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Out of Reach:

To Reach Words that are not on the Bliss Standard Chart, 

by Using Only Bliss Standard Chart

Abstract
The aim of this study was to investigate which types of words that are easy and difficult to 

reach  with  Bliss  Swedish  standard  chart  and  also  which  strategies  that  is  more  and less 

efficient. The participants, 24 female students with no functional limitations, were grouped in 

pairs. One in each pair was given the task to explain 12 target words that is not present on 

Bliss standard chart, by using only Bliss standard chart. The other person in each pair was 

given the task to guess which words that were asked for. Since former studies have indicated 

that  word  class,  level  of  frequency and  level  of  abstraction  can  affect  words'  degree  of 

difficulty, the target words in this study were chosen based upon those factors. The results 

demonstrated that the word class of the target words did not affect their degree of difficulty. 

The frequency of the target words affected their degree of difficulty in some ways. The level 

of abstraction of the target words was the factor that affected the degree of difficulty the most. 

Since the abstract and infrequent target words were most difficult, it may be a good idea to 

include those types of words on the Bliss chart. Some of the strategies that were beneficial for 

communication were the blisser’s use of syntax and syntactic prompting. Another strategy that 

was  beneficial  for  the  communication  was  giving  the  blisser  enough  time  to  finish  her 

phrases.  It  may  be  appropriate  to  recommend  those  strategies  to  Bliss  users  and  their 

communication partners. 

Key words: Bliss, Augumentive and Alternative Communication (AAC), word class, word 

frequency, level of abstraction, syntax, Conversation Analysis (CA)



Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka ordtyper som är lätta respektive svåra 

att nå fram till  med bliss standardkarta och vilka strategier som är mer respektive mindre 

effektiva. Deltagarna, 24 kvinnliga studenter utan funktionshinder, delades upp i par. Den ena 

i paret fick i uppgift att förklara 12 målord, som inte finns med på bliss standardkarta, enbart 

genom  att  använda  bliss  standardkarta.  Den  andra  i  paret  fick  i  uppgift  att  gissa  vilka 

målorden  var.  Eftersom  tidigare  studier  indikerat  att  ordklass,  frekvensnivå  och 

abstraktionsnivå  kan  påverka  ords  svårighetsgrad,  valdes  målorden  i  föreliggande  studie 

utifrån  dessa  variabler.  Resultatet  visade  att  målordens  ordklass  inte  påverkade  deras 

svårighetsgrad.  Målordens  frekvensnivå  påverkade  svårighetsgraden  i  viss  utsträckning. 

Abstraktionsnivå  var  den  variabel  som  påverkade  svårighetsgraden  mest.  Eftersom  de 

abstrakta och ovanliga målorden var svårast, kan det vara klokt att inkludera de ordtyperna på 

blisskartan. Några strategier som gynnade kommunikationen var när blissaren använde syntax 

och syntaktiskt prompting samt när gissaren gav blissaren tid att avsluta sina fraser. Dessa 

strategier kan vara lämpliga att rekommendera till blissanvändare och deras samtalspartners. 

Nyckelord:  bliss,  alternativ  och  kompletterande  kommunikation  (AKK),  ordklass, 

frekvensnivå, abstraktionsnivå, syntax, Conversation Analysis (CA)
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1. Inledning

Ett talat språk innehåller tusentals ord medan alternativ och kompletterande kommunikation, 

AKK, ofta har ett begränsat antal ord. Ett grafiskt AKK är ofta begränsat till ett litet antal ord 

av utrymmesmässiga skäl. Detta får givetvis följder för användaren, som blir starkt begränsad 

i sin kommunikation eftersom många begrepp som personen skulle kunna ha nytta av inte 

finns  tillgängliga.  Därför  är  det viktigt  att  dels  välja  rätt  innehåll till  ett  AKK och  dels 

utveckla strategier för att kunna använda befintliga begrepp på ett flexibelt sätt. Bliss är ett 

grafiskt, symbolbaserat AKK där användaren kan bilda grammatiskt komplexa yttranden. Det 

finns ändå en begränsning i hur många symboler som kan vara tillgängliga samtidigt. Det är 

viktigt att studera bliss egenskaper för att på sikt kunna göra förbättringar som kan gynna de 

personer som har bliss som sitt främsta kommunikationsmedel.

2. Bakgrund
För att studera bliss behövs kunskaper om AKK i allmänhet och om bliss i synnerhet samt om 

dess  kommunikativa  begränsningar  och  möjligheter.  För  att  få  en  djupare  förståelse  för 

kommunikationen  med  bliss,  kan  det  också  vara  värdefullt  att  känna  till  hur  olika  ord 

bearbetas i hjärnan, hur de kan kategoriseras och hur deras svårighetsgrad bedöms. Ord av 

olika ordklass, frekvensnivå och abstraktionsnivå kan ha olika svårighetsgrad, vilket skulle 

kunna påverka kommunikationen med bliss.  Kommunikation kan analyseras med hjälp av 

Conversation Analysis (CA).  Alla dessa områden tas upp i bakgrunden.

2.2 AKK

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, används av personer med olika typer 

och grader av kommunikationssvårigheter (Beukelman & Mirenda, 2005).

2.2.1 Bliss

Bliss är ett AKK som framförallt används av personer som har motoriska handikapp och som 

inte  kan  tala  och  läsa  (Heister  Trygg,  Andersson,  Hardenstedt  &  Sigurd  Pilesjö,  1998). 

Blissymbolerna skapades av Charles Bliss år 1949 som ett globalt symbolspråk med syfte att 

underlätta kommunikationen mellan människor med olika modersmål. På 1970-talet började 

blissymboler läras ut till och användas av barn med rörelsehinder som saknade talförmåga. 

Standardkartor utformades och användningen spreds från Kanada till flera länder, exempelvis 

till länder i Europa (Amberntson, 2003). Den svenska standardkartan innehåller 540 symboler 
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med det svenska ordet skrivet över symbolen, vilket gör det möjligt att kommunicera med 

personer som inte känner till bliss, förutsatt att de kan läsa. Symbolerna på standardkartan har 

valts ut för att de är generella och därmed ska gå att använda i många olika sammanhang. De 

flesta personer som använder bliss har en personlig karta med symboler som är viktiga för den 

enskilda individen och för specifika situationer och aktiviteter som han/hon deltar i (Heister 

Trygg et al., 1998). Varje karta anpassas till individens förmågor, men alla symboler kräver en 

viss kognitiv kapacitet och motivation samt tillräcklig grad av syn (Archer, 1977). 

Symbolerna i bliss byggs upp av hundra olika grundformer och variationer i placering, 

storlek och antal möjliggör skapandet av oändligt många symboler, vilket i sin tur möjliggör 

ett komplett kommunikationssystem. Symbolerna kategoriseras efter ordklass och semantisk 

betydelse med olika bakgrundsfärg och placering på kartan. Ordklasserna har placerats för att 

underlätta  bildandet  av  en  mening  från  vänster  till  höger.  För  att  variera  symbolernas 

betydelse kan flera symboler kombineras eller så kan hjälpