliga samtal självklart vara svårt att se exakt var ett 
ämne börjar och var ett annat slutar, det vill säga att gränserna kan vara relativt otydliga.
Då ett ämne går över till ett annat sker ett ämnesbyte.Man kan skilja på två typer av 
ämnesbyten, stegvisa respektive gränsmarkerade. Generellt sägs det att formella samtal 
präglas av fler gränsmarkerade ämnesbyten, medan informella vardagliga samtal 
innehåller fler stegvisa ämnesbyten. När samtalsdeltagare har ett gemensamt fokus på 
ett ämne, och någon deltagare vill byta ämne, måste de lägga ner interaktionellt arbete 
på detta. Det krävs ofta att kommentaren associerar till något, eller utgår från något, 
som sägs i samtalet för att det ska accepteras som ett relevant försök till ämnesbyte 
(Norrby, 2004. s. 140-170). 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att beskriva interaktionella mönster i en familj med barn som 
stammar.

I studien undersöks följande frågeställningar:
 Vilka gemensamma praktiker för hantering av turer med stamningssekvenser 

kan observeras i familjens interaktion?
 Vad har den lokala sekventiella organisationen av samtalsbidrag i samband med 

stammade turer för påverkan på response?
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3. Metod

3.1. Datainsamlingsmetod

Studien genomfördes med videobaserad interaktionsanalys. Samtalsmaterialet samlades 
in genom att videoinspela vardagliga samtalsaktiviteter hemma hos en familj där två av 
barnen stammar. Valet att göra videoinspelningar motiverades med att det då kan 
undersökas hur talspråkliga och kroppsbaserade kommunikativa handlingar samspelar 
på en detaljerad nivå. 

3.2. Urval av deltagare

I studien undersöktes interaktionen mellan barn som stammar och deras familj. Trots att
barn inte kan ge sitt samtycke, är deras deltagande centralt för studien. 
Försökspersonerna rekryterades genom en logopedmottagning och stamningsdiagnos 
har ställts av legitimerad logoped. Exklusionskriterierna var att ingen känd 
hörselnedsättning eller språkstörning som påverkar kommunikation ska finnas hos 
barnen som stammar. 

3.3. Deltagare

I studien medverkade en familj på fem personer, två föräldrar och tre barn. Modersmål 
är svenska. Legitimerad logoped har ställt stamningsdiagnos hos två av barnen, 
”Nathalie” och ”Lionel”. Ingen känd hörselnedsättning eller språkstörning som påverkar
kommunikation förekom hos barnen som stammar. Försökspersonerna rekryterades 
genom logopedmottagning. Båda barnen som stammar har genomgått 
logopedbehandling.

Nathalie, 3 år
I videoinspelningarna präglades Nathalies stamning främst av repetitioner och 
förlängningar men det förekom även blockeringar. Nathalie stammade genomgående, 
men det finns även flytande sekvenser. 

Lionel, 10 år
Lionels stamning består främst av repetitioner med inslag av blockeringar. Lionel 
stammar inte lika frekvent som Nathalie, utan har betydligt fler flytande sekvenser.

Övriga deltagare är mamma, pappa och storasyster Isabella. Alla namn är fingerade.

3.4. Procedur/material

Familjen filmades i hemmet under måltidssituationer vid sju olika tillfällen. Författarna 
tillhandahöll familjen med en digital videokamera. Kameran placerades vid matbordet 
av föräldrarna och en digital diktafon för ljudupptagning placerades mitt på bordet. För 
varje inspelningstillfälle användes ett nytt videoband (MiniDV). Banden klarar 
maximalt 60 minuters inspelning. Författarna var inte närvarande vid inspelningarna. 
Kamera lånades av Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet. 
Redigering av inspelade data bestod enbart av komprimering av videoinspelningarna. 
Insamlad data uppgick till sammanlagt 158,5 minuter fördelat på sju band. Bandens 
längd varierade från ca 15-28 minuter per band. Inspelningarnas kvalitet och lämplighet 
för analys är god, samtliga deltagare syns och hörs. 
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Författarna grovtranskriberade allt material både enskilt och gemensamt. Samtliga 
stamningssekvenser har markerats. Fintranskription gjordes både enskilt och gemensamt
på utvalda stamningssekvenser och kringliggande turer. Typsnittet som används i 
transkriptionerna är Courier New eftersom alla tecken då blir lika breda, vilket 
underlättar att synkronisera överlappande bidrag vertikalt mellan rader i transkriptionen.
De tillfällen som valdes ut för transkription är de där det förekom stamningssekvenser 
och där det går relativt bra att urskilja vem som säger vad och vad de säger. Alla raderna
är numrerade för att lätt kunna hänvisa till olika yttranden i transkriptionen. 
Numreringen har alltså inget med turer att göra. Båda författarna hjälptes åt kring 
otydliga delar i samtalen, vilket exempelvis kan vara där det förekom mycket samtidigt 
tal eller där det är mycket bakgrundsljud. Kroppsliga resurser transkriberades när dessa 
tydligt  påverkade kommunikationen, exempelvis där blick användes som ett sätt att 
visa vem man talar till eller visa bekräftelse/samförstånd, eller där gester användes som 
ett sätt att kommunicera. En transkriptionskonvention har bifogats som bilaga. Där listas
och förklaras alla symboler som författarna har använt sig av i transkriptionen. 

3.5. Analysmetod

Det insamlade materialet analyserades av båda observatörerna tillsammans. Analysen 
gjordes med hjälp av både transkriptionerna och videoinspelningarna. Analysen syftar 
till att undersöka hur stamning hanteras av barn och föräldrar tillsammans. Detta med 
avseende på samtalsdeltagarnas verbala och ickeverbala aktiviteter, och på samtalets 
sekventiella organisation. I analysen användes en samtalsanalytisk metod i enlighet med
de principer som utvecklats inom Conversation Analysis (Sidnell, 2010). Resultaten 
presenteras i form av utdrag ur transkriptionerna med efterföljande analys av materialet.
Analysen har bara behandlat Nathalies stamingssekvenser. Lionels stamningssekvenser 
valdes bort ur Analysen då hans stamning inte tycks ha tydlig påverkan på 
interaktionen. 

3.6. Forskningsetiska överväganden

Studien medför risker för integritetsintrång då datainsamlingen sker i deltagarnas hem. 
Författarna följer dock sekretesslagen och allt råmaterial förvaras i ett låst skåp 
(Vetenskapsrådet, 2011).  Kodning av namn har även skett för att hindra att materialet 
kan härledas till försökspersonerna. Denna studie leder inte till någon direkt nytta för 
forskningsdeltagarna. 

