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Group Activities for People with Aphasia – A comparison of 

interaction during the use of CIRCA and traditional activities 

Abstract 

Typical symptoms of aphasia such as comprehension problems and expressive language 

difficulties may affect the ability to take part in social contexts. Therefore, it is important to 

find ways to facilitate communication for people with aphasia. CIRCA is a communication-

promoting web service, designed for people with dementia and healthcare providers. Since 

people with aphasia show similar linguistic and communicative difficulties as people with 

dementia, it is possible that CIRCA would work as a communication support for people with 

aphasia as well. 

The aim of the present study was to investigate CIRCA as group activity for people with 

aphasia, in comparison to traditional group activities. Five participants with aphasia were 

recruited. The data collection involved four sessions with the use of CIRCA and four sessions 

where traditional activities were conducted, each session lasting for about 30 minutes. The 

sessions were videotaped, transcribed and analyzed according to methods inspired by 

Conversation Analysis, CA. The authors of this study chose to analyze the use of gestures, 

laughter, communication supporting behaviour and utilization of the available material in the 

various activities. The selected sections consisted of commonly used conversational phenomena 

that were considered to shape and characterize the conversations during traditional group 

activities, and when using CIRCA. Interviews about the participants' experiences of the 

conversations were conducted during the various activities. 

The selected conversational phenomena occurred frequently during all sessions as a type of 

interactive resources. What primarily characterized CIRCA as a group activity, in comparison 

to the traditional group activities, was that both pointing and iconic gestures were used to 

convey or clarify a message; that laughter served as a way of expressing mutual understanding 

about the material in CIRCA; that guesses in conversations when using CIRCA more often 

succeeded as communicative help behaviour; and that the images and music in CIRCA were 

used as a support for expression and understanding in conversation. All participants had a 

positive attitude toward the use of CIRCA. 
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Sammanfattning 

Afasi innebär impressiva och expressiva språkliga svårigheter, vilket kan medföra svårigheter 

att vara delaktig i sociala sammanhang. Det är därför viktigt att hitta sätt att stödja 

kommunikationen för denna patientgrupp. CIRCA är en kommunikationsfrämjande webbtjänst, 

framtagen för personer med demens och deras vårdgivare. Då personer med afasi uppvisar 

liknande språkliga och kommunikativa svårigheter som personer med demenssjukdom, bör 

CIRCA även kunna användas som kommunikationsstöd för personer med afasi. 

Föreliggande studies syfte var att undersöka CIRCA som gruppaktivitet för personer med afasi, 

i relation till traditionella gruppaktiviteter. Fem deltagare med afasi rekryterades. 

Datainsamlingen bestod av fyra samtal då CIRCA användes och fyra då traditionella aktiviteter 

genomfördes, där varje session pågick under ungefär 30 minuter. Samtalen videofilmades, 

transkriberades och analyserades utifrån en CA-inspirerad metod. I föreliggande studie valdes 

att analysera användningen av gester, skratt, kommunikativa hjälpbeteenden och nyttjande av 

materialet i aktiviteterna. Utvalda utdrag i studien bestod av vanligt förekommande 

samtalsfenomen som ansågs forma och karaktärisera samtalen under traditionella 

gruppaktiviteter och vid användning av CIRCA. Intervjuer genomfördes kring deltagarnas 

upplevelser av samtalen under de olika sessionerna. 

Utvalda samtalsfenomen i studien förekom ofta under samtliga samtal och fungerade som olika 

typer av interaktionella resurser. Det som framförallt utmärkte CIRCA som gruppaktivitet, i 

relation till de traditionella gruppaktiviteterna, var att både pekning och ikoniska gester 

nyttjades för att förmedla eller förtydliga ett budskap; att skratt fungerade som ett sätt att 

uttrycka ömsesidig förståelse kring materialet i webbtjänsten; att gissningar i samtal vid 

användning av CIRCA oftare lyckades som kommunikativt hjälpbeteende; samt att bilderna 

och musiken i CIRCA nyttjades som ett stöd för uttryck och förståelse i samtal. Samtliga 

deltagare var positiva till användandet av CIRCA. 
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1. Inledning 

Under det senaste seklet har medellivslängden i världen och Sverige ökat, vilket medför att fler 

blir äldre och drabbas av afasi till följd av exempelvis stroke (Statistiska centralbyrån, 2017; 

Socialstyrelsen, 2017). Enligt Afasiförbundet (u.å.) drabbades 8 000-10 000 personer i Sverige 

av afasi under 2017. Afasi innebär svårigheter med att tala och förstå språk, vilket i sin tur kan 

medföra svårigheter att vara delaktig i sociala sammanhang. Språklig nedsättning och 

kommunikativa svårigheter kan också påverka livskvaliteten negativt och leda till psykisk 

ohälsa såsom depression (Hilari & Byng, 2009). Den logopediska behandling som erbjuds 

personer med afasi bör alltså ta hänsyn till både den språkliga funktionsförmågan och 

psykosociala aspekter av tillståndet (Worral et al., 2010), exempelvis utifrån Klassifikationen 

av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (Papathanasiou, Coppens & Davidson, 

2016). 

Afasibehandling kan ske antingen individuellt eller i grupp. En risk med gruppbehandling är att 

deltagarna blir olika delaktiga i samtal till följd av varierande typer och grader av afasi. Det kan 

även bli svårare att ge individuell feedback i gruppbehandling. Fördelar med gruppbehandling 

är dock att den bland annat erbjuder olika möjligheter till interaktion samt ger ett tillfälle att 

träffa andra personer i liknande situation (Marshall, 1999). Idag kan gruppbehandling för 

personer med afasi erbjudas både via sjukvården och enskilda aktörer såsom studieförbund. 

Sådan behandling kan exempelvis bestå i kommunikationsfrämjande aktiviteter som frågesport 

och spel. En annan kommunikationsfrämjande aktivitet är användning av det digitala 

hjälpmedlet ”Computer Interactive Reminiscence and Communication Aid” (CIRCA). CIRCA 

är en webbtjänst, utformad för att användas via surfplatta, som innehåller foton, filmer och 

musik. Syftet med webbtjänsten är att stödja och stimulera till samtal och ge en trevlig stund. 

Från början är CIRCA utvecklad för att användas tillsammans med personer med 

demenssjukdom och ett flertal studier har visat att användning av webbtjänsten på olika sätt 

underlättar samtal för denna patientgrupp (Astell et al., 2010; Astell, Smith, Potter & Preston-

Jones, 2018; Edling & Söderqvist-Sandin, 2018). Då personer med afasi kan uppvisa liknande 

språkliga och kommunikativa svårigheter som personer med demenssjukdom bör CIRCA 

kunna användas tillsammans med personer med afasi, men forskning saknas inom området. 

Föreliggande studie syftar till att undersöka CIRCA som samtalsstöd för personer med afasi i 

relation till aktiviteter som är vanligt förekommande i logopedisk gruppbehandling, i studien 

benämnda som traditionella gruppaktiviteter.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs definitioner av afasi, symptom vid och psykosociala konsekvenser av 

tillståndet samt forskning kring logopedisk afasibehandling i grupp. Även tidigare forskning 

kring samtalsstödet CIRCA berörs. Sist i avsnittet följer en beskrivning av de metodologiska 

utgångspunkter för samtalsanalys respektive intervju som används i föreliggande studie. 

2.1 Definition av afasi 

Genom historien har olika definitioner av afasi utvecklats. Ur ett neurologiskt perspektiv 

beskrivs afasi som en förvärvad språknedsättning orsakad av en fokal hjärnskada utan att andra 

kognitiva, motoriska eller sensoriska nedsättningar föreligger. Den språkliga nedsättningen kan 

påverka både uttryck och förståelse i språkets alla delar (fonologi, morfologi, syntax, semantik, 

pragmatik). Genom att beskriva språkliga symptom hos en person med afasi kan således en 

fingervisning gällande skadans lokalisation ges utifrån det neurologiska perspektivet. Utifrån 

ett kognitivt perspektiv beskrivs afasi som antingen en selektiv nedsättning av processande av 

språk eller nedsättning av nödvändiga kognitiva förmågor som språket vilar på som är orsakade 

av en fokal skada. Ytterligare en definition ges ur det neurolingvistiska perspektivet, där afasi 

beskrivs som en nedsättning av de specifika språkliga domänerna. Ur ett funktionellt perspektiv 

betraktas afasi istället som en störning i kommunikationen som döljer personens inre 

kompetens. Gemensamt för samtliga perspektiv är att afasi anses medföra både impressiva och 

expressiva språkliga svårigheter som påverkar flera modaliteter i språket och är orsakade av en 

dysfunktion i centrala nervsystemet. I en modern definition av afasi bör också de psykosociala 

konsekvenserna av tillståndet beaktas i enlighet med Klassifikationen av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa, förkortat ICF (Papathanasiou, Coppens & Davidson, 2016). 

2.2 Symptom vid afasi 

Personer med afasi uppvisar olika typ och grad av språkliga svårigheter beroende på 

omfattningen av skadan i centrala nervsystemet. Majoriteten av alla personer med afasi har 

nedsatt impressiv förmåga, vilket innebär svårigheter att förstå skrivet och talat språk (Kim, 

2011; Potagas, Kasselimis & Evdokimidis, 2016). Även den expressiva förmågan kan vara 

påverkad och ge varierande grad av svårigheter att uttrycka sig språkligt. Expressiva svårigheter 

kan exempelvis yttra sig som icke-flytande och ansträngt tal samt svårigheter att skriva. Många 

personer med afasi får ordfinnandesvårigheter och ett tal bestående av korta fraser eller enstaka 

ord. Förväxlingar av ord och språkljud, så kallade parafasier, är också vanligt förekommande 
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(Potagas, Kasselimis & Evdokimidis, 2016). Förmågan att sjunga kan dock ofta vara bevarad, 

även vid grav afasi. Sångens rytm och melodi kan fungera som stöd för att sjunga med i texten 

trots de språkliga svårigheterna (Afasiförbundet, u.å.). 

2.3 Kommunikation vid afasi 

Kommunikation sker i gemenskap med andra. Den språkliga nedsättningen hos en person med 

afasi behöver därmed inte stå i proportion till personens kommunikativa förmågor. I vilken mån 

kommunikationen blir påverkad hänger bland annat samman med hur personen bemöts av 

närstående, omgivningen och samhället i stort (Parr, 2007). Gester och skratt är exempel på 

uttrycksformer som kan underlätta förståelsen och bidra till att personer med afasi i större 

omfattning kan delta i samtal (Rose, Mok & Sekine, 2017; Norris & Drummond, 1998). 

2.3.1 Gester 

Gester kan fungera i syfte att förstärka, ersätta eller reparera tal (McNeill, 1992). Personer med 

afasi använder sig ofta av gester som komplement till talet (Akhavan, Göksun & Nozari, 2017). 

Ju större språkliga svårigheter en person med afasi har gällande talflyt, desto större betydelse 

får gester för att framföra ett förståeligt yttrande (Rose, Mok & Sekine, 2017). Gester kan delas 

in i tre grupper: ikoniska, indexikala och symboliska. Ikoniska gester förmedlar innebörd 

genom likhet, och skulle exempelvis kunna utgöras av en handgest som visualiserar ett tings 

form eller storlek. Indexikala gester är utpekande och uttrycker sitt budskap genom exempelvis 

pekning på någonting i omgivningen. Symboliska gester förmedlar budskap genom rörelser 

som har en viss betydelse för en grupp människor, exempelvis tumme-upp eller huvudskakning 

(Allwood, u.å.). I en studie av Akhavan och kollegor (2017) visades att användningen av gester 

fungerade väl även hos personer med grav afasi. Ju större svårigheter personerna med afasi 

hade, desto oftare förekom kompenserande gester. Det visades också ett samband mellan 

förekomst av ikoniska gester och i vilken omfattning personerna med afasi lyckades reda ut 

ordfinnandesvårigheter (Akhavan et al., 2017). I en studie av Pritchard, Dipper, Morgan och 

Cocks (2015) visades att personer med afasi i högre utsträckning använde sig av gester än tal 

för att förmedla information. Resultatet visade även att personer med afasi använde sig av 

likadana gester och i lika stor utsträckning som personer utan hjärnskada. Rose, Mok och Sekine 

(2017) visade att personer med afasi gjorde sig bäst förstådda då de fick använda både gester 

och tal, snarare än endast gester eller tal. Van Nispen, Van de Sandt-Koenderman, Sekine, 

Krahmer och Rose (2017) visade att de gester som personer med afasi använde oftast då de 

förmedlade viktig information var pekning samt ikoniska och symboliska gester. 
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2.3.2 Skratt 

Norris och Drummond (1998) visade i sin studie att skratt oftare förekom i samtal mellan 

personer med afasi än i samtal mellan personer utan afasi. Det framkom även att skratt ofta 

användes vid invändningar mot något. En förklaring var att personer med afasi oftare blev 

missförstådda och då använde sig av skratt som ett socialt accepterat format att nyttja för att 

uppmärksamma en samtalspartner om missförstånd. I studien visades också att personer med 

afasi oftare än personer utan afasi använde skratt vid initiering av ett samtal, vilket Norris och 

Drummond (1998) tolkade som en strategi att få ordet när den språkliga förmågan inte räckte 

till. Nämnda observationer tyder på att skratt är ett viktigt och positivt inslag i kommunikation 

mellan personer med afasi, och eventuellt ett inlärt och automatiskt beteende för att kompensera 

för försämrad verbal kommunikation. Skrattet kan därmed innebära att personer med afasi i 

större omfattning kan delta i samtal och visa kommunikativ kompetens då skrattet tyder på 

insikt gällande språkliga begränsningar (Norris & Drummond, 1998). I en studie av Madden, 

Oelschlaeger och Damico (2002) undersöktes skratt som interaktionell resurs hos personer med 

afasi. I studien uppmärksammades att skratt användes på fyra olika sätt för att nå 

kommunikativa mål: som en ledtråd vid turtagning, som uttryck för förståelse av ett yttrande, 

som en ledtråd för hur ett yttrande skulle tolkas (exempelvis humoristiskt eller allvarligt) och 

som ett sätt att leda ett samtal mot ett specifikt ämne. För personer med afasi förekom skratt 

ofta i samband med att språkliga svårigheter uppstod och skrattet bidrog ofta till att återupprätta 

ett samtal. Studien visade också att skratt hos personer med afasi kan bidra till att skapa mening 

i kommunikation trots språkliga svårigheter. Enligt studien kan skratt vara ett sätt för personer 

med afasi att visa sin kompetens och att få ett ökat kommunikativt deltagande, vilket i sin tur 

påverkar det psykosociala välbefinnandet positivt (Madden, Oelschlaeger & Damico, 2002).   

