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Sammandrag 

 

Den här studien undersöker en språkbytesprocess hos en 4-årig adopterad flicka några 

månader efter flytten till Sverige. Studien fokuserar på vilka strategier barnet använder för att 

kommunicera. De undersökta strategierna utgår från de Geers forskning (1992), där 

kommunikationsstrategier och inlärningsstrategier samt sociala strategier behandlas. Med 

utgångspunkt i resultatet diskuteras hur barnets språk kan relateras till modersmål eller 

förstaspråk respektive andraspråk.   

 Vid sex tillfällen har barnets spontana kommunikation observerats och spelats in med 

hjälp av videokamera. Därefter har detta material transkriberats och analyserats. Resultatet 

visar att det är främst icke-verbala kommunikationsstrategier som används, och att det finns 

skillnader i strategianvändningen beroende på samtalets kontext. En övergripande slutsats är 

att strategianvändningen i någon mån är medveten, och att hon väljer att använda de verbala 

eller icke-verbala strategier som står till buds istället för att undvika kommunikation.  

 

 

 

	yckelord: internationell adoption, kommunikationsstrategier, språkblandning, språkbytes-

process  



3 
 

 

1 Inledning .................................................................................................................................5 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................5 

2 Bakgrund och begreppsutredning ...........................................................................................6 

2.1 Modersmål .......................................................................................................................7 

2.2 Andraspråk, tvåspråkighet och språkbyte ........................................................................8 

2.3 Strategier ..........................................................................................................................9 

2.3.1 Kommunikationsstrategier........................................................................................9 

2.3.2 Inlärningsstrategier .................................................................................................10 

2.3.3 Sociala strategier .....................................................................................................10 

3 Material och metod ...............................................................................................................11 

3.1 En fallstudie ...................................................................................................................11 

3.2 Observationer.................................................................................................................11 

3.2.1 Inspelningar.............................................................................................................12 

3.2.2 Transkriptioner........................................................................................................13 

3.2.3 Från insamlingsdata till analysmaterial ..................................................................13 

3.3 Etiska ställningstaganden...............................................................................................14 

4 Resultat .................................................................................................................................14 

4.1 Kommunikationsstrategier.............................................................................................15 

4.1.1 Strategier inriktade på produktion ..........................................................................15 

4.1.2 Strategier inriktade på perception ...........................................................................19 

4.1.3 Språkblandning och andra mellanspråkliga strategier ............................................20 

4.2 Inlärningsstrategier ........................................................................................................22 

4.3 Sociala strategier ............................................................................................................24 

5 Diskussion av resultat ...........................................................................................................25 

5.1 Metodkritik ....................................................................................................................30 

6 Slutsatser ...............................................................................................................................31 

Litteratur ..................................................................................................................................34 

Bilaga 1 Transkriptionsprinciper .............................................................................................36 

 

 



4 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Antal strategier från varje kategori i materialet .........................................................15 

Tabell 2. Antal yttrande med produktionsstrategier ................................................................17 

Tabell 3. Andel yttrande i lek med produktionsstrategier per transkription ............................18 

Tabell 4. Andel yttrande i samtal med vuxna med produktionsstrategier per transkription....18 

Tabell 5. Antal yttrande med perceptionsstrategier .................................................................20 

Tabell 6. Antal yttrande med inlärningsstrategier....................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 
 

1 Inledning 

Andraspråksinlärning är ett begrepp som är bekant för de flesta som någon gång möter män-

niskor med annat modersmål än svenska. Oftast talar människor som flyttar till Sverige sitt 

modersmål inom familjen eller med andra bekanta. För alla immigranter ser däremot inte 

språksituationen ut så. En del individer har inte tillgång till sitt modersmål varken i sin familj 

eller bland bekanta. En sådan grupp är de internationellt adopterade barnen.  

 Enligt Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA) anlände 466 barn från 

utlandet till Sverige genom auktoriserade adoptionsorganisationer under 2012. Bakgrund och 

tidigare livsvillkor skiljer sig från individ till individ, men gemensamt för de adopterade 

barnen är att brytningen med den tidigare språkmiljön bokstavligen sker över en natt. 

Omställningen till den nya språksituationen kan därför ta lång tid även för de barn som 

adopteras vid tidig ålder, eftersom den kommunikativa utvecklingen påbörjas långt före de 

första orden (Hene 1993:8–9). Även om föräldrarna i någon mån behärskar barnets första-

språk, är det inte säkert att de känner till barnspråksvarieteten eller har ord som barnen känner 

igen för tröst eller andra ömhetsbetygelser (de Geer 1992:15).  

 Den här studien inriktas på hur språkbytesprocessen ser ut för ett adopterat barn som håller 

på att byta språk. I uppsatsen diskuteras också begreppen modersmål, förstaspråk och 

andraspråk. Informanten är en flicka i fyraårsåldern som anlände till Sverige som adoptivbarn 

i oktober 2012. Hon har ställts inför uppgiften att lära sig kommunicera på sitt nya språk, utan 

att kunna göra sig fullt förstådd på det språk hon vuxit upp med. Uppgiften kan verka 

övermäktig, men trots det klarar de flesta adoptivbarn språkbytet bra med hjälp och stöd av 

sin omgivning (jfr Hene 1993). 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att beskriva en del av en språkbytesprocess hos en adopterad 

informant några månader efter flytten till Sverige. Termen språkbytesprocess syftar i den här 

studien på den process där informanten lämnar en miljö där modersmålet eller förstaspråket 

är det dagliga umgängesspråket, för en miljö där det språket inte talas alls. De frågor som 

undersökningen avser besvara är: 

 

• Vilka interaktionsstrategier använder barnet för att kommunicera? 

• Hur används strategierna? 
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Med utgångspunkt i resultaten förs en diskussion om informantens språk och hur det kan 

relateras till termerna modersmål eller förstaspråk och andraspråk. 

2 Bakgrund och begreppsutredning  

Forskning om adopterades språkbytesprocess är inte särskilt vanlig i Sverige, och det finns 

följaktligen inte många svenska studier på området. En avhandling där bl.a.  interaktions-

strategier hos barn som byter språk undersöks, är Boel de Geers Internationally Adopted 

Children in Communication – A Developmental Study (1992). Fem barn, alla adopterade från 

Colombia, studerades under en tvåårsperiod och jämfördes med ett barn fött i Sverige. 

Barnens ålder vid ankomsten till Sverige varierade från åtta månader till drygt fyra år. Kom-

munikationsstrategier inriktade på produktion visade sig vara den vanligaste strategin under 

den första tiden i Sverige, medan inlärningsstrategier sällan förekom. Tre av barnen använde 

sig flitigt av sociala strategier, medan det barn som fötts i Sverige och det barn som anlänt 

som yngst av de adopterade inte använde sociala strategier alls. 

 En annan svensk studie av Hyltenstam et al. (2009) vänder sig mot en tidigare uppfattning 

där man menar att endast förlusten av förstaspråket möjliggör full behärskning på infödd nivå 

av andraspråket (se t.ex. Pallier et al. 2002). Hypotesen refereras till som the Impediment 

Hypothesis i den svenska studien. I den svenska studien kan inget stöd för teorin att en total 

förlust av förstaspråket skulle vara en förutsättning för att nå infödd nivå i svenska språket 

finnas. I studien undersöktes hur studenter som under barndomen adopterats från Korea till 

Sverige klarade sina universitetsstudier i koreanska jämfört med infödda svenska studenter 

utan någon tidigare koppling till Korea. Studenterna med koreanska rötter menade alla att de 

glömt koreanskan helt. Studien visade dock att när det gällde fonologi och fonetik bistod 

delar av det glömda förstaspråket ändå med fördelar. Dessa kvarlevor av koreanska som inte 

var tillgängligt för dagligt bruk, fanns ändå närvarande i någon form av representation.  

 I samma undersökning presenteras två viktiga definitioner som kan användas för att för-

klara olika typer av språkbyten: Dominant-Language Change respektive Dominant- Lan-

guage Replacement. Definitionerna förklaras utförligare under 2.3 Andraspråk, tvåspråkighet 

och språkbyte. 

En aktuell studie pågår under våren 2013 vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid 

Stockholms universitet. Studien undersöker kopplingen mellan startålder och andraspråks-

behärskning, där adopterade (idag vuxna) från ett spanskspråkigt land utgör en undersök-
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ningsgrupp. Studien är en del av forskningen om hur språk lärs in och vilka processer som är 

inblandade (se www.sprakstudie.se).  

I USA uppgick antalet internationella adoptioner till 9 319 år 2011 (U.S. Department of 

State 2013). Aktuell amerikansk forskning (se nedan) menar att det finns relativt gott om 

studier om hur barn som adopteras före förskoleåldern utvecklar sitt språk, medan forsk-

ningen om äldre barns språkutveckling inte är lika omfattande. Vad man vet är dock att de 

äldre barnen tappar sitt förstaspråk ganska snart efter adoptionen och raskt lär sig kommuni-

cera på sitt nya språk. Däremot finns det fortfarande frågor om hur de lär sig sitt nya språk så 

snabbt. Snedeker et al. (2012) jämför i sin studie yngre barn, under 30 månader, med äldre 

barn, över 30 månader, där de senare rubriceras som barn i förskoleåldern. Båda grupperna 

består av adopterade barn. Man fann att de äldre barnen gick igenom samma steg i ordför-

rådsutvecklingen som de yngre barnen, men utvecklingen gick betydligt snabbare hos de 

äldre. Det visade sig dock att den snabba utvecklingstakten bromsades efter ett tag hos de 

äldre barnen. En rad tänkbara förklaringar presenterades, som exempelvis att de ord som lärs 

in med tiden ligger på en högre nivå och därmed är svårare att tillägna sig. 