Muntlig information gavs av samarbetande logoped vid rekrytering av försökspersoner. 
Skriftlig information gavs av författarna i samband med att kamerautrustning lämnades. 
Informationen innehöll syftet med forskningen, studiens metoder och information om 
sekretess, se bilaga 2. Föräldrarna gav skriftligt samtycke till att delta i studien, se 
bilaga 3. Ingen tidigare kontakt mellan författarna och försökspersonerna har 
förekommit. Försökspersonerna informerades om att Uppsala Universitet är 
forskningshuvudman och att kontaktpersoner är David Eklund och Helena Rommel. 
Försökspersonerna informerades även om att deltagandet i forskningen är frivilligt och 
att de när som helst under studien kan välja att avbryta sin medverkan. Ingen ersättning 
har utgått till deltagarna, men en liten symbolisk gåva gavs till familjen efter 
deltagandet i studien.
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4. Analys

Presentationen av analysen disponeras enligt följande: Under varje rubrik presenteras 
flera exempel. Dessa exempel behandlas var för sig i analysen. Varje rubrik avslutas 
med en sammanfattande analys.

Nedanstående exempel (1-7) kommer att belysa olika former av upprepningar. Dessa 
upprepningar finns alla i anslutning till ett stamningstillfälle men inte nödvändigtvis i 
direkt anslutning. Formen och funktionen på upprepningarna varierar. 

4.1. Upprepning som responsiv praktik 

Nedanstående inledande exempel kommer att belysa upprepning som en generell 
praktik att bekräfta, som är relativt vanlig i materialet.

Exempel 1: I exemplet samtalar hela familjen kring vilka färger deras klädesplagg har. 

1 Pappa: vad har Isabella då
2 Nathalie: em:::[::::::]  de- de-de- r:: em (.) [ vitt]
3 Lionel:         [°rosa°]                           
4 ?:     [svart]
5 Mamma: ne den e inte vit den är r::: (1.0) som du sa
6 Nathalie: em rosa
7 Mamma: [rosa]
8 Pappa: [rosa] va de x

På rad 2 svarar Nathalie på pappans fråga och inleder med en längre stamningstur. I 
responsen på Nathalies svar på rad 5 invänder mamman först mot att plagget är vitt, för 
att sedan ge Nathalie en ledtråd till den rätta färgen genom att ljuda det första ljudet i 
ordet rosa, ”r:::”. I Nathalies respons på mammans ledtråd på rad 6 säger hon det 
förväntade ordet, ”em rosa”. På rad 7 och rad 8 upprepar därefter mamman och pappan 
simultant Nathalies yttrande.

På andraposition på rad 7 och 8 upprepar mamma och Pappa Nathalies föregående 
yttrande. Det är rimligt att anta att detta har till funktion att bekräfta att Nathalies 
föregående yttrande är rätt för sammanhanget. Denna praktik är vanligt förekommande i
materialet under just dessa förutsättningar. Här sker dock en upprepning efter ett 
yttrande av Nathalie där hon inte stammar vilket skiljer sig från de nedanstående 
exemplen. Förutsättningarna är i övrigt att föräldrarna är initiativtagande i samtalet. Det 
vill säga att de ställer frågor där svaret redan är känt. Det är ett talande exempel på 
samtalets funktion i denna situation, nämligen att samtala för samtalandets skull. 
Praktiken att bekräfta genom att upprepa ger samtalet en långt mer informell och socialt 
närhetsskapande stämning än vid ett rent formellt sammanhang där informationen är det
centrala snarare än det sociala umgänget (Bockgård, 2004). 

Det är även rimligt att beskriva mammas yttrande på rad 5 som ett initiativ till 
reparation av Nathalies yttrande på rad 2, mer specifikt ”[vitt]”. Detta möjliggör 
tolkningen att upprepningarna på rad 7 och rad 8 är bekräftelser på att Nathalie har 
reparerat.
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4.2. Upprepning som praktik att respondera på turer med stamningstillfällen

Nedanstående exempel (2 – 4) kommer att belysa olika former av upprepningar i 
omedelbar anslutning till ett stamningstillfälle. Upprepningarnas form och funktion 
varierar. Först kommer upprepande responser i tredjeposition att presenteras, och sedan 
responser i andraposition.

4.2.1. Upprepning i tredjeposition 
Exempel 2, upprepning i tredjeposition: I exempel (2) nedan samtalar familjen om 
dagens aktiviteter.

1 Pappa: vilket pussel gjorde ni då?
2 Nathalie: (1.0) e:. (1.5) ehm ehmehm ehmelelelelelelejo?::n
3   --> Mamma: [x lejo:n?]
4   --> Pappa:    [emelejon?]

Efter Pappas fråga på rad 1 svarar Nathalie med ett försök att beskriva det djur som 
finns på pusslets motiv. Svaret är en stamningstur. Mamma och pappa svarar Nathalie 
simultant. Detta genom att upprepa det föregående yttrandets stammade ord. Pappans 
fråga anger ramarna för Nathalies svar, och att föräldrarna därför vet att det ord som 
Nathalie säger har med pusslet att göra. 

Följande exempel (3) är ytterligare ett exempel på en respons som produceras efter att 
föräldrarna själva har ställt en fråga.

Exempel 3, upprepning i tredjeposition. I exemplet samtalar familjen om vad 
Nathalie har gjort under dagen.

1 Mamma: bra ja sa va du har gjort på dagis ida?
2 Lionel: vad bra ((kommenterar ett tidigare yttrande))
3 Nathalie: om::öl-le-le-lekt me so-sofie aå [lekt å lekt å]
4 lekt å lekt å lekt- l-ekt å lekt 
5 Lionel:                                  [vem e sofie]
6   --> Mamma: haru lekt å lekt å lekt med sofie?
7 Nathalie: mmm
8 Mamma: mmm (.) vad lekte ni för nåt då
9 Nathalie: e:m: inte spring jo vi-vi-vi gick-s:pring em:
10 em:- so-so-s-s- s::::::::::o sofie springer
11   --> Mamma: leker ni att ni springer?
12 Nathalie: mm.

På rad 3 och rad 4 producerar Nathalie ett yttrande som är en stamningstur. På rad 6 
responderar mamman på stamningsturen genom att ställa en fråga som speglar 
(upprepar) hela innehållet i den föregående stamningsturen.  

På rad 9 och 10 yttrar Nathalie ett annat yttrande som är en stamningstur och på rad 11 
ställer mamman återigen en fråga som upprepar det Nathalie sagt tidigare.

I exemplet illustreras en praktik att respondera på turer med stamning, som går ut på att 
upprepa hela innehållet i det föregående stammade yttrandet i form av en fråga. 
Funktionen av den upprepande frågan tycks vara att visa upp att stamningsturen har 
uppfattats korrekt, samt lämna utrymme för personen som stammar att bekräfta detta 

13



(eller invända). I båda de beskrivna fallen bekräftar Nathalie att mamman uppfattat 
hennes svar korrekt, med ett ”mm”.

Praktiken utgör även ett sätt för samtalsdeltagarna att rikta samtalet mot samma mål. 
Dessa exempel syns tydligt på rad 6 och rad 11. Praktiken möjliggörs av att föräldrarna 
styr samtalet i en redan etablerad samtalskontext och har producerat förstadraget i 
sekvensen. Nathalie har även producerat ett för situationen tillräckligt innehållsrikt 
yttrande som mamman kan förankra sina bekräftande frågor i. 