2.3.3 Kommunikativa hjälpbeteenden 

I en studie av Damico, Simmons-Mackie och Wilson (2004) uppmärksammades att vanligt 

förekommande kommunikativa hjälpbeteenden för att återetablera förståelighet och flöde i 

samtal med personer med afasi var att vänta in samtalspartnern och bekräfta den andres 

yttranden genom upprepning. Johansson, Carlsson och Sonnander (2012) observerade fyra 

strategier i syfte att underlätta kommunikationen: 1. reparationer eller samtalsbyten, 2. 

undvikanden, 3. aktiva strategier (bildstöd, anpassa samtalsämne, tid och plats) och 4. hjälp från 

samtalsdeltagare (i form av omformuleringar, nedsatt taltempo och användande av multimodala 

kommunikationssätt). I interaktion kan också kunskapsresurser i form av grammatisk kunskap, 

personlig kunskap och omvärldskunskap nyttjas för att underlätta förståelse i ett samtal. 
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Grammatisk kunskap innebär vetskapen om hur olika yttranden vanligtvis konstrueras. 

Personlig kunskap kan nyttjas genom att använda vetskap om samtalspartnerns liv för att 

exempelvis tolka ett svårförståeligt yttrande. Omvärldskunskap innebär att redan befintlig 

kunskap gällande omvärlden nyttjas för att tolka ett yttrande (Damico et al., 2004). I en studie 

av Oelschlaeger och Damico (2000) uppmärksammades att en samtalspartner till en person med 

afasi använde sig av följande kommunikativa hjälpbeteenden i samtal: gissningar, alternativa 

gissningar, kompletterande av yttrande och avslutning. Gissning innebar att samtalspartnern 

gissade vad personen med afasi försökte säga, medan alternativ gissning innebar att 

samtalspartnern gissade upprepade gånger utifrån den respons personen med afasi gav. 

Kompletterande av yttrande innebar att samtalspartnern benämnde målordet som personen med 

afasi försökt yttra. Avslutning innebar att samtalspartnern benämnde målordet innan personen 

med afasi försökt producera det (Oelschlaeger & Damico, 2000). 

2.4 Psykosociala konsekvenser av afasi 

Worral och kollegor (2010) visade att personer med afasi hade målsättningar som kunde 

kopplas till samtliga ICF-komponenter, framförallt aktivitet och delaktighet. Samtliga deltagare 

i studien talade om vikten av, och längtan efter att återfå sin kommunikativa förmåga. Att inte 

kunna uttrycka sig som vanligt beskrevs med orden ”frustration”, ”hopplöshet”, ”isolering” och 

”depression” (Worral et al., 2010). I en studie av Parr (2007) visades att personer med afasi 

kände sig exkluderade från flera delar av samhället. Deltagarna med afasi menade att samhället 

inte var anpassat för personer med språkliga svårigheter och upplevde därmed minskat 

självförtroende och självständighet (Parr, 2007). Det är vanligt att personer med afasi upplever 

ångest och en lägre livskvalitet, vilket innebär en ökad risk för depression (Hilari & Byng, 

2009). Faktorer som kan påverka i vilken mån livskvaliteten påverkas är grad av afasi och stöd 

från omgivningen (Thomas & Lincoln, 2008).  

2.5 Afasibehandling i grupp 

Den logopediska behandling som erbjuds personer med afasi bör utformas med hänsyn till både 

den språkliga funktionsförmågan och psykosociala aspekter av tillståndet, exempelvis utifrån 

ramverket ICF (Worral et al., 2010). Ross, Winslow, Marchant och Brumfitt (2006) undersökte 

i sin studie hur gruppbehandling för personer med afasi påverkade kommunikation, delaktighet 

och psykiskt välbefinnande. Deltagarna i studien upplevde flera positiva förändringar gällande 

kommunikationsförmågan, framförallt avseende kommunikativ delaktighet (Ross et al., 2006). 

Gruppbehandling har även visats minska upplevd stress, stärka interpersonella relationer 

(Elman, 2007) och minska känslan av social isolering (Carozza & Shafi, 2012). I en studie av 
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Archer, Tetnowski, Freer, Schmadeke och Christou-Franklin (2018) undersöktes hur personer 

med afasi initierade samtal under gruppbehandling. Resultatet visade att personer med afasi, 

med stöd, kunde delta i komplexa kommunikativa processer såsom val av samtalsämne och på 

så vis känna sig mer självständiga i samtal under gruppbehandling. I studien framhölls därmed 

vikten av att skapa interaktionsformer som främjar aktivt engagemang hos personer med afasi 

i gruppbehandling, exempelvis vid val av samtalsämnen (Archer et al., 2018).  

I en studie av Wertz och kollegor (1981) visades att personer med afasi som hade genomgått 

gruppbehandling fick lika stor förbättring av tal och språk som i individuell behandling. 

Exempelvis hade deltagarnas narrativa förmåga förbättrats (Wertz et al., 1981). En risk med 

gruppbehandling är att det kan vara svårt att få alla lika delaktiga i samtal eftersom deltagarna 

kan ha olika typ och grad av afasi. Det kan även bli svårare att ge individuell feedback i 

gruppbehandling. Fördelar med gruppbehandling är dock att det bland annat erbjuder många 

möjligheter till interaktion samt ger ett tillfälle att träffa andra personer i liknande situation, 

vilket inte ges möjlighet till i individuell behandling. Vid gruppbehandling med personer med 

afasi är det fördelaktigt om deltagarna har liknande typ och grad av afasi för att alla ska få 

chansen att delta på lika villkor. I en grupp där deltagarna har olika grad av afasi finns en risk 

att hierarkier uppstår, där personer med mildare grad av afasi intar rollen som mentorer till dem 

med större språkliga svårigheter (Marshall, 1999).  

2.6 CIRCA 

CIRCA (Computer Interactive Reminiscence and Communication Aid) är en webbtjänst 

framtagen för att stödja och främja kommunikation mellan personer med demens och 

vårdgivare (Brooker & Duce, 2000). Under framskridande av demenssjukdom försämras 

språket successivt och kommunikationen blir allt mer påverkad (Samuelsson, Ekström, Majlesi 

& Plejert, 2016), vilket kan yttra sig som svårigheter att initiera och upprätthålla interaktion 

med andra (Ekström et al., 2017). CIRCA används via en surfplatta och innehåller bilder, 

videoklipp och musik som kan stimulera till samtal. Webbtjänsten är framtagen för att förbättra 

språkproduktion och framplockning från långtidsminnet med minimal påverkan av 

nedsättningen i korttidsminnet som demenssjukdom medför (Astell et al., 2018). Användning 

av CIRCA bygger på metoden reminiscens som betyder hågkomst/minne. Metoden reminiscens 

innebär stimulering av långtidsminne vilket kan ske genom fotografier, videoklipp och musik 

för att locka till samtal (Alm et al., 2004; Astell et al., 2008). CIRCA innehåller 2000 

randomiserade objekt, anpassade för personer med demens, inom sex kategorier: människor 

och händelser, barndom, vardagsliv, underhållning, sport, nöjen och fritid (Astell et al., 2018). 
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Den randomiserade funktionen av objekt inom de olika kategorierna bidrar till en mer jämlik 

samtalsmiljö då ingen kan styra vilka bilder som ska visas (Purves, Phinner, Hulko, Purveen & 

Astell, 2015). En fördel med CIRCA i jämförelse med traditionell reminiscens är att olika typer 

av modaliteter är samlade i CIRCA (Alm et al., 2007). Användning av surfplatta har även visat 

högre uppskattning av engagemang och sinnesstämning hos användarna i jämförelse med 

traditionella aktiviteter (Leng, Yeo, George & Barr, 2014). 

I tidigare studier har deltagare med demenssjukdom varit positiva till användandet av CIRCA 

(Alm et al., 2007; Astell et al., 2008). Astell med kollegor (2010) visade att användandet av 

CIRCA hos personer med demens ledde till större kontroll över samtalet, underlättade 

upprätthållande av samtal och initiering av nya samtalsämnen samt visades främja relationer 

mellan personer med demens. Studien visade även ökad förekomst av skratt hos personer med 

demens och vårdgivare då CIRCA användes i jämförelse med traditionell reminiscens-terapi 

(Astell et al., 2010). I en studie av Gowans med kollegor (2004) visades att samtalet fick en 

mer naturlig karaktär då CIRCA användes samt att det lockade fram nya berättelser hos 

personen med demens som samtalspartnern inte tidigare hört. Edling och Söderqvist-Sandin 

(2018) visade att användning av CIRCA, i en grupp personer med demenssjukdom, kunde bidra 

till social inkludering i gruppen och en god gruppdynamik i samtal. Deltagarna i studien 

upplevde att användningen av CIRCA var rolig och lärorik och att webbtjänsten förenklade 

interaktionen i jämförelse med samtal där CIRCA inte användes. Studien indikerade att CIRCA 

kan användas som en gruppaktivitet för att förbättra livskvaliteten för personer med 

demenssjukdom (Edling & Söderqvist-Sandin, 2018).  

2.7 Analys av samtal 

Samtalsanalys innebär studiet av de tillvägagångssätt som individer använder sig av för att 

skapa meningsfulla och fungerande samtal. Perspektivet beskrevs först av Harvey Sacks på 

1960-talet och tar utgångspunkt i den etnometodologiska tanken att den sociala 

vardagsverkligheten inte är given på förhand, utan snarare är något som skapas och upprätthålls 

i och genom människors interaktion med varandra (Anward, u.å.). Samtalsanalys har visat sig 

vara användbart i forskning kring samtal mellan personer med språkliga nedsättningar. 

Metoden gör det möjligt att studera multimodala kommunikationssätt, exempelvis gester och 

minspel, i kombination med språkanvändning (Goodwin, 2003).  

En gren inom den vetenskapliga samtalsanalysen är så kallad Conversation Analysis (CA). I 

CA studeras naturliga samtal som spelas in och transkriberas noggrant. Samtalen studeras så 
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förutsättningslöst som möjligt och forskaren ser vad samtalet innehåller innan analysen 

påbörjas. Specifikt för CA är dess fokus på organisationen i samtal (Einarsson, 2009). Norrby 

(2014) beskriver fyra övergripande aspekter gällande samtalsorganisationen som undersöks 

inom CA: turtagningsmekanismer, sekventiella organisationer, preferensstruktur och 

reparationsordning.  

2.7.1 Turtagningsmekanismer 

Turtagningsmekanismerna handlar om de regler som styr hur talare orienterar sig i samtal då 

de turas om att tala. Ett samtal består av turer som bildar en viss talarordning mellan deltagarna. 

Turordningen innebär att ordet vandrar i turer mellan deltagare. Ett sätt att genomföra ett 

talarbyte är genom att personen som håller i talturen utser en ny talare. Ett annat sätt att 

genomföra talarbyte är genom självnominering, som innebär att en ny talare själv tar initiativ 

till ett talarbyte. Slutligen kan ett talarbyte ske genom att talaren som håller i turen fortsätter att 

göra det då ingen annan tar turen och då talaren inte utser någon annan. Det sistnämnda 

talarbytet sker oftast genom att övriga samtalsdeltagare med så kallade uppbackningar i form 

av gester, nickningar, hummanden och andra småord (jaha, ja, åh) visar att den första talaren 

ska fortsätta. Uppbackningar kan även utgöra en typ av samtidigt tal, och alltså förekomma 

samtidigt som en annan talare har ordet. Samtidigt tal kan även uppstå genom att två talare 

uttrycker längre meningar i syfte att visa uppskattning till den som har ordet, så kallat 

simultanstöd, eller som ett försök till talarbyte (Norrby, 2014).   

2.7.2 Sekventiella organisationer 

Sekventiella organisationer består av de sekvenser som bygger upp samtal. Varje samtalsbidrag 

förutsätts hänga samman med de anslutande bidragen och är både kontextberoende och 

kontextförnyande, eftersom samtalsbidragen följer en viss struktur som ständigt förändras 

genom nya talare. Sekvenser av yttranden, så kallade närhetspar, består av två turer producerade 

av två olika talare. Det första yttrandet ställer krav på hur det andra yttrandet ska vara. Dessa 

närhetspar skapar en stark förväntan på vad nästa talare ska säga, vilket kallas villkorlig 

relevans. Exempel på närhetspar är sekvenser i form av: fråga-svar, erbjudande-accepterande 

och hälsning-hälsning (Lindström, 2008; Norrby, 2014).  

2.7.3 Preferensstruktur 

Preferensorganisation är en typ av sekvensorganisation som innebär att delar av närhetspar kan 

delas in i turer som föredras (prefereras) eller inte föredras (disprefereras). 

Preferensorganisationen blir aktuell i samtalssituationer där ett bidrag ställer samtalspartnern 

inför ett val med alternativ, där ett av alternativen är prefererat och det andra disprefererat. En 
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prefererad handling innebär oftast ett instämmande, vilket är den förväntade handlingen. En 

disprefererad handling innebär invändningar, vilket ofta utgör en oväntad handling. När ett svar 

utgörs av en invändning ges ofta en förmildrande förklaring till svaret. Ett prefererat turformat 

innebär ett snabbt svar och ett disprefererat turformat innebär ett tvekande svar (Norrby, 2014).  

2.7.4 Reparationsordning 

Reparationsordningen handlar om hur olika strukturer i ett samtal kan bli föremål för 

reparationer av olika slag. Det kan exempelvis handla om att talaren inte hittar ord, vill ändra 

på någonting innehållsmässigt, att deltagarna inte förstår vad talaren menar eller att två talare 

yttrar sig samtidigt. Att försöka åtgärda ett problem i en tur kallas reparationer. Reparationer 

behöver alltså inte innebära att talaren har sagt fel, utan kan handla om att talaren måste 

förtydliga ett yttrande. En reparation kan vara självinitierad, som innebär att talaren kommer på 

vad som är fel, eller annaninitierad, som innebär att någon annan signalerar att något är fel. En 

reparation där talaren själv reparerar kallas självreparation, och en reparation som någon annan 

gör kallas annanreparation. En självinitierad självreparation innebär att talaren själv 

uppmärksammar felet och ändrar det. Självinitierad annanreparation innebär att talaren 

uppmärksammar felet och att någon annan ändrar så att det blir rätt. Annaninitierad 

självreparation innebär att någon annan påpekar att det är fel och att talaren ändrar. 

