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Abstract 

Communicative recycling, to repeat utterances uttered by oneself or others, is a common 

phenomenon in all societies and languages. The talk of persons with autism often features 

recycling. The aim of this study was to identify different forms of recycling in communication 

involving a boy with autism and to describe its functions. Communication between the boy with 

autism, who used Picture Exchange Communication System (PECS) to communicate, and his 

parents and teachers was videotaped. The conversations took place in familiar settings, in the 

boy’s home and at his pre-school. The theoretical approach in the present study was 

Conversation Analysis (CA). The results provide further support for other studies in that 

recycling is an important interactional resource for children with limited linguistic capacities. The 

boy recycled the conversational frames taught in PECS and accommodated these to fit the 

context. The use of frames also enabled him to communicate with sentences. The transcribed 

examples exhibited direct as well as delayed recycling of other persons utterances made by the 

boy. The communicative recycling found in this study fulfilled all parts of the five-folded 

definition of functions presented by Tannen (1987): facilitating production and comprehension, 

creating a sense of connection, being a communicative resource enabling interaction and creating 

coherence as interpersonal involvement. The communicative recycling enabled the boy and his 

conversational partners to share communicative conventions. The use of recycling in 

conversations by people with autism may be a step towards a more generative use of language. 

 
 
 
 
 
 
 



   

Sammanfattning 

Kommunikativ återanvändning, att helt eller delvis repetera vad man själv eller någon annan har 

yttrat, är ett i samtal vanligt förekommande fenomen i alla samhällen och språk. Fenomenet är 

vanligt hos personer med autism. I föreliggande studie undersöktes den kommunikativa 

återanvändningen hos en pojke med autism som kommunicerar med Picture Exchange 

Communication System (PECS). Syftet var att identifiera olika former av kommunikativ åter-

användning samt att beskriva dess funktioner. Inspelningar gjordes av olika kommunikativa 

situationer i pojkens hem och på hans förskola. Samtalen bestod av kommunikation mellan 

pojken och hans föräldrar eller pedagoger. Materialet studerades genom samtalsanalys. Analysens 

resultat stödjer tidigare studier i att återanvändning utgör en kompensatorisk kommunikativ 

resurs hos barn med begränsad språklig förmåga. Pojken återanvände ofta samtalsramar från 

PECS och anpassade dessa till situationen, vilket möjliggjorde för honom att kommunicera på 

meningsnivå. Resultatet visade förekomst av såväl direkt som fördröjd repetition, där pojken 

återanvände någon annans yttrande i direkt anslutning till yttrandet respektive med fördröjning. 

Återanvändningen som fanns i pojkens och hans omgivnings kommunikation uppfyllde alla delar 

av Tannens (1987) femdelade funktionsbegrepp: den underlättade produktion och förståelse, 

skapade sammanhang, fungerade som kommunikativ resurs vid interaktion och utgjorde ett 

medel för att visa ömsesidigt engagemang. Kommunikativ återanvändning möjliggjorde för 

pojken och hans omgivning att dela samma kommunikativa konventioner. Återanvändning hos 

personer med diagnosen autism kan ses som en väg mot ett mer generativt språkbruk.  
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Inledning 

“Establishing communication and understanding between any two people with different experiences and perspectives 

involves developing a common language” 

 (Sinclair, 1989). 

Barn med autism har nedsatt förmåga att tyda intryck samt att förstå och utforska sin omvärld, 

vilket leder till svårigheter att tyda signaler vid kommunikation och interaktion (Attwood, 2000). 

Den språkliga utvecklingen påverkas ofta även negativt av nedsatt förmåga till imitation (Luyster, 

Kadlec, Carter, & Tager-Flusberg, 2008) och färre tillfällen att imitera, leka och interagera med 

sin omgivning (Schuler & Wolfberg, 2000). 

Förutom tal utgör icke-verbala uttryck såsom mimik, blickar och kroppsrörelser signaler som är 

viktiga vid kommunikation (Vuilleumier & Pourtois, 2007). Kommunikation kan ytterligare 

förstärkas genom en gemensam vokabulär, vilken underlättar gemensamma aktiviteter och mål. 

Vokabulären skapar en gemensam grund för kommunikation (Clark, 1996).  

Forskning kring autism beskriver ofta vilka kommunikativa svårigheter som kan finnas. Få studier 

tar fasta på de kommunikativa styrkor och kompetenser som barnen har. Dessa kan inte alltid 

mätas med test, utan bör studeras i samtal (Stiegler, 2007). Föreliggande studie kommer genom 

samtalsanalys och transkriberade exempel att belysa hur olika sorters kommunikativ åter-

användning kan vara ett medel att upprätthålla social interaktion för ett barn med autism.  

Bakgrund 

Nedan följer ett teoretiskt kapitel som beskriver den här studiens grundstenar: samtalsanalys, 

kommunikation vid autism och kommunikativ återanvändning. Sist följer ett stycke som ur en 

pragmatisk synvinkel belyser återanvändning som kommunikativ resurs för personer med 

diagnosen autism. 

Samtalsanalys 

Grundantaganden  

En sorts samtalsanalys som ofta används för att studera kommunikativ förmåga är Conversation 

Analysis (CA). Inom CA anser man att alla samtal har struktur, att de består av sammanhängande, 

strukturerade sekvenser (Norrby, 2004). Med struktur avses hur samtalsdeltagare organiserar 

samtalet, till exempel genom samtalsturer. Samtalsturen betraktas som den grundläggande 

strukturella enheten (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Vissa turer är organiserade i närhetspar. 

Närhetspar förekommer vid frågor, hälsningar eller andra drag där det förväntas respons. Ett 
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närhetspar består av en förstadel (t.ex. en fråga) och en andradel (t.ex. ett svar, Heritage, 1984). 

En samtalstur kan utgöras av en ur skriftspråkssynvinkel syntaktisk korrekt mening men även 

ord, fraser och satser innefattas av begreppet (Hutchby & Wooffitt, 1998). En samtalstur består i 

det minimala perspektivet av en turkonstruktionsenhet (TKE). En TKE är ett bidrag som ter sig 

kommunikativt fullvärdigt i en serie av yttrade turer. Den som talar har rätt till minst en sådan då 

det är dennes tur att tala. Gränsen för en enskild TKE utgörs av en möjlig turbytesplats (TBP), 

den punkt där det är legitimt för en annan talare att kunna ta ordet (Lindström, 2002). En av 

hörnstenarna inom CA är sekventialitet. Sekventialitet innebär att en samtalstur skapas i relation 

till, och som respons på, vad som tidigare sagts, vilket påverkar yttranden som ska komma 

därefter. Varje yttrande skapar på så vis kontexten för nästa yttrande (Ten Have, 2007). 

Deltagarperspektivet är centralt inom CA och samtal studeras på olika nivåer där alla detaljer är 

viktiga för analysen (Norrby, 2004).  

Samtalsanalys och begränsad kommunikativ förmåga 

Nutida arbeten inom CA undersöker bland annat samspelet hos personer med begränsat lexikon 

och nedsatt förmåga till kommunikation. CA tar hänsyn till hur och var olika interaktiva resurser 

såsom tal, blickar, gester och kroppshållning placeras och används vid interaktion. Fokus 

omfattar alla personer involverade i interaktionen, vilket tydligare åskådliggör kompetenser hos 

personer med begränsad lexikal förmåga som annars kan förbli oupptäckta eller avfärdas som 

egenartade beteenden (Stribling, Rae & Dickerson, 2007). CA bidrar genom att låta läsaren ta del 

av transkriberade exempel (Ten Have, 2007) till att belysa de sekventiella aspekterna av samtal 

och tydliggör att båda samtalsparterna ändrar sitt beteende och sätt att tala för att framskrida i 

samtalet (Sanders & Freeman, 1998). CA kan ge en värdefull insyn i och öka vår förståelse för 

interaktionen hos personer som saknar tal. Vid den detaljerade analys som CA innebär kan 

interaktionsmönster tydligare åskådliggöras. Logopeder och annan personal kan använda 

resultaten utifrån denna typ av analys för att modifiera sitt eget agerande i syfte att förbättra 

interaktionen ytterligare. Genom att anpassa sin kommunikationsstil kan klinikern modifiera sitt 

eget sätt att interagera för att få interaktionen att pågå längre och öka klientens kommunikativa 

framgång (Stiegler, 2007). CA kan användas som ett sätt att utvärdera intervention om man vid 

interventionens början utgår från de kommunikativa kompetenser som tydliggjorts och ser till hur 

man ska utveckla och använda dessa (Stiegler, 2007). 
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Autism 