2.1 Modersmål 

Att definiera begreppet modersmål kan till en början verka ganska enkelt. För internationellt 

adopterade är dock definitionen inte alldeles lätt. Modersmålet bör vara det språk man lär sig 

först, alltså det språk som modern talar. Förhållningssättet visar en syn på modersmålet där 

ursprunget är det viktigaste kriteriet för att bestämma någons modersmål. Modersmålet kan 

dock definieras på många olika sätt. Skutnabb-Kangas (1981) har förutom ursprungskriteriet 

som nämnts ovan, angett ytterligare tre kännetecken på hur modersmål kan definieras utifrån: 

kompetens, funktion och attityder. Kompetenskriteriet utgår från att modersmålet är det språk 

man behärskar bäst, medan funktionskriteriet betecknar modersmålet som det språk som 

används mest. Slutligen kan modersmålet definieras som det språk som man identifierar sig 

med – attitydkriteriet. Språket som man tillägnat sig genom sin omgivnings normer och 

värdesystem med är också det språk som ligger individen närmast.  

 De fyra kriterierna ovan, med undantag för ursprungskriteriet, kan förändras. Det innebär 

alltså att ett modersmål inte är något beständigt utan kan ändras över tid. Beroende på vilket 

kriterium man använder, kan det också variera under en och samma tidsperiod. Ständiga 

förändringar är både rimliga och sannolika. 

 Modersmål jämställs i språkvetenskapliga sammanhang ofta med termen förstaspråk, 

d.v.s. modersmålet definieras som det språk som individen först tillägnar sig. Det är däremot 
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inte självklart att förstaspråket är det språk som individen behärskar bäst. Tvärtom är det så 

att framförallt för barn som emigrerar kan andraspråket bli det språk som med tiden be-

härskas bäst (Abrahamsson 2009:13). Att definiera vad som egentligen är ett förstaspråk kan 

tyckas mindre viktigt, men två viktiga faktorer bidrar till frågans aktualitet: dels har första-

språket ett stort symbolvärde för många människor, dels är många rättigheter knutna till just 

förstaspråket (Skutnabb-Kangas 1981:20). Här nedan används fortsättningsvis termen första-

språk. 

2.2 Andraspråk, tvåspråkighet och språkbyte 

Termen andraspråk refererar till det språk som lärs in efter ett förstaspråk har etablerats. 

Andraspråket lärs in i den miljö där det talas som majoritetsspråk, och skiljer sig från inlär-

ningen av främmande språk som lärs in i en miljö där det normalt sett inte talas (Cohen 

1998:4). Termerna förstaspråk och andraspråk anger alltså i vilken ordning språken lärs in. 

Individer som lär sig ett andraspråk när ett förstaspråk redan är etablerat, kallas successivt 

tvåspråkiga. Andra individer växer upp i miljöer där de av olika anledningar redan från 

födseln möter två olika språk. De kallas för simultant tvåspråkiga (Sandvik & Spurkland 

2011:49–50). Redan de första studierna i tvåspråkighet visade att trots att barnen mött två 

språk från början, var det oftast ett som dominerade. Det visade sig också att språk-

dominansen kunde förändras vid exempelvis flytt till ett annat land, där det andra språket var 

det socialt dominanta i samhället (se t.ex. Leopold 19391949). Fenomenet refereras till som 

Dominant Language Change (Hyltenstam et al. 2009:122).  

 För de internationellt adopterade barnen ser situationen ut på annat sätt, eftersom de byter 

språk (de Geer 1992:16). Man kan då tala om Dominant-Language Replacement, vilket refe-

rerar till ersättning i rollen av dominans – inte fullständig ersättning av ett helt språk 

(Hyltenstam et al. 2009:123). Adoptivbarnens språkutveckling avbryts, för att i de allra flesta 

fall aldrig tas upp igen. De ställs inför faktum att tillägna sig ett andraspråk som ska fungera 

som ett förstaspråk. Svenskan blir med tiden ett andra förstaspråk (de Geer 1992:17). 

Hyltenstam et al. (2009:123) talar om fenomenet som monolingualism in L2 – enspråkighet 

på andraspråket (min översättning). 

  I litteraturen är det enkelt att hitta stöd för förstaspråkets avgörande betydelse för språk-

utvecklingen, samt hur bristen på tillgång till sitt förstaspråk kan påverka identitet och 

självbild hos en individ på ett negativt sätt (se exempelvis Sandvik & Spurkland 2011: 52ff). 

Däremot är det svårare att hitta adekvat litteratur om hur en språkbytesprocess, där ett första-

språk som ersätts av ett annat, påverkar individen socialt och kommunikativt. Den svenska 
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termen språkbyte syftar också vanligtvis på större gruppers successiva övergång från ett språk 

till ett annat (Dahl 2011:159). 

2.3 Strategier 

När två personer som inte talar samma språk ska interagera med varandra uppstår det ibland 

hinder i kommunikationen. För att överbygga problemen och underlätta kommunikationen 

används ofta olika former av strategier. Strategierna kan i sin tur delas upp i kommunika-

tionsstrategier och inlärningsstrategier samt sociala strategier (de Geer 1992:40). 

 Termen strategi innefattar ofta ett mått av val och medvetande. Andraspråksinläraren är i 

någon mån medveten om att användandet av en strategi kan underlätta kommunikationen. 

Det medvetna valet är utmärkande för strategin, och skiljer sig från de processer som inte är 

strategier (Cohen 1998:4). Forskning har visat att till och med yngre barn är kapabla att 

beskriva de strategier de använder (ibid:11).  

2.3.1 Kommunikationsstrategier  

Redan 1972 slår Selinker fast att kommunikationsstrategier var en av fem centrala processer 

som andraspråksinläraren utnyttjar för att utveckla sitt interimspråk. Kommunikationsstrate-

gier definierades som ett resultat av inlärarens medvetna förhållningssätt för att kommunicera 

med målspråkstalare (Selinker 1972:217). Kommunikationsstrategierna kan vara inriktade 

på antingen produktion eller perception (ibid). Strategier för produktion används gentemot en 

eller flera samtalspartner för att göra sig förstådd. Repetition av det egna yttrandet eller kom-

plettering av detsamma med icke-verbala signaler är exempel på strategier inriktade på pro-

duktion. Hos adopterade barn har det visat sig att de icke-verbala signalerna är den vanligaste 

kommunikationsstrategin (ibid:113). Icke-verbala signaler kan utgöras av gester eller mimik 

som förstärker det man vill förmedla. I en situationsbunden kommunikation finns det mer 

utrymme än i en situationsoberoende för att förtydliga talet med hjälp av ickeverbala signaler, 

vilket kan vara en bidragande orsak till att de är de vanligaste kommunikationsstrategierna 

(Axelsson 2010:141).  

 Perceptionsstrategierna används i syfte att bättre förstå sin samtalspartner och kan utgöras 

av exempelvis gissningar, frågor om förtydliganden eller tolkningar av det sagda (de Geer 

1992:40 och 62). Forskning har visat att perceptionsstrategier förekommer i betydligt mindre 

utsträckning än produktionsstrategier hos adopterade barn (ibid:108). 

Till kommunikationsstrategier hör också en mängd mellanspråkliga strategier och modifi-

kationer av målspråket som exempelvis transfer, övergeneralisering och undvikande (Cohen 
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1998:7). Ibland räknas även språkblandning som en kommunikationsstrategi. Studier, exem-

pelvis Lanza (1991) har visat att språkblandning är vanligt hos barn som lär sig ett andra-

språk. Språkblandning visar sig oftast i en enspråkig samtalskontext där en omedveten an-

vändning av ord från båda språken i samma yttrande upprätthåller kommunikationen 

(Håkansson 2010:125). Gränsen mellan språkblandning och kodväxling kan vara otydlig. 

Kodväxling betecknar däremot oftast bytet mellan två språk som individen behärskar, och 

handlar inte om trytande kompetens i något av språken (Jonsson 2010:127–130). 

2.3.2 Inlärningsstrategier 

Inlärningsstrategier nämns också hos Selinker som en annan av de fem processer som inlärare 

utnyttjar för att utveckla sitt interimspråk. Inlärningsstrategier definieras som ett resultat av 

en identifierbar strategi, där inläraren närmar sig målspråket i syfte att lära sig något nytt 

(Selinker 1972:216). Inlärningsstrategierna delas ofta in i olika kategorier (se nedan), men 

gemensamt för dem är att de används av inlärare för att analysera målspråket i syfte att till-

ägna sig budskapets språkliga form. Ord och frasers grammatiska, fonologiska och seman-

tiska variationer lagras i minnet genom exempelvis imitationer av målspråket eller kontroll av 

det egna yttrandets riktighet (de Geer 1992: 62ff). Användningen av inlärningsstrategier 

bland adopterade barn har visat sig vara ringa, även efter att ha tillbringat en tid i sin nya 

familj. Huvudanledningen till det tros vara att barnen i första hand är fokuserade på kom-

munikation (ibid:108).  