Annaninitierad annanreparation innebär att någon annan påpekar att det är fel och att någon 

annan ändrar åt talaren (Norrby, 2014).  

2.8 Intervju 

För att studera människors uppfattningar och åsikter används ofta den kvalitativa metoden 

semistrukturerad intervju (Barriball & While, 1994; DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006), där det 

inom ramen för ämnet ställs öppna frågor och även ges möjlighet till improviserade följdfrågor 

baserat på deltagarens svar (Polit & Beck, 2010). Intervjuerna sker oftast med en person åt 

gången, men kan även genomföras i grupp, i så kallade fokusgrupper (Halkier, 2010). Vid en 

intervju med en person med afasi kan någon form av samtalsstöd vara behjälpligt för att stötta 

förståelsen och besvara de frågor som ställs (Simmons-Mackie & Lynch, 2013). Ett exempel 

på ett visuellt samtalsstöd som kan användas i intervjusammanhang är samtalsmatta. 

Samtalsmattan består av bilder som representerar ämnet för frågan och en visuell skala, 

exempelvis bra-dåligt, där respondenten kan gradera och uttrycka åsikter genom att peka eller 

placera ut bilder på skalan (Ferm, Pilesjö & Tengel Jöborn, 2009). Ett flertal studier har visat 

att intervju är en fungerande metod att använda för att utforska åsikter och upplevelser hos 

personer med afasi, de språkliga svårigheterna till trots (Simmons-Mackie & Lynch, 2013). 



10 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka CIRCA som gruppaktivitet för personer med afasi, i relation 

till traditionella gruppaktiviteter, för att bidra till forskningen om hur kommunikation kan 

underlättas för personer med afasi. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

1. Vad karaktäriserar samtal i en grupp personer med afasi och en samtalsledare 

a) vid användning av samtalsstödet CIRCA? 

b) under traditionella gruppaktiviteter? 

2. Hur upplever deltagarna användandet av CIRCA i jämförelse med traditionella 

gruppaktiviteter?  

4. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metod. Avsnittet är uppdelat i följande rubriker: Urval 

och rekrytering av deltagare, Procedur och material, Analysmetod och Etiska överväganden. 

4.1 Urval och rekrytering av deltagare 

Rekrytering av deltagare skedde genom kontakt med studiecirklar för personer med afasi i 

Östergötland. Verksamhetsansvarig för de kontaktade studiecirklarna delgavs information 

kring studien och gav samtycke till att rekrytering genomfördes i verksamheten. Samtliga 

personer i de besökta studiecirklarna gavs muntlig och skriftlig information, med tillgängligt 

bildstöd, om studien och deltagandet (se bilaga 1). En kort introduktion kring användandet av 

CIRCA gavs också vid rekryteringen. Inklusionskriterier för att delta var språkliga svårigheter 

till följd av afasi samt möjlighet att själv kunna förmedla samtycke till deltagande. Deltagandet 

var frivilligt och de som var intresserade av att delta fick lämna ett skriftligt samtycke (se bilaga 

1). Sammanlagt deltog fem personer med afasi (varierade språkliga svårigheter), som 

presenteras med fingerade namn i tabell 1 nedan. För att bevara deltagarnas anonymitet anges 

deltagarnas ålder inom ett åldersspann på 10 år. 
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Tabell 1. Deltagarinformation med fingerade namn. 

Deltagare med afasi med benämning inom parentes  Ålder Uppskattad grad av afasi* 

Lars (L) 55-65 Lindrig - Måttlig 

Adam (A) 45-55 Måttlig 

Rut (R) 65-75 Måttlig - Grav 

Erik (E)  65-75 Grav 

Ulla (U) 65-75 Grav 

* Författarnas skattning av deltagarnas grad av afasi  

4.2 Procedur och material 

Datainsamlingen genomfördes vid fyra tillfällen under två veckor i februari 2019 i ett avskilt 

rum på Linköpings Universitet. Närvarande under gruppsessionerna var, utöver deltagarna och 

aktiv samtalsledare, tre logopedstudenter och en personlig assistent som gav språklig stöttning 

vid behov. Samtliga samtalssessioner och intervjuer videofilmades med en Sony handycam 

DCR SR35E, uppsatt på kamerastativ på cirka två meters avstånd. Under sessionerna med 

CIRCA användes en surfplatta av modellen iPad Air A1475.  

Varje tillfälle bestod av 30 minuters samtal kring CIRCA, 30 minuters samtal kring en 

traditionell aktivitet samt en kort gruppintervju i slutet av varje tillfälle kring deltagarnas 

upplevelser av dagens aktiviteter. Vid det sista tillfället genomfördes individuella intervjuer 

med respektive deltagare kring upplevelser av samtalen (se bilaga 2). Intervjufrågorna 

formulerades i samråd med Gillström och Regnér (2019) och syftade till att ge en så heltäckande 

bild som möjligt kring deltagarnas upplevelser av de olika aktiviteterna. För att undvika 

missförstånd vid intervjuerna användes ett samtalsstöd, inspirerat av samtalsmatta, i form av en 

visuell skala med svarsalternativ från mycket bra-mycket dåligt (se bilaga 3) och bilder (se 

bilaga 4). Sammanlagt videofilmades fyra samtal under traditionella gruppaktiviteter och fyra 

samtal där CIRCA användes. Den totala samtalstiden uppmättes till 3 timmar, 44 minuter och 

54 sekunder. En översikt av tillfällen och aktiviteter presenteras i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Översikt av tillfällen och aktiviteter. 

Tillfälle Datum Aktivitet Inspelad tid 

(min:sek) 

1 19-02-15 CIRCA 

Traditionell gruppaktivitet (Nutidskryss) 

Gruppintervju 

37:14 

31:43 

06:55 

2 19-02-18 CIRCA 

Traditionell gruppaktivitet (Med andra ord) 

Gruppintervju 

20:14 

28:04 

04:36 

3 19-02-22 CIRCA 

Traditionell gruppaktivitet (Berättarspel) 

Gruppintervju 

26:53 

28:18 

02:10 

4 19-02-25 CIRCA 

Traditionell gruppaktivitet (Ordbingo) 

Individuella slutintervjuer 

28:03 

23:27 

73:22 

Total inspelad samtalstid inklusive intervjuer: 311:57 

 

Fyra deltagare närvarade under samtliga tillfällen, men en deltagare hade endast möjlighet att 

närvara under det första och sista tillfället. Samtliga gruppsessioner leddes av involverade 

logopedstudenter, där en åt gången var aktiv samtalsledare per session. Samtalsledaren 

ansvarade för att hålla i surfplattan, se till att alla kunde se vad som visades i CIRCA och skicka 

vidare turen så att samtliga deltagare fick chansen att välja kategorier. 

Under sessionerna med CIRCA turades deltagarna om att välja ett samtalsämne utifrån 

kategorier i webbtjänsten. Kategorierna slumpades fram och deltagarna fick välja om de ville 

se ett fotografi, film eller lyssna på musik inom den valda kategorin. Till sist presenterades ett 

slutgiltigt val som deltagarna fick samtala kring. Då CIRCA i dagsläget inte används som 
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gruppbehandling för personer med afasi är aktiviteten inte traditionell utan benämns endast som 

CIRCA. I figur 1 nedan visas hur CIRCA kan se ut, när ett slumpmässigt urval av kategorier 

har skett.  

Figur 1. CIRCA med slumpade kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aktiviteter som benämndes som traditionella var: Nutidskryss, Med andra ord, Berättarspel 

respektive Ordbingo. Dessa aktiviteter valdes ut i syfte att efterlikna traditionell logopedisk 

gruppbehandling för personer med afasi. Ytterligare en anledning till att just dessa traditionella 

aktiviteter valdes ut var att de stimulerade till användning av olika typer av modaliteter i språket, 

exempelvis läsning, förklarande, berättande och förståelse av språk. Aktiviteten Nutidskryss 

genomfördes genom att samtalsledaren eller annan deltagare läste frågor högt, för att sedan 

diskutera och besvara frågorna gemensamt i gruppen. Under aktiviteten Med andra ord turades 

deltagarna om att beskriva och gissa ord utifrån bildkort. Berättarspel bestod av en spelplan 

med olika kategorier, som deltagarna fick gå på med spelpjäser och turas om att berätta kring. 

I aktiviteten Ordbingo läste samtalsledaren korta beskrivningar av ord inom en kategori, 

exempelvis ”yrken”, som deltagarna skulle gissa och kryssa för på sin bingobricka. Bilder på 

samtliga traditionella aktiviteter visas i figur 2 nedan.  
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Figur 2. De traditionella aktiviteterna Med andra ord, Nutidskryss, Ordbingo och Berättarspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainsamlingen genomfördes i samarbete med två andra logopedstudenter vars studie syftade 

till att jämföra samtalsstöden CIRCA och CIRCUS. Varje tillfälle bestod därmed också av en 

session med samtalsstödet CIRCUS, som är ett digitalt samtalsstöd som innehåller personliga 

bilder. Dessa samtalssessioner gav underlag för systerstudien Högteknologiskt samtalsstöd vid 

afasi – En jämförelse mellan CIRCA och CIRCUS (Gillström & Regnér, 2019) och kommer 

inte beröras vidare i föreliggande studie.  

4.3 Analysmetod 

Videomaterialet från samtalssessionerna granskades förutsättningslöst och grovtranskriberades 

ortografiskt. Flera intressanta samtalsfenomen uppmärksammades och författarna valde ut ett 

antal utdrag för vidare analys. De utvalda utdragen bestod av samtalsfenomen som var vanligt 

förekommande och ansågs forma och karaktärisera samtalen under traditionella 
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gruppaktiviteter och vid användning av CIRCA. De samtalsfenomen som valdes ut 

kategoriserades under rubrikerna Gester, Skratt, Kommunikativa hjälpbeteenden och Nyttjande 

av aktivitetens material. Utdragen fintranskriberades efter Norrbys (2014) 

transkriptionsprinciper (se bilaga 5) och analyserades utifrån en CA-inspirerad analysmetod. 

Videomaterialet från intervjuerna granskades och svaren sammanställdes på individ- och 

gruppnivå. 

4.4 Etiska överväganden 

Då afasi ofta medför bristande språkförståelse kan det vara svårt att säkerställa dessa personers 

fulla insikt i att ge samtycke till deltagande i studier. Trots den rådande etiska problematiken är 

det ändock viktigt att inkludera personer med afasi i forskning, för att exempelvis få en djupare 

förståelse för hur kommunikation och livskvalitet kan främjas för patientgruppen. För att 

minska risken för missförstånd i föreliggande studie användes bildstöd (se bilaga 1) vid 

delgivande av information, och vid genomförande av gruppsessionerna och intervjuerna 

användes multimodala kommunikationssätt. Under inspelningen observerades deltagarnas 

välbefinnande för att vid behov påminna om att deltagarna när som helst hade möjlighet att 

avbryta sitt medverkande i studien utan negativa konsekvenser. För att bevara deltagarnas 

anonymitet har deras personliga uppgifter avidentifierats.  

5. Resultat 

Studiens resultat är uppdelat i följande avsnitt: Gester, Skratt, Kommunikativa hjälpbeteenden, 

Nyttjande av aktivitetens material och Intervjusvar. I de fyra första avsnitten presenteras utdrag 

från videoinspelningarna och analyser av desamma. I det femte och sista avsnittet, Intervjusvar, 

presenteras en sammanställning av deltagarnas svar i intervjuerna. Varje avsnitt är uppdelat i 

två underrubriker där resultat från samtalssessionerna med traditionella gruppaktiviteter 

respektive sessioner med användning av CIRCA berörs. 

5.1 Gester 

Något som utmärker samtalen, både med CIRCA och i traditionella gruppaktiviteter, är den 

höga förekomsten av gester. Gester används av både samtalsledare och deltagare i samtliga 

samtalssekvenser. De gester som förekommer oftast hos både samtalsledare och personer med 

afasi under samtalen är indexikala respektive ikoniska (jfr. Pritchard, Dipper, Morgan & Cocks, 

2015).  
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5.1.1 Användning av gester i samtal under traditionella gruppaktiviteter 

Nedan presenteras ett utdrag ur samtal kring aktiviteten Med andra ord, som utgör ett exempel 

på hur gester används som en resurs för att förklara något. I exemplet har deltagaren U just tagit 

en bild som hon ska försöka förklara för de andra deltagarna.  