Mammas frågor bjuder in till Nathalies godkännande på rad 7 och rad 12. Frågorna kan 
här tolkas ha en kontrollerande funktion får att uppnå förståelse mellan 
samtalsdeltagarna. 

I följande exempel (4) ser vi ytterligare ett exempel på en liknande upprepande 
kontrollfråga i tredjeposition.

Exempel 4, upprepning i tredjeposition. I exemplet samtalar familjen kring dagens 
aktiviteter. Mamma ber Nathalie att berätta vad hon gjort under dagen.

1 Mamma: nu kan du berätta vad du gjort ida?
2 Nathalie: e::::::::::::h le le (.) ja lekte me me me fa-
3 farmor
4   --> Mamma: har du lekt me farmor? ((tittar ner))
5 (1.0)
6 Pappa: va har du gjort då?
7 Nathalie: eeeeeeeeh ((knarr)) ja le (8.0) ((knarr)) le le-
8 leker skola 
9   --> Mamma: har ni lekt skola? hu? ((blick mot Nathalie))
10 Nathalie: ((möter ögonkontakt))

I svaret på frågan (rad 2 och rad 3) producerar Nathalie ett yttrande som är en 
stamningstur. På rad 4 responderar mamman på Nathalies svar genom att ställa en fråga 
baserad på innehållet i svaret. Mammas blick är riktad ner mot sin mat. Hon får ingen 
återkoppling från Nathalie vare sig verbalt eller med kroppsspråk. Det är rimligt att 
förmoda att mammans fråga har som funktion att kontrollera för förståelse och inbjuda 
till godkännande eller underkännande. 

I och med att Nathalie inte svarar på mammans kontrollfråga lämnas turen öppen för 
samtalsdeltagarna. Pappan tar då ordet med en ny fråga på rad 5. Nathalie svarar pappan
och yttrandet är en längre stamningstur (rad 7 och 8). Även denna gång är det mamman 
som responderar på Nathalies svar, på samma sätt som i den föregående responsen - 
med en fråga baserad på innehållet i det föregående svaret. Denna gång får mamma och 
Nathalie ögonkontakt, vilket skulle kunna tolkas som en form av bekräftande respons 
från Nathalie.

4.2.2. Upprepning i andraposition
Följande exempel (5) belyser en annan praktik än i de föregående exemplen, det vill 
säga att bekräfta ett för situationen korrekt ord. Detta kan delvis ha att göra med att 
responsen sker i andraposition.

Exempel 5, upprepning i andraposition. I exemplet samtalar hela familjen om dagens 
mat.
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1 Mamma: tycker du om de? tacos.
2 Nathalie: ja jA: tycker om (1.5) o:st
3 Mamma: *du tycker om osten ja jaha*
4 Nathalie: ja tycker om- to-to-to- to- ma::t
5   --> Mamma: [toma:t.]
6   --> Pappa: [toma:t.] (.) ja
7 Nathalie: å:? gu-gu:j.>>
8 Pappa: gurk
9 Nathalie: >>k (.) guj->>
10 Pappa: gurk
11 Nathalie: >>gu- gurKA? 
12   --> Pappa: [gurka]
13   --> Mamma: [gurka] ja tycker du om 

På rad 5 och rad 6, och på rad 12 och rad 13 sker upprepningar på ord som stammats i 
ett närliggande yttrande. De verkar fylla en något annorlunda funktion än exempel (1) – 
(4). I stället för att bekräfta att Nathalies föregående ord är korrekt för sammanhanget, 
verkar dessa upprepningar handla om att visa upp en förståelse av ett stammat ord.

I detta exempel sker upprepningen direkt efter det stammade ordet till skillnad från 
tidigare exempel.

Upprepningarna på raderna 5 och 6, samt raderna 12 och 13 sker här i andraposition, 
eftersom det är Nathalie som tar egna initiativ i bidraget som föregår. Författarna vill 
argumentera för att funktionen av dessa upprepningar skiljer sig från upprepningar i 
tredjeposition, eftersom föräldrarna har svårare att på förhand veta vad Nathalie ska 
säga.

Följande exempel (6) belyser ytterligare ett fall där responsen fokuserar på ett enskilt 
ord, vilket kan vara kopplat till att responsen sker i andraposition.

Exempel 6, upprepning i andraposition. I exemplet samtalar familjen om sugrör. 
Lionel är i köket, men utanför bild.

1 Nathalie: hallåe (.) jajajajajajajaja vill ha- (2.0) 
2 också ett si-si-si->>
3 Lionel: nemen [du] behöver [inte]
4 Nathalie:     >>[å ]         [ g-g]-g-grör
5   --> Pappa: s:sugrör [sugrör. a men] be Lionel
6 Mamma:          [xx be brorsan]

Nathalie gör en begäran i förstaposition på rad 1 och rad 2. På rad 3 skjuter Lionel in ett
ifrågasättande av Nathalies begäran redan innan hon fullföljt sitt yttrande. Nathalie 
avslutar sin tur på rad 4 med att producera slutet av ordet sugrör ”g-g-g-grör”. Pappan 
upprepar därefter hela ordet ”sugrör” på rad 5. 

Funktionen av pappans upprepning kan tolkas som en form av uppvisande av förståelse 
efter ett ord med stamning. Efter upprepningen säger han ”a men be Lionel”, vilket är 
en bekräftande respons på begäran, men själva upprepningen som sådan handlar om 
förståelsearbete.
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Pappa lämnar inte utrymme för godkännande efter upprepningen av ”sugrör” utan det 
tycks endast få till funktion att föra samtalet vidare. 
 
Det bör påpekas att pappans upprepning på rad 5 sker i andraposition där Nathalie är 
initiativtagande, till skillnad från exempel 1, 2 och 3 där hon inte är initiativtagande. 
Sista ordet stammas i Nathalies yttrande. Det är möjligt att detta är en anledning till 
pappans upprepning, och att funktionen av upprepningen är att visa upp förståelse av det
stammade ordet ’sugrör’, som pappan inte visste att Nathalie skulle säga.

Följande exempel (7) belyser samma praktik som vid exempel (6). Upprepning sker i 
andraposition på rad 3.

Exempel 7, upprepning i andraposition. I exemplet samtalar familjen kring vad de 
ska göra när de har ätit klart. Alla utom Lionel är närvarande vid bordet. Nathalie pratar 
om kläderna hon bär.

1 Nathalie: å titta(ajajajajajajajahamimimimimimimimimi 
2 nyny(3s)nya
3 Mamma: nya men den här är väl inte ny i alla fall? nehe
4 Nathalie: *joho*
5 Mamma: nu hittar du på

På rad 1 påkallar Nathalie de andras uppmärksamhet genom att påstå att kläderna hon 
bär är nya. Det avslutande ordet ”nya” i Nathalies tur sägs dock utan stamning. När 
Nathalie säger ’nya’ utan stamning följs detta upp av en repetition av ’nya’ i mammans 
respons på rad 3 i andraposition, men hon går direkt vidare till att invända mot 
Nathalies påstående.

