LITTERAATIO
Noudatetaan (suomen) ortografiaa ilman kirjoitetun tekstin mukaisia välimerkkejä tai isoja alkukirjaimia.
Puhe kuvataan siinä muodossa kuin se on lausuttu; puhunnoksen sisältöä ei muuteta esimerkiksi kirjoitetun
kielen mukaiseen asuun (Lennes & Ahjoniemi, 2005: 25).
Litteraatiossa rivit numeroidaan (Seppänen, 1998). Teksti rivitetään logopedisessa litteraatiossa tavallisesti
puhunnoksittain/intonaatioyksiköittäin. Puhunnoksella tarkoitetaan sellaista puhejaksoa, joka on taukojen
tai intonaation rajaamana määriteltävissä kokonaisuudeksi (Karlsson, 2009, 123, ks. myös Halliday &
Matthiessen, 2004: 14–16; Helasvuo 2001, 133–136; Lauranto 2005, 134–136).
LITTERAATIOMERKINTÖJÄ
tutkittava

esim. L (=lapsi), muu koodi MV85 (= mies, vasemman puolen aivoinfarkti, juokseva numero
tai ikä) tai Otso (=peitenimi)

tutkija

T

lyhyt tauko

(.)

pidempi tauko

(..)
OHJE: määritellään vähintään taukojen suuntaa-antavat kestot esim. lyhyt tauko alle 0,5 s ja
pidempi tauko yli 0,5 s TAI mitataan sulkeiden sisään tauon tarkka kesto esim. (0,2)

kesken jäänyt sana

poi-

äänteen venytys

nä:in i:so

sana, josta ei ole saatu selvää

(-)

pidempi jakso, josta ei ole saatu selvää

(--)

epäselvästi kuultu sana tai jakso

(en osaa tätä)

kirjoittajan kommentteja ja selityksiä litteraatissa

((naputtaa kuvaa))

yhteenlausuttu sana

sil+oli

päällekkäispuhunnnan alku

[

päällekkäispuhunnan loppu

]
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