 En vanlig distinktion brukar göras mellan inlärning (learning) och tillägnande (acquisi-

tion). Hos exempelvis Krashen (1981) är distinktionen grundläggande. Inlärning syftar till 

den formfokuserade inlärningsprocessen i exempelvis ett klassrum, medan tillägnande för-

väntas ske i en naturlig miljö och resulterar i en pragmatisk behärskning av andraspråket. På 

svenska är det dock vanligt att inlärning används som en paraplyterm för båda begreppen 

(Abrahamsson 2009:16). I den här studien kommer också av praktiska skäl enbart termen 

inlärning att användas för att täcka båda begreppen, trots att adopterade barns andraspråks-

inlärning i mångt och mycket liknar det Krashen menar är ett pragmatiskt tillägnande 

(acquisition) av andraspråket.  

2.3.3 Sociala strategier 

Sociala strategier bygger på aktioner som involverar känslor, motivation och attityder (Cohen 

1998:7). Sociala strategier används i syfte att skapa ett gott interaktionsklimat eller förmedla 

känslor. Ibland har affektiva handlingar, som exempelvis att ge någon en kram, tolkats som 

en kommunikationsstrategi. Kommunikationen kan visserligen underlättas av en kram, men 
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det gör inte att innehållet i budskapet framgår tydligare (de Geer 1992:41). Sociala strategier 

är särskilt viktiga i relationer med adopterade barn för att få dem att känna sig trygga i sin nya 

sociala situation. Forskning visar att även de adopterade barnen kan använda sociala 

strategier för att kompensera sin bristande förmåga att på annat sätt förmedla sitt budskap 

(ibid:106). Till sociala strategier hör bl.a. röstläge, miner, gester, leenden, beröring och i vissa 

fall smeknamn eller diminutiver (ibid:70f). 

3 Material och metod 

Informanten i undersökningen är en flicka född i Serbien, som 4,5 år gammal kom till sin 

adoptivfamilj i Sverige i oktober 2012. Barnet har det fingerade namnet Gina i undersökning-

en. Enligt uppgift från adoptivfamiljen hade Gina vid ankomsten till Sverige ett väl utvecklat 

förstaspråk, och kommunicerade på ett åldersadekvat vis. I materialet spelar också informan-

tens storasyster, här kallad Susanna, en roll då det är med henne som interaktionen sker i 

större delen av det insamlade materialet. Susanna är 9 år och har samma bakgrund som Gina, 

men de är inte biologiska syskon. Susanna har bott i Sverige sedan några år tillbaka, och 

föräldrarna berättar att hon redan några veckor efter ankomsten till Sverige slutade använda 

sitt förstaspråk. Det visade sig också att Susanna varken kunde förstå eller tala serbiska 

längre under vistelsen i Serbien 2012, då familjen adopterade Gina.  

3.1 En fallstudie 

För att kunna genomföra undersökningen behövs en metod som tillåter studier på djupet, där 

språkbytesprocessen hos en enskild informant får stå i fokus. Vidare måste hänsyn tas till att 

undersökningen av praktiska skäl tar plats i informantens hemmiljö och baseras sig på en 

process som redan existerar – och som kommer att fortlöpa långt efter undersökningens slut. 

Med en fallstudie kan dessa komponenter länkas samman för att möjliggöra en undersökning 

av det speciella snarare än det generella (Denscombe 2010:59 ff).  

 Likväl som med andra forskningsstrategier finns det både för- och nackdelar med en 

fallstudie. Fördelarna är möjligheten att kunna koncentrera sig på en enda undersöknings-

enhet där specifika snarare än allmängiltiga upptäckter står i fokus, medan nackdelarna avser 

de generaliseringar som görs utifrån dess resultat (ibid: 71f).  

3.2 Observationer 

Eftersom språkbytet ska studeras på djupet är det kvalitativa metoder som ger bäst utgångs-

punkt för undersökningen. Närheten till materialet och möjligheten att anpassa sig till situa-
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tionen gör också att kvalitativa metoder är att föredra framför kvantitativa (Lagerholm 

2010:31).  

   För att kunna följa och registrera språkutvecklingen, har jag valt att använda deltagande 

observation, som utgör huvudsakligen i två typer – systematisk observation och deltagande 

observation. Båda typerna har det gemensamt att de bygger på direkt observation och 

naturliga miljöer. Skillnaden mellan dem består i forskarens närvaro i den deltagande 

observationen och det mer statistiska förhållningssättet i den systematiska observationen 

(Denscombe 2010: 271). 

Både systematiska och deltagande observationer är känsliga för hur forskarens perception 

påverkas av personliga faktorer. Att använda observation som forskningsmetod innebär att 

man måste vara medveten om att minnet är selektivt. Vi har inte förmågan att minnas alla 

detaljer som vi till en början registrerar (ibid: 273).  

Observationer måste föregås av en rad strategiska beslut om vilken typ av urval som ska 

användas (ibid: 277). Frågor som: När ska observationerna ske? Var? Hur länge? Hur ofta? 

Vilka ska delta? bör ställas. I den här studien har observationerna genomförts en gång per 

vecka under en sexveckorsperiod, hemma hos informanten och hennes familj. Att det blev 

just sex observationer beror på den tid som funnits till förfogande inom ramen för en c-

uppsats. Observationerna har varat ca 20–30 minuter varje gång (se vidare 3.2.1 

Inspelningar).                       

3.2.1 Inspelningar 

Som påpekats ovan är det svårt att hinna anteckna och minnas alla detaljer under en 

observation, och därför har jag valt att spela in observationerna med hjälp av en videokamera. 

Videokameran som använts är en SONY HDR-CX200E. För att bearbeta materialet har 

filerna sedan lagts upp i programmet PlayMemories Home.  

Som tidigare nämnts har inspelningarna gjorts vid sex tillfällen, från den 26 januari till den 

12 mars 2013, och varat 20–30 minuter per gång. Tidsåtgången är bestämd till max 30 

minuter av två skäl. Dels behövs ett material som är stort nog att kunna analyseras, dels får 

det inte får vara alltför stort då några få minuters samtal kan motsvara många timmars arbete 

(Lagerholm 2010:35). Vid transkriptionen har det visat sig att runt åtta minuter av varje 

inspelningstillfälle har varit möjligt att använda. Övrig tid har bestått av tystnader och 

koncentration i leken, men också av sånger och nynnanden som jag inte har använt då de inte 

har gett den information som behövs för att uppfylla syftet. Under längre stunder av tystnader 
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har jag som deltagande observatör försökt få igång konversationen igen med någon fråga om 

den aktuella situationen.  

 Informanten har under inspelningarna till stor del befunnit sig i samspråk med andra, 

oftast med sin 5 år äldre storasyster. De har lekt tillsammans och interagerat på ett naturligt 

sätt i sin hemmiljö, både utomhus och inomhus. Vid en inspelning har informanten samtalat 

med en vuxen, och vid två tillfällen har hon fört en monolog där hon berättat om händelser 

för en vuxen. 

3.2.2 Transkriptioner 

I den här undersökningen har transkriptionsprinciperna från Nordenstam (1994) använts. Jag 

har valt att förenkla principen något till min undersökning, såtillvida att jag inte börjar varje 

nytt yttrande på ny rad om det är samma person som fortsätter prata efter t.ex. en paus. An-

passningen har jag gjort för att enklare kunna överblicka de icke-verbala kommunikations-

strategierna. Med yttrande menas i det här sammanhanget en grafisk mening (Norrby 

2004:25f). Yttrandet kan alltså bestå av enbart början av ett ord som aldrig uttalas helt likväl 

som flera syntaktiska meningar. Transkriptionerna är numrerade från 1–12 i kronologisk ord-

ning efter inspelningsdatum. Det är fler transkriptioner än antalet inspelningstillfällen, men 

det beror på naturliga avbrott i inspelningarna som exempelvis förflyttningar. Transkription 

3, 6 och 10 kommer från inspelningar där informanten talar med någon vuxen eller berättar 

om något hon har varit med om eller sett.  

 I transkriptionerna används standardortografi som har anpassats efter talspråkets uttal då 

det först och främst är ett barntal som analyseras, men också för att det förekommer struk-

turer från ett annat språk (Norrby 2004:82). För ytterligare information om transkriptions-

principen se Bilaga 1. 

3.2.3 Från insamlingsdata till analysmaterial 

Deltagande observationer förknippas vanligen med kvalitativa data, eftersom de har formen 

av visuella bilder och talade eller skrivna ord (Denscombe 2010:369). Så är också fallet i den 

här studien, eftersom både visuella bilder (inspelningarna) och skrivna ord (transkriptionerna) 

finns tillgängliga. För att kunna bearbeta datan har jag använt en innehållsanalys (ibid: 309). 

Med hjälp av innehållsanalysen kan jag kvantifiera den kvalitativa datan för att analysera 

interaktionsstrategiernas förekomst och frekvens. Rent praktiskt utgår innehållsanalysen från 

att ett för studien relevant antal enheter (strategier i det här fallet) kodas för att kunna räknas. 

Därefter analyseras texten efter enheternas frekvens och förhållanden till andra enheter i 

texten (ibid 307f). I den här studien har inte data om språkblandning och andra mellan-
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språkliga strategier kvantifierats, eftersom det inte har varit möjligt att räkna antal 

förekomster på ett tillförlitligt sätt. Språkblandningen har gjort det svårt att veta vad som 

egentligen har varit transfer eller andra mellanspråkliga strategier. 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Att använda deltagande observation som metod är förenat med en rad etiska ställnings-

taganden. Som deltagande observatör har jag ansvaret för att förebygga skada och för att 

deltagarnas identitet inte ska röjas. Eftersom jag valt att använda videoinspelningar för att 

samla in data, måste jag också vara särskilt noggrann med att förvara inspelningarna på ett 

säkert sätt (Vetenskapsrådet 2011:43). Videoinspelningarna har jag ansett nödvändiga för att i 

efterhand kunna studera röster, tonläge, gester och mimik, vilket jag inte kunnat göra med 

exempelvis enbart anteckningar. Inspelningarna finns sparade på en lösenordsskyddad privat 

dator.  