I detta exempel på responser på stamningsturer inbjuder alltså inte mamman till ett 
godkännande från Nathalie, utan upprepningen har snarare funktionen att föra samtalet 
vidare. Mamman stannar inte upp efter upprepningen av ”nya”, utan fortsätter direkt 
med att bygga ut turen med ny information.

Även här har upprepningen funktionen av att ’visa upp förståelse’, och även här kan det 
kopplas till att upprepningen sker i andraposition, efter ett initiativ från Nathalie där 
mamman inte på förhand visste vad hon skulle säga

Sammanfattande analys av upprepning:

Att upprepa hela eller en del av ett yttrande kan utifrån materialet tolkas som att det är 
en vanligt förekommande praktik för att respondera på stamningsturer. Som det syns i 
materialet har dessa upprepningar olika form och funktion. Att upprepa ett enstaka ord 
kan ha till funktion att söka bekräftelse på att man uppfattat delar av föregående yttrande
rätt, eller att visa upp att ord i föregående yttrande uppfattats. Med andra ord kan 
upprepningar av ord användas för att kontrollera en gemensam förståelse av en 
stamningstur, eller enbart visa upp förståelse utan att bjuda in till godkännande. 
Upprepningar kan även förekomma i form av frågor som fokuserar på innebörden av 
hela det föregående yttrandet. Dessa frågor har en mer kontrollerande funktion och 
bjuder in den andra samtalsdeltagaren att godkänna eller underkänna den tolkning som 
framförs.
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De olika praktikernas funktion påverkas av i vilken sekventiell position de används. I 
tredjeposition används kontrollfrågor på hela yttrandet i högre grad, eftersom det 
aktuella ämnet för den stammande turen är mer känd på förhand och enstaka ord verkar 
inte utgöra ett förståelseproblem. I andraposition används upprepningar av enstaka 
stammade ord för att visa upp förståelse, men inte inbjuda till bekräftande responser av 
Nathalie.  Möjligtvis sker detta för att inte stoppa upp samtalet och istället uppmuntra 
Nathalie till fler egna initiativ.

4.3. Ifyllnad

Nedanstående exempel (8 & 9) kommer att belysa olika former av ifyllnad. Dessa 
ifyllnader finns alla i direkt anslutning till ett stamningstillfälle. Formen och funktionen 
på ifyllnaderna varierar.  

Följande exempel (8) belyser in ifyllnad i tredjeposition där pappan fyller i Nathalies 
stammande yttrande innan hon fullföljt sitt ord. 

Exempel 8, ifyllnad i tredjeposition: I exemplet samtalar familjen kring dagens 
aktiviteter. Pappan frågar Nathalie om hon gjorde något annat pussel förutom 
lejonpusslet (se exempel 2)

1 Pappa: aha. okej.  gjorde du nå annat pussel?
2 Nathalie: öh: ba- °bamse pu-°>>      
3 Pappa:      bamse[pusslet]
4 Nathalie:     >>[°pu-]ssel ja°

På rad 2 svarar Nathalie på pappans fråga med en tur som är en stamningstur. Hon 
avslutar med den inledande stavelsen på ett ord, [pu-]. I detta läge fyller pappan i 
Nathalies pågående yttrande med hela det ord som han gissar att Nathalie är på väg att 
säga, ’bamsepusslet’. Ifyllnaden sker här i tredjeposition. Nathalie yttrar sedan hela 
ordet ’pussel’ på rad 4.

Detta är ytterligare en praktik för att respondera på turer som produceras med stamning. 
Medsamtalaren förekommer den stammande personen, utan att vänta på att det aktuella 
ordet, eller den aktuella turen, först avslutas. Pappan använder här den information som 
finns tillgänglig i turen så långt, för att förutse ett möjligt turavslut. Norrby (2004) 
menar att stor gemensam erfarenhet gör att man inte behöver lika mycket information 
för att tolka vad som ämnas sägas. Nathalies godkännande på rad 4 möjliggör en sådan 
tolkning i detta fall.

Följande exempel (9) visar när en samtalsdeltagare, här Lionel, skjuter in med en 
ifyllnad innan Nathalie fullföljt sitt yttrande. 

Exempel 9, inskjuten ifyllnad: Familjen samtalar kring vilka färger deras klädesplagg 
har (se även exempel 1).

1 Pappa: vad har Isabella då
2 Nathalie: em:::[::::::]  de- de-de- r:: em (.) [vitt]
3 Lionel:         [°rosa°] ((vänd mot Nathalie))
                          

I förstadraget på rad 1 ställer Pappa en fråga till Nathalie. Nathalie svarar med en 
stamningstur på rad 2. Lionel gör en inskjuten ifyllnad med ordet °rosa° på rad 3, 
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vilket fullbordar Nathalies yttrande. Med inskjuten ifyllnad avses här att Lionels bidrag 
inte är en del av närhetsparet (Norrby, 2004, s. 112-113). 

Till skillnad från föregående exempel har Nathalie inte hunnit påbörja ett ord. Det 
turinledande em::: på rad 2 kan här tolkas som antingen tvekljud eller ljudande som 
startfunktion. Detta exempel belyser kontextens betydelse när någon ska fylla i ett 
yttrande. Att Lionel är vänd mot Nathalie kan tolkas som att han ämnar ge henne svaret 
snarare än att besvara frågan i sig. 

I följande exempel (10) fyller pappa i med en del av det ord som Nathalie försöker yttra 
i andraposition.

Exempel 10, ifyllnad i andraposition: Hela familjen samtalar kring dagens mat. 

1 Nathalie: ja tycker om- to-to-to- to- ma::t
2   Mamma: [toma:t.]
3   Pappa: [toma:t.] (.) ja
4 Nathalie: å:? gu-gu:j.>>
5  --> Pappa: gurk
6 Nathalie: >>k (.) guj->>
7  --> Pappa: gurk
8  --> Nathalie: >>gu- gurKA? 
9 Pappa: [gurka]
10 Mamma: [gurka] ja tycker du om 

På rad 4 gör Nathalie ett yttrande som är en stamningstur. Pappa fyller i med nästa del 
av det ord Nathalie försöker yttra i föregående stamningstur, gurk, på rad 5, men lämnar
en lucka för det sista ljudet i ordet, [a]. På rad 8 fullbordar Nathalie yttrandet. 

Även detta exempel belyser samtalskontextens betydelse när någon ska fylla i ett 
yttrande. I detta fall har de tidigare pratat om grönsaker, och således kan pappa tolka 
guj- på rad 1 på ett adekvat sätt. Nathalie upprepar hela eller delar av ifyllnaden, vilket 
kan ses som ett godkännande.

Sammanfattande analys av ifyllnad.

Bockgård (2004) menar att ifyllnad ofta sker när talare får avbrott i sin talproduktion. 
De tre ovanstående exemplen belyser att ifyllnad tycks komma vid stamningsturer där 
informationen ändå är tillräcklig för att göra en ifyllnad. Medsamtalaren förekommer 
den stammande personen, utan att vänta på att det aktuella ordet, eller den aktuella 
turen, först avslutas. Ovanstående exempel har belyst den sekventiella organisationen av
olika ifyllnader. På alla olika platser i sekvensen verkar det som att ifyllnaderna har en 
funktion att föra samtalet vidare och hjälpa Nathalie att fullfölja sitt yttrande. 

4.4. Inväntande praktiker

Nedanstående (10-11) exempel kommer att belysa olika former av inväntande av att 
barnet som stammar ska fortsätta. De pauser som uppstår i samband med inväntande 
praktiker finns alla i anslutning till en stamningstur. Dessa praktiker innebär alltså att 
personen som stammars samtalspartner avstår från att respondera muntligt, jämfört med
de praktiker som presenterats ovan.

Exempel 11: I exemplet samtalar familjen kring dagens aktiviteter. 
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1 Pappa: va har du gjort då?
2   --> Nathalie: e::::h ((knarr)) ja le- (8.0) ((knarr)) le le-
3 leker skola 
4 Mamma: har ni lekt skola? hu? ((blick mot Nathalie))
5 Nathalie: ((möter ögonkontakt))

På rad 2 uppstår en paus på 8 sekunder mitt i Nathalies yttrande. Sammanlagt är 
Nathalies yttrande på raderna 2 och rad 3, 19 sekunder långt.

Den långa stamningsturen på rad 2 är intressant utifrån aspekten att ingen annan talare 
tar ordet. Detta trots att stamningssekvensen innehåller en längre paus, som skulle 
kunna leda till talarskifte. Det kan tolkas som att familjens inväntande beror på att 
bristen på kontext inte bjuder in till exempelvis ifyllnader. Eftersom pappa ställer en 
informationssökande fråga som han möjligtvis inte känner till svaret på leder det till 
svårigheter att fylla i eller föreslå ord. Här väljer familjen då att invänta tills att Nathalie
producerar klart sitt yttrande. Talande för analysen är att mamma direkt följer upp med 
en fråga när yttrandet är klart. 

Exempel 12: Familjen samtalar i exemplet kring vad de ska göra när de har ätit klart. 
Alla utom Lionel är vid bordet. Nathalie pratar om kläderna hon bär. 

1 Nathalie: å titta ajajajajajajajahamimimimimimimi ny ny    
2 (3.0) nya
3 Mamma: nya men den här är väl inte ny i alla fall? nehe
4 Nathalie: *joho*
5 Mamma: nu hittar du på

På rad 2 uppstår en paus på 3 sekunder mitt i Nathalies yttrande. Ingen samtalsdeltagare 
tar turen under denna paus.

Detta exempel är liknande föregående exempel då ingen tar över turen eftersom ingen 
ännu vet vad Nathalie är på väg att säga då det är svårt att förutsäga turens fortsättning. I
övrigt skiljer sig exemplet, eftersom pausen uppstår i en tur som befinner sig i 
förstaposition (Nathalie tar ett eget nytt initiativ) vilket gör att turens topik därmed inte 
är givet eller format av en föregående fråga eller uppmaning. Det blir särskilt svårt alltså
att förutsäga en fortsättning. 

Sammanfattande analys av inväntande
Pauserna i exempel 11 och exempel 12 sker när de andra samtalsdeltagarna har svårt att 
förutsäga fortsättningen på Nathalies yttranden på grund frånvaron av information om 
detta i den föregående samtalskontexten i det ena fallet. I det andra exemplet verkar 
inväntan ske på grund av bristande förhandskunskap om Nathalies erfarenheter. Det är 
inte orimligt att förvänta sig att pauser annars hade lett till talarskifte.

4.5. Topikstruktur

Nedanstående exempel (13-16) belyser samtal som utgör specifika kontexter inom 
vilken stammade turer inte uppmärksammas. Det är alltså så att alla stammade turer inte
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hanteras med tidigare nämnda praktiker som upprepning eller ifyllnad, utan bruket av 
dessa praktiker tycks vara känsliga för samtalskontext.

Exempel 13: I exemplet samtalar familjen kring hur en lärare i skolan hade klätt ut sig 
någon dag tidigare.

1 Isabella: ja berätta de för dig? va pappa (1.7) eller
2 gjorde ja de (1.0) ne de gjorde ja inte. (2.0) 
3 hon hade målat sig
4 röd såhär (.) såhär.      
5 Nathalie:   NE::J ja-ja-ja-ja]-ja vill >>
6 Isabella: så hade hon målat sig vit såhär.(.) lite såhär
7 hud- lite hud-mer hudfärg lite vitare. >>
8 Nathalie: >>mm [ja::::-ja-j::::::a v:::vi ha EN SÅN] 
9 ((sträcker sig mot kanna fylld med saft)))       
10 Isabella: [å så hade hon en dragkedja såhär(.) så de såg 
11 ut] som att hon dragit upp såhär        
12    Pappa: xxx((räcker något åt Nathalie))                  
13 Mamma: mm oj
14 Pappa: är de vatten?
15 Nathalie: ((skakar på huvudet))[(mm)? i- inte ha          ]
16 Isabella:                      [m de va [men de såg jätte-]
17 mm de såg ver- jätteverkligt ut (1.0) å så [så 
18 hade hon en sån här typ luv- en [svart luva å så
19 svarta kläder såhär (xx) en klänning typ ]       
20 Pappa: e de vatten du har här
21 Nathalie: em: vi-vi-vi-kan hä-hä::lla då>>. 
22 Lionel:     [xxx]
23 Nathalie: >>[nej] hä::hä: hälla då>>                       
24 Isabella: SKRATTAR 
25 Nathalie: >>men hälla då men hälla då
26 Pappa:      men de e ju bara vatten xxx 

På rad 5 försöker Nathalie ”bryta sig in” i samtalet, i detta fall med en del av en 
stamningstur. Nathalie försöker återigen att bryta in i samtalet på rad 8, denna gång med
en avslutad turkonstruktion, ja vill ha en sån (en flaska saft), varpå pappan räcker 
henne något (rad 12). På rad 12 får alltså Nathalie respons från pappan, men yttrandet 
går inte att uppfatta. På rad 14 ställer pappan en fråga. Nathalie ger respons på rad 15. 
Pappan uppfattar inte svaret, utan upprepar sin fråga på rad 20. Detta följs av en begäran
av Nathalie på rad 21.

I detta exempel försöker Nathalie ’bryta in’ i ett pågående samtal kring hur någon har 
målat sig (mellan pappan och Isabella). Orsaken till svårigheten att få respons är nog att 
det görs i en kontext där det inte är särskilt relevant att byta ämne. Det uppstår då inga 
kontrollfrågor eller bekräftande svar/frågor som mönstret tycks vara när föräldrarna tar 
initiativ till att involvera Nathalie i samtalet. Nathalie måste lägga ner mycket arbete på 
att få delta i samtalet när hon inte redan är involverad, och då övriga samtalsdeltagare är
fokuserade på något redan etablerat samtalsämne. Det är även rimligt att anta att det är 
svårare för Nathalie att bryta sig in i samtalet då hon är den yngsta av alla 
samtalsdeltagarna. Norrby (2004) skriver att Nordberg (1985) menar att barn och 
ungdomar har lägre ämneskoherens. Detta kan leda till att nya ämnen införs hastigt utan
att tidigare ämne har behandlats klart. Vidare menar Norrby (2004) att 
ämnesbehandlingen blir mer odisciplinerad desto mer samtalsdeltagarna delar vardagen.
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Följande exempel (14) är ytterligare ett exempel på att Nathalie inte får någon respons 
på sina stammade yttranden.