Diagnosen autism 

Kriterierna för att ställa diagnosen autism är bristande social och ömsesidig interaktion, nedsatt 

förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsad repertoar av aktiviteter och intressen 

(American psychiatric association, 2000; Socialstyrelsen, 1997). Personer med autism kan förutom 

dessa svårigheter även ha en intellektuell nedsättning av varierande grad (Bowler, 2007). Olika 

genetiska avvikelser (ärftliga faktorer och kromosomavvikelser som t.ex. tuberös skleros och 

fragilt X-syndrom), graviditets- och förlossningskomplikationer samt virusinfektioner kan vara 

orsak till strukturella förändringar som ger en störning i hjärnans funktion, vilket kan ge upphov 

till samspels- och kommunikationssvårigheter (Gillberg & Peeters, 2002). Förståelse av andra 

personers handlingar förefaller involvera samma neurala system som gör att vi förstår våra egna 

handlingar. En speciell uppsättning neuron, spegelneuron, aktiveras när vi ser någon utföra en 

handling och när vi själva utför en handling (Rizzolatti & Craighero, 2004). Mentalisering, att se 

saker ur någon annans perspektiv, anses vara avhängigt av detta neurala system. Barn med autism 

antas ha ett dysfunktionellt system av spegelneuron, vilket ger en förklaring på neural nivå kring 

de svårigheter med imitation och mentalisering som förekommer (Lepage & Théoret, 2007). En 

nedsatt förmåga till imitation kan förhindra utvecklingen av intersubjektivitet (förmåga att dela 

något mellan två personer i samspel med varandra), som ses i samordnad uppmärksamhet och 

senare Theory of mind (ToM, Rogers & Bennetto, 2000). ToM innebär en förmåga att kunna 

föreställa sig att andra människor har avsikter och föreställningar samt en förmåga till inlevelse i 

andras tanke- och känslovärld (Hwang & Frisén, 2005).  

Autism & kommunikation 

Nyare forskning visar att antalet individer med autism som saknar tal inte är så många som man 

förr ansåg (Tager-Flusberg, Paul & Lord, 2005). Tidig intervention anses ha bidragit till att 

andelen personer med autism som helt saknar tal har sjunkit till att ligga mellan 14 och 20 % 

(Lord, Risi & Pickles, 2004). Synkronisering av rörelser, röstanvändning och uttryckssätt vid 

samtal är nedsatt hos personer med autism (Rogers & Bennetto, 2000). Det finns vanligtvis en 

nedsättning i de flesta aspekter av tal, språk och kommunikation (Fay, 1988). Risken för svår och 

bestående språklig nedsättning är speciellt hög hos de barn vars intelligenskvot understiger 50 

(Howlin, 2006). Utvecklingen av syntax hos barn med autism liknar den hos barn med typisk 

språkutveckling, men fortlöper i en långsammare takt och är relaterad till den generella 

utvecklingsnivån (Tager-Flusberg, 1981). Den grammatiska komplexitet som finns vid 

användning av affirmationer och negationer utgör en svårighet för personer med autism (Fay, 

1982). Trots skillnader i språklig förmåga hos barn med autism finns likheter i deras pragmatiska 
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förmåga, som vanligtvis är nedsatt. Pragmatisk förmåga innebär att etablera och upprätthålla 

ömsesidighet vid konversation, det vill säga att upprätthålla gemensamt samtalsämne och 

gemensamt uppmärksamhetsfokus, (Tager-Flusberg et al., 2005) att ta kommunikativa initiativ 

(Bernard-Opitz, 1982) samt även förmåga till turtagning och användandet av prosodi som en 

kommunikativ resurs (Mundy & Stella, 2000). Pragmatik handlar även om en förmåga att 

signalera och förstå det som är underförstått vid samtal såsom användandet av metaforer, att tyda 

icke-verbala signaler och att dra slutsatser utifrån samtalskontexten (Mundy & Stella, 2000). 

Terapeutisk intervention för barn med autism syftar till att erbjuda ett sätt att kommunicera mer 

effektivt, men också till att understödja förståelsen och öka motivationen att kommunicera 

(Howlin, 2006).  

Autism & Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) används av personer med 

funktionshinder för att ersätta eller komplettera en nedsatt förmåga till kommunikation (Mirenda 

& Erickson, 2000). Ett barn som av någon anledning inte utvecklar ett verbalt språk kan behöva 

AKK för att underlätta kommunikation såväl som för kognitiva funktioner (Bogdashina, 2005). 

AKK är idag utbrett bland personer med diagnosen autism. Det har skett ett skifte av fokus när 

det gäller intervention för barn med autism och kommunikation. Förr låg tonvikten vid att lära 

dessa personer att tala, medan man idag mer fokuserar på att lära ut icke-verbala former av 

kommunikation såsom tecken, bilder och symboler. Forskning de senaste 25 åren har visat att 

AKK inte förhindrar utvecklingen av tal utan att dessa alternativa kommunikationssystem ökar 

sannolikheten att talet utvecklas eller förbättras (Mirenda & Erickson, 2000). En ökad 

kommunikationsförmåga hos personer med autism har ofta lett till att beteendeproblem såsom 

aggression, raserianfall och självskadande beteende minskat (Bogdashina, 2005; Durand & 

Merges, 2001).  

Picture Exchange Communication System 

Om barnet inte har någon symbolisk förståelse i sitt språk, väljs ofta ett icke-verbalt 

kommunikationssystem, som PECS (Bogdashina, 2005). PECS utvecklades som ett tillvägagångs-

sätt med syfte att förbättra spontan kommunikation hos barn med autism som hade begränsade 

kommunikationsfärdigheter (Magiati & Howlin, 2003). PECS bygger på ett behavioristiskt synsätt 

där promptning och förstärkning används för att lära ut funktionell kommunikation. Med 

promptning menas att ge den hjälp som barnet behöver; att guida barnet till att lyckas. 

Promptningen kan vara verbal, fysisk eller bestå av gester. Målet är att barnet ska klara sig utan 

promptning (Frost & Bondy, 2002). Förstärkning kan definieras som en händelse (t.ex. belöning 
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eller uppmuntran) som ökar sannolikheten för att ett visst beteende ska komma att ske igen 

(Bernstein, Penner, Clarke-Stewart & Roy, 2003). Spontana förfrågningar och växelverkan vid 

kommunikation är centrala begrepp. Fysisk promptning används snarare än verbal. Det är viktigt 

att utreda vad barnet har för intressen för att ta fram adekvata förstärkningar (Bondy & Frost, 

2001).  

Till en början handlar PECS framför allt om igenkänning (Chambers & Rehfeldt, 2003). 

Träningen strävar efter att kommunikationen även under inlärningen ska vara funktionell och 

meningsfull. Det är barnet som ska initiera interaktionen (Bogdashina, 2005). Bondys och Frosts 

(1994) uppföljningsstudie av PECS visade att av 67 barn som hade använt PECS i mer än ett år 

hade 59 % utvecklat tal. Ytterligare 30 % hade utvecklat tal som användes tillsammans med 

PECS.  

PECS tränas i flera efter varandra följande faser. I fas 1 när kommunikativ initiering lärs ut med 

hjälp av bilder används två tränare; en som interagerar med barnet som kommunikationspartner 

och en som ger fysisk promptning till barnet, men som inte interagerar med barnet i övrigt. Detta 

tillvägagångssätt har till syfte att minska riskerna att utveckla promptberoende. Träningen under 

den första fasen syftar till att barnet självständigt skall kunna välja en bild som motsvarar det 

föremål det vill ha, närma sig kommunikationspartnern och räcka denna bilden. Flera olika saker 

som intresserar barnet används, men endast en åt gången (Bondy & Frost, 2001; Magiati & 

Howlin, 2003). 

Under fas 2 är syftet framför allt att öka spontaniteten. Detta tränas genom att barnet 

självständigt går till kommunikationsmappen, tar en bild och räcker den till den vuxne för att få 

den önskade saken (Bondy & Frost, 2001; Magiati & Howlin, 2003). Eftersom ögonkontakt sällan 

utvecklas hos barn med autism utan intervention, är detta något som under fas 2 börjar övas 

aktivt. Barnet ska lära sig att uppmärksamma andras sökande av ögonkontakt såväl som att få 

andra att titta på dem när de vill något (Frost & Bondy, 2002).  