Både informanten och systern är minderåriga, vilket gör att båda vårdnadshavarna har gett 

sitt skriftliga samtycke till barnens deltagande i studien. Vårdnadshavarna medverkar dess-

utom på något ställe i inspelningarna, och har gett sitt samtycke även till det. Informanten, 

systern och vårdnadshavarna har haft möjlighet att se alla inspelningar och läsa den färdiga 

texten.                                                                                                                                   

4 Resultat 

Som tidigare nämnts baseras transkription 3, 6 och 10 på inspelningar där informanten talar  

med en vuxen, eller berättar om något hon har varit med om eller sett. De övriga  

transkriptionerna kommer från situationer där informanten och systern lekt, pratat eller spelat  

spel. För enkelhets skull har jag valt att kalla de senare för leksituationer. Som resultatet visar 

har uppdelningen i leksituationer och samtal med vuxna en viss påverkan på samtalens 

karaktär. I samtal med vuxna sker kommunikationen främst situationsobundet; med andra ord 

talar informanten om saker som har hänt i förfluten tid och inte kan iakttas i ett här och nu. 

Vid leksituationerna gäller det motsatta, då samtalet har en mer situationsberoende karaktär. 

Vid två tillfällen har jag som deltagande observatör försökt få igång samtalet igen, och finns 

därför med som vuxen även i transkriptioner från leksituationer. Dock har de korta 

konversationerna räknats till leksituationer, eftersom de bedömts vara situationsberoende.  

 Jag har valt att referera till transkriptionerna istället för inspelningarna i resultatredovis-

ningen av praktiska skäl. Transkriptionerna har gjorts för att underlätta analysen, och ligger 
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därför till grund för densamma. I utdragen nedan har informanten Gina beteckningen (G), 

systern Susanna (S), jag som deltagande observatör (J) och andra vuxna (V). I transkrip-

tionerna finns sammanlagt 253 yttranden från informanten. Yttrandena kan bestå av flera syn-

taktiska meningar, men vid några tillfällen enbart av enstaka ord eller ordfragment. Av de 

253 yttrandena innehåller 95 stycken en eller flera strategier. I Tabell 1 nedan redovisas de 95 

yttrandena fördelat på varje kategori av strategier som upptäckts i materialet:  

Tabell 1 Antal strategier från varje kategori i materialet 

Typ av strategi           Antal  

Kommunikationsstrategier inriktade på produktion 54 

Kommunikationsstrategier inriktade på perception 23 

Inlärningsstrategier          14 

Sociala strategier             4_____________________________________ 

 

Kommunikationsstrategier inriktade på produktion är den mest frekvent förekommande 

kategorin i materialet, medan de sociala strategierna står för en bråkdel av användningen. De 

olika kategorierna redovisas utförligare under respektive rubrik i resultatredovisningen.  

 I resultatredovisningen finns också ett visst mått av analys, då jag valt att redovisa en del 

av mina egna tolkningar i direkt anslutning till resultatet. 

4.1 Kommunikationsstrategier 

Kommunikationsstrategierna är redovisade var för sig som strategier inriktade på produktion 

respektive perception. De mellanspråkliga strategierna är också redovisade för sig, men som 

påpekats i 3.2.3 Bearbetning av materialet ovan finns de inte redovisade som kvantitativa 

data. 

4.1.1 Strategier inriktade på produktion 

Produktionsstrategier är den kategori som informanten använder allra mest då 54 stycken (57 

%) av alla strategier i materialet är någon form av produktionsstrategi (se Tabell 1). Som 

produktionsstrategi är det uteslutande icke-verbala signaler som används. Det kan röra sig om 

bekräftelser och kompletteringar, eller att hon visar, härmar eller pekar på något.  

 Mer än hälften av produktionsstrategierna består av någon form av bekräftelse eller 

komplettering som används för att förstärka ett budskap eller påvisa något hon inte hittar ord 

för. Bekräftelser och kompletteringar för att förstärka ett budskap visar sig genom exempelvis 
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huvudskakningar för att understryka ett yttrat nej, eller vinkningar när hon berättar att hon 

gick hem från ett kalas. För att påvisa att hon inte hittar rätt ord använder hon vid några 

tillfällen mimik, då hon ser frågande ut och på så sätt meddelar att hon vill ha ytterligare 

information.  

 39 % av de icke-verbala signalerna består av att informanten handgripligen visar eller 

härmar vad hon vill förmedla. Detta illustreras med följande två utdrag ur transkription 3 

(siffrorna i början av exemplet anger radnummer i transkriptionen), där hon dels vill tala om 

hur det gick till när storasyster skulle rida: 

   

 26 G: TÄNKER Susanna ha häst i så hä lite VISAR HUR SUSANNA FÖRSÖKTE 

  HOPPA UPP PÅ HÄSTEN såna i Susanna för stora dä 

 

 Dels hur en förälder var tvungen att hålla i henne när det var hennes tur att rida. Här 

använder hon ett glas för att visa vad hon menar: 

 12 G: NICKAR (P) Måste pappa (.) HÅLLER FAST I GLASET OCH VISAR i sån (lide)  

 (*hålla i?) (P) Måste ta [dä]! 

 

Vid båda tillfällena är det uppenbart att hon inte hittar ord för det hon vill säga, och istället 

använder sig av icke-verbala signaler som medverkar till att hon gör sig förstådd. 

 Vid några tillfällen pekar hon på saker som hon har svårt att namnge eller vill ha utförda. 

Ett exempel på det finns i följande utdrag ur transkription 5, när hon i lek med storasyster 

(som i leken föreställer Mästerkatten) upptäcker att Mästerkatten tappat sitt svärd: 

 

 34 G: ja (.) katt, ta in i dä (xx) PEKAR PÅ TAPPAD PINNE OCH SEN PÅ BORDET  

 MEN TAR UPP DEN SJÄLV EFTER EN STUND 

 

Som visats ovan använder informanten olika icke-verbala produktionsstrategier, och i det 

undersökta materialet har främst två skillnader kunnat urskiljas. Ett utmärkande drag är att 

användningen av strategier förefaller vara situationsanpassad. Det förekommer fler produk-

tionsstrategier i samtal med vuxna eller när hon berättar något själv, än det gör i leken. Det 

verkar också som det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till. Användningen av produktions-

strategier ändrar sig ganska markant över den förhållandevis korta tid som undersökningen 

pågår. Skillnaden i användningen av icke-verbala produktionsstrategier i samtal med vuxna 

eller där informanten berättar något på egen hand, illustreras i tabellen nedan. Siffrorna anger 

andelen yttrande med någon produktionsstrategi som används vid de olika tillfällena: 
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Tabell 2. Antal yttrande med produktionsstrategier  

Typ av produktionsstrategi  Lek  Själv eller samtal med vuxen 

Bekräfta eller komplettera  12     14 

Visa eller härma       7     14 

Peka       6        1 

______________________________________ 

 

Både strategier som förmedlar bekräftande eller kompletterande och visar eller härmar är 

något mer frekvent förekommande i samtal med vuxna och när hon berättar själv. Situa-

tionerna där hon samtalar med vuxna eller berättar något själv är dessutom betydligt färre än 

leksituationerna, vilket gör att resultatet är värt att uppmärksammas. Uppdelningen skulle 

kunna ha sin grund i att till skillnad från leken får kontexten en annan struktur i samtal med 

vuxna; den går från situationsberoende till situationsoberoende då hon ska förmedla en 

händelse i förfluten tid. Hon får inte någon hjälp av lekens här och nu-situation (Axelsson 

2010:141).  

 Förutom skillnader i användningen av strategier i olika situationer finns en skillnad i an-

vändningen över tid. Vid den första inspelningen, som gjordes vid ett lektillfälle, innehöll 45 

% av yttrandena någon form av produktionsstrategi. Användningen avtog sedan för att vid 

vissa lektillfällen inte innehålla några produktionsstrategier alls. Förhållandet illustreras i 

tabellen nedan.  
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Tabell 3. Andel yttrande i lek med produktionsstrategier per transkription 

Transkription  produktionsstrategier 

1 45 % 

2       17 % 

4        0 % 

5       24 % 

7         0 % 

8         0 % 

9         0 % 

11       12 % 

12        3 % 

____________________________  

Det är drygt två månader mellan transkription 1 och 12, och det är osäkert om det går att dra 

slutsatsen att språket förändras så mycket att andelen strategier minskar på grund av en snabb 

språkutveckling. Dock finns det forskning som pekar på att språkutvecklingen går snabbt i 

början för de lite äldre adopterade barnen, vilket Gina i så fall skulle kunna vara ett exempel 

på (Snedeker et al. 2012:43).  

 För samtalen med vuxna är förhållandet omvänt. Vid första tillfället innehöll 49 % av 

yttrandena någon produktionsstrategi för att vid andra tillfället stiga till 66 %, och slutligen 

vid tredje tillfället innehöll alla yttranden någon form av produktionsstrategi. Observera dock 

att ett yttrande kan bestå av flera syntaktiska meningar.  

Tabell 4. Andel yttrande i samtal med vuxna med produktionsstrategier per transkription  

Transkription  produktionsstrategier 

3       49 % 

6       66 % 

10          100 % 

____________________________ 

Antalet tillfällen då informanten talar med vuxna är färre än de tillfällen då hon interagerat i 

leken. Det bidrar till att man inte kan dra några säkra slutsatser av resultatet, men det pekar 

ändå på att hennes språk utvecklas, och hon försöker sig på allt svårare konstruktioner när 
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hon talar på egen hand och därmed behöver komplettera med fler strategier för att uttrycka 

budskapet. 

4.1.2 Strategier inriktade på perception 

Perceptionsstrategierna i undersökningen har varit av två typer. Dels frågar informanten efter 

förtydliganden, dels gissar hon sig till budskapen – vilket inte sällan leder till feltolkningar. 

Av de strategier som används i materialet är 23 (24 %) någon form av perceptionsstrategi, 

vilket gör det till den näst största strategin. 14 stycken av perceptionsstrategierna utgörs av 

frågor om förtydliganden, och resterande 9 är gissningar eller tolkningar. 

 Perceptionsstrategier som innehåller både en fråga om förtydligande och en gissning, illus-

treras med följande exempel ur transkription 3. Den vuxne (V) frågar efter vilka som var med 

på ett arrangemang några dagar tidigare: 

 

 21 V: vem mer va där? 

 22 G: va? 

 23 V: vem mer va där än du å NN? 

 24 G: min? SER FRÅGANDE UT 

      25 V: va mamma pappa å Susanna mä? 

 

** i exemplet ovan representerar namnet på en vän, och det är möjligt att informanten tolkar 

frågan som om den gällde vems vän NN egentligen är. Perceptionsstrategierna följer också ett 

mönster där det skiljer sig i användningen mellan samtal med vuxna och i leken. Gissningar 

och feltolkningar av budskap förekommer främst i samtal med vuxna. Vid transkription 1 och 

2 leker Gina mestadels med sin syster, men vid ett tillfälle vid varje inspelning blir det tyst en 

längre stund. För att avhjälpa det valde jag (J) som deltagande observatör att försöka få igång 

samtalet igen. Båda gångerna gav upphov till feltolkningar. Första exemplet är från 

transkription 1, där informanten är upptagen med sitt lördagsgodis: 

 19 J: Gina? (P) Tycke du om godis?  

 20 G: .hja NICKAR  

 21 J: Vilket är bäst? 

 22 G: Mm så (.) så hä TUGGAR TYDLIGT [så hä] 

 

Andra exemplet kommer från transkription 2 där en katt kommer in i rummet och stryker sig 

mot informanten: 
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 16 J: Tycke du om katten Gina? 

 17 G: Jao 

 18 J: .hh vad hete katten? 

 19 G: Ä.hh (P) gosa 

 20 J: Jaha, vill den gos[a]? 

     21 G:                           [ja:] 

 

Båda exemplen visar hur informanten feltolkar budskapen. I första exemplet har systern tidi-

gare uppmanat informanten om att tugga ordentligt. Förmodligen tolkar hon frågan utifrån 

det. I det andra exemplet feltolkar hon frågan, möjligtvis eftersom fokus ligger på katten, och 

hon är van vid att vuxna intresserar sig för om hon kan sätta ord på saker och ting. 

 Följande tabell illustrerar andelen yttrande som innehåller någon perceptionsstrategi för-

delat på leksituation respektive samtal med vuxen eller själv.  

       

Tabell 5. Antal yttrande med perceptionsstrategier 

Typ av produktionsstrategi  Lek  Själv eller samtal med vuxen 

Fråga om förtydligande   10     4 

Gissning eller tolkning     2         7 

 

Tabellen visar att frågor om förtydliganden är vanligast i leken, och att gissningar eller tolk-

ningar förekommer främst i samtal med vuxna. Möjligen kan det vara så att informanten har 

lättare att förstå systern, då de till synes utvecklat ett sätt att kommunicera (se 4.1.3 Språk-

blandning och andra mellanspråkliga strategier nedan). 

4.1.3 Språkblandning och andra mellanspråkliga strategier  

Språkblandning förekommer i materialet på många ställen och används frekvent av både in-

formanten och systern. Språkblandningen varierar i användning, men det är främst ett fåtal 

ord som blandas och omväxlande används på svenska och serbiska. Till skillnad från pro-

duktions- och perceptionsstrategierna finns ingen större skillnad i användningen i samtal med 

vuxna och i leksituationen. En lite överraskande upptäckt i materialet är att det inte är 

informanten (med kortast tid i Sverige) som producerar den mesta språkblandningen, utan 

systern som tillbringat mer än tre år i Sverige. Det är också viktigt att påpeka att den serbiska 

som används mellan systrarna är mer en frukt av deras tolkning av språket än korrekt serbisk 
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språkhantering. Av praktiska skäl refereras det dock till serbiska, eftersom ursprunget till 

orden kommer därifrån. 

 Det är främst orden äta, snäll, mycket och lite som blandas i informantens yttranden och 

förekommer på både svenska och serbiska – ibland ganska nära varandra i leken som i föl-

jande exempel med ordet äta (här understruket på båda språken) från transkription 5: 

 

 10 G: de e valmt PLOCKAR BORT FRÅN TALLRIKEN (P) inte de:n jedes  

 SKAKAR PÅ  HUVUDET ne:j 

 […] 

     20 G: [ja!] de äta! 

  

I följande exempel, också från transkription 5, används ordet snäll (understruket) på båda 

språken i samma yttrande. Informantens yttrande föregås av systerns instruktion (67 S) om 

hur dockan i leken ska gråta: 

 67 S: ne to (.) pave! å sen plajes 

 68 G: LÅTSASGRÅTER ne lepoj ja måtte snäll  

 

Det finns också exempel på när språken blandas i längre yttranden, och det kan då vara svårt 

att tyda den egentliga innebörden i budskapet. Informanten producerar dock yttrandet relativt 

flytande, och växlar mellan språken efter tillgång som i följande exempel från transkription 

10 där hon berättar om en film hon sett: 

 

 1 G: […] sånä pizzesin säja såna chica två komma såhäe arg nä velica chica såe:  

 VISAR MED HANDEN (P) nä så komme uppet nä: då komme mlaki liten (.) 

  nä (.) nä dä (.) fi:n (.) nä (.) då jätteslut nu   

      

Ovanstående exempel skulle också kunna åskådliggöra att informanten använder språkbland-

ning istället för någon annan mellanspråklig strategi, som exempelvis undvikande. Informan-

ten väljer att istället för att utelämna ord som hon inte direkt hittar på sitt nya språk använda 

ord som hon känner till från sitt första förstaspråk. I slutet av yttrandet är det dock märkbart 

att hon bestämmer sig för att avsluta berättandet, då hon inte riktigt förmår förmedla sitt 

budskap fullt ut.  

 Det förekommer också andra mellanspråkliga strategier som påvisar detaljer i språk-

bytesprocessen i yttrandet ovan. Informanten behärskar ännu inte verbens böjning, utan för-

enklar formen och använder i första raden infinitivformen komma istället för det mer korrekta 
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kommer. I andra raden däremot är verbformen mer korrekt, då ”komme” används istället för 

kommer. Även ett exempel på transfer kan upptäckas, då bestämningen två kommer efter sitt 

huvudord chica (män) istället för som i svenskan före.  

 Informantens uttal är inte i fokus i den här undersökningen, men värt att nämna är att det 

är svårt att upptäcka någon form av brytning – såvida hon inte själv påpekar att hon har 

bekymmer med att uttala vissa ord.  

4.2 Inlärningsstrategier 

I materialet till den här studien finns på några ställen tydliga indikationer på att informanten 

använder olika former av strategier för att tillägna sig något nytt i språket. Vid några tillfällen 

handlar det om rent lexikala enheter som föregås av en fråga från informanten till samtals-

partnern, medan det i andra fall handlar om imitationer eller kontroll av det egna yttrandet.  

 Av det totala antalet strategier i undersökningen är 14 (15 %) någon form av inlärnings-

strategi. I tabellen nedan visas vilka kategorier som informanten använder, och hur många av 

varje kategori som upptäckts i materialet.  

Tabell 6. Antal yttrande med inlärningsstrategier 

Typ av inlärningsstrategi  Lek  Samtal med vuxen 

Fråga          4     0 

Kontroll av egna yttranden    2         0 

Imitation        8     0 

 

Informanten använder inte inlärningsstrategier i situationsoberoende samtal med vuxna. Dock 

har de åtta imitationerna uppkommit i en leksituation, då informanten frågat en vuxen efter 

rätt uttal på färgerna röd och grön (se utdrag nedan). Detta skulle kunna tyda på att 

informanten gärna imiterar det uttal hon antar är korrekt, i detta fall någon vuxens.  

 För att få reda på hur saker och ting benämns på svenska väljer informanten helt enkelt att 

fråga någon i närheten. Frågan betraktas som en strategi, eftersom hon använder den för att 

utöka sitt lexikon genom att till synes lagra ordet i minnet. I följande utdrag från transkription 

5 visas hur informanten frågar på serbiska vad leksaksmaten heter: 

 

 6 G: Stay tore?  

 7 S: Kyckling 

 8 G: mä de PEKAR MED GAFFELN [de e valmt]  
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      9 S:             [de e också kyckling!] mmm de e varmt 

 

I ovanstående konversation är det svårt att avgöra om informanten lägger ordet kyckling på 

minnet eller om det bara rör sig om ett ord som genast faller i glömska. Desto tydigare blir 

strategin för inlärning i följande exempel från transkription 1, där informanten vid två 

tillfällen först kontrollerar om hon säger rätt färg för att sedan imitera tills hon uttalat rätt. Av 

utrymmesskäl är sex liknande yttranden i konversationen borttagna, men citatet illustrerar 

informantens vilja att lära sig budskapets fonologiska form. 

 

    39 G: ä de blå? 

 40 J: Grön! 

 41 G: veör? 

 42 J: grön! Grön – cel[ena] 

 43 G:                        [grrrö:n] 

 44 J:                 [.hja:] (.) celena 

 LÄNGRE PAUS G NYNNAR 

 45 G: say to? 

 46 J: röd 

 47 G: grö:[d]? 

 48 J:         [rrö:d] 

 49 G: grö:nd 

 […] 

 56 G:         [rr] 

      57 J: bravo! röd! 

 

Trots svårigheter med att uttala ordet röd ger informanten inte upp förrän hon nått ett felfritt 

uttal. Det är rimligt att anta att övningen resulterar i en mer bestående lärdom. 

 Inlärningsstrategierna är mindre frekvent förekommande än kommunikationsstrategierna i 

materialet, men bevisligen finns de där. Det stämmer i viss mån med de Geers forskning 

(1992) att adopterade barn är inriktade på kommunikation i första hand. Dock visar hennes 

forskning att inlärningsstrategier används i ringa grad av de adopterade barnen. I den här 

studien uppgår inlärningsstrategierna till 17 % av de räknade strategierna i materialet, och det 

är naturligtvis en bedömningsfråga av hur få som kan betecknas som ringa, men materialet 

visar ändå en tydlig indikation på att informanten använder inlärningsstrategier. 
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4.3 Sociala strategier 

De sociala strategierna har varit de avgjort svåraste att analysera. Mimik och gester kan både 

tolkas som en icke-verbal kommunikationsstrategi (de Geer 1992:62f), och stå för sig själva 

som sociala strategier. För att skilja de båda grupperna åt har icke-verbala strategier som inte 

kompletterar ett yttrande räknats som sociala strategier. Det finns några exempel i materialet 

där icke-verbala signaler förstärker budskapet, och de har då räknats som en kommunika-

tionsstrategi. I följande utdrag från transkription 12 använder informanten en gest för att 

förstärka budskapet:  

 8 S: (xx) SKRIKER NÅGOT 

 9 G: aje! inte så: HÅLLER FÖR ÖRONEN 

 

I ovanstående exempel utgör gesten ett komplement till det informanten vill säga, och har 

därför inte räknats som en social strategi. Visserligen kan det antas att informanten upplever 

det som irriterande att systern skriker, och Gina ger i så fall uttryck för en känsla. Här har det 

ändå räknats som ett komplement till yttrandet. I nästa exempel från transkription 5 illustreras 

däremot hur informanten med enbart med sin mimik ger känslan ett uttryck: 

 

 15 S: mä man kan äta så här (P) vidi! VISAR MED KNIV OCH GAFFEL 

      16 G: GINA GRINAR ILLA OCH SKAKAR PÅ HUVDET 

 

Det är enbart informantens mimik som gör det möjligt att avgöra vad hon menar och som 

observatör kan jag förstå att maträtten och instruktionen om hur man skulle äta densamma 

inte föll henne i smaken. Gränsdragningen mellan kommunikationsstrategi och social strategi 

är här något diffus, eftersom det icke-verbala yttrandet ändå avser att förmedla något hon inte 

kan sätta ord på. Eftersom yttrandet huvudsakligen dock förmedlar en känsla har det räknats 

som en social strategi.  

 Ändring av röstläge är en social strategi där gränsen mellan kommunikationsstrategi och 

social strategi inte är lika diffus. Vid ett tillfälle från transkription 8 använder informanten 

röstläget för att visa att hon är ledsen över att hon saknar pärlor av en viss färg. Yttrandet har 

räknats innehålla en social strategi, eftersom det hade kunnat sägas utan ändring i röstläget 

och då fått en annan innebörd (”nema” i exemplet nedan betyder ungefär ’inga’): 

 

  12 S: men jag vill också [ta] 

                 13 G:                              [mä Gina nema så:na] SÄGS MED BESVIKEN RÖST 
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Här skulle informanten kunnat uttala yttrandet utan den besvikna rösten, och yttrandet skulle 

då ha fått karaktären av ett krasst konstaterande. Den besvikna rösten meddelar dock att in-

formanten är ledsen över att det inte finns nog med pärlor åt henne, utan att känslan 

förmedlas i ord. 

 En annan social strategi används av informanten i transkription 12, då hon upptäckt en 

trasig leksak och vill ha en bekräftelse från systern att leksaken verkligen är sönder  

(”De ne lepoj” i exemplet nedan betyder i sammanhanget ungefär ’Det var inte bra’): 

 

 52 G: oj! De ne lepoj LÅTER OCH LÄGGER SIG PÅ GOLVET nu de sönde  

 GNYR i  acaputt  nu↑? VÄNTAR PÅ SVAR OCH NICKAR UPPMUNTRANDE TILL 

 SUSANNA 

                      53 S: jaha (P) kaputt! 

 

Det är tydligt att både röstläge och den uppmuntrande nicken förmedlar en önskan om att 

Susanna ska ge besked om leksaken. Röstläget indikerar också att hon förstått att frågor 

ibland kan ha en annorlunda intonation.  

 Förutom de tre ovanstående exemplen finns ett tillfälle då informanten använder skrattet 

som en försäkran på att hon accepterar en plastorm och inte är rädd för den. I övrigt används 

inga verbala sociala strategier. 

5 Diskussion av resultat 

Av de undersökta strategierna är det kommunikationsstrategier inriktade på produktion – 

främst de icke-verbala signalerna – som är de mest frekvent förekommande i materialet. 

Resultatet ligger i linje med tidigare forskning om internationellt adopterade barns språkut-

veckling (de Geer 1992: 113). Informanten interagerar till stor del med hjälp av icke-verbala 

signaler som bekräftar, kompletterar eller påvisar något hon vill framföra. Informanten är 

tydligt inriktad på kommunikation, och använder de hjälpmedel som finns närmast till hands 

för att föra fram budskapet; hon pekar, visar och härmar för att samtalspartnern ska förstå. 

Detta ligger också till grund för antagandet att informantens strategianvändning i viss mån är 

medveten (Cohen 1998). Hon har förstått att det språk hon en gång lärt sig inte längre är 

gångbart, och löser situationen på annat sätt genom att handgripligen illustrera vad och hur 

hon menar. Kommunikationen fortlöper trots bristande tillgång till det första förstaspråket. 
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De nya vägar hon funnit för att kommunicera utnyttjar hon för att göra sig förstådd på sitt nya 

språk.  

 I leksituationen är de icke-verbala strategierna mindre frekvent förekommande än när hon 

talar med vuxna. I leken finns samtalsämnena rent fysiskt runt henne, och hon behöver inte 

bemöda sig om att försöka förklara vad hon syftar på. Förhållandet är omvänt då hon talar 

med vuxna och försöker berätta om saker i förfluten tid. Uppgiften är betydigt mer kognitivt 

krävande, och hon har inte tillgång till fysiskt material på samma sätt som i leken. Trots den 

besvärligare uppgiften väljer hon att försöka förmedla sitt budskap utifrån sina förutsättningar 

istället för att undvika svårigheterna, vilket annars är en vanlig strategi hos andraspråks-

inlärare (Cohen 1998:7).  

 Språkblandning används frekvent av både informanten och systern, och de har av allt att 

döma utvecklat ett eget språk där inkorrekta former av serbiska blandas med mer eller mindre 

korrekta former av svenskan. Informanten växlar språk efter tillgång, och yttrandena blir 

förhållandevis flytande även i situationer när hon berättar om händelser i förfluten tid. Med 

tanke på informantens låga ålder är det svårt att med säkerhet veta hur pass bra hon behärskar 

sitt första förstaspråk. Det borde dock kunna antas att hon som fyraåring inte behärskar 

serbiskan fullt ut, åtminstone inte alla aspekter av språket. Inte heller svenskan kan efter 

några månader i Sverige antas vara fullt utvecklad. Termen språkblandning (Lanza 1991) 

stämmer därför bättre in på resultatet i undersökningen än kodväxling (Jonsson 2010). 

Kodväxling är ett uttryck för en större kompetens i båda språken än vad som är fallet i den 

här undersökningen. Trots det producerar informanten många gånger yttrandena flytande, och 

växlar till synes obehindrat mellan språken med de ord och fraser som hon behärskar. I 

resonemanget finns en paradox. Språkblandning är oftast en omedveten handling (Håkansson 

2010), vilket också skulle kunna stämma bra in på informantens språkbehandling med tanke 

på de ledigt löpande yttrandena. Är det då riktigt att kalla språkblandningen för en strategi? 

Ett utmärkande drag hos en strategi är ofta dess mått av ett mer eller mindre medvetet val. Är 

det möjligt att informanten medvetet blandar språken, eller gör hon det spontant i 

kommunikationen? Med tanke på hennes vilja att kommunicera är det inte omöjligt att anta 

att det finns ett visst mått av medvetenhet i valet att använda språkblandning. För att fastställa 

det behövs dock ett större material, och resonemanget får därför stanna vid en spekulation om 

huruvida språkblandning kan anses utgöra en kommunikationsstrategi eller inte. 

 En annan fråga som uppkommer är om och hur informanten hade använt språkblandning 

om inte systern så frekvent använt det. Hade yttrandena sett annorlunda ut då? Är det kanske 

ändå möjligt att informanten är medveten om språkblandningen och därför sällan imiterar 
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systern? Resultatet visar att de gånger informanten imiterar något är i samtal med någon 

vuxen (se Tabell 6). Hon frågar efter ord och uttal och är mån om att få rätt uttal när hon själv 

förstår att hon inte uttalar korrekt. Att hon imiterar främst vuxna skulle kunna tyda på en 

medveten strategi för att försöka lära sig det nya språket på det sätt hon förutsätter är bäst. 

Utifrån det antagandet är det relevant att fundera på hur hon själv ser på de båda språken. Det 

är möjligt att den till synes medvetna strategin att imitera den svenska som förefaller vara 

mest korrekt kan kopplas till attitydkriteriet (Skutnabb-Kangas 1981). Informanten är av allt 

att döma införstådd med att hon behöver byta kommunikationsspråk för att kunna interagera 

och identifiera sig med sin nya omgivning. Det är också möjligt att se det som ett exempel på 

att förstaspråket är föränderligt. Från att ha identifierat sig med sin omgivning där hon föddes 

och tillbringade sina första år kommer hon så småningom att identifiera sig och bli 

identifierad enligt sin nya omgivnings normer och språkbruk.  

 Perceptionsstrategierna i materialet är inte lika frekvent förekommande i materialet som 

produktionsstrategierna (se Tabell 1). Däremot finns det i båda strategityperna skillnader i 

användningen mellan leksituationen och i samtal med vuxna. De feltolkningar som görs är 

alla i samtal med vuxna. Det förekommer ingenstans i materialet en feltolkning eller gissning 

av systerns yttrande. Det är möjligt att det språk de båda utvecklat räcker till för den kom-

munikation som för tillfället tar plats mellan dem. Det är inte säkert att förhållandet är 

likadant om en ny undersökning skulle göras efter en tid. Att informanten feltolkar de vuxnas 

budskap kan tyda på att förståelsen inte riktigt håller samma steg som viljan och förmågan att 

producera egna yttranden. Det kan ofta vara så att inlärare som talar förhållandevis 

obehindrat brister i förståelse, och det är möjligt att det förhåller sig så i det här fallet.  

 Som påpekats ovan är det vanligt att adoptivbarn säger sig ha glömt sitt förstaspråk 

(Hyltenstam et al. 2009). Bytet till det nya språket har av en eller annan anledning förpassat 

det första förstaspråket till det förgångna, vilket Susannas oförmåga att kommunicera på 

serbiska bekräftar. Forskningen visar dock att det inte alltid behöver förhålla sig så (ibid). 

Strukturer från det första förstaspråket, då främst fonologiska, kan finnas kvar i någon form 

av representation. I den här undersökningen finns några exempel på strukturer från serbiskan 

kvar hos informanten, men det har inte varit möjligt att se några särskilda mönster i 

förekomsterna. Det är möjligt att mellanspråkliga strukturer som transfer inte upptäcks så lätt 

då informanten inte är så gammal, men informantens första förstaspråk bör trots allt ligga 

kvar i minnet som tämligen aktuellt med tanke på den korta tid hon varit i Sverige. Bedöm-

ningen är inte säker på något sätt, då den digra språkblandningen gör det svårt att avgöra vad 

som egentligen är transfer och inte. Dock visar forskning att lite äldre adopterade barn ofta tar 
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till sig sitt nya språk mycket snabbt (Snedeker et al. 2012). Resultatet här pekar också på att 

processen går förhållandevis snabbt, eftersom de få upptäckta transferstrukturerna indikerar 

att informanten väljer att kommunicera på sitt nya språk där det är möjligt. Att informanten 

också använder fler inlärningsstrategier än vad forskning visat är vanligt i studier som liknar 

denna (de Geer 1992), vilket också bidrar till slutsatsen att informanten inte bara tar till sig 

sitt nya språk snabbt utan också medvetet försöker tillägna sig detsamma. 

 Undersökningen har inte fokuserat på fonologiska aspekter, men i de inspelningar som 

finns är det svårt att uppfatta brytning hos informanten. I sammanhanget är det relevant att 

koppla resultatet till forskningen ovan, där det var just de fonologiska strukturerna som låg 

kvar hos de adopterade informanterna. Frågan är om informanten i den här undersökningen 

kommer att kunna dra nytta av de fonologiska strukturerna från serbiskan i framtiden, trots att 

de efter bara några månaders vistelse i Sverige inte är direkt iakttagbara.  

 Ett resultat i materialet som visar skillnader över tid, är förhållandet mellan användningen 

av produktionsstrategier i leken respektive samtal med vuxna. I leksituationen innehåller 

nästan vartannat yttrande en produktionsstrategi i början, medan de avtar ganska snabbt för 

att senare inte innehålla några yttranden alls med produktionsstrategier. I samtal med vuxna 

är förhållandet precis det motsatta. Andelen yttrande med produktionsstrategier ökar markant 

med tiden (se Tabell 3 och Tabell 4). Det är inte möjligt att dra några slutsatser av resultatet 

utifrån det lilla materialet i studien, men det är möjligt att fundera över om det kan peka på 

några förhållanden som utmärker språkbytesprocessen. Undersökningen pågår under knappt 2 

månader, och det är möjligt att den första tidens enklare uttryck lever kvar och utvecklas i 

leken vilket gör att hon inte behöver använda samma mängd av icke-verbala signaler som i 

början. I samtal med vuxna är det möjligt att hon försöker använda ett för stunden mer kom-

plicerat språk och måste leta efter ord hon inte känner till, vilket gör att hon måste använda 

alla strategier hon förfogar över. Resultatet skulle i så fall kunna visa på en början till den 

stagnation i utvecklingen som efter en tid är vanlig för äldre adopterade barn som snabbt tagit 

till sig sitt nya språk (Snedeker et al. 2012:43f). Forskningen visar att en orsak till 

stagnationen just är att de ord barnen försöker använda med tiden blir allt mer abstrakta, och 

utgör en större kognitiv utmaning än de ord som barnen först mött (ibid). 

 I materialet har det varit svårt att upptäcka konkreta sociala strategier. Informanten använ-

der gester och mimik, men oftast inte i syfte att förmedla motivation, attityder eller känslor. I 

det studerade materialet används gester och mimik i stället främst till att förstärka yttranden. 

Skiljelinjen mellan kommunikationsstrategier och sociala strategier är inte alltid lätt att ta 

ställning t i materialet. Det går att förhålla sig på två sätt till det. Å ena sidan är det möjligt att 
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informanten helt enkelt inte använder sociala strategier i samma utsträckning som adopterade 

generellt gör (de Geer 1992: 106). Eftersom hon använder en mängd kommunikationsstrate-

gier och även inlärningsstrategier, är det möjligt att hon kommunicerar med hjälp av dem och 

därför inte är i behov av att använda andra strategier. Å andra sidan är det möjligt att de 

tolkningar som gjorts av materialet hade gjorts annorlunda om någon annan utfört 

undersökningen, eftersom perceptionen kan vara både selektiv och variera i intensitet 

(Denscombe 2010:273f). Det som i den här undersökningen tolkats som kommunikationsstra-

tegier, kanske hade tolkats som sociala strategier i en annan undersökning. 

 Termen språkbytesprocess som används i den här undersökningen är inte allmänt veder-

tagen för det språkbyte som beskrivs. Språkbytet som internationellt adopterade barn gör har 

inte någon benämning på svenska. Termen språkbytesprocess för istället tankarna till större 

regionala och nationella sammanhang, där språkbytet långsamt framskrider för hela folkgrup-

per (Dahl 2011:159). Med termen Domimant Language Replacement syftar man på ett byte 

där ett språk ersätter det andra i dominansen (Hyltenstam et al. 2009). Man menar att det 

första språket ligger kvar i någon form av representation och aldrig försvinner helt, även om 

det andra språket tycks dominera fullt ut. Termen för dock inte tankarna till hur processen 

kan tänkas gå till.  

 Att det är en form av andraspråkinlärning som informanten i undersökningen går igenom 

står ganska klart. Processen för informanten i undersökningen kommer förmodligen inte att 

skilja sig så mycket från andraspråkinlärning som den ser ut för inlärare som har tillgång till 

sitt förstaspråk. Dock ska det andraspråk som lärs in fungera som ett förstaspråk, och i det 

avseendet är det en annorlunda form av andraspråksinlärning. När andraspråket väl är etab-

lerat hos informanten kan det definieras som enspråkighet på andraspråket (ibid). Termen 

sänder dock signaler om att internationellt adopterade barn inte har ett förstaspråk (eller 

modersmål om man väljer den termen). Det är en tankeväckande benämning, då det indikerar 

att adoptivbarn som växer upp i en svenskspråkig miljö och med tiden kommunicerar 

uteslutande på svenska inte skulle ha riktigt full tillgång till något språk.  