Exempel 14: Familjen samtalar om rundpingis.

1 Isabella: ja men man hinner inte runt
2   --> Nathalie: mm. (.)[de de de va va                       ] >>
3 Mamma:            [nemen om man är många ni brukar ju va] 
4 Mamma:     [ganska många nu då måste ni ju hinna runt    ]
5   --> Nathalie: >>[go go go-go::d                             ]>>
6   --> Nathalie: >> sk:::i:nka:
7 Isabella: (vi fick ju liksom) springa
8 Mamma: ja tror inte man behöver s-sp- (.) ja tror inte 
9 man behöver springa för att man är så ovan (xxx)
10   --> Nathalie: aaoo gugugugu
11 Pappa: (öh ja vet inte om dom här)(.)om dom klarar av de
12 Mamma: vadå klarar inte
13 Isabella: klarar av vissa kan inte ens göra vanligt.
14 Mamma: nehe SKRATTAR oj då 
15   --> Nathalie: mm? de de de de va va: go go go:d skii:nka
16 Mamma: va bra((nickar mot Nathalie))
17 Isabella: å man kan ju säga såhär. Gurra å ja e inte precis
18 mästare på de där
19 Nathalie: kan ja- [f::å:] uö: [lite skinkbit]- [AAOO
20 Pappa: ((ger en skinkbit innan meningen är klar))

Natalie bryter in på eget initiativ i form av beröm av skinkan på rad 2, 4 och 6, men får 
ingen respons. Isabella och Mamma fortsätter att samtala med varandra. Nathalie gör 
nya försök på rad 10 och 15. På rad 16 responderar mamma till slut, och producerar då 
andradraget i närhetsparet värdering-beslut. Lindström & Mondada (2009) beskriver 
värdering-beslut som en uppsättning praktiker där deltagarna gör ställningstagande i 
yttrande och tillsammans samtalar utifrån dessa ställningstagande. Nathalies beröm är  
en form av värderande bidrag, som gör relevant någon form av beslut från de andra 
deltagarna. Nathalies ihärdiga intitiativ kan analyseras som att hon efterfrågar 
andradraget (beslut) inom ramen för detta närhetspar. Detta exempel belyser samma 
praktik som vid exempel 13, alltså att mammans och Isabellas ämnesfokuserade prat 
utgör en kontext där stammade yttranden inte hanteras. Nathalie ber dock om mer 
skinka på rad 19 i ett nytt förstadrag (en begäran) och får här upptag direkt. Pappa 
”svarar” med att ge Nathalie en skinkbit vilket kan tolkas som ett andradag på rad 20.

I nedanstående exempel ger pappa kontrollfrågor trots att Nathalie är den 
initiativtagande i exemplet. 

Exempel 15: I exemplet samtalar familjen kring ämnet baciller.

1 Pappa: de va bacillen där borta som lura dig ((pekar 
2 på B))
3 Nathalie: em-em:- em-em::: mahamaha hu. bacill. titta 
4 ((visar händerna))
5 Pappa: har du baciller på händerna?
6 Nathalie: de-de-de-de-de e (grej-ligt) (.) titta 
7 ((fortsätter visa händerna))
8 Pappa: va sa du? gräsligt? sa du de?
9 Isabella: grisigt (tror ja hon sa)
10 Pappa: grisigt ((vänder sig mot Nathalie))
11 Isabella: *grisigt*
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12 Nathalie: e::h li::te.
13 Pappa: då kan vi gå å tvätta händerna efter eh maten

Nathalies yttrande på rad 3 är en stamningssekvens som mynnar ut i att hon säger 
bacill. titta samtidigt som hon visar upp handflatorna. Pappa frågar direkt efter 
(rad 5) om Nathalie har baciller på händerna, det vill säga frågan har fokus på Nathalies 
hela tur. Nathalies svar på frågan på rad 6 är en stamningssekvens, som denna gång 
mynnar ut i orden (grej-ligt) (.) titta, samtidigt som hon fortsätter att visa upp 
handflatorna. I responsen på detta svar (rad 8) ställer pappan tre kontrollfrågor, en på 
hela yttrandet och två på ordet grejligt. Isabella tar ordet vid rad 9 och ger förslag på 
vad Nathalie kan ha sagt. Nathalie verkar bekräfta Isabellas tolkning av ordet, genom att
svara lite, möjligen i betydelsen att händerna är lite grisiga. Detta är rimligt att anta då
pappa sedan förslår att Nathalie ska tvätta händerna.

Pappan responderar med kontrollfrågor trots att Nathalie är den initiativtagande i 
exemplet ovan. I andra exempel har detta framförallt skett då det är föräldrarna som har 
tagit initiativen. Detta kan bero på att ämnet redan är etablerat vilket gör att pappa redan
har fått ledtrådar kring vad Nathalie vill yttra och trots att Nathalie producerar ett 
förstadrag är det inte hon som har tagit initiativ till ämnet

I exempel 16 nedan sker inga kontrollfrågor eller upprepningar när Nathalie tar ett 
initiativ till att introducera ett nytt ämne. 

Exempel 16: Familjen skämtar om att man kan jobba som ”ipadtittare”. Pappa börjar 
prata om ett föredrag han har varit på tidigare.

1 Pappa: [(xx)  ( framtidanalytiker)    (xxx) ]>>
2 Nathalie: [så hä gö-gö-gö-gö apan. (.) [a:ha:::]
3 Pappa: >> [(xxx)]
4 Nathalie: så [hä gö] apan aha: SKRATTAR
5 Mamma: va e de för apa som säger aha
6 Nathalie: AHA:
7 Mamma: va e de för apa?

Nathalie bryter här in i samtalet på rad 2 med en beskrivning av hur en apa gör (eller 
säger), och stammar på ordet ’gör’. Hon får dock inget upptag, utan repeterar sitt 
initiativ på rad 4. Bidragande till detta kan vara att hon gör sitt inlägg samtidigt som 
pappans prat om föredraget, vilket överensstämmer med föregående exempel. På rad 5 
får Nathalie respons av mamma som ställer en fråga. 