Utdrag 1: Ur samtal under aktiviteten Med andra ord. Tidsintervall: 00:12:17-00:12:34 

U=Ulla, E=Erik, A=Adam, S=Samtalsledare, R=Rut 

1.    U:    ojojojojojojoj, hh eh= TITTAR PÅ BILDEN 

2.    E:    =du kan.  

3.    U:    SUCKAR eh, 

4.    A:    va de: <gott>? 

5.    U:    eh, hh. SUCKAR ᐤåhᐤ, åh: va snyggt ahm. HÅLLER UPP ARMEN FRAMFÖR 
6.    U:    SIG OCH TITTAR PÅ DEN 

7.    S:    ᐤmhmᐤ  
8.    U:    ahm [äh  ] 

9.    R:        [ᐤähᐤ ] HÄRMAR U:s GEST 

10.   E:        [ᐤmhmᐤ] 
11.   R:    varmband= TAR SIG OM HANDLEDEN  

12.   U:    =ja SKRATTAR 

 

Sekvensen startar med att U tittar på bilden som hon ska beskriva och yttrar ”ojojojojojoj, eh” 

(rad 1), vilket kan tolkas som ett uttryck för osäkerhet kring hur hon ska beskriva bilden. E och 

A ger då uppbackningar på olika sätt: E genom att uppmuntrande säga ”du kan” och A genom 

att säga något som måste tolkas som en ja/nej-fråga, som för att erbjuda U ett sätt att komma 

vidare i sin beskrivning (rad 2 och 4, jfr. Norrby 2014). U svarar genom att sucka och upprepade 

gånger säga ”eh”, och hon är tillsynes bekymrad över hur hon ska gå tillväga för att beskriva 

bilden. Därefter fortsätter U sitt yttrande genom att säga ”åh va snyggt” och hon använder en 

ikonisk gest som för att visualisera att hon har på sig ett armband (rad 5-6). Det typiska sättet 

att beskriva en bild på ett armband i spelet Med andra ord hade varit att säga något i stil med 

”det här är ett smycke som man har runt handleden”. U:s yttrande, ”åh va snyggt”, är mindre 

komplext rent språkligt och skulle isolerat vara relativt intetsägande som beskrivning. I 

kombination med den ikoniska gesten får yttrandet dock formen av en charad och blir både 

specifikt och förståeligt. Just kombinationen av tal och gest får här alltså en avgörande betydelse 

för tolkningen av yttrandet (jfr. Rose, Mok & Sekine, 2017). Ett par rader längre ner säger R 

”äh” och börjar att härma U:s ikoniska gest, vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck för 

engagemang och som att R söker efter det aktuella ordet. På rad 11 utbrister R slutligen 

”varmband” och tar sig om handleden, varpå U svarar ja och skrattar (rad 12). R:s uttryck 

”varmband” skulle isolerat kunna vara svårtolkat men tillsammans med den ikoniska gesten, 
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där R tar sig om handleden, blir det tydligt att R syftar på ”armband”. Även här fungerar alltså 

gesterna som en typ av förtydliganden till verbala yttranden (jfr. Rose, Mok & Sekine, 2017). 

Nedan visas ett exempel på hur indexikala gester används i kombination med tal under 

aktiviteten Ordbingo. I exemplet beskriver samtalsledaren ett ord inom kategorin 

”fritidsintressen” som de övriga deltagarna ska gissa och försöka hitta på sin bingobricka.  

Utdrag 2: Ur samtal under aktiviteten Ordbingo. Tidsintervall: 00:17:26-00:17:59 

S=Samtalsledare, L=Lars, U=Ulla, E=Erik 

1.    S:    men man behöver kniv skärbräda å [kastrull?] 

2.    L:                                     [jaha,    ] 

3.    L:    jaha= 

4.    S:    =vad kan det vara för någonting(.) som man kan göra, 

5.    U:    ᐤähᐤ: PEKAR PÅ BAKNING PÅ SIN BINGOBRICKA 
6.    S:    nånting med ↑mat va. 

7.    U:    ᐤahᐤ PEKAR PÅ SIN BINGOBRICKA OCH TITTAR PÅ SAMTALSLEDAREN 
8.    S:    ah. bakning e inte en sån [dum] gissning 

9.    U:                              [nej] 

10.   S:    >men det var< inte de jag tänkte på. 

11.   E:    kniv, den då PEKAR PÅ MATLAGNING PÅ SIN BINGOBRICKA 

12.   S:    [[kniv 

13.   U:    [[ja äh: äta? PEKAR PÅ MATLAGNING PÅ SIN BINGOBRICKA 

14.   S:    ah, det e <matlagning> 

 

Sekvensen inleds med att S beskriver ett fritidsintresse (rad 1). S ställer därefter en fråga till 

deltagarna angående den upplästa beskrivningen (rad 4), vilket kan ses som en typ av 

självinitierad självreparation för att förtydliga sitt föregående yttrande (jfr. Norrby, 2014). U 

använder sig av en indexikal gest genom att peka mot sin bingobricka för att visa ordet 

”bakning” och säger ”äh” (rad 5), utan att få respons. S tar återigen talturen genom att svara på 

sin egen fråga (rad 6). U fortsätter att peka, säger ”ah” och tittar på S (rad 7). U:s indexikala 

gest i kombination med vokalljudet kan tolkas som ett försök att påkalla S:s uppmärksamhet 

för att förmedla en gissning gällande det efterfrågade ordet. S förstår att U gissar på 

fritidsintresset ”bakning” och svarar att det inte är bakning som efterfrågas (rad 8-10). E yttrar 

”kniv, den då” (rad 11) och pekar på ”matlagning” på sin bingobricka. U säger ”ja, äh äta” (rad 

12-13) och nyttjar pekning för att visa ”matlagning” på sin bingobricka. Både E och U använder 

alltså fragmentariska yttranden i kombination med pekning för att fånga S:s uppmärksamhet 

och förmedla sina gissningar (rad 11 och 13). Utan U:s och E:s indexikala gester hade deras 

yttranden varit svårtolkade, men talet i kombination med gesterna gör yttrandena förståeliga. I 

likhet med tidigare forskning kring kommunikation hos personer med afasi, där det har 

observerats att gester används som komplement till tal, visas i exemplet hur personer med afasi 
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använder en kombination av gester och tal för att förmedla ett budskap (jfr. Akhavan, Göksun 

& Nozari, 2017).  

5.1.2 Användning av gester i samtal under användning av CIRCA 

Nedan visas ett exempel på hur ikoniska gester nyttjas som komplement till tal. I exemplet 

berättar deltagaren A om en bok han hade som liten, apropå ett filmklipp i CIRCA från 

barnprogrammet ”Anita och Televinken” som just har visats. 

Utdrag 3: Ur samtal med användning av CIRCA (2). Tidsintervall: 00:04:24-00:04:52 

A= Adam, E= Erik, R= Rut, S= Samtalsledare 

1.    A:    äh, de e ju asså en bok asså pärm öh ja längesen. 

2.    A:    VISAR EN FYRKANT MED FINGRARNA PÅ BORDET 

3.    E:    jaså 

4.    R:    ja[ha ] NICKAR 

5.    A:      [när] jag var barn [vetu] 

6.    E:                         [ja  ](.) 

7.    R:    ja (.) 

8.    A:    pärm (.)VISAR EN FYRKANT MED FINGRARNA PÅ BORDET 

9.    E:    [[jaså 

10.   S:    [[jaha 

11.   R:    [[ja   

12.   A:    a javisst vet du (.) 

13.   S:    med dom här figurerna? eller, (.) 

14.   A:    a, a ↑visst VISAR EN FYRKANT MED FINGRARNA PÅ BORDET 

15.   E:    (xxx) 

16.   S:    ja↑ha. 

17.   A:    a↑visst 

18.   S:    var det som nån berättelse? ÖPPNAR HÄNDERNA SOM EN BOK 

19.   A:    ja å sen de är olika avsnitt GESTIKULERAR AVSNITT MED HANDEN 

 

Exemplet ovan inleds med en sekvens där deltagaren A, något trevande, börjar att berätta något 

och bland annat nämner orden ”bok” respektive ”pärm” (rad 1), samtidigt som A formar en 

fyrkant på bordet med sina fingrar. Gesten och talet i kombination skulle kunna tolkas som att 

det finns en osäkerhet hos A kring vilket begrepp som är det rätta att använda i sammanhanget 

och att den ikoniska gesten på bordet är ett sätt att visualisera formen hos föremålet A syftar 

på. A använder en ikonisk gest i sitt berättande, vilket även i tidigare forskning har 

uppmärksammats som vanligt förekommande då personer med afasi förmedlar viktig 

information (jfr. Van Nispen et al., 2017). Ett par av de andra deltagarna ger uppbackningar i 

form av småord som ”jaså” och ”jaha” (rad 3-4) och A förtydligar sitt första yttrande genom att 

säga ”när jag var barn vettu” (rad 5). Ytterligare uppbackning sker i form av småord, vilket A 

bekräftar (rad 6-12), och A upprepar ordet ”pärm” samtidigt som han formar en fyrkant på 

bordet (rad 8). I samtalet är det inte helt tydligt vad för typ av bok eller pärm A syftar på och 

om det finns någon koppling till filmklippet som just visats. Samtalsledaren S frågar på rad 13 
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”med dom här figurerna eller?” (alltså Anita och Televinken) varpå A svarar ”avisst” och 

återigen gör en fyrkant med fingrarna på bordet (rad 14), som för att visa formen på ”pärmen”. 

Gesten som A gör måste dock betraktas som vag och det står fortfarande inte helt klart vad A 

berättar om, vilket stärks av att S i slutet av sekvensen ställer frågan ”var det som nån 

berättelse?” (rad 18). Samtidigt som frågan ställs gör S den ikoniska gesten av att öppna sina 

händer som en bok, som för att förtydliga ordet ”berättelse”. Denna gest är relativt specifik och 

skulle kunna tolkas som en annaninitierad annanreparation av A:s mer vaga gest (jfr. Norrby, 

2014). Sekvensen avslutas med att A bekräftar att han syftade på en berättelse genom att svara 

”ja” och förklarar genom tal och en ikonisk gest att berättelsen består av olika avsnitt (rad 19).  

Val av samtalsämne sker ofta genom att en deltagare använder pekning mot önskad kategori på 

surfplattan, vilket exemplifieras nedan. I exemplet ska deltagaren U välja kategori i CIRCA och 

deltagaren E kommenterar valet.   

Utdrag 4: Ur samtal med användning av CIRCA (3). Tidsintervall: 00:16:30-00:17:22 

S= Samtalsledare, U= Ulla, E= Erik 

1.    S:    då får du välja på brev från lillan? vi går genom daggstänkta 

2.    S:  berg?=  

3.    E:    =usch TITTAR PÅ A 

4.    S:    blåsippan ute i backarna står? [eller blinka lilla] <stjärna?> 

5.    E:    TITTAR PÅ A                    [SKRATTAR          ] 

6.    U:    SKRATTAR 

7.    E:    PEKAR PÅ SURFPLATTAN                 

8.    E:    ta ta PEKAR PÅ SURFPLATTAN 

9.    S:    SKRATTAR                    

10.   U:    jajajajajajajajaja PEKAR PÅ SURFPLATTAN OCH MUSIK STARTAS  

 

Sekvensen startar med att S läser upp sångalternativ i CIRCA för U (rad 1-2). E flikar in med 

”usch” (rad 3), vilket kan ses som ett oförväntat (disprefererat) yttrande i sammanhanget (jfr. 

Norrby, 2014). Då samtliga sångalternativ är upplästa börjar U att skratta (rad 6), med blicken 

ner mot surfplattan, varpå E pekar på ett av sångalternativen och säger ”ta ta” (rad 7-8). Det 

fragmentariska yttrandet får i kombination med den indexikala gesten en mening och kan i 

sammanhanget tolkas som ett försök till att hjälpa U att välja, eller som ett försök från E att få 

sin egen vilja igenom gällande sångalternativet. S skrattar svagt (rad 9), vilket skulle kunna 

tolkas som ett ursäktande för E:s beteende och som ett sätt att mildra påtryckningen från E. U 

svarar ”jajajajajajajajaja” (rad 10) och väljer den sång som E pekat på. Även detta yttrande hade 

varit något svårtolkat utan pekgesten, men i sammanhanget kan det tolkas som att U har förstått 

E:s budskap och accepterar önskemålet. I en studie av Archer med kollegor (2018) visades att 

personer med afasi med rätt stöd kunde delta i komplexa kommunikativa processer såsom val 
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av samtalsämne. I exemplet främjar CIRCA aktivt engagemang i samtalet genom att E och U 

samarbetar kring valet av samtalsämne genom att nyttja pekning mot texten i CIRCA.  

5.2 Skratt 

Något som utmärker interaktionen under samtalssessionerna är en hög förekomst av skratt. 

Skratt förekommer både i samtal under användning av CIRCA och under traditionella 

aktiviteter och uppträder hos samtliga samtalsdeltagare. 

5.2.1 Förekomst av skratt i samtal under traditionella gruppaktiviteter 

I utdraget nedan visas hur skratt används som ett komplement till verbal kommunikation. 

Deltagaren U har precis slagit tärningen och flyttat sin pjäs till en ruta i Berättarspel där 

spelaren uppmanas att berätta om sitt hem. 

Utdrag 5: Ur samtal under aktiviteten Berättarspel. Tidsintervall: 00:17:12-00:17:43 

U= Ulla, S= Samtalsledare, E= Erik 

1.    U:    hemma? TITTAR PÅ SPELPLANEN OCH HÅLLER I SPELPJÄSEN 

2.    S:    ᐤjaᐤ ditt ↑hem 
3.    U:    ja, jajajaja. SMACKAR jadu. 

4.    E:    jo du SKRATTAR 

5.    U:    ä: SKRATTAR jadu jadu jadu jadu jadu, äh hh. LUTAR HUVUDET I 

6.    U:    HANDEN 

7.          (7.0) 

8.    E:    GÄSPAR LJUDLIGT 

9.    U:    SMACKAR fint, fint SKRATTAR 

10.   S:    fint ja 

11.   U:    ja, ja SKRATTAR 

 

Exemplet inleds med att U tyst yttrar vad som står i rutan på spelplanen och säger ”hemma” 

med en frågande ton (rad 1). S bekräftar U:s yttrande genom att svara ”ja” och reparera yttrandet 

(jfr. Norby, 2014) genom att ordagrant säga vad som står på spelplanen, ”ditt hem” (rad 2). U 

svarar på S:s respons genom att upprepade gånger säga ”ja” och slutligen ”ja du” (rad 3), vilket 

i sammanhanget kan tolkas som ett uttryck för att U funderar kring hur hon ska svara. E säger 

”jo du” och skrattar (rad 4). E:s skratt fungerar här som ett sätt att avdramatisera situationen 

och kan tolkas som ett försök att uppmuntra U i sitt berättande. U säger sedan ”ä” och börjar 

också att skratta (rad 5). I kombination med tvekljudet ”ä” kan skrattet i U:s yttrande tolkas som 

ett uttryck för osäkerhet kring berättandet. U fortsätter att säga ”jadu” upprepade gånger samt 

”äh”. Hon lägger sedan sitt huvud i handen och tittar ner i bordet, som för att koncentrera sig 

på berättaruppgiften, varpå en längre paus uppstår (rad 5-7). Därefter gäspar E ljudligt (rad 8) 

och U svarar snabbt ”fint, fint” och skrattar (rad 9). Skrattet från U i rad 9 skulle i enlighet med 

Norris och Drummond (1998) kunna tolkas som ett ursäktande för den långa betänketiden och 
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den begränsade verbala responsen. S upprepar bekräftande ”fint ja” (rad 10) och U svarar ”ja, 

ja” och skrattar (rad 11). Skrattet fungerar här som ett uttryck för ursäktande och vittnar om en 

medvetenhet om de språkliga svårigheterna (jfr. Norris & Drummond, 1998).  