 En uppfattning som skiljer sig från ovanstående är idén om att svenskan fungerar som ett 

andra förstaspråk för de internationellt adopterade barnen (de Geer 1992:17). Definitionen 

ger en annan bild av språkbytet, där svenskan får ställningen som förstaspråk. Det öppnar 

också möjligheten att inte se det första förstaspråket som förlorat utan som närvarande för 

individen, trots att det inte används som kommunikationsspråk längre. Resonemanget kan 

anslutas till diskussionen om hur man kan se på sitt förstaspråk. De internationellt adopterade 

barnen kommer från olika delar av världen och har beroende på ålder upplevt normer och 
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värdesystem på sitt första förstaspråk. De ställs inte därför bara inför bytet av språk utan i 

många fall också inför ett nytt system av normer och värden. Skutnabb-Kangas (1981) menar 

att ett sätt att se på förstaspråket är just hur individen själv väljer att identifiera sig. Det språk 

som man tillägnar sin omgivnings normer och värdesystem med är det språk som ligger indi-

viden närmast. Med den definitionen som bakgrund är det lättare att se internationellt adop-

terades nya språk som ett andra förstaspråk.  

 Hur informanten i den här undersökningen väljer att definiera sitt språk, vet vi inget om. 

Resultatet visar dock på en förståelse för det nya språkets betydelse. Hon är till synes med-

veten om att hon behöver ta till sig språket för att kunna kommunicera med sin omgivning, 

eftersom det nya språket talas både i familjen och i samhället i övrigt. Den dagliga tillgången 

till det nya språket bidrar säkerligen till att utvecklingen går snabbt. Behovet av att lära sig 

kommunicera på sitt nya språk får en annan dimension, eftersom det inte finns några andra 

kommunikationsalternativ.   

5.1 Metodkritik 

Att analysera en språkbytesprocess är inte alldeles vanligt, och studierna på området är 

förhållandevis få. De Geers studie från 1992 är en omfattande longitudinell undersökning där 

nyanlända adoptivbarns språkutveckling har studerats. Strategiernas användning är bara en 

del av undersökningen men bidrar med information som kan underlätta mötet med språk-

bytesbarnen. Studien har därför varit mycket användbar som referensmaterial till min egen 

undersökning. Samtidigt ska man vara medveten om att det finns många andra sätt att närma 

sig en språkbytesprocess, och det inspelade materialet hade kunnat användas annorlunda. Det 

hade t.ex. varit möjligt att undersöka ordförrådets utveckling eller studera syntaktisk och 

morfologisk utveckling. I efterhand kan jag också konstatera att språkblandningen hade kun-

nat ges ett större utrymme i undersökningen. Det var dock inte möjligt att förutse betydelsen 

av språkblandningen vid studiens början. 

 Fördelarna med en fallstudie är många. Möjligheten att undersöka mindre enheter och 

processliknande förhållanden är stor. Att kunna koncentrera undersökningen till en plats är 

också en fördel, när man i en studie inte har någon större kontroll över händelserna (Dens-

combe 2009:71). Många av de nämnda fördelarna har också kunnat tas till vara i den här 

undersökningen. Informanten har både i leken och i samtal med vuxna interagerat själv-

ständigt, och det har inte varit möjligt att förutsäga om vad eller hur hon skulle kommunicera. 

Talet har varit spontant och så nära verkliga förhållanden som det kan vara under en observa-

tion.  
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 Observationerna skulle dock ha kunnat fördelas annorlunda. Tanken var att de skulle 

bygga på informantens spontana interaktion, och därför blev det fler tillfällen vid lek och 

mindre vid samtal med vuxna. I efterhand kan det konstateras att det hade varit bra att ha lika 

många observationer från leksituationer som i samtal med vuxna för att få ett säkrare resultat. 

Det är också viktigt att komma ihåg att de observationer som gjorts utgör några få exempel på 

informantens språk, och vid andra tidpunkter och i andra situationer hade kanske resultatet 

förändrats. Resultatet kanske också hade förändrats med en annan observatörs ögon. Strate-

gierna har tolkats utifrån mina iakttagelser, och det är inte säkert att någon annan skulle dragit 

samma slutsatser.   

 Valet att analysera strategiernas förekomst i förhållande till yttrande har inte varit helt 

lyckat. En del yttranden har varit väldigt långa, särskilt i samtal med vuxna, vilket gjort att de 

blivit förhållandevis få. Det har förmodligen inte haft någon påverkan på resultatet, då skill-

naderna i strategianvändningen mer berott på om samtalet varit situationsberoende eller inte. 

Ett alternativ hade varit att inte använda kvantitativa data överhuvudtaget, eftersom alla 

strategier ändå inte har gått att kvantifiera. 

 Med en fallstudie kan det vara vanskligt att dra generella slutsatser av resultatet 

(Denscombe 2009:68ff). I det här fallet är det en enda informant som stått i fokus, och hennes 

språk kanske inte alls är representativt för den större gruppen av internationellt adopterade 

barn. Däremot kan undersökningen ge en fingervisning om hur det kan gå till, när ett 

internationellt adopterat barn kommunicerar med hjälp av olika strategier i början av sin 

språkbytesprocess. Det är också så att informanten ingår i en bredare kategori av barn som 

alla har språkbytet som gemensam nämnare, trots att förutsättningarna för de enskilda 

individerna kan se annorlunda ut (ibid).  

6 Slutsatser 

Resultatet av studien visar att informanten använder kommunikationsstrategier, både inrik-

tade på produktion och perception samt inlärningsstrategier och sociala strategier. Kommu-

nikationsstrategierna inriktade på produktion är den största kategorin och utgör mer än 

hälften av alla förekomster. Det tyder på att informanten är inriktad på att kommunicera, och 

att andra aspekter som exempelvis inlärning av nya ord och fraser får stå åt sidan. 

 Användningen av produktionsstrategierna skiljer sig åt beroende på situation och ändrar 

sig även över tid. Slutsatsen som dragits av detta är att informanten i det situationsoberoende 

samtalet behöver använda ett större mått av produktionsstrategier för att förmedla sitt 

budskap, eftersom det är kognitivt svårare för henne att berätta om något bortom här och nu. 
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Likaså ökar antalet produktionsstrategier i situationsoberoende sammanhang med tiden, 

vilket också bidrar till slutsatsen att uppgiften att förmedla något blir mer kognitivt krävande i 

takt med att hon försöker använda ett mer utvecklat språk.  

 Förhållandet för den situationsberoende kontexten visar på motsatsen, där produktionsstra-

tegierna minskar med tiden. Det kan ha sin grund i att det språk som utvecklats för en 

kontextbunden situation är tillräckligt i nuet. Språkblandningen bidrar också till slutsatsen att 

syskonen förstår varandra tillräckligt väl, utan att behöva använda ett allt för stort mått av 

produktionsstrategier. Språkblandningen i sig visar inga skillnader kopplade till kontext eller 

tid, utan används till synes för att hålla kommunikationen levande i alla situationer. Det är 

svårt att upptäcka tydliga transferstrukturer i materialet, vilket också bidrar till slutsatsen att 

informanten försöker genomföra bytet till sitt nya språk snabbt.  

 För kommunikationsstrategier inriktade på perception finns främst ett tydligt tecken på att 

informanten försöker orientera sig i sitt nya språk. Resultatet pekar på att informanten 

medvetet väljer att imitera det språk hon förutsätter är korrekt; de vuxnas. Däremot feltolkar 

hon aldrig sin syster, vilket också kan tyda på att det språk de kommunicerar på är tillräckligt 

för stunden. Det mer kognitivt krävande språk hon talar med vuxna ger upphov till fler fel-

tolkningar än vad systerns yttrande gör.  

 För inlärningsstrategierna är förhållandet att de inte används i en situationsoberoende 

kontext. Den slutsats som kan dras av det är att informanten behöver fråga om konkreta saker 

än så länge. I ett situationsoberoende samtal har hon ännu inte förmågan att kunna informera 

sig om saker som inte kan iakttas för stunden. 

 I resultatet finns få tydliga sociala strategier. Det har bidragit till slutsatsen att informanten 

använder sig av kommunikationsstrategier och inlärningsstrategier istället.  

En övergripande slutsats som dragits av resultatet är att strategianvändningen i någon mån är 

medveten. Det som pekar på en medveten strategianvändning, är att informanten enbart 

imiterar vuxna och inte undviker svåra ord och uttryck utan använder de icke-verbala signaler 

som finns till hands för att kommunicera.  

 Det vore intressant att göra ytterligare studier i framtiden för att kunna följa bytespro-

cessen, dels för att se hur strategianvändning och kommunikation förändras och utvecklas 

och dels för att se hur informanten med stigande ålder ser på sitt nya språk i förhållande till 

sitt gamla. Intressant vore också att se hur systrarnas gemensamma språk utvecklas, och om 

det lever kvar, förstärks eller försvinner med tiden. Forskning om adopterades språk är inte 

särskilt utbredd i Sverige, och det finns en del områden som kunde vara relevanta att följa. Ett 
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sådant område skulle kunna vara hur bristen på tillgång till förstaspråket påverkar individens 

språkutveckling och identitet. 
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Bilaga 1 Transkriptionsprinciper 
 

Följande uppställning bygger på Nordenstam (1994)  

 

(.)  paus under 0,5 sekunder, mikropaus 

(P) paus längre än 0,5 sekunder (hos Nordenstam anges dock exakt tid) 

va:nsinnigt förlängning av föregående ljud 

va:::nsinnigt ytterligare förlängning 

[ ] överlappande tal 

TÄNKER metakommentarer med versaler 

.hja inandning föregår ord 

.hh inandning 

(lide) osäker transkription 

(* hålla i?) min tolkning av yttrandet (principen finns inte hos Nordenstam) 

(x) omöjligt att höra (antal x anger antal ord) 

↑ stigande intonation 

 

 

 

 

 

 

 

 