I exemplet ovan sker inga kontrollfrågor eller upprepningar. Nathalie går efter sitt första
yttrande vidare efter stamningsordet gö-gö-gö-gö med substantivet apan som inte 
stammas. När ett icke-stammat ord här avslutar turen, verkar det inte inbjuda till 
kontrollfrågor eller bekräftande upprepningar på samma sätt som när en tur avslutas 
med ett stamningstillfällen. Det blir också lättare att tolka innebörden av 
stamningstillfället när fler ord i yttrandet produceras vilket också det kan vara en orsak 
till att det inte blir några kontrollfrågor eller upprepningar. Som nämns i exempel 1 
krävs inte lika mycket referenser då samtalsdeltagarna delar mycket av deras vardag. 
Nathalie refererar här till en replik ur en film vilken de andra samtalsdeltagarna är 
bekanta med.  Bristen på bekräftande upprepningar kan möjligtvis härledas till att det är 
Nathalie som gör ett nytt förstadrag och inte föräldrarna som styr samtalet som i andra 
exempel ovan. Nathalie producerar en förstahandling i närhetsparet, vilket skapar en 
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position i samtalet där det blir relevant att just respondera på handlingen. Detta 
förutsätter dock att Nathalies tur är begriplig, och att den avslutas med apan, som inte är
stammat, bidrar till det. 

Sammanfattande analys av topikstruktur.

Samtliga exempel ovan visar på Nathalies svårigheter med att ta initiativet till 
ämnesövergångar. Dessa sker ofta abrupt och är inte smidiga glidande ämnesskiftningar 
som är mer utmärkande för vuxnas samtal (Norrby, 2004). Norrby menar även att 
bristen på koherens i barn och ungdomars ämnesbyten kan härledas till rena 
utvecklingsaspekter. De har ännu inte tillägnat sig fullständig kunskap om 
turtagningsregler och sätt att inleda ämnen. Därför kan det diskuteras huruvida det är 
Nathalies ålder eller stamningen som ger svårigheterna till ämnesbyten.

Det dessa exempel även visar är att det inte uppstår upprepningar och kontrollfrågor på 
samma sätt när det är Nathalie som är initiativtagare som när det är föräldrarna som 
leder samtalet i just topikala kontexter där ett etablerat ämne diskuteras.

4.6. Sammanfattning av analysen

Praktikerna för att hantera stamning som analysen belyst är upprepningar, ifyllnader och
inväntande. Upprepningar har i materialet olika form och funktion. Att upprepa ett 
enstaka ord kan ha till funktion att söka bekräftelse på att man uppfattat delar av 
föregående yttrande rätt, eller att visa upp att ord i föregående yttrande uppfattats. Med 
andra ord kan upprepningar av ord användas för att kontrollera en gemensam förståelse 
av en stamningssekvens, eller enbart visa upp förståelse utan att bjuda in till 
godkännande. Upprepningar kan även förekomma i form av frågor som fokuserar på 
innebörden av hela det föregående yttrandet. Dessa frågor har en mer kontrollerande 
funktion och bjuder in den andra samtalsdeltagaren att godkänna eller underkänna den 
tolkning som framförs. 

Ifyllnad är en annan praktik som tycks komma vid stamningssekvenser där 
informationen är tillräcklig för att göra en ifyllnad. Medsamtalaren förekommer den 
stammande personen, utan att vänta på att det aktuella ordet, eller den aktuella turen, 
först avslutas. I materialet har det förekommit pauser när de andra samtalsdeltagarna har
svårt att förutsäga fortsättningen på Nathalies yttranden på grund av bristande kontext. 
Det är inte orimligt att förvänta sig att pauser annars hade lett till talarskifte men i dessa 
fall har de andra samtalsdeltagarna inväntat Nathalie. 

Analysen har även belyst topikstruktur. I materialet går det att se att Nathalie har 
svårigheter med att ta initiativet till ämnesövergångar. Det visas även att det inte uppstår
upprepningar och kontrollfrågor på samma sätt när det är Nathalie som är initiativtagare
som när det är föräldrarna som leder samtalet i just topikala kontexter där ett etablerat 
ämne diskuteras.

5. Diskussion

5.1. Resultat

Syftet med studien var att beskriva interaktionella mönster i en familj med barn som 
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stammar. Praktikerna för att hantera stamning som vi har funnit i materialet är 
upprepningar, ifyllnader och inväntande. Vi har även tittat på vissa aspekter av 
betydelsen av den omgivande topikstrukturen. Analysen visar på mönster beträffande de
olika responspraktikernas användning och funktion men det går inte att med säkerhet 
säga om detta är på grund av sekvensorganisationen eller andra faktorer.

Analysen ger inte möjlighet till att dra generella slutsatser. Däremot kan analysen ge 
uppslag till vilka praktiker det skulle vara intressant att titta närmare på. Det finns bland 
annat exempel på hur inväntningar kan se ut och hur det påverkar samtalet. Framför allt 
tycks denna praktik föra samtalet vidare. Att vänta in en person som stammar är även ett
vanligt råd att ge till föräldrar (http://www.stamning.se/fakta/barn_o_foraldrar.html).  
Resultatet från denna studie ger stöd för inväntan som ett bra logopediskt råd. De turer 
där samtalsdeltagare väntar in ser ut att snabbt föra samtalet vidare. Under avsnitt 4.5, 
topikstruktur, finns flera exempel där Nathalie försöker bryta sig in i samtalet. I dessa 
exempel krävs stort interaktionellt arbete för ämnesbyte. Orsakerna till detta kan 
diskuteras, men det är inte orimligt att stamning försvårar initiativet till ämnesbyte. För 
att underlätta för barn som stammar att ta initiativ i samtal kan det diskuteras om 
medvetetna pauser av föräldrar i samtalet underlättar för initiativtagande. Det skulle 
kunna tänkas vara ett logopediskt råd att föra fram.

5.2. Metod

Analysen behandlar enbart stamningsturer producerade av Nathalie. Detta val motiveras
av att Nathalie stammar mest och således tolkar vi att hennes stamning har större 
påverkan på interaktionen än Lionels stamning. Det faktum att Nathalie är så ung som 
tre år gör det svårt att säga att vissa av praktikerna uppstod på grund av stamningen eller
åldern. Det är intressant att påpeka det faktum att Lionels stamning inte har tydlig 
påverkan på kommunikationen i sin helhet. Det författarna noterar är att Lionel har 
kortare sekvenser av stamning, vilket kan leda till diskussion huruvida det är 
tidsaspekten av stamning som har störst påverkan på kommunikation.

För studien hade det varit önskvärt med fler försöksfamiljer, samt att det varieras vilka 
av försöksdeltagarna som var med vid varje tillfälle. Det kan argumenteras för att detta 
skulle leda till ett mer varierande resultat. Författarna gav försöksfamiljen muntliga 
instruktioner om att de gärna fick filma sig själva i olika konstellationer. En förbättring 
med upplägget vore att ett skriftligt upplägg ingick tydligt för att åstadkomma denna 
variation. Det kan däremot diskuteras huruvida detta hade lett till att interaktion blev 
mer ”onaturlig”. En styrka med denna studie är att författarna inte närvarar vid 
inspelningarna. Det är rimligt att anta att de naturliga och vardagliga samtalen lätt störas
eller utebli.