5.2.2 Förekomst av skratt i samtal under användning av CIRCA 

Utdraget nedan visar ett exempel på hur skratt används som komplement till verbal 

kommunikation. I utdraget har en bild på personer i ett badhus just visats i CIRCA. Deltagarna 

diskuterar vad som är på bilden och skrattar tillsammans. 

Utdrag 6: Ur samtal med användning av CIRCA (4). Tidsintervall: 00:15:33-00:15:44 

S= Samtalsledare, R= Rut, U= Ulla, E= Erik, A=Adam 

1.    S:    men äre badkläder de har [på sig] 
2.    R:                             [ja ja ]  
3.    U:    SKRATTAR (.)  
4.    R:    ja [ja] PEKAR PÅ SURFPLATTAN 
5.    E:       [ja] de vette fan SKRATTAR OCH SKAKAR PÅ HUVUDET 
6.    A:    <gammal> nu [vetu a                  ] 
7.    U:                [SKRATTAR OCH TITTAR PÅ A]  
8.    S:    ja.                             
9.    A:    ja visst SKRATTAR OCH NICKAR MOT U 

 

Samtalet inleds med att S frågar kring bilden (rad 1), vilket i sammanhanget kan ses som ett 

sätt att öppna upp för ett talarbyte (jfr. Norrby, 2014). U tittar på surfplattan och skrattar (rad 

3), vilket skulle kunna tolkas som en road reaktion på det som visas på bilden. R pekar på 

surfplattan och ger ett jakande svar, varpå E säger ”ja, de vette fan” samtidigt som han skakar 

på huvudet och skrattar (rad 4-5). Skrattet i rad 5 kan tolkas som ett komplement till yttrandet 

och kan vara ett sätt för E att visa att yttrandet var skämtsamt menat. Skrattet utgör alltså en 

ledtråd för att yttrandet ska tolkas humoristiskt (jfr. Madden, Oelschlaeger & Damico, 2002). 

A tillägger att bilden är gammal, varpå U återigen skrattar och S svarar ”ja” (rad 6-8). Skrattet 

i rad 7 kan tolkas som ett roat instämmande kring att bilden är gammal. Skrattet kan på så vis 

vara ett sätt att ge respons på vad som sägs utan att använda ord. A yttrar ”ja, visst” (rad 9) 

samtidigt som han skrattar och nickar mot U, vilket kan tolkas som att A förstår vad U skrattar 

åt och instämmer i skrattet.  

5.3 Kommunikativa hjälpbeteenden 

Något som uppträder i samtliga samtalssekvenser, när kommunikativa svårigheter uppstår, är 

reaktiva beteenden för att försöka återetablera förståelighet och flöde i samtalet genom olika 

typer av kommunikativa hjälpbeteenden.  
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5.3.1 Kommunikativa hjälpbeteenden i samtal under traditionella gruppaktiviteter 

Utdraget nedan innehåller exempel på olika kommunikativa hjälpbeteenden. I utdraget spelar 

deltagarna Berättarspel. Deltagaren U har hamnat på en ruta som innebär att hon ska berätta 

om ett valfritt ämne och övriga deltagare försöker lista ut vad U försöker berätta.   

Utdrag 7: Ur samtal under aktiviteten Berättarspel. Tidsintervall: 00:27:03-00:27:34 

S= Samtalsledare, U= Ulla, E= Erik, R= Rut 

1.    S:    då hamnar du på den <valfritt> ämne LÄSER PÅ SURFPLATTAN       

2.    U:    ᐤjahajaᐤ 
3.    E:    SKRATTAR OCH TITTAR PÅ U 

4.    U:    (mv[ra)] HÅLLER HANDEN SOM EN CIRKEL FRAMFÖR ÖGAT 

5.    E:       [ah ] juste. HÅLLER HANDEN SOM EN CIRKEL FRAMFÖR ÖGAT 

6.    S:    [ja?    ] 

7.    R:    [ja. ja.] HÅLLER HANDEN SOM EN CIRKEL FRAMFÖR ÖGAT 

8.    U:    ah, ah (.) 

9.    S:    äh:= HÅLLER HANDEN SOM EN CIRKEL FRAMFÖR ÖGAT 

10.   R:    =m:= 

11.   U:    =äh, kor. schtor. äh äh SVEPANDE HANDGEST OCH FORMAR SEDAN  

12.   U:    HANDEN SOM EN CIRKEL VID ÖGAT 

13.   S:    äh kika [kikare] nej nä HÅLLER HANDEN SOM EN CIRKEL VID ÖGAT 

14.   U:            [ja äh ] äh 

15.   E:    (xxx) HÅLLER HANDEN SOM EN CIRKEL VID ÖGAT OCH GÖR ETT 

16.   E:    KLICKLJUD 

17.   S:    kamera. 

18.   U:    ja. [jajajajaja  ] 

19.   E:        [kam ja juste] 

20.   U:    äh, ↑klick HÅLLER HANDEN SOM EN CIRKEL VID ÖGAT 

21.   E:    ah [juste a javisst] 

22.   S:       [å ta kort?     ] 

23.   U:    jajajaja fåglar. 

24.   S:    på fåglar? 

25.   U:    ja, 

 

Sekvensen ovan inleds med att S läser upp vad det står på rutan som U har hamnat på (rad 1). 

U svarar med ett fundersamt ”jahaja” (rad 2) och inleder sitt berättande med det svårtolkade 

yttrandet ”mvra”, som kompletteras med en ikonisk gest med handen formad till en cirkel 

framför ögat (rad 4). E yttrar ”ah juste” och upprepar gesten med handen framför ögat (rad 5). 

Den upprepade gesten i kombination med yttrandet kan tolkas som en uppbackning och ett sätt 

för E att visa att han förstått vad U menar. S uttrycker ett frågande ”ja” och verkar inte dela E:s 

förståelse för handgesten (rad 6). Därefter upprepar även R handgesten som U gjort och säger 

”jaja” (rad 7). Också denna upprepning skulle kunna vara ett uttryck för förståelse och 

bekräftande av U:s yttrande och upprepningen utgör också ett sätt att etablera flöde i den 

fåordiga interaktionen (jfr. Damico, Simons-Mackie & Wilson, 2004). På rad 9 uttrycker S ett 

fundersamt ”äh” och upprepar U:s gest med handen som en cirkel framför ögat. S:s yttrande i 

kombination med upprepningen av gesten kan tolkas som att S funderar över gestens innebörd. 
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U fortsätter att berätta genom ett svårtolkat yttrande samt en svepande handgest och upprepar 

därefter den ikoniska gesten som använts tidigare (rad 11-12). S gissar på ”kikare” och upprepar 

ännu en gång U:s ikoniska gest som för att förtydliga sin gissning (rad 13). Enligt Oelschlaeger 

och Damico (2000) är gissningar ett vanligt kommunikativt hjälpbeteende vid samtal med 

personer med afasi, för att föra samtalet framåt. U svarar ett tvekande ”ja”, varpå E mumlar 

något ohörbart och upprepar den ikoniska handgesten med ett kompletterande klickljud (rad 

14-16). E:s yttrande i rad 15 och 16 skulle möjligen kunna tolkas som ett misslyckat försök till 

benämning av det eftersökta ordet och den påföljande gesten skulle då kunna utgöra en typ av 

självinitierad självreparation (jfr. Norrby, 2014). S gissar därefter att det är ”kamera” som 

åsyftas och U svarar jakande (rad 17-18). Att S gissar på kamera innebär sannolikt att hon har 

nyttjat sin omvärldskunskap gällande hur en kamera låter och ser ut för att tolka E:s gest, vilket 

är ett vanligt kommunikativt hjälpbeteende i samtal med personer med afasi (jfr. Damico et al., 

2004). På rad 20 säger U ”klick” och håller handen som en cirkel framför sig, vilket skulle 

kunna ses som ytterligare ett sätt att bekräfta att gissningen var korrekt samt ett sätt att visa vad 

hon gör med kameran. S säger ”å ta kort”, vilket kan tolkas som att S bekräftar U genom att 

sätta ord på gesten (rad 22). U svarar jakande och säger ”fåglar”, vilket S upprepar med tillägget 

”på” (rad 23-24). Upprepningen i denna sekvens utgör en form av reparation, vilket Johansson, 

Carlsson och Sonnander (2012) beskriver som en vanligt förekommande aktiv strategi för att 

underlätta samtal med personer med afasi. Sekvensen avslutas genom att U bekräftande svarar 

”ja” (rad 25).  

5.3.2 Kommunikativa hjälpbeteenden under användning av CIRCA 

Utdraget nedan innehåller exempel på olika kommunikativa hjälpbeteenden. I utdraget tittar 

gruppen på djurbilder i CIRCA. Samtalet kretsar kring om intresse finns för att en ny kategori 

ska väljas.  

Utdrag 8: Ur samtal med användning av CIRCA (1). Tidsintervall: 00:14:22-00:14:31 

E=Erik, S=Samtalsledare, L=Lars, R=Rut 

1.    S:    ni får ju säga till om ni [tröttnar på de] här= VISAR 

2.    S:    SURFPLATTAN 
3.    R:                              [ah, ah        ] NICKAR MOT A 
4.    E:    [nu nu räcker det.   ]  
5.    S:    [för vi tittar ju på,] vardags[djur] 
6.    L:                                  [ah  ] nu räcker det mä=  
7.    L:    NICKAR OCH SKRATTAR 
8.    S:    =ha okej 

9.    R:    ∘mm∘ 
10.   L:    mä äh:, 
11.   S:    mä [djur] 
12.   L:       [äh  ] med djur 



24 

 

 

Exemplet inleds med att S förmedlar att deltagarna får säga till om de tröttnar på den aktuella 

kategorin (rad 1 och 5). R säger instämmande ”ah, ah” och nickar mot A (rad 3). E yttrar ”nu, 

nu räcker det” (rad 4) med en vinkande gest framför ansiktet. L upprepar ”nu räcker det” 

samtidigt som han nickar och skrattar (rad 6-7). Upprepningen kan i sekvensen tolkas som ett 

hjälpbeteende för att bekräfta och förstärka E:s budskap. L fortsätter sitt yttrande i rad 10, där 

han tvekande säger ”mä äh”, varpå S fyller i med yttrandet ”mä djur” (rad 10-11), vilket kan 

ses som en annaninitierad annanreparation (jfr. Norrby, 2014). Reparationen fungerar som ett 

kompletterande till L:s yttrande och bidrar till att etablera förståelighet och flöde i samtalet (jfr. 

Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). Bilden på djur som visades på surfplattan gav en 

tydlig kontext som S nyttjade i sin gissning gällande om det var djur som L menade (jfr. 

Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). L upprepar S:s yttrande ”med djur” (rad 12), vilket 

kan tolkas som ett sätt att bekräfta att S:s kompletterande reparation överensstämde med vad L 

menade.  

5.4 Nyttjande av aktivitetens material 

Under samtliga aktiviteter fanns olika typer av material tillgängliga: I Nutidskryss fanns ett 

frågeformulär, i Med andra ord användes bildkort, Berättarspel bestod av en spelplan, i 

Ordbingo fanns bingobrickor och i CIRCA fanns bilder, musik och videoklipp samt text som 

beskrev de olika kategorierna. Något som utmärkte samtalen var att den aktuella aktivitetens 

material nyttjades på olika sätt som ett kommunikativt stöd för uttryck och förståelse.  

5.4.1 Nyttjande av aktivitetens material i samtal under traditionella gruppaktiviteter 

I exemplet nedan löser deltagarna ett Nutidskryss. Deltagaren U upptäcker att svaret på den 

aktuella frågan finns i nästkommande fråga och nyttjar texten i materialet för att 

uppmärksamma övriga samtalsdeltagare om felet.  

Utdrag 9: Ur samtal under aktiviteten Nutidskryss. Tidsintervall: 00:08:37-00:08:59 

U= Ulla, S= Samtalsledare, L= Lars 

1.    U:     ja du jaå du eh (.) >jajajajaja< PEKAR PÅ NUTIDSKRYSSET 
2.    S:     ja va du inne på sexan där? BÖJER SIG MOT U OCH LÄSER 
3.    U:     ah ah (.) eh PEKAR PÅ FRÅGAN MED PENNAN 
4.    S:     LÄSER FRÅGAN *oj* SKRATTAR 
5.    U:     [SKRATTAR                                     ] 
6.    S:     [*oj där har de blivit lite knasigt mä frågan*] 
7.    L:     SKRATTAR  
8.    U:     *ja* SKRATTAR 
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Samtalet inleds med att U pekar på nutidskrysset och yttrar ett antal småord för att påkalla 

uppmärksamhet (rad 1). Pekning är enligt Van Nispen med kollegor (2017) en vanligt 

förekommande gest hos personer med afasi vid förmedling av viktig information. S 

uppmärksammar U:s initiativ till samtal genom att titta var U pekar i materialet och påtalar att 

U är ”inne på” fråga sex och alltså ligger en fråga före de övriga deltagarna (rad 2). U bekräftar 

S:s yttrande genom att säga ”ah ah”. Sedan säger U ”eh” och pekar återigen på en av frågorna 

(rad 3), vilket kan tolkas som att U funderar kring frågan. Genom U:s pekning på materialet 

förstår S att U vill säga någonting mer gällande fråga sex och S läser därefter frågan tyst. S 

utbrister ”oj” och börjar skratta, vilket kan tolkas som att S har upptäckt att någonting är oriktigt 

med frågan (rad 4). U börjar också skratta (rad 5), vilket kan tolkas som en ömsesidig förståelse 

kring upptäckten. Därefter informerar S övriga deltagare om det upptäckta felet i fråga sex (rad 

6), varpå L börjar skratta (rad 8), vilket kan tolkas som ett uttryck för förståelse av yttrandet 

(jfr. Madden, Oelschlaeger & Damico, 2002). U ger ett jakande svar och skrattar återigen (rad 

8), vilket kan ses som ett bekräftande gällande S:s beskrivning av situationen. U använde sig 

alltså av texten i materialet som ett stöd för att initiera ett yttrande och förmedla sitt budskap. 

Genom att peka på nästkommande fråga, för att visa att den aktuella frågans svar avslöjades 

där, använde U på så sätt materialet för att förmedla ett relativt komplext budskap.  