I fas 3 fokuserar man framför allt på att särskilja mellan olika bilder. Man tränar på 

kommunikativa val; att barnet ska kunna välja en bild bland många olika bilder, hämta den till 

kommunikationspartnern och sätta bilden i dennes hand (Bondy & Frost, 2001; Magiati & 

Howlin, 2003). 

Under fas 4 byggs begäran om saker ut till meningsnivå. Man använder ett meningsband där “Jag 

vill ha” finns skrivet. Som fortsättning på meningen väljer barnet en bild som föreställer den sak 
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det vill ha. Sedan räcker det fram den färdiga meningen till kommunikationspartnern (Bondy & 

Frost, 2001; Magiati & Howlin, 2003). 

Fram till fas 5 har kommunikationspartnern fått tala till barnet först efter att barnet självständigt 

överräckt sin begäran i bildformat till henne. Under fas 5 lär sig barnet att svara på 

kommunikationspartnerns verbala fråga “Vad vill du ha?” (Bondy & Frost, 2001; Magiati & 

Howlin, 2003). 

I fas 6 tränar barnet på att kommentera spontant och svara på frågor. Belöning grundar sig inte 

längre enbart på att be om och få konkreta saker, utan den sociala belöningens betydelse ökar. 

Målet med denna fas är att barnet ska klara av att svara på andra "Vad-frågor" utöver frågan "Vad 

vill du ha?" (Bondy & Frost, 2001; Magiati & Howlin, 2003). 

Parallellt med de sista faserna arbetar man med att utöka barnets begreppsförråd med färger, 

storlekar och andra abstrakta begrepp. Barnet tränar sig också på att svara på ja- och nejfrågor 

(Bondy & Frost, 2001; Magiati & Howlin, 2003). 

Kommunikativ återanvändning 

Begreppet återanvändning 

Det finns en flora av begrepp när det gäller kommunikativ återanvändning: repetition, 

upprepning och ekolali är termer som förekommer och som nedan används synonymt med 

återanvändning. Kommunikativ återanvändning är ett universellt fenomen som förkommer i alla 

samhällen, språk och i nästan alla situationer (Merritt, 1994). Återanvändning av syntaktiska 

konstruktionsmönster såväl som av ord är en vanlig företeelse i samtal (Anward, 2000). Samtal 

mellan en vuxen och ett barn är mycket repetitivt, både beträffande den vuxnes såväl som barnets 

språkbruk (Bennett-Kastor, 1994). Genom att upprepa lär sig ett barn att kommunicera. Barnet 

lär sig att inte skapa yttranden slumpmässigt utan att skapa yttranden för att möta specifika 

kommunikativa behov (Ochs Keenan, 1983). I åldern 1:6-3:0 år är repetition ett vanligt 

förekommande fenomen hos barn med typisk språkutveckling (Casby, 1986). Barn med typisk 

språkutveckling imiterar inte bara den vuxnes yttrande utan även den vuxnes intonation (Casby, 

1986; Local & Wotton, 1995).  

Kategorisering av begreppet repetition 

Repetition kan kategoriseras utifrån vems yttrande det är som repeteras. Repetition av ett eget 

yttrande kallas för självrepetition, när yttrandet är en repetition av vad någon annan har sagt kallas 

det allo-repetition. Repetition kan vidare kategoriseras utifrån ett temporalt perspektiv och 
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klassificeras som direkt eller fördröjd (Tannen, 2007). Det finns ett kontinuum av hur exakt en 

repetition kan vara. På ena änden av skalan finns de repetitioner där det rör sig om en exakt 

återgivelse ord för ord med bibehållen intonation, vid andra änden återfinns repetitioner som rör 

sig om fria tolkningar med egna ord och synonymer, där man kan säga att det snarare rör sig om 

en semantisk än en segmentell repetition. Hur repetitionen tolkas av näste talare och därigenom 

besvaras är det som avgör dess funktion. Repetitionens funktion kan därför sägas vara 

obestämbar när yttrandet äger rum (Johnstone et al., 1994). 

Repetitioner har enligt Tannen (2007) fem huvudfunktioner: produktion, förståelse, samman-

hang, interaktion och ömsesidigt engagemang. Att en del av ett yttrande återanvänds underlättar 

produktionen. Även planeringen av vad som ska sägas förenklas, vilket kan skapa mer flyt i talet 

(Tannen, 2007). Studier inom neurolingvistik har visat att ett mer automatiserat språkbruk i form 

av repetition ger möjlighet till språkproduktion på ett automatiserat och mindre energikrävande 

sätt. Utformandet av en samtalsram som repeteras tillåter talaren att göra hela nya yttranden 

genom att bara addera korta delar av ny information (Tannen, 1987). Samtalsramen definieras i 

föreliggande studie som de delar av ett yttrande som återanvänds, företrädelsevis PECS-fraser 

(förf. anm.).  

Fördelarna med repetition vid produktion gäller även för lyssnaren. Genom att inte behöva lyssna 

med full uppmärksamhet på varje enstaka ord, kan repetitionen underlätta förståelsen. Om vissa 

ord repeteras kommuniceras jämförelsevis mindre ny information än om alla ord innebär ny 

information. 

Innehållet som är känt i ett yttrande kallas för tema och det led som ger ny information kallas för 

rema (Halliday, 1985). Vid användning av en samtalsram skapas sammanhang genom en 

blandning av tema (samtalsramen) och rema (Tannen, 1987). Genom att repetera en fras och 

ändra remat fäster lyssnaren större vikt vid frasen som repeteras, såväl som vid den nya 

informationen (Tannen, 1987). Anward (2005) menar att en balans mellan repetition och 

variation, ”recycling with différance”, skapar en balans mellan koherens och progression i 

samtalsämnet. Detta fenomen indikerar hur samtalarna förhåller sig till samtalsämnet, men även 

hur de förhåller sig till varandra. 

Repetitioner fungerar även som en resurs vid interaktion, med vars hjälp man kan upprätthålla ett 

samtal. Repetitionerna har därmed en sammanlänkande funktion människor emellan (Tannen, 

2007). Repetitioner kan vara ett sätt att visa deltagande genom ett bekräftande lyssnarskap; 



 

   8 
 

lyssnaren upprepar ett uttalande av en annan person i samtalet direkt efter detta. Repetitioner kan 

också fungera som ett svarsalternativ istället för att svara ja eller nej (Tannen, 1989). 

Den övergripande funktionen för repetitioner är ömsesidigt engagemang. Koherens är målet och 

resultatet när diskursen skapar mening genom väl använda strategier. Det sänder ett meta-

meddelande mellan dem som kommunicerar som därigenom upplever att de delar samma 

kommunikativa konventioner (Tannen, 1987). Återanvändning utgör en resurs för att hålla 

samtalet igång, där samtalet i sig själv utgör ett tecken på engagemang och en vilja att interagera 

(Tannen, 2007). 

Återanvändning som reparation 

Reparationer i form av repetition av tidigare tal kan innebära en återanvändning av hela eller delar 

av innehållet i en tidigare samtalstur (Schegloff, 1997). Inom CA används termen reparationer för 

att beskriva allt från det vi gör i situationer med överlappande tal, felsägningar och missförstånd 

till rena felaktigheter i ett yttrandes innehåll (Hutchby & Wooffitt, 1998). Schegloff, Jefferson och 

Sachs (1977) var de som först myntade begreppet. De betonar att alla reparationer i ett samtal 

inte bottnar i rena faktafel från talaren. Likaså behöver inte alla faktiska fel leda till reparationer. I 

reparationssystemet som de tre författarna presenterar görs en skillnad mellan själva reparations-

initieringen, att göra något till en felkälla, och den faktiska reparationen. Det görs också en 

skillnad mellan egen-initiering, då talaren själv initierar reparationen, och annan-initiering, som 

sker av samtalspartnern. Detta gör att man kan tala om fyra olika sorters reparationer: 

•Egen-initierad självreparation: reparationen initieras såväl som genomförs av talaren  

•Annan-initierad självreparation: reparationen genomförs av talaren efter initiering av samtals-

partnern 

•Egen-initierad annanreparation: reparationen genomförs av samtalspartnern efter initiering av 

talaren 

•Annan-initierad annanreparation: reparationen initieras såväl som genomförs av samtalspartnern 

(Schegloff et al., 1977). 

Reparationsarbete är en organiserande resurs genom vilken deltagarna kan upprätthålla och 

återinföra intersubjektiv förståelse (Lindström, 2008). Reparation är ett måste för att uppnå 

effektiv kommunikation och är därmed en viktig del av den kommunikativa pragmatiska 

kompetensen (Gallagher, 1981). Talaren behöver både språklig förmåga samt social och kognitiv 

kompetens för att utföra reparationer. På språklig nivå måste talaren förstå lyssnarens förfrågan 

om klargörande samt vad som behöver klargöras. Talaren måste expressivt kunna klargöra sitt 

yttrande. Ytterligare kunskap som krävs för framgångsrikt reparationsarbete är en förmåga att 
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bedöma en annan människas kunskapsnivå. Talaren måste jämföra lyssnarens uppfattade kunskap 

i ämnet och det yttrande som gjordes och komma fram till vilken del av det ursprungliga 

meddelandet som var inadekvat. Utifrån detta behöver talaren anpassa sitt yttrande. I sociala och 

kognitiva termer måste talaren alltså först förstå vad det var i det förra yttrandet som var otydligt 

och sedan veta hur detta kan rättas till (Volden, 2004).  

Återanvändning som expansion 

En omformulering av ett barns yttrande där den vuxne återanvänder delar av barnets yttrande 

benämns i litteratur på olika sätt: expansion, spegling och recast. Termen expansion används i 

föreliggande studie. Expansioner kan definieras som en direkt respons av en vuxen på barnets 

yttrande. Den vuxne återanvänder några av barnens ord och ändrar den morfologiska eller 

syntaktiska formen av barnets yttrande, men behåller den centrala meningen (Nelson, 1977; 

1989). Expansion av barnets yttrande stimulerar den morfosyntaktiska utvecklingen. Barnets 

grundyttrande delar central mening med den vuxnes yttrande, vilket på ett tydligt sätt åskådliggör 

kontrasten mellan de två yttrandena (Conti-Ramsden, Hutcheson & Grove, 1995; Nelson, 1977, 

1989). Nelson (2000) ger en teoretisk grund som närmare binder expansioner med de möjliga 

positiva effekter detta kan ha på barns språkutveckling. Han för fram hypotesen att vid 

expansioner minimeras kraven på arbetsminnet. Expansioner möjliggör en relativt lång 

bearbetning, under vilken barnet kan jämföra skillnaden i den syntaktiska strukturen mellan 

vuxen- och barnyttrandet.  

Återanvändning av icke-verbal kommunikation 

Vid interaktion speglar samtalspartners ofta varandras icke-verbala uttryck. Denna synkronisering 

och återanvändning av samtalspartnerns kommunikation sker omedvetet, men skapar en känsla 

av sammanhang människor emellan (Chartrand & Bargh, 1999).  

Prosodi  

Språkets melodiska egenskaper såsom intonation, rytm och dynamik benämns prosodi. Vid 

segmentering av tal i ord, fraser och yttranden är dessa aspekter relevanta (Bruce, 1998). En 

samtalstur kan bestå av en eller flera prosodiska fraser; ord, ordgrupper eller satser som är 

prosodiskt sammanhållna (Hansson, 2003). Prosodin markerar gränser inom ett yttrande, och kan 

markera en starkt funktionellt motiverad gräns (Lindström, 2008). Intonationsmönstret är en 

viktig del för att förstå meningen med en talares återanvändning. Återanvändning med en 

förändrad intonation kan ändra betydelsen och därigenom tolkningen (Bolinger, 1989; Simpson, 

1994). Utan hänsyn till intonation kan lyssnare inte avgöra återanvändningens funktion (Simpson, 

1994).  
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Turinledande fenomen 

En samtalstur består av flera delar och man kan studera turens interna uppbyggnad. Alldeles i 

början av ett yttrande sker sådant som kan bilda upptakten till yttrandets centrala del. Detta kallas 

för förbegynnelser (Lindström, 2002). Dessa inledande delar av ett yttrande kan till exempel vara 

inandningar, tvekljud och diverse småord eller icke-verbala signaler såsom gester, blickar och 

ansiktsuttryck (Norrby, 2004). Förbegynnelsepositionen är en viktig del av interaktionen, i vilken 

deltagarna är mycket uppmärksamma på varandra. Det är vid denna punkt som samtalets vidare 

förlopp i mångt och mycket avgörs (Steensig, 2001). Företeelserna utgör en interaktionellt 

relevant signal om att yttrande påbörjats, att man önskar ta ordet och är något som 

samtalsdeltagarna orienterar sig mot (Schegloff, 1996). De utgör i och med detta en viktig del av 

turtagningen (Norrby, 2004).  

Återanvändning som kommunikativ resurs vid diagnosen autism 

Vad som särskiljer repetition hos barn med typisk språkutveckling från repetition hos barn med 

autism, vilken brukar benämnas ekolali, är att den hos barn med autism utgör en signifikant del 

av de verbala yttrandena och gör så under en längre tid (Fay, 1988; Local & Wootton, 1995; 

Wetherby, Prizant & Schuler, 2000). Ekolali har även ansetts kännetecknas av en ”rigiditet”; 

direkt återgivning utan kommunikativ intention (Prizant & Rydell, 1984). Kanner (1973) föreslog 

en indelning av ekolali i direkt ekolali, som kan definieras som en upprepning av det en annan 

talare just sagt, och fördröjd ekolali, som kan dröja över flera samtalsturer (Shapiro, 1977). Direkt 

ekolali kräver mindre språklig bearbetning än fördröjd ekolali och annat språkbruk och anses 

därför vara mer automatiserad (Fay & Schuler, 1980; Schuler, 1979). Fördröjd ekolali skulle 

kunna utgöra ett mellanstadium för barn med autism, mellan direkt ekolali och ett mer flexibelt 

och kreativt språkbruk (Kanner, 1973). Direkt återanvändning kan skilja sig prosodiskt från annat 

tal, eftersom det ofta liknar ursprungsyttrandet (Local & Wootton, 1995). Återanvändning kan 

vara en väl fungerande strategi vid språkutveckling hos barn med typisk utveckling såväl som hos 

barn med autism (Wetherby, Prizant & Schuler, 2000).  

Under flera årtionden ansåg man att ekolali var patologiskt och intervention i syfte att eliminera 

denna form av tal förekom. Forskning inom det sociala och pragmatiska området har kommit att 

lyfta fram ekolalins funktion inom ramen för ett samtal (Stribling et al., 2007). Fenomenet ekolali 

måste studeras i sin kontext (Schuler, 1979). På så vis kan man tydliggöra ekolalins interaktiva 

funktion (Prizant & Rydell, 1984; Tarplee & Barrow, 1999). Nutida arbeten inom CA har belyst 

hur personer med begränsat lexikon kan vara beroende av interaktiva resurser som insamlas från 

omgivande eller tidigare yttrat tal. Personer med begränsad kommunikativ förmåga kan 



 

   11 
 

återanvända andras tal för att komma runt de svårigheter som finns kring att mobilisera och 

använda ord (Stibling et al., 2007).  

Ekolali kan, förutom att ha kommunikativa och interaktiva funktioner, även fungera 

självstimulerande. Återanvändning av yttranden utan språklig mening och kommunikativ 

intention kan produceras för att skapa auditiv/taktil tillfredsställelse och en känsla av igenkänning 

och trygghet hos den som producerar dem (Bogdashina, 2005).  

Återanvändning kan för personer med autism fylla ett antal funktioner. Den kan fungera som tur-

utfyllnad och möjliggöra ett sätt att uttrycka en rad kommunikativa intentioner (Prizant & 

Duchan, 1981) såsom benämning, affirmation och begäran (Prizant & Rydell, 1984). Fördröjd 

återanvändning kan vara en interaktiv resurs och ett sätt att initiera sekvenser av interaktion 

(Tarplee & Barrow, 1999). En förutsättning är att samtalspartnern upplever återanvändningen 

som kommunikativ och responderar på denna (Local & Wootton, 1995). Även hos 

samtalspartner till personer med autism förekommer återanvändningar i kommunikationen. Det 

kan vara ett sätt att upprätthålla barnets uppmärksamhet och ett medel för att uppnå 

intersubjektivitet (Tarplee & Barrow, 1999). I ljuset av den kommunikativa nedsättning som ofta 

finns hos barn med autism kan kommunikativ återanvändning vara ett försök att upprätthålla 

social interaktion (Fay 1973; Prizant & Duchan, 1981; Prizant & Rydell, 1984; Schuler, 1979; 

Tarplee & Barrow, 1999).  

Syfte 

Studiens syfte är att utifrån kommunikation mellan ett barn med autism, som kommunicerar med 

PECS, och dess omgivning identifiera olika former av kommunikativ återanvändning. Syftet är 

även att se vilka funktioner återanvändningen fyller. 