Bristen på relevanta resultat för logopedisk stamningsverksamhet beror på flera 
faktorer. En svårighet med CA som metod är frågan om objektivitet, då analysen alltid 
utgår från författarna själva. En kritik mot CA menar att det är omöjligt för författarna 
att gå in med ett öppet sinne i analysen, utan hävdar att man alltid har med sig färdiga 
idéer och tankar (Billig, 1999). Ett argument mot denna kritik är att metoden är ett sätt 
att i möjligaste mån ta sin utgångspunkt i deltagarnas eget sätt att respondera på 
varandras bidrag, och att forskaren därmed uppnår ett visst mått av objektivitet i relation
till vad som sker i inspelningen (Schegloff, 1997).  Det kan även diskuteras huruvida 
idén i CA om att samtal organiseras sekventiellt i så kallade första- och andradrag och 
att det är ett relevant sätt att se på kommunikation. Materialet måste med detta synsätt 
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placeras in i första- och andradrag för att en analys skall vara möjlig att genomföra. 
Materialet och analysen måste även omarbetas flera gånger. Detta i enlighet med CA så 
inget i interaktionen riskeras att utelämnas (Sidnell, 2010). CA-förespråkare menar att 
omarbetandet skulle leda till en noggrannare och sannare bild av materialet. Schegloff  
(1997) menar att man måste göra dessa analyser på mikronivå för att sedan kunna se ett 
helhetsperspektiv. Vi ser däremot att i och med omarbetning av materialet föreligger en 
risk för överanalys. Med överanalys menas att författarna tillskriver händelser i 
interaktionen egenskaper som de inte nödvändigtvis inte har. Vanligt förekommande 
kritik av liknande etnografiskt orienterade studier är den om ”observers paradox”, det 
vill säga att informanterna beter sig onaturligt när de blir filmade. Förespråkare för 
etnografisk forskningsmetod (däribland CA-forskare) hävdar att informanterna efter ett 
tag tycks glömma bort kamerorna (Norrby, 2004, s. 33). Även i denna studie kunde det 
observeras att försöksdeltagarna betedde sig mer ”naturligt” desto längre tiden gick.

5.3. Förslag till framtida forskning

Med resultaten från denna studie som bakgrund skulle det vara intressant att undersöka 
huruvida rådet om inväntan verkligen bidrar till en smidigare kommunikation. Syftet 
med studien skulle då behöva avgränsas till att undersöka just det fenomenet. Då CA är 
en metod som fokuserar på interaktion skulle det vara intressant att studera atypisk 
kommunikation som vid exempelvis flerfunktionshinder/autismspektrumstörning. Det 
kan tänkas att de pragmatiska svårigheter som de personerna har leder till större 
påverkan på interaktion i sin helhet. Analysen skulle då möjligtvis kunna leda till 
resultat som går att använda praktiskt i logopedbehandling. Analysen bör i sådana fall 
göras med försiktighet i åtanke på Heritages 4 grundläggande antaganden om 
interaktion. Punkt 3 ”Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan 
således avfärdas som irrelevant, slumpartat eller felaktigt” (Norrby, 2004, s. 31) kan bli 
problematisk då exempelvis neurologiska symptom kan var av slumpartad karaktär.

Eftersom att Parent Child Interaction (PCI) är en behandlingsmetod som fokuserar på 
interaktionsaspekten av stamning vore det intressant att observera familjer som har 
medverkat i behandling enligt denna metod och jämföra med en familj som inte har 
genomgått denna typ av behandling. En annan möjlighet vore att observera en familj 
före och efter behandling. CA som metod skulle kunna vara ett stöd i att finna 
eventuella skillnader på mikronivå.
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7. Bilagor

Bilaga 1. Transkriptionskonventioner med inspiration från Norrby (2004, s. 88-89)

(.) paus under =0,5 sek, mikropaus.

(0.6) paus mätt med tiondels sekund

fiskbulle emfatiskt tryck

fi:skbulle förlängning av föregående ljud

fi::skbulle ytterligare förlängning

fis- avbrutet ord

[ ] överlappande tal

◦fiskbulle◦ sägs med svag röst

FISKBULLE sägs med högre röst än normalt

BULLER metakommentarer har versaler

SKRATT alla skrattar

SKRATTAR talaren skrattar

*fiskbulle* sägs med skrattande röst

(fiskbulle) osäker transkription 

(x) omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord (xx) två ord och fler 
kryss motsvarar längre sekvenser. 

<gott me fiskbullar> långsammare takt än vanligt

>gott me fiskbullar< snabbare takt än vanligt

>> repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av 
samtidigt tal)

? stigande intonation

. fallande intonation

@ @ röstförändring, dramatisering
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare

Vill ni delta i en studie om stamning?

Stamning är ett talproblem som berör många människor, och det finns alltid behov av 
mer kunskap inom området. Det som vi är intresserade av att undersöka är hur 
interaktionen påverkas mellan barn som stammar och deras föräldrar, då det inte finns 
mycket forskning om det. Därför undrar vi nu om ni skulle vara intressade av att bidra 
till denna studie. 

Projekt om stamning och interaktion
Vi kommer under året att genomföra ett projekt om stamning och interaktion, som 
examensarbete vid logopedutbildningen vid enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
Handledare för projektet är Niklas Norén  vid institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudie. 

Den metod vi använder kallas EMCA vilket är en form av observation. Metoden innebär
i korthet att interaktionen analyseras på detaljnivå där man dokumenterar och analyserar
exempelvis kroppsrörelser och pausering i tal. 

Vad innebär deltagande?
Vi planerar nu en inledande studie. Deltagandet är förstås helt frivilligt, och beslut att 
delta eller ej påverkar inte eventuell övrig vård. Deltagare kan avbryta medverkan när 
som helst utan att skäl behöver anges.

Om ni anmäler intresse kommer vi att kontakta er för besök. Ni får då ytterligare 
information och möjlighet att ställa frågor, före ni bestämmer om ni vill medverka eller 
inte. 

Ni kommer att få låna en kamera för att filmas vid måltider. Hela studien omfattar 7 
tillfällen och en intervju innan studien startar. Vi kommer att försöka hitta tider som 
passar er, med hänsyn till arbete eller studier. 

Deltagare
Vi söker nu barn och föräldrar. Vi vill att barnet som deltar ska ha diagnostiserad 
stamning och att ert barn har normal hörsel.

Personuppgifter
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Personuppgiftsansvarig är Uppsala 
universitet i form av forskningshuvudman.

Intresseanmälan
Intresseanmälan görs enklast med svarsformuläret och det bifogade svarskuvertet, så 
snart som möjligt. Ni kan också kontakta någon av oss nedan.

Med vänlig hälsning

Helena Rommel David Eklund
Logopedstudent Logopedstudent
073-5336290 072-5856810
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helena.rommel@gmail.com david.eklund.7219@student.uu.se

Enheten för logopedi
Uppsala universitet
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Bilaga 3. Samtycke till deltagande i studien om stamning

Deltagande i studie om stamning

Samtycke till deltagande i studien om stamning

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att 
mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 
mitt deltagande utan att ange skäl. 

Datum: ................................................

Underskrift: ...................................................................

Namnförtydligande: .......................................................

Födelsedatum: ................................................................
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