5.4.2 Nyttjande av aktivitetens material i samtal under användning av CIRCA 

Nedan presenteras ett utdrag från samtal under användning av CIRCA där materialet i 

surfplattan nyttjas under ett samtal om midsommar. 

Utdrag 10: Ur samtal med användning av CIRCA (2). Tidsintervall: 00:18:12-00:18:33 

S=Samtalsledare, U=Ulla, R=Rut, E=Erik 

1.    S:    hur brukar ↑ni fira midsommar. 
2.    E:    nej: VINKANDE GEST 
3.    U:    äh, [↑ja ] 
4.    S:        [inte] alls?= VÄNDER SIG MOT E 
5.    U:    =äh,  
6.    E:    jorå. 

7.    U:    ja ∘eh∘ ja eh, ojojojojoj, (5.0) LUTAR HUVUDET I HANDEN 
8.    S:    brukar du fira såhär? RINGAR IN BILDEN PÅ SURFPLATTAN 
9.    U:    [[jajaja NICKAR 
10.   S:    [[med midsommarstång å ah 
 

Samtalet inleds med att S frågar deltagarna hur de brukar fira midsommar (rad 1). E svarar 

”nej” med en vinkande gest och U säger ”äh ja” (rad 2-3). S besvarar E:s yttrande genom att 

frågande säga ”inte alls?” (rad 4). U säger ”äh”, vilket kan tolkas som att U försöker ta över 

talturen och säga någonting mer, gällande hur hon firar midsommar (rad 5, jfr. Norrby, 2014). 
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I rad 7 fortsätter U sitt yttrande och säger ”ja eh ja eh ojojojojoj” och lutar huvudet i handen 

varpå en lång paus uppstår (rad 7), vilket kan tolkas som en osäkerhet hos U kring hur hon ska 

fortsätta berättandet. Därefter använder S sig av materialet i CIRCA för att fråga om U brukar 

fira likadant som på bilden, varpå U svarar jakande (rad 8-10). Att använda bildstöd har i en 

studie av Johansson, Carlsson och Sonnander (2012) visats underlätta kommunikationen i 

samtal med personer med afasi. I exemplet använde S materialet i CIRCA för att uttrycka sin 

fråga, vilket möjliggjorde för U att förmedla sitt budskap (jfr Astell et al., 2010). Bilden i 

CIRCA fungerade alltså som ett sätt för S att förtydliga sin fråga för U. 

Nedanstående exempel visar hur CIRCA stimulerar till sång som en resurs i samtal. I exemplet 

nedan spelas musik på surfplattan. Deltagarna sjunger och samtal uppstår medan musiken 

spelas. 

Utdrag 11: Ur samtal med användning av CIRCA (3). Tidsintervall: 00:17:23-00:18:58 

E=Erik, U=Ulla, R=Rut, S=Samtalsledare 

1.           MUSIK BÖRJAR SPELAS 
2.    E:     NYNNAR, GUNGAR TILL MUSIKEN OCH TITTAR PÅ U 
3.    U:     LER MOT E 
4.    E:     SJUNGER OCH MIMAR, TITTAR OCH PEKAR PÅ U 
5.    U:     BÖRJAR ATT SJUNGA OCH MIMA TILL MUSIKEN 
6.    E:     SJUNGER, GÖR RÖRELSER TILL MUSIKEN OCH LER MOT U OCH S 
7.    U:     [SKRATTAR] 
8.    S:     [SKRATTAR] 
9.    R:     SJUNGER SVAGT  
10.   U:     SJUNGER MED I MUSIKEN 
11.   E:     Jaså? STRÄCKER UT EN ARM MOT U 
12.   U:     NICKAR OCH FORTSÄTTER ATT SJUNGA 
13.   E:     BÖRJAR ATT SJUNGA IGEN 
14.   R:     FORTSÄTTER ATT SJUNGA 
15.   S:     Ni känner till den här↓ 
 

Sekvensen inleds med att en låt börjar spelas upp via CIRCA (rad 1). E ger uttryck för musiken 

genom att omväxlande sjunga och gunga med, samtidigt som han tittar på U, vilket U besvarar 

med ett leende (rad 2-3). E fortsätter att sjunga och mima till musiken samtidigt som han tittar 

och pekar på U, som också börjar sjunga (rad 4-5). E:s pekning och sång kan tillsammans tolkas 

som en inbjudan till U att delta i sånggemenskapen. Att U börjar sjunga kan tolkas som att U 

godtar erbjudandet. Dessa yttranden utgör tillsammans en typ av fråga-svar-sekvens (jfr. 

Lindström, 2008). E fortsätter att sjunga och börjar göra rörelser till musiken samtidigt som han 

ler mot S och U som svarar med skratt (rad 6-8). Sången blir alltså ett sätt för E att initiera en 

tur med ett skämtsamt budskap. Även R tar initiativ till att delta i sånggemenskapen tillsammans 

med U som sjunger med i sångtexten (9-10). Enligt Afasiförbundet (u.å.) kan sångens rytm och 
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melodi fungera som stöd för att sjunga med i texten trots språkliga svårigheter, vilket skulle 

kunna vara fallet i sekvensen ovan. E sträcker ut en arm mot U och säger ”jaså” (rad 11), vilket 

i sammanhanget kan tolkas som att E ger uttryck för beundran av U:s sånginsats. U nickar 

instämmande och fortsätter att sjunga tillsammans med E och R, varpå S konstaterar ”ni känner 

till den här” (rad 12-15). Att S uppmärksammar att deltagarna känner till sången indikerar att 

sången fungerade som ett sätt att demonstrera deltagarnas kompetens (jfr. Afasiförbundet, u.å.). 

Genom att nyttja materialet i CIRCA kan deltagarna uttrycka sig genom sång, vilket skapar en 

gemenskap kring musiken och erbjuder en möjlighet att delta trots språkliga svårigheter.  

5.5 Intervjusvar 

Nedan presenteras en sammanställning av deltagarnas svar i gruppintervjuerna och de 

individuella intervjuerna. Sammanställningen är uppdelad i två avsnitt, där det första behandlar 

intervjusvar gällande de traditionella gruppaktiviteterna och det andra behandlar intervjusvaren 

som är relaterade till användningen av CIRCA.  

5.5.1 Intervjusvar gällande traditionella gruppaktiviteter 

Deltagarna uttryckte blandade åsikter kring de traditionella gruppaktiviteterna. Gällande hur 

roliga de olika aktiviteterna upplevts, förmedlade deltagaren Rut (R), genom att peka på den 

visuella skalan, att Med andra ord och Berättarspel varit ”mycket bra” och att Nutidskryss och 

Ordbingo varit ”helt okej”. Deltagaren Adam (A) uttryckte följande om aktiviteten Nutidskryss: 

”asså nutidskryss mycket roligt eh de asså faktiskt”. Övriga traditionella aktiviteter bedömde 

A, med hjälp av den visuella skalan, som ”bra”. Deltagaren Lars (L) närvarande endast under 

två traditionella aktiviteter, Nutidskryss och Ordbingo, och uttryckte att han av dessa två 

aktiviteter föredrog Nutidskryss: ”det här tycker jag ju är kul nutidskrysset för där lär man sig 

ju nånting, de andra bingot det är väl bara en kul grej”. L uttryckte också att Ordbingo varit ”för 

lätt”. Deltagaren Ulla (U) bedömde Nutidskryss och Med andra ord som ”mycket bra” och 

Ordbingo som ”bra” via den visuella skalan och kommenterade: ”kul!”. Angående Berättarspel 

sa U: ”svårt ojojojojoj svårt eh” och pekade på ”helt okej” på den visuella skalan. Deltagaren 

Erik (E) placerade ut Nutidskryss och Berättarspel på ”inte så bra” och Med andra ord och 

Ordbingo på ”bra” på den visuella skalan, med kommentaren ”jag vann!” om Ordbingo. 

Angående hur det hade gått att samtala under de olika aktiviteterna, uttryckte samtliga deltagare 

oftast under gruppintervjuerna att det hade gått bra. I de individuella intervjuerna var svaren 

något mer delade. Deltagarna L, A och R uttryckte i de individuella intervjuerna att det hade 

gått bra att samtala, medan E och U uttryckte att det hade varit svårt. Samtliga deltagare uppgav 
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dock att materialet i aktiviteterna fungerat som stöd i samtalen. Deltagaren A sa exempelvis, 

angående Nutidskryss, ”å sen den här då står ju dä”, vilket tolkades som att A upplevde texten 

i Nutidskryss som ett stöd för förståelse och uttryck. Deltagarna U och E uttryckte med hjälp av 

den visuella skalan att de framförallt upplevt att förståelsen underlättades då de hade något 

material framför sig. E visade att han framförallt blivit hjälpt av materialet i Med andra ord och 

Ordbingo. Även deltagaren R uttryckte att hon blivit hjälpt av materialet i de traditionella 

gruppaktiviteterna, men framhöll att hon blev mer hjälpt av att använda bilder (som i CIRCA). 

Deltagaren L uttryckte att han inte själv kände ett behov av att ta stöd från materialet, men att 

materialet ändå kunde underlätta för att associera vidare i samtal. Deltagarna uttryckte också 

att det oftast gått bra att förstå varandra under samtalen i gruppen.  

5.5.2 Intervjusvar gällande CIRCA som gruppaktivitet 

Samtliga deltagare uttryckte i intervjuerna att de hade haft en positiv upplevelse av CIRCA, 

men svaren varierade något mellan tillfällena. Vid frågan om hur roligt deltagarna upplevt att 

det hade varit att arbeta med CIRCA sa deltagaren A ”här va asså mycket bra eh roligt”. 

Deltagarna U och E uttryckte att det varit ”bra”, medan L och R uttryckte att det varit ”helt 

okej” genom att peka på den visuella skalan. Deltagaren L sa också om CIRCA att ”det går ju 

att prata mycket eller lite om den så det är ett utmärkt hjälpmedel”. Det fanns också en 

individuell variation mellan deltagarna gällande huruvida vilken modalitet (bild, musik eller 

video) som uppfattades som roligast att samtala om i CIRCA. Deltagaren A uttryckte att han 

tyckte bäst om att titta på videoklipp, eftersom gruppen hade sett på ett par olika filmer med 

skidåkaren Ingemar Stenmark som A tyckt varit underhållande. Kategorin ”musik” upplevde A 

istället bara som ”helt okej”, eftersom han hade velat lyssna på Elvis Presley, vilket inte funnits 

som alternativ då A fick välja i CIRCA. Deltagaren R uttryckte att det hade varit roligast att 

samtala om bilderna i CIRCA, då hon tyckt att alla bilder varit ”mycket fina”. Deltagaren L 

tyckte att det hade varit roligast att samtala om bilder och videoklipp, medan U och E föredrog 

att samtala om musik och bilder. 

Samtliga deltagare uttryckte under intervjuerna att det hade gått bra att samtala då CIRCA 

användes, men ett par av deltagarna påpekade att deras språkliga svårigheter påverkat samtalet 

negativt på olika sätt. Deltagaren L uttryckte exempelvis att han tyckte att han pratade 

”långsamt” och E sa vid ett tillfälle att det varit ”svårt” samtidigt som han tog sig för huvudet. 

Vid frågan om deltagarna blivit hjälpta av CIRCA i samtal svarade E ”ja de lättare”. Även 

resterande deltagare svarade jakande på frågan. Deltagaren R uttryckte med hjälp av den 

visuella skalan att det var lättare att komma på saker att säga då CIRCA användes än under 
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traditionella gruppaktiviteter. U uttryckte att det underlättade vid berättande att ha en bild 

framför sig som kunde nyttjas till att peka på. Flera av deltagarna uttryckte också att det oftast 

gått bra att förstå varandra under samtalen kring CIRCA. 

Samtliga deltagare uttryckte att det gick bra att använda en surfplatta under sessionerna med 

CIRCA. Flera av deltagarna hade egna surfplattor hemma och hade en vana att använda touch 

screen. Deltagarna A, L och E uttryckte dock att det ibland hade varit svårt att trycka rätt på 

kategorivalen i CIRCA, vilket A och L uttryckte hängde samman med att de sedan stroken 

endast kunnat använda en hand. Vid frågan om vad deltagarna tyckte om att använda CIRCA i 

en grupp personer med afasi var samtliga positiva. Deltagaren L sammanfattade svaret på frågan 

på följande sätt: ”det är jättebra allt som har med språket å göra för det är ju det vi har som 

gemensamt problem att vi har svårt att uttrycka oss”.  

6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och metod. Inledningsvis diskuteras resultatet 

utifrån de analyserade samtalsfenomenen, samt intervjusvaren. Därefter följer ett avsnitt där 

metoden diskuteras. Sist följer ett avsnitt kring slutsatser och vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie visades att gester kunde ge mening åt yttranden som annars skulle varit 

intetsägande eller svårtolkade. Hos personer med afasi är det vanligt förekommande med 

exempelvis ordmobiliseringssvårigheter och parafasier (Potagas, Kasselimis & Evdokimidis, 

2016). Gester blir därmed ett extra viktigt inslag i interaktionen mellan personer inom denna 

patientgrupp. Rose, Mok och Sekine (2017) menade att ju större svårigheter en person med 

afasi har gällande talflyt, desto större betydelse får gester för att framföra ett förståeligt yttrande. 

De visade i sin studie att personer med afasi oftare lyckades förmedla sitt budskap då de fick 

använda både gester och tal, snarare än endast gester eller tal. Även i föreliggande studie visades 

att just kombinationen av tal och gester kunde vara avgörande för att skapa ett förståeligt 

yttrande.  

De gester som förekom oftast under samtalen var indexikala och ikoniska, som förekom i 

varierande omfattning beroende på typ av aktivitet. I CIRCA och i de traditionella aktiviteterna 

Ordbingo och Nutidskryss, där text eller bild fanns tillgängligt, användes ofta pekning mot 

materialet som ett sätt att påkalla uppmärksamhet kring något och pekning kunde även bidra 
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till att förtydliga svårtolkade yttranden. Pekning i CIRCA gjorde det även möjligt att välja 

samtalsämne bland befintliga alternativ utan att uttrycka sig verbalt. Att själv få möjlighet att 

välja samtalsämne har visats bidra till positiva psykosociala effekter (Archer et al., 2018). I 

aktiviteterna CIRCA, Berättarspel och Med andra ord förekom ikoniska gester som ett sätt att 

förtydliga och förstärka kommunikativa budskap. En tänkbar orsak till att ikoniska gester 

förekom ofta i just dessa aktiviteter skulle kunna vara att det ställdes högre språkliga krav i 

samband med berättande och förklarande, något som materialet i CIRCA, Berättarspel och Med 

andra ord ofta stimulerade till.  