Metod 

Val av metod 

Föreliggande studie är en fallstudie, där fokus ligger på kommunikation i sin kontext. CA valdes 

som metod för att studera kommunikativ återanvändning, såväl verbal som icke-verbal.  

Deltagare 

Kontakt togs med tre barn- och ungdomshabiliteringar i Sverige. Det som efterfrågades var ett 

barn som använde PECS som kommunikationsmetod och som hade diagnosen autism. 

Kommunikationen skulle enligt logoped fungera väl i flera olika situationer. Ett barn som fanns 
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passande för studien enligt de kriterier som ovan nämnts valdes av uppsatsförfattarna i samråd 

med en kliniskt verksam logoped. 

Karl, som var 5:8 år då inspelningarna gjordes, har diagnosen autism. Han går på en kommunal 

förskola. Innan introduktionen av PECS kommunicerade Karl mestadels genom att dra med sig 

en vuxen. Han använde sig av läten och enstaka ord. PECS introducerades i hemmet och på 

förskolan av en logoped på barn- och ungdomshabiliteringen 14 månader innan inspelningarna 

ägde rum. Det sociala nätverket, det vill säga viktiga personer kring Karl, fick inledningsvis en 

heldagsintroduktion. Därefter har man träffat logoped ungefär var tredje vecka. Träningen innan 

PECS-introduktionen bestod bland annat i uppmärksamhets- och imitationsövningar under åtta 

månader. Sedan tio månader har Karl alltid med sin PECS-pärm och vet hur han ska använda 

den. Fokus i träningen, som sker på förskolan såväl som i hemmet, ligger idag på att få fram fler 

kommunikationstillfällen i olika dagliga aktivteter. Man arbetar också med att Karl ska kunna 

kommentera. Karl använder inte längre PECS i matsituationer, eftersom man då tycker att det 

fungerar bra med enbart tal. Han har en PECS-bok med mestadels substantiv, samt ett fåtal 

adjektiv. I vissa situationer såsom ”fri lek” på förskolan eller ”val av film” i hemmet används inte 

PECS-boken utan aktivitetskartor i form av A4-ark med bilder i en viss kategori. Karl har de tre 

kommunikationsremsorna ”Jag vill ha”, ”Det är” och ”Titta”, men använder främst den 

begärande funktionen. Belöningen som omgivningen ger är ibland verbal, till exempel i form av 

”bra”. Författarna gör bedömningen att han befinner sig på fas 5 och jobbar med fas 6; han övar 

på att besvara frågan “Vad vill du ha?” och på att kommentera spontant. Man arbetar också med 

begreppsbildning och att svara på ja- och nejfrågor. Nätverket har möjlighet att gå på workshops 

en gång per termin. Dessa syftar till att hjälpa nätverket att bli goda kommunikationspartners. 

Man har också möjlighet att uppdatera aktivitetskartor och bilder till PECS-boken. 

I de inspelningar som gjordes kommunicerar Karl (K) med sin mamma (M), pappa (P) och syster 

i hemmet samt med tre olika pedagoger; Emma (E), Lisa (L) och Hanna samt två kamrater (B1 

och B2) på förskolan. Personerna som har getts en bokstavsförkortning förekommer i de 

transkriberade exemplen. 

Procedur 

Kommunikation mellan pojken med autism och olika samtalspartners spelades in på ljud- och 

videoband. Vid inspelningarna användes en kassettbandspelare av märket Marantz portable 

cassette recorder PMD 660 och en videokamera av märket Sony Handycam DCR HC23. 

Inspelningarna skedde i omgivningar där barnet normalt vistades, dels med personal på förskolan, 

dels i hemmet med familjen. För att minska ”observer´s paradox”, det vill säga att deltagarna 
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agerar annorlunda på grund av att de observeras (Labov, 1972), medverkade inte författarna 

under inspelningarna. Instruktioner för inspelningarna gicks igenom med båda föräldrarna och en 

pedagog. Dessa instruktioner innefattade mikrofonavstånd, utrustningens placering, reducering 

av störande bakgrundsljud såsom radio och att man i slutet av en situation filmade de bilder som 

använts. De enda övriga instruktionerna var att all kommunikation var av intresse och att ingen 

av de medverkande behövde prestera något särskilt. Inspelningarna ägde rum under en 

tvåveckorsperiod. Kommunikationen transkriberades gemensamt av båda författarna för vidare 

analys. Pauslängd och prosodi analyserades med hjälp av PRAAT. 

Urval av situationer 

Inspelning skedde av interaktion av vardaglig karaktär. För att identifiera lämpliga situationer för 

inspelning gjordes en intervju av föräldrarna och en pedagog. Denna syftade till att analysera 

Karls veckorutiner i hemmet såväl som på förskolan. Med intervjun som underlag valdes 

situationer som var styrda av vuxna i olika grad. Situationerna skulle vara dagligen återkommande 

och bestå av dyader (Karl + samtalspartner). Minst två av fyra situationer skulle innehålla 

kommunikation med PECS. På förskolan valdes: 1) genomgång av dagsschema 2) tränings-

situation 3) måltid 4) fri lek. I hemmet valdes: 1) träningssituation 2) måltid 3) 

eftermiddagsaktivitet 4) kvällsaktivitet. 

Etiska överväganden 

Alla deltagare informerades om studiens bakgrund och syfte. De fick också ge sitt skriftliga 

medgivande. För barnets räkning gavs medgivandet av föräldrarna. Forskning som involverar 

barn eller personer med funktionshinder utgör ett särskilt etiskt dilemma avseende kravet på 

informerat samtycke. Dessa individer saknar helt eller delvis autonomi (självbestämmanderätt) 

och därmed möjligheten att ge informerat samtycke. Forskning kan ändå behöva genomföras på 

den utsatta grupp som barn med autism utgör, i syfte att skapa en bredare förståelse och 

utveckla intervention. Deltagarna informerades om att de hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan under studiens gång. Författarna närvarade inte vid inspelningarna för att minska 

påverkan på barnets vardagliga miljö. Att bli videofilmad kan dock ha varit främmande för 

deltagarna och kan ha påverkat deras sätt att agera eller vilka samtalsämnen som valdes. 

Deltagarna informerades om att de inte behövde prestera något särskilt, eftersom situationerna 

som spelades in skulle vara vardagliga. Det är möjligt att deltagarna inte skulle göra samma 

tolkningar av de transkriberade exemplen som författarna gjorde, vilket skulle kunna ge 

reaktioner hos deltagarna. Alla namn på platser och personer som används i uppsatsen är 

fingerade. 
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Transkriptionsnyckel 

Följande transkriptionsnyckel utgår från Norrbys (2004) principer för transkription. Tillägg har 

gjorts för transkriptionen av icke-verbal kommunikation samt för markering av fenomenet som 

skall belysas. 

bulle det fenomen som skall belysas är skuggat 
@ nickar  icke-verbal kommunikation markeras med snabel-a samt kursiv text och skrivs 

alltid först när den överlappar med verbal kommunikation 
[ ] överlappande tal 
(.) mikropaus 
(0.9) paus mätt med tiondels sekund 
tack emfatiskt tryck 
hallå: ljudförlängning 
°magiskt° svag röst 
TYDLIGT metakommentarer 
(x) ett ohörbart ord 
(xx) två ohörbara ord 
↑ stigande ton 
? frågeintonation 

Resultat 

Resultatet i föreliggande studie illustreras av 14 transkriptionsexempel. Inledningsvis kategoriseras 

Karls återanvändningar i direkt och fördröjd allo-repetition, varpå exempel ges på olika 

funktioner som återanvändningen kan fylla. Detta görs utifrån Tannens (1987) kategorisering. 

Därefter presenteras exempel på återanvändning av icke-verbal kommunikation. De skuggade 

delarna av varje exempel utgör de fenomen som belyses. 

Former av återanvändning 

Direkt allo-repetition 

Direkt allo-repetiton förekommer i det inspelade materialet, vilket innebär att Karl upprepar 

samtalspartnerns yttrande i direkt anslutning till att yttrandet gjorts. Exempel 1 nedan kommer 

från ett mellanmål på förskolan. På rad 20 och 21 initierar Karl kommunikation, först icke-verbalt 

med blicken och sedan vokalt. Pedagogen Emma (E) utgår på rad 22 från den samtalsram som är 

vanligt återkommande inom PECS; ”Jag vill ha… ”. Karl återanvänder Emmas yttrande 

omedelbart ”jag vill ha hjälp” på rad 23. Som respons på Karls yttrande på meningsnivå ger 

Emma verbal förstärkning i form av ”bra” på rad 24. 

Exempel 1 

20. K: @ tittar på smörkniven och sedan på Emma  
21.     [ö ö]  
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22. E: @ [tittar på Karl] mimar jag vill ha hjälp 
23. K:   ja v:ill (0.4) ha ↑hjälp 
24. E:   ↑bra  
25.    @ brer klart smörgåsen 
26.      varsågod 

Fördröjd allo-repetition 

Karls kommunikation består till stor del av återanvändning som kan klassificeras som fördröjd 

allo-repetition. Den fördröjda allo-repetitionen har i Karls fall ofta en begärande funktion. Vid en 

begäran använder Karl en samtalsram bestående av ”Jag vill ha… ”. Denna färdiga konstruktion 

tränas i flertalet träningssituationer genom att pedagoger agerar modell och Karl imiterar. I 

exempel 2 kommunicerar Karl (K) med pedagogen Emma (E) i en träningssituation på förskolan 

där Karl ska välja en aktivitet. Emma ger på rad 18 den färdiga samtalsramen genom att läsa från 

PECS-remsan ”jag vill ha musik”. Karl yttrar redan på rad 39-41 ”ja vill ha lyssna på musik”, 

dock utan att läsa från PECS-remsan. Detta godtas inte som yttrande. Först efter att Emma på 

rad 45 pekar på bilden för musik använder Karl på rad 46 yttrandet ”e ja vill ha musik”, en 

fördröjd återanvändning av Emmas yttrande på rad 18 och sitt eget yttrande på rad 39-41. 

Exempel 2 

15. K:   musi:k la la m m hi hi 
16.  @ sätter på musikbilden på remsan 
17. E:  @ tar remsan och Karls hand och läser 
18.    [jag](0.2) vill (0.4) ha (0.4) ↑musik 
19. K:   [ja] (2.5)↑musi:k 
20. E:   vill du ha musik? 
21.  @ reser sig och tar Karls ena hand 
22.    kom då 

LYSSNAR PÅ MUSIK EN STUND VARPÅ EMMA STÄNGER AV BANDSPELAREN 

37. E:  @ sätter sig 
38.    vad vill du göra? 
39.   K:    nyna nyna nyna på ↑musik (0.6) ja vill (0.3) ha 
40.        (0.4) lyssna på ↑musik (0.8) ja (.) vill (0.4) ha  
41.        (0.3) lyssna (0.4) på ↑musik HAR HANDEN PÅ PECS- 
42.         REMSAN 
43.  @ håller upp ena handen framför ansiktet och tittar 
44.         på den drar loss PECS-remsan 
45. E: @ pekar på bilden för musik 
46. K:   e (0.3) ja (0.3) vill (0.6) ha (0.3) ↑musik 
47. E:    vill du ha musik? 
48.  @ håller fram handen mot PECS-remsan 
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Funktioner av återanvändning 

Återanvändning som skapande av koherens kring meddelande 

Reparation inom turen  

I exempel 3, som är hämtat från ett mellanmål på förskolan, initierar och genomför Karl själv en 

reparation på rad 101 ”jag vill ha möjgås” av sitt eget yttrande på rad 100. Reparationen är 

nödvändig då pedagogen Emma (E) inte svarar, möjligen för att hon inte hör eftersom det är 

mycket sorl i bakgrunden. Detta kan enligt Schegloff m.fl. (1977) klassificeras som en egen-

initierad självreparation. Reparationen, med mål att skapa koherens kring meddelandet, 

möjliggörs av att Karl gör en återanvändning. Karl återanvänder den samtalsram (se exempel 2) 

som han har lärt in under PECS fas 4 och anpassar den till kontexten.  

Exempel 3 

100. K:   ja (.) vill (3.9) SORL I BAKGRUNDEN 
101.      jag (0.2) vill (0.2) ha ↑möjgås  
102. E:   vill du ha en till smörgås 
103.    @ tar brödkorgen och håller fram den mot Karl 
104. K:   nnn 
105.    @ skrattar hoppar på stolen och viftar med armarna 
106.     (x) 
107. E:   varsågod  
108. K: @ tar en smörgås 

Vid mellanmålet på förskolan initierar även pedagogen Emma (E) reparationer som Karl 

genomför; annan-initierade självreparationer. På rad 40 i exempel 4 påbörjar Karl en begäran. På 

rad 41 gör Emma en förfrågan om klargörande av yttrandet ”va saru?”. På rad 44 bygger Karl ut 

sitt yttrande och återanvänder PECS-ramen samt ”juice” från de andra barnen B1 och B2 till 

reparationen ”ja vill ha juice”. 

Exempel 4 

36. B1:  får jag juice? [får jag] juice? 
37. B2:                 [jag vill åsså ha juice] 
38. E:   mm kan du få 
39.    @ för juicekannan mot B1 
40. K:   ja (0.2) vill (0.4) ha a 
41. E:   va saru? 
42.    @ tittar på Karl och ställer ner juicekannan på bordet 
43.      igen 
44. K:   ja (0.2) vill (0.4) ha ↑juice 
45. E:   ↑m 
46.    @ häller upp juice åt Karl 
47.      varsågod 
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Turöverskridande reparation 

I exempel 5, där Karl vill ha glass, gör Karl en turöverskridande reparation (det vill säga att 

reparationen inte kommer i direkt anslutning till originalyttrandet, utan flera samtalsturer senare) i 

samtal med sin mamma (M). Karls yttrande ”dom vita” på raderna 12 och 15 syftar på glassen 

som Karl vill ha. Då inte mamman uppfattar meddelandet, gör han med hennes hjälp en 

turöverskridande reparation. Möjligt är också att mamman förstår meddelandet, men att hon 

enligt fas 5 i PECS-träningen vill att Karl ska öva på att besvara frågan ”Vad vill du ha?”. 

Reparationen till en fullständig mening på rad 22 möjliggörs genom återanvändning av PECS-

samtalsramen, som också anpassas till kontexten. 

Exempel 5 

12. K:   finns [dom vi:ta] 
13. M:         [okej] ja: va vill du? 
14.      @ slår ut med händerna  
15. K:   dom vi:ta 
16. M:   vill du nånting?  
17. K: @ lämnar PECS-remsan till mamman 
18. M:   okej då ska vi se ja (1.2) då ska vi se rå 
19.    @ tar Karls hand och pekar med den på remsan 
20. K:   Karl 
21. M:   °jag° 
22. K:   jag (1.1) vill (1.0) ha (0.9) ↑glass 
23. M:   ja: du vill ha ↑glass ja då ska du få glass  
24.    @ klappar Karl på håret 
25.      går till frysen och tar fram en glass 

Expansioner 

De färdiga samtalsramar som används i form av fraser från PECS används som modellmeningar 

av pedagoger i Karls omgivning vid olika träningssituationer. Pedagoger och närstående använder 

expansioner för att etablera de givna PECS-ramarna vid samtal. Exempel 6 är hämtat från en 

fikasituation i hemmet där Karl kommunicerar med sin mamma (M). Mammans expansion på rad 

47 av Karls yttrande ”e bulle” på rad 46 leder till att Karl reparerar och expanderar sitt yttrande 

genom återanvändning av PECS-samtalsramen i nästföljande samtalstur på rad 49. 

Exempel 6 

45. K: @ tittar på mamma 
46.      e ↑bulle 
47. M:   okej (0.9) du vill ha bulle °ja° [mm] 
48. K:                                    [bulle:] (2.6) ja  
49.      (0.9) vill (0.6) ha: ↑bulle 
50. M:   ja (0.3) de ska ru få  



 

   18 
 

Återanvändning som en interaktiv funktion i det interpersonella samspelet 

Återanvändning fyller en interaktiv funktion, vilket bland annat visas i exempel 7 från en 

fikastund i hemmet. Karls återanvändning på rad 22, av ordet ”saft” från mammans yttranden på 

raderna 18 och 20, bildar här ett andraled i ett närhetspar där mammans (M) fråga utgör 

förstaledet. Återanvändning av ordet ”saft” från föregående samtalstur fungerar som ett sätt att 

ge respons när så förväntas av Karl. Återanvändningen är ett medel för Karl att bidra till 

konversationens sekvenser och struktur. Även mamman återanvänder ”saft” på rad 23. 