Skratt förekom under samtliga aktiviteter. I en studie av Astell med kollegor (2010) visades en 

högre förekomst av skratt hos både personer med demens och vårdgivare då CIRCA användes 

i samtal i jämförelse med traditionell reminiscens-terapi. I föreliggande studie förekom skratt 

framförallt i aktiviteterna Med andra ord och Berättarspel. Den höga förekomsten av skratt 

under dessa aktiviteter skulle möjligen kunna hänga samman med de höga språkliga krav som 

berättande och förklarande medför. Skratt utgör ett socialt accepterat komplement till verbal 

kommunikation då kommunikativa svårigheter uppstår (jfr. Norris & Drummond, 1998). Under 

samtalen kring Med andra ord och Berättarspel fungerade skratt ofta som en typ av ursäktande 

för språkliga svårigheter och utgjorde därmed ett uttryck för kommunikativ kompetens hos 

deltagarna. Även i samtalen kring användning av CIRCA förekom skratt i samband med 

förklarande eller berättande, men inte i lika stor utsträckning. Detta skulle kunna förklaras med 

att materialet i CIRCA gav en gemensam kontext som underlättade förståelsen för vad en 

deltagare berättade om, även om det språkliga utfallet blev knapphändigt. Vid användning av 

CIRCA förekom skratt istället framförallt som en reaktion kring materialet som visades. 

Skrattet fungerade då som ett sätt att uttrycka förståelse för materialet och utgjorde en möjlighet 

för deltagarna att ge en respons och vara delaktiga i interaktionen utan att uttrycka sig verbalt. 

Under samtliga aktiviteter förekom skratt också som en typ av uppbackning (jfr. Norrby, 2014). 

Även i tidigare studier har skratt uppmärksammats som ett sätt för personer med afasi att 

uttrycka sig trots språkliga svårigheter (jfr. Madden, Oelschlaeger & Damico, 2002).  

Ytterligare något som utmärkte samtalen under gruppaktiviteterna var förekomsten av 

kommunikativa hjälpbeteenden. De kommunikativa hjälpbeteendena uppträdde då 

kommunikativa svårigheter uppstod eller som ett sätt att förebygga kommunikativa problem. I 

både samtal under traditionella aktiviteter och vid användning av CIRCA förekom 

kommunikativa hjälpbeteenden i form av upprepningar av tal och gester, nyttjande av 

gissningar, omvärldskunskap och reparationer. Upprepningar av gester och tal fungerade ofta 
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som ett sätt att bekräfta och kontrollera att en sekvens har uppfattats rätt. I vissa fall skedde 

upprepning med en modifikation, vilket fick formen av en reparation. Reparationer fungerade 

som ett sätt för samtalsledaren att etablera förståelighet och flöde i samtal. Gissningar skedde 

då en deltagare uppvisade svårigheter att uttrycka sig och fungerade som ett sätt att föra samtalet 

framåt och skedde ofta utifrån den aktuella samtalskontexten eller genom nyttjande av 

omvärldskunskap. Materialet i CIRCA erbjöd en tydlig gemensam kontext som underlättade 

gissningar i samtal, vilket inte var lika tydligt under de traditionella aktiviteterna. Hur väl 

gissningar lyckades leda samtalet framåt verkade hänga samman med hur väl deltagarens 

yttrande kunde kopplas till det som för tillfället visades i det aktuella materialet. I CIRCA kunde 

exempelvis en bild på en midsommarstång, som visades i surfplattan, ge en hint om att en 

deltagares produktion troligen handlade om midsommar och gissningar kunde därmed ske 

utifrån det presenterade samtalsämnet. I aktiviteten Berättarspel, där deltagarna kunde bli 

ombedda att berätta om exempelvis ”ett valfritt ämne”, var det svårare med gissningar då 

materialet inte gav någon information om vilket ämne deltagaren skulle berätta om. Även under 

aktiviteten Med andra ord var gissningar svåra eftersom det endast var deltagaren som visste 

vad som var på bilden som skulle beskrivas. 

I samtliga samtal nyttjades den aktuella aktivitetens material på olika sätt som ett 

kommunikativt stöd för uttryck och förståelse. Genom att använda materialet kunde deltagare 

förmedla en åsikt eller uppmärksamma övriga deltagare kring något i materialet och på så sätt 

visa kompetens som samtalsdeltagare, trots språkliga svårigheter. I aktiviteterna Ordbingo, 

Berättarspel och Nutidskryss, där text fanns tillgängligt, kunde deltagare med bevarad 

läsförmåga använda sig av texten som stöd för förståelse, men även nyttja pekning mot 

materialet för att påkalla uppmärksamhet kring något i texten. I CIRCA fanns text tillgängligt i 

beskrivning till bilder, video och musik och i anslutning till val av kategori. Texten användes 

som ett sätt att välja kategori utan att använda ord och erbjöd ett stöd för förståelse för vilken 

bild, video eller musik som visades på surfplattan. Även här användes pekning mot materialet. 

Vid användning av CIRCA gav bilder en gemensam kontext som kunde nyttjas som stöd för 

uttryck och förståelse, både för samtalsledare och deltagare. Att sjunga var ett sätt att nyttja 

materialet som endast förekom i CIRCA. Sång förekom under samtal kring musik i 

webbtjänsten och användes som en resurs i samtalen exempelvis som initiering av en taltur eller 

som en del i en fråga-svar-sekvens. Deltagarnas sång skapade en trevlig gemenskap, där 

deltagarna sjöng och nynnade med i musiken tillsammans. Sången som materialet i CIRCA 

stimulerade till gav möjlighet att delta trots språkliga svårigheter (jfr. Afasiförbundet, u.å.). I 
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enlighet med Edling och Söderqvist-Sandin (2018), som undersökte CIRCA i en grupp med 

personer med demens, visar föreliggande studie således att användningen av CIRCA bidrar till 

social inkludering och god gruppdynamik. 

I intervjuerna framkom att deltagarna hade olika upplevelser gällande vilken aktivitet som varit 

roligast. I tidigare forskning, kring personer med demens, har resultat visat på högre 

uppskattning av engagemang och sinnesstämning i samband med användande av surfplatta i 

jämförelse med traditionella aktiviteter (Leng, Yeo, George & Barr, 2014). Något sådant 

samband har inte observerats i föreliggande studie. Vilken aktivitet som upplevdes som roligast 

verkade snarare hänga samman med individuella intressen och grad av språkliga svårigheter. 

Upplevelsen av CIRCA varierade även från gång till gång vilket skulle kunna hänga samman 

med vilket material i CIRCA som hade visats just den gången. Gällande kopplingen till 

språkliga svårigheter upplevde en deltagare som hade svårigheter med läsning att Nutidskryss 

inte var så roligt, medan flera av dem med god läsförmåga uppskattade aktiviteten. Ett par 

deltagare som främst hade expressiva språkliga svårigheter förmedlade istället att Berättarspel, 

som ställde relativt höga krav på verbal uttrycksförmåga, var svårt och inte så roligt, medan ett 

par andra deltagare uttryckte att det var roligt och en utmaning för språklig träning. En deltagare 

med relativt lätta språkliga svårigheter upplevde att aktiviteten Ordbingo var för enkel och 

därför inte så rolig, medan en annan deltagare med större svårigheter tyckte att aktiviteten var 

rolig.  

Det rådde även delade meningar gällande upplevelser kring hur det hade gått att samtala under 

de olika traditionella aktiviteterna, men samtliga deltagare upplevde att materialet i de 

traditionella aktiviteterna fungerat stödjande på olika sätt. Vilken aktivitet deltagarna upplevde 

som mest stödjande verkade relateras till vilken aktivitet de tyckte var roligast. Återigen skulle 

detta kunna hänga samman med deltagarnas språkliga förmåga. Exempelvis uttryckte en 

deltagare med bevarad läsförmåga att han blivit hjälpt av materialet i Nutidskryss, vilket han 

också tyckt varit roligast, medan en annan deltagare med större språkliga svårigheter uttryckte 

att han inte blivit hjälpt av materialet i Berättarspel och Nutidskryss, vilket också var de 

aktiviteter han upplevde som minst roliga. Gällande CIRCA var samtliga deltagare överens om 

att de hade blivit hjälpta av CIRCA i samtal. En deltagare uppgav att han själv inte kände ett 

behov av stöd, men att han upplevde att CIRCA underlättade för att associera vidare i samtal. 

Flera deltagare uppgav att det var lättare att prata då CIRCA användes och att det vid berättande 

underlättade att ha en bild framför sig att peka på. Flera deltagare uttryckte även att det oftast 

gick bra att förstå varandra under samtal vid användning av CIRCA. Parr (2007) visade att 
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personer med afasi kände sig exkluderade från samhället och att de språkliga svårigheterna gav 

minskat självförtroende och självständighet. Att CIRCA fungerade samtalsstödjande innebar 

att samtliga deltagare fick större möjligheter att delta i samtal, vilket är en faktor som kan 

påverka livskvaliteten positivt för personer med afasi (jfr. Thomas & Lincoln, 2008). 

Precis som i tidigare studier, kring CIRCA och personer med demens (Alm et al., 2007; Astell 

et al., 2008), var deltagarna i föreliggande studie positiva till användandet av CIRCA. Samtliga 

deltagare tyckte att användandet av CIRCA var en passande aktivitet för en grupp personer med 

afasi. Dock upplevde tre deltagare svårigheter gällande att trycka rätt på surfplattan. Ett par av 

de deltagare som hade nedsatt motorik eller förlamning i ena kroppshalvan upplevde det som 

ett hinder i att hantera surfplattan. För att använda CIRCA som en gruppaktivitet har 

samtalsledaren därigenom en viktig uppgift att hålla i surfplattan och vid behov hjälpa 

deltagarna att göra val i CIRCA.   

6.2 Metoddiskussion 

Vid rekryteringen av deltagare kontaktades studiecirklar med ämnet ”språklig stimulans för 

personer med afasi”, både innefattande personer med lättare och större språkliga svårigheter. 

Varierade svårigheter i en afasigrupp kan leda till ojämnt deltagande i samtal (Marshall 1999). 

För att få tillräckligt många deltagare var det inte möjligt att endast inkludera personer med 

liknande grad av svårigheter. Trots olika språkliga svårigheter hos deltagarna har samtliga 

deltagare varit delaktiga i samtal och inga tydliga hierarkier har uppstått. Om studien endast 

hade innefattat personer med liknande svårigheter hade inga slutsatser heller kunnat dras 

gällande hur de olika gruppaktiviteterna lämpar sig för personer med olika grad av afasi.    

Material för studien samlades in under fyra tillfällen, där varje tillfälle inleddes med en session 

med samtal kring CIRCA och därefter samtal kring traditionella aktiviteter. Att aktiviteterna 

alltid utfördes i samma ordning kan ha påverkat samtalen, då deltagarna sannolikt var något 

mer uttröttade under den andra aktiviteten. Att trötthet skulle ha påverkat deltagandet i 

aktiviteterna är dock inget som har observerats. För att ge deltagarna trygghet i en tydlig struktur 

valdes därför samma upplägg vid varje tillfälle. 

I föreliggande studie görs inte anspråk på att göra en heltäckande analys av samtalen, utan fokus 

har legat på de mest karaktäriserande dragen. I studien analyserades användningen av gester i 

samtal, skratt, kommunikativa hjälpbeteenden och nyttjande av materialet i den aktuella 

aktiviteten. Samtalsföreteelser som inte analyserades vidare bedömdes uppkomma på grund av 

personlighet hos deltagarna snarare än att vara avhängigt samtalen i gruppaktiviteterna eller 
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inte vara karaktäriserande för samtalen. Därmed finns en risk att intressanta samtalsföreteelser 

inte inkluderats. De utvalda samtalsföreteelserna ger ändock en tydlig bild av hur samtal med 

CIRCA och med traditionella aktiviteter ser ut och ger underlag för att besvara studiens 

frågeställningar. 

Analysen i studien har inspirerats av CA, som ger möjlighet att studera användning av 

multimodala kommunikationssätt i kombination med språkanvändning. CA är en 

förhållandevis strikt metod som utgår från att varje bidrag i interaktionen endast kan tolkas med 

utgångspunkt i en snävt avgränsad samtalskontext. En kritik till metoden är att det inte alltid är 

möjligt att förklara hur ett bidrag i interaktionen kan tolkas enbart med utgångspunkt i en snäv 

samtalskontext. Studien har ett vidgat kontextbegrepp, där författarna har relaterat till 

ytterligare teoretiska utgångspunkter, exempelvis tidigare forskning kring kommunikation vid 

afasi. I analyserna av utdragen har deltagarnas afasi-diagnos tagits i beaktning och ett avsteg 

har därmed tagits från den etnometodologiska principen om att samtliga samtalsbidrag tolkas 

utifrån den snäva samtalskontexten. En nackdel med att studien inte följde CA som analysmetod 

fullt ut skulle kunna vara att organisationsprinciperna i samtalen inte åskådliggjordes till fullo, 

vilket möjligen skulle ha kunnat ge en djupare förståelse för samtalens karaktäristik. Detta 

bedömdes dock inte vara motiverat för att besvara studiens syfte.   

6.3 Slutsatser och vidare forskning 

Både i samtalen under användning av CIRCA och under traditionella gruppaktiviteter förekom 

gester, skratt, kommunikativa hjälpbeteenden och nyttjande av aktiviteternas material som en 

form av interaktionella resurser. I flera avseenden användes dessa resurser på liknande sätt i de 

olika samtalen, men det fanns också skillnader i när och hur resurserna nyttjades. Det som 

framförallt utmärkte CIRCA som gruppaktivitet, i relation till de traditionella 

gruppaktiviteterna, var: att både pekning och ikoniska gester nyttjades för att förmedla eller 

förtydliga ett budskap; att skratt fungerade som ett sätt att uttrycka ömsesidig förståelse kring 

materialet; att gissningar utifrån kontexten som CIRCA gav oftare lyckades som 

kommunikativt hjälpbeteende; samt att bilderna och musiken i CIRCA nyttjades som ett stöd 

för uttryck och förståelse i samtal. Samtliga deltagare var också positiva till användandet av 

CIRCA. Då åsikter kring samtal under användning av CIRCA verkade hänga samman med 

individuella intressen är sannolikt upplevelsen av CIRCA beroende av vilket material som 

slumpmässigt visas vid varje tillfälle. Både personer med lättare och gravare språkliga 

svårigheter upplevde att CIRCA fungerade som ett stöd i samtal, men beroende på grad och typ 

av språkliga svårigheter användes CIRCA samtalsstödjande på olika sätt. 
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Föreliggande studie visar att CIRCA fungerar väl att använda som gruppaktivitet för personer 

med afasi. Materialet i CIRCA stimulerar till samtal och erbjuder en möjlighet till stöd för både 

uttryck och förståelse. Användandet av CIRCA bidrar också till ett trevligt samtalsklimat där 

deltagarna hjälps åt när svårigheter i kommunikationen uppstår. Samtalen kring materialet i 

CIRCA utmanar deltagarna att berätta om egna upplevelser och erfarenheter, vilket utgör en 

form av språklig stimulans, men framförallt medför användningen av CIRCA en möjlighet att 

vara delaktig i ett socialt sammanhang och visa kommunikativ kompetens trots språkliga 

svårigheter. Dessa resultat indikerar att CIRCA skulle kunna användas i logopedisk 

gruppbehandling för personer med afasi (jfr. Worral et al., 2010). 

För att bekräfta studiens resultat och fördjupa förståelsen för hur CIRCA fungerar som 

gruppaktivitet för personer med afasi behöver fler studier genomföras på området. En aspekt 

som endast ytligt har berörts i föreliggande studie är samtalsledarens roll i samtalen kring 

CIRCA, och det vore exempelvis intressant att utforska hur aktiviteten skulle fungera utan en 

samtalsledare. Då en stor del av materialet i den svenska versionen av CIRCA är kopplat till 

svensk kultur, vore det även intressant att undersöka hur samtalsstödet fungerar i en grupp 

personer med annan kulturell bakgrund.   
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Bilaga 1 – Information om studierna inklusive 

samtyckesblankett 

 

Information och samtycke för person med afasi i studiecirkel 

 

Gruppaktiviteter för personer med afasi – En jämförelse mellan samtal där 

traditionella aktiviteter genomförs och där CIRCA används 

 

Högteknologiskt samtalsstöd vid afasi – En jämförelse mellan CIRCA och 

CIRCUS 

 

 

Hej!  

Vi är fyra studenter som läser termin 8 på logopedprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Våren 2019 kommer vi att skriva två examensarbeten som båda 

riktar in sig på interaktion i en studiecirkel för personer med afasi. Studierna 

syftar till att undersöka hur en surfplatta med särskilda 

kommunikationsstödjande applikationer kan användas för språklig stimulans för 

personer med afasi i en grupp. De applikationer vi kommer att använda är 

CIRCA och CIRCUS som kan användas via en surfplatta. Vid fyra tillfällen 

kommer vi att ses för att samtala kring bilderna i CIRCA och CIRCUS, vi 

kommer även att samtala utan samtalsstöd.  

 

För att kunna genomföra studierna söker vi deltagare. Vi vill träffa er i 

studiecirkeln vid några tillfällen och videofilma samtal med och utan CIRCA 

och CIRCUS, samt genomföra en kort intervju kring era upplevelser av 

samtalen. Då CIRCUS kräver personligt material i form av bilder och videoklipp 
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kan logopedstudenter komma att göra ett hembesök hos er för att hjälpa er att 

skapa och lägga in material i samtalsstödet, om ni inte själv kan ta med egna 

bilder. Det är ni själva som avgör vilket material ni vill dela med er av. Efter 

avslutade gruppsessioner kommer ert personliga material att raderas, om ni inte 

väljer att själva spara det på en egen surfplatta.  

 

Insamlat material kommer att bevaras i minst fem år på avdelningen för 

logopedi vid Linköpings Universitet för eventuell framtida forskning. Era namn 

kommer inte att finnas med i studiens skriftliga rapport och endast personer som 

är direkt involverade i forskningen kommer ha tillgång till filmmaterialet. Att 

delta i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas utan att det påverkar ert 

deltagande i studiecirkeln.  Ingen ekonomisk ersättning kommer att ges. 

Surfplattorna får inte heller behållas efter avslutad studie.  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Christina 

Samuelsson.  

 

Marie Annell, maran963@student.liu.se 

Jonna Gillström, jongi440@student.liu.se 

Sarah Johansson, sarjo789@student.liu.se 

Mikaela Regnér, mikre444@student.liu.se  

 

Leg. logoped och biträdande professor, Christina Samuelsson, 

christina.samuelsson@liu.se  

  

mailto:jongi440@student.liu.se
mailto:sarjo789@student.liu.se
mailto:mikre444@student.liu.se
mailto:christina.samuelsson@liu.se
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Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att medverka i 

studierna ”Gruppaktiviteter för personer med afasi – En jämförelse mellan 

samtal där traditionella aktiviteter genomförs och där CIRCA används” samt 

”Högteknologiskt samtalsstöd vid afasi – En jämförelse mellan CIRCA och 

CIRCUS”, där jag kommer att videofilmas under preliminärt 6 tillfällen i 

studiecirkeln för språklig stimulans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Namnteckning, namnförtydligande     

 

 

_______________________________________________________________ 

Ort och datum 
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Information till deltagare i studiecirkel (text+bild) 

                   Studierna 

Vi vill ta reda på hur det fungerar för dig att använda en 

surfplatta med samtalsstöd i grupp. Du kommer att få prova 

samtalsstöden CIRCA och CIRCUS tillsammans med andra 

personer med afasi och berätta för oss vad du tyckte om det. 

Vill du vara med?   

Vi har fått kontakt med dig via ledarna i studiecirkel för språklig 

stimulans. Vi kommer dela ut en samtyckesblankett som du får 

skriva på om du vill vara med. 

     

Hur går det till?   

Du får tillsammans med andra personer med afasi prova att 

använda samtalsstöden CIRCA och CIRCUS på en surfplatta. 

Fördelar med att vara med i studierna  

• Samtalsstöden kan främja kommunikationen 

• Du får ta del av ett socialt sammanhang genom att titta på 

bilder och videoklipp som man känner igen 

• Du kan få en ökad känsla av delaktighet 
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                                    Finns det några risker med att vara med i studierna? 

• Studierna kanske inte lever upp till dina förväntningar 

• Ni får inte behålla surfplattorna efter avslutad studie, vilket kan 

kännas tråkigt om ni har fått en positiv upplevelse av dem 

• Det kan kännas jobbigt att dela med sig av personligt material 

                                     Hantering av data och sekretess   

Papper som du skrivit på samt videoinspelningar kommer att 

hållas inlåsta. Materialet kommer att sparas i minst fem år, så att 

det går att titta på det senare. Ditt namn kommer inte att nämnas 

när vi berättar om studierna. 

                                     Hur får jag information om studiernas resultat? 

Studiernas resultat kommer att redovisas och diskuteras på 

seminarier vid Linköpings Universitet samt presenteras skriftligt 

i rapporter. Om du vill får du gärna ta del av de slutgiltiga 

rapporterna. 

Frågor   

Du får fråga och prata om studierna när du vill. 

   

Frivilligt   

Du bestämmer själv om du vill vara med i studierna. 
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Att delta i studierna innebär att:   

   

Jag provar samtalsstöden CIRCA och CIRCUS i grupp 

 

   

Jag delar med mig av personliga bilder i grupp 

 

Jag deltar i intervju   

 

   

   

Jag blir filmad under samtal i grupp 

   

    

Jag accepterar att studiernas resultat presenteras på universitetet 

och sprids skriftligt i till exempel projektrapporter 
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Allmän information om studierna till studiecirklar för språklig stimulans 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi vänder oss till personer med afasi. Deltagarna kommer att få möjlighet att delta i 

logopedstudentledda gruppsessioner med samtalsstöden CIRCA och CIRCUS.  

Genomförande av studie 

Deltagarna kommer under ca 4 tillfällen att få möjlighet att delta i logopedstudentledda 

gruppsamtal med tekniska hjälpmedel i form av surfplattor med CIRCA och CIRCUS som 

kan underlätta i samtal. Deltagandet kommer troligtvis att äga rum på studiecirklar för 

språklig stimulans tillsammans med andra personer med afasi. Deltagandet kan även innebära 

att logopedstudenterna gör ett hembesök för att hjälpa deltagaren att lägga in eget material, i 

form av bilder och videoklipp, i CIRCUS. Vår strävan är en grupp på 4-6 deltagare. 

Samtalssessionerna kommer att videofilmas för vidare analys av samtalsstödens funktion. 

Varje deltagare får också genomgå en kort intervju gällande upplevelser kring CIRCA och 

CIRCUS.  

Fördelar  

Som deltagare i studien får man möjlighet att delta i gruppsessioner med samtalsstöden 

CIRCA och CIRCUS, som eventuellt kan främja kommunikationen för personer med afasi. 

Genom deltagande i studien får man delta i ett socialt sammanhang och exempelvis titta på 

bilder, musik och videoklipp som du kan känna igen. Detta skulle kunna stimulera en ökad 

kommunikation genom naturliga samtalsämnen och leda till en ökad känsla av delaktighet. 

Risker 

De risker som kan finnas när man väljer att delta i studien kan vara att man får förväntningar 

som studien inte lever upp till. Man kan bli trött och ansträngd under samtalen och det kan 

kännas jobbigt att använda en surfplatta. Samtalsstunderna kommer då att anpassas i tid och vi 

kommer att gå igenom hur vi använder surfplattan flera gånger. Efter avslutad studie får 

surfplattorna inte behållas, vilket kan upplevas tråkigt om man har fått en positiv upplevelse 

av dem. Det kan även vara känsligt att dela personligt samtalsmaterial i form av bilder och 

videoklipp. Det är därför viktigt att deltagarna själva väljer vilken information som de vill 

dela med sig av och vi kommer att vara tydliga med att man får ångra sig om man inte längre 

vill ha med bilder.  
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Hantering av data och sekretess 

Genom att delta i studierna samtycker man till att bli videofilmad och inspelad. Videofilmerna 

kommer inte att spridas. Det skriftliga resultatet av studien kommer att spridas både muntligt 

och skriftligt, via exempelvis konferenser och vetenskapliga artiklar. Det inspelade och 

insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer att anpassa 

redovisningen av resultaten för att deltagarna inte ska bli igenkända. Endast berörda forskare 

kommer att ha tillgång till materialet. Materialet kommer att behandlas så att obehöriga inte 

kan ta del av det. För att möjliggöra granskning kommer det inspelade materialet och en 

kodlista att sparas i minst fem år inlåsta i ett arkivskåp vid enheten för logopedi, institutionen 

för klinisk och experimentell medicin, IKE, Linköpings Universitet.  

Information om studiens resultat 

Studiernas resultat kommer att redovisas och diskuteras på seminarier vid Linköpings 

Universitet samt presenteras skriftligt i en studierapport. Vid intresse får deltagarna gärna ta 

del av den slutgiltiga rapporten. 

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt och även om man tackar ja till att delta, kan man när som helst 

avböja ett fortsatt deltagande. Deltagande respektive avböjande kommer inte att bli känt för 

andra och påverkar inte några framtida kontakter med Linköpings Universitet. 

Ansvarig  

Linköpings Universitet är ansvarigt för studien. Personuppgifter behandlas enligt 

personuppgiftslagen (1998:204). Vid frågor är du välkommen att kontakta Christina 

Samuelsson på telefon 013-286795 eller via e-post: christina.samuelsson@liu.se 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

Gruppintervju 

Hur har det gått att samtala idag? 

Var det någonting som var svårt/lätt 

Vad var roligast? 

 

Individuell slutintervju 

Vad var roligast att prata om? 

Hur har det gått att samtala vid Nutidskryss, Med andra ord, Berättarspel och Ordbingo? 

Hur tyckte du det gick att komma på saker att prata om vid samtal kring Nutidskryss, Med 

andra ord, Berättarspel och Ordbingo? 

Hur tyckte du att andra förstod dig under samtal kring Nutidskryss, Med andra ord, 

Berättarspel och Ordbingo? 

Hur tyckte du att det gick att förstå andra under samtal kring Nutidskryss, Med andra ord, 

Berättarspel och Ordbingo? 

 

Hur har det gått att samtala med CIRCA?  

Hur tyckte du det gick att komma på saker att prata om vid användning av CIRCA?  

Hur tyckte du att andra förstod dig då du använde CIRCA?  

Hur tyckte du att det gick att förstå andra då du använde CIRCA?  

Hur kändes det att använda en surfplatta?  

Vad tycker du om att använda CIRCA i en grupp personer med afasi? 
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Bilaga 3 – Visuell skala 
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Bilaga 4 – Bildstöd till intervjuer 
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Bilaga 5 – Transkriptionsnyckel 

Ur Norrby, C. (2014: s. 110-111). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

(.)  Mikropaus, paus under 0.5 sek 

(0.6)  Paus mätt med tiondels sekund 

vansinnigt  Emfatiskt tryck 

va:nsinnigt  Förlängning av föregående ljud 

vans-  Avbrutet ord  

[ ]  Överlappande tal  

[ [  Samtidigt inledda yttranden 

=  Sammanbundna yttranden utan paus 

∘vansinnigt∘  Sägs med svagare röst än normalt 

+vansinnigt+  Sägs med starkare röst än normalt 

BULLER  Metakommentarer har versaler 

SKRATT  Alla skrattar 

SKRATTAR  Talaren skrattar 

*vansinne*  Sägs med skrattande röst 

hh.hh  Utandning respektive inandning 

( )  Anger osäker transkription 

(x)  Omöjligt att höra. Varje x motsvarar ett ord. 

<vansinnigt>  Långsammare taltempo än vanligt 

>vansinnigt<  Snabbare taltempo än vanligt 

↑  Stigande ton 

↓  Tydligt fallande ton 

?  Stigande intonation i slutet av frasen 

,  Fortsättningston 

.  Fallande ton 