Exempel 7 

15. M:   ja tar kaffe ja vill inte ha te PRATAR TILL SIG SJÄLV 
16.      blir ja lite piggare utav kaffe rå (0.4) hoppas jag  
17.    @ rättar till Karls glas 
18.      ska vi se å Karl har saft 
19.    @ drar ut sin stol 
20.      eller hur Karl (0.5) du har saft?  
21.    @ pekar på glaset 
22. K:   saft 
23. M:   ja du har saft då får du sitta med benen rakt fram 
24.      lite grann   
25.    @ flyttar in Karls stol 

Även Karls samtalspartner nyttjar återanvändningar i sin kommunikation. I exempel 8 

återanvänder Karls mamma (M) på rad 152 Karls yttrande ”åpsan” från rad 151. Detta kan ha en 

interaktiv funktion och möjliggör upprätthållande av samtalet och dess struktur. Mamman 

bekräftar även sitt lyssnarskap och deltagande med hjälp av återanvändning. 

Exempel 8 

143. K: @ försöker ta en bulle ur korgen 
144. M:   näe men nu har det [blivit för många] 
145.                         [KLIRR AV PORSLIN] 
146. P:                      [oj va vill] va vill du ha? 
147. K:   ja (0.2) vill (0.4) ha ↑bulle 
148. M:   ja ta en till då 
149. P:   ta ta en till då ta en sista så kan vill gå ut å gå 
150.      sen (0.5) ut i skogen  
151. K:   åps åpsan [åpsan åpsan] 
152. M:             [hop- hoppsan] 
153. P:   två 

Som affirmation och negation 

Att svara på ja- och nejfrågor är komplext för personer med autism (Fay, 1982) då ”ja” inte alltid 

betyder något positivt och ”nej” något negativt. Detta är något som man övar parallellt med 

faserna i PECS och även fortsätter att öva på efter fas 6. Karls återanvändning av frasen ”e klar” 
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på rad 254 kan i exempel 9 sägas signalera ett bekräftande lyssnarskap och ge ett affirmerande 

svar. Exemplet kommer från ett mellanmål på förskolan och samtalet sker med pedagogen 

Emma (E). 

Exempel 9 

251. K: @ dricker ur glaset och tittar på Emma 
252. E:   e ru klar? 
253.    @ tittar på Karl 
254. K:   e klar 

I exempel 10 från en fikasituation i hemmet med mamma (M) och pappa (P) negerar Karl på rad 

157 genom återanvändning av mammans ”inte” från rad 154 samt på rad 160 genom 

återanvändning av  mammans ”nä” på rad 159.  Dessutom återanvänder mamman på rad 161 

”nej” för att klargöra att hon har hört vad Karl sa. 

Exempel 10 

153. P:   två 
154. M:   hoppsan [kan jag kan inte ja få] 
155. P:           [hallå där] kan du ge mamma en då? 
156. K: @ [sätter sig] 
157.      [inte] 
158. M: @ håller fram ena handen  
159.      nä jag kan inte få en då?     
160. K:   neje 
161. M:   nej 

Återanvändning av icke-verbal kommunikation 

Det är inte bara den verbala kommunikationen som återanvänds. Även icke-verbal 

kommunikation som prosodi, blickar och gester återanvänds. 

Prosodi 

Karl återanvänder yttranden både på syntaktisk och på prosodisk nivå. Det ord som särskiljer sig 

från PECS-samtalsramen och som ger ny information i frasen signaleras genom prosodi. Denna 

del av frasen har en stigande grundtonsfrekvens (F0) både hos pedagogen Emma (E) och hos 

Karl. I de båda exemplen 11 och 12 nedan, ”jag vill ha studsmatta” (pedagogen) och ”jag vill ha 

glass” (Karl), återfinns lägst F0 i ordet ”ha”, 181 Hz respektive 242 Hz. I orden som ger den nya 

informationen, ”studsmatta” och ”glass” återfinns den högsta F0, 484 Hz respektive 450 Hz. 

Andra likheter som kan ses i prosodin hos Emma och Karl är stigande F0 i det första ordet ”jag” 

samt pauseringen mellan orden i yttrandena. Båda exemplen läses från PECS-remsan. 
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Exempel 11 

22. E: @ tar remsan och Karls hand  
23.      ja (0.3) vill (0.3) ha (.) ↑studsmatta 

 

Exempel 12 

22. K: jag (1.0) vill (1.0) ha (0.8) ↑glass 

 

Turinledande fenomen 

Pedagogen söker i de inspelade sekvenserna ofta ögonkontakt med Karl innan hon talar med 

honom. När Karl inte tittar på henne utan anmodan, uppmanar hon honom till det. I exempel 

13 från ett mellanmål på förskolan använder sig pedagogen Emma (E) av flera olika icke-verbala 

förbegynnelser. Hon signalerar på rad 60 att samtalsturen har påbörjats genom att ta på Karls 

axel och peka och på rad 63 genom att aktivt söka hans blick. Emma visar att hon önskar ta 

ordet, vilket är något som Karl orienterar sig mot på rad 65, varvid Emma responderar på rad 

66. 
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Exempel 13 

60. E: @ [tar på Karls axel och pekar sen på pappersrullen] 
61. E:   [pappret] 
62. K: @ river av ett pappersark och ger till Emma 
63. E: @ söker ögonkontakt med Karl 
64.      Karl titta på mej 
65.  K: @ tittar på Emma 
66. E:   tack 

Även dessa icke-verbala förbegynnelser är något som Karl återanvänder. I exempel 14 från ett 

mellanmål på förskolan inleder Karl på rad 25 sitt yttrande med en icke-verbal förbegynnelse; 

Karl signalerar att turen har påbörjats genom att han söker ögonkontakt med pedagogen Lisa (L). 

Exempel 14 

25. K: @ söker ögonkontakt med Lisa och klappar sig på magen 
26. L:   var det gott? 
27. K:   e gott 
28. L: @ klappar Karl på kinden 

Diskussion 

Sammanfattande diskussion 

Föreliggande studie har genom CA, med transkriberade exempel för läsaren att ta del av, ämnat 

identifiera olika former av kommunikativ återanvändning och vilka funktioner denna 

återanvändning kan ha hos en pojke med autism. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit att 

återanvändningen är ändamålsenlig. Termen kommunikativ återanvändning har använts, för att 

ytterligare markera yttrandenas funktion i dess kontext. Resultaten motsäger den tidigare vanliga 

synen att ekolali enbart skulle vara ett egenartat beteende, en rigid återgivning utan kommunikativ 

intention. 

Definitionsmässigt består den återanvändning som förekommer i Karls kommunikation framför 

allt av fördröjd allo-repetition (se exempel 2), men även direkt allo-repetition (se exempel 1) är 

ofta förekommande. Återanvändningen som finns i Karls och hans omgivnings kommunikation 

uppfyller alla delar av Tannens (1987) femdelade funktionsbegrepp: produktion, förståelse, 

sammanhang, interaktion och ömsesidigt engagemang. Karl kan bilda nya fraser genom att addera 

korta delar av ny information till den samtalsram som PECS utgör. Återanvändning genom 

samtalsramar underlättar på detta vis produktionen. Återanvändandet av en samtalsram 

underlättar även för dem som deltar i samtal med Karl. Samtalspartnern behöver inte lyssna med 

full uppmärksamhet på varje enstaka ord; jämförelsevis mindre ny information kommuniceras än 



 

   22 
 

om alla ord innebär ny information och fokus kan fästas på den nya delen av yttrandet. Karls 

återanvändning av prosodi (se exempel 12), återanvändningar vid turtagning (se exempel 7) och 

för att ta kommunikativa initiativ (se exempel 14) länkar interaktionen samman och är ett sätt att 

visa ömsesidigt engagemang. Även de återanvändningar som Karl gör i form av reparationer (se 

exempel 3, 4, 5) är i enlighet med Gallagher (1981) en viktig del av hans pragmatiska kompetens. 

Vid reparationsarbete använder Karl PECS samtalsramar för att expressivt klargöra sina 

yttranden och skapa koherens kring meddelandet. Kommunikativ återanvändning möjliggör för 

Karl och hans omgivning att dela samma kommunikativa konventioner.  

Även Karls samtalspartners gör återanvändningar (se exempel 8), vilket enligt Tarplee & Barrow 

(1999) kan vara ett sätt att upprätthålla barnets uppmärksamhet och ett medel att uppnå 

intersubjektivitet. Återanvändningar i form av expansioner (se exempel 6) kan genom att belysa 

kontrasten mellan barnets och den vuxnes yttranden användas av omgivningen för att stimulera 

den morfo-syntaktiska utvecklingen och stödja förmågan till ToM hos barnet. Expansioner i 

form av återanvändning kan även bekräfta ett aktivt lyssnarskap och lära ut samtalsramar. 

Pedagogerna använder sig av icke-verbala förbegynnelser i form av blickar och gester (se exempel 

13) för att signalera att de önskar ta turen. Detta återanvänder Karl ibland när han vill ta turen (se 

exempel 14).  

Kommunikativ återanvändning är en väl fungerande strategi vid Karls språkutveckling. Fjorton 

månader innan inspelningarna gjordes kommunicerade Karl mestadels genom att dra med sig en 

vuxen. Han använde sig också av läten och enstaka ord. De återanvändningar som han har lärt sig 

att använda skulle kunna utgöra ett mellanstadium, på väg mot ett mer nyanserat och generativt 

språkbruk, som i PECS senare faser. I enlighet med PECS senare faser kan man se att belöning 

kan vara verbal (se exempel 1). Många av Karls återanvändningar är fördröjda (se exempel 2), 

vilket anses språkligt och kognitivt mer krävande än direkt återanvändning (se exempel 1). Karl 

använder kommunikationen huvudsakligen för att göra val och begära samt att svara på frågor, i 

enlighet med den fas han befinner sig på. Genom att använda PECS-samtalsramen kan Karl 

bygga yttranden på meningsnivå. PECS möjliggör att Karl kan klargöra sina yttranden, det vill 

säga att han kan göra reparationer (se exempel 3, 4, 5). En del av Karls reparationer har inte 

föranletts av missförstånd, utan bygger på omgivningens krav på att hans yttranden ska vara på 

meningsnivå (se exempel 1), i enlighet med PECS. Ett samband mellan kommunikativ 

återanvändning och den pågående aktiviteten kan ses. Bruket av de samtalsramar som PECS lagt 

grunden för anpassas till den pågående aktiviteten/kommunikativa situationen. Karls 

återanvändning av PECS-samtalsramar kan ses som en väg att utveckla ett gemensamt språk med 
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omvärlden. Att återanvända andras tal utgör en kommunikativ resurs för Karl, då de svårigheter 

som finns kring att mobilisera och använda ord underlättas (i enlighet med Stribling et al., 2007). 

Metoddiskussion 

Karl har en begränsad språklig förmåga. Återanvändning fungerar som en kommunikativ resurs 

för honom. CA möjliggjorde att lyfta fram dessa resurser. Framför allt underlättade 

analysmetoden åskådliggörandet av den icke-verbala kommunikationen. Genom CA belyses även 

omgivningens del i kommunikationen (Stribling et al., 2007). Karls återanvändning är ofta 

beroende av vad hans kommunikationspartners säger och gör, varför även deras bidrag i ett 

samtal behöver belysas. 

Tolkningen av kommunikationens funktion och tillskrivandet av den som en återanvändning 

utgör författarnas subjektiva tolkning av verkligheten. De transkriberade exemplen möjliggör för 

läsaren att bilda sig en egen uppfattning i frågan och kan öka validiteten. Vid CA beräknas ingen 

interbedömarreliabilitet. Samtliga transkriptioner gjordes av båda författarna, vilket troligen 

gjorde att fler detaljer uppmärksammades. 

Forskningen inom området CA, autism och återanvändning är begränsad. När forskning är av 

explorativ karaktär och man främst vill besvara frågorna ”hur?” och ”varför?” lämpar sig 

fallstudier väl (Yin, 2007). Det inspelade materialet studerades utan färdiga hypoteser, vilket är i 

enlighet med principerna för CA. Eftersom föreliggande studie är en fallstudie är det sannolikt att 

fler och andra fenomen skulle hittas vid analys av andra barns kommunikation.  

Då studiens övergripande infallsvinkel kom att bli kommunikativ återanvändning, lyftes andra 

intressanta fenomen bort. Dessa skulle kunna vara intressanta för fortsatta studier. 

Slutsats 

Resultaten i föreliggande studie stödjer tidigare studier (Prizant & Duchan, 1981; Prizant & 

Rydell, 1984, Tarplee & Barrow, 1999) i att återanvändning kan utgöra en kompensatorisk 

kommunikativ resurs hos ett barn med begränsad språklig förmåga. Föreliggande studie visar att 

återanvändning hos ett barn med diagnosen autism, som kommunicerar med PECS, kan ha olika 

funktioner. Den kan ha en interaktiv funktion i form av tur-utfyllnader, affirmationer och 

negationer. Den kan även skapa koherens kring ett yttrande i form av reparationer. För barnets 

omgivning kan återanvändning bland annat fungera som expansioner i syfte att stimulera morfo-

syntaktisk utveckling och stödja förmåga till ToM. Återanvändning kan också ha en begärande 

funktion, möjliggöra val och initiera sekvenser av interaktion. Kommunikativ återanvändning, 
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bland annat i form av PECS-samtalsramar, möjliggör för Karl och hans omgivning att dela 

samma kommunikativa konventioner. 
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Bilaga 1 
Information till föräldrar 
 
Vi är två studenter som läser sista året på logopedprogrammet i Linköping. Till våren ska vi 
göra vårt examensarbete. Arbetet görs under handledning av de disputerade logopederna 
Christina Samuelsson och Janna Ferreira på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. 
Logoped NN på Barn- och Ungdomshabiliteringen i X har uppgivit att ni visat intresse för vår 
studie. Vi har valt att studera kommunikation med PECS hos barn med autism. Forskningen 
kring PECS som kommunikationsmedel är relativt begränsad, samtidigt som användningen 
blir allt vanligare i Sverige. Vi är därför intresserade av att undersöka vad hos 
barnet/omgivningen som gör att kommunikationen fungerar väl och hur kommunikationen 
skiljer sig åt i olika situationer. Varken barnet eller omgivningen behöver prestera något 
särskilt, såväl välfungerande som mindre välfungerande samtal är av intresse.  
 
Vi har för avsikt att ljud- och videoinspela barnet i några olika kommunikativa situationer. 
För att samtalen ska bli så naturliga som möjligt kommer vi inte att närvara vid 
inspelningarna. I efterhand kommer vi att lyssna på inspelningarna och skriva ned vad som 
kommuniceras för att utifrån detta göra ytterligare analys. Inspelningarna beräknas äga rum i 
slutet av januari eller början av februari. Därför skulle vi behöva ert samtycke senast den 14 
januari 2008. 
 
Inspelningarna kommer endast att användas i forskningssammanhang. Barnet kommer att vara 
anonymt. Studien kan också komma att ingå i ett större forskningsprojekt. 
Deltagande är frivilligt. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Om ni har några frågor 
är ni välkomna att höra av er.  
 
 
Vi är mycket tacksamma för er medverkan i denna studie.  
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Levander Elin Bergman 
telefon: telefon:  
e-mail: e-mail:  
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 
Vi har tagit del av ovanstående information och ger härmed vårt samtycke till att vårt barn, 
enbart i forskningssyfte, får spelas in på band/video. 
 
 
……………………………….... …………………………..……. 
Målsmans namnteckning Ort och datum 
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Vi är två studenter som läser sista året på logopedprogrammet i Linköping. Till våren ska vi 
göra vårt examensarbete. Arbetet görs under handledning av de disputerade lektorerna 
Christina Samuelsson och Janna Ferreira på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. 
Vi har valt att studera kommunikation med PECS hos barn med autism. Forskningen kring 
PECS som kommunikationsmedel är relativt begränsad, samtidigt som användningen blir allt 
vanligare i Sverige. Vi är därför intresserade av att undersöka vad hos barnet/omgivningen 
som gör att kommunikationen fungerar väl och hur kommunikationen skiljer sig åt i olika 
situationer. Varken barnet eller omgivningen behöver prestera något särskilt, såväl 
välfungerande som mindre välfungerande samtal är av intresse.  
 
Vi har för avsikt att ljud- och videoinspela barnet i några olika kommunikativa situationer. 
För att samtalen ska bli så naturliga som möjligt kommer vi inte att närvara vid 
inspelningarna. I efterhand kommer vi att lyssna på inspelningarna och skriva ned vad som 
kommuniceras för att utifrån detta göra ytterligare analys. Inspelningarna beräknas äga rum i 
slutet av januari eller början av februari.  
 
Inspelningarna kommer endast att användas i forskningssammanhang. Barnet och dess 
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större forskningsprojekt. Deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig.  
 
 
Vi är mycket tacksamma för din medverkan i denna studie.  
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie Levander Elin Bergman 
telefon: telefon:  
e-mail: e-mail:  
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt samtycke till att jag, enbart i 
forskningssyfte, får spelas in på band/video. 
 
 
……………………………….... …………………………..……. 
Namnteckning Ort och datum 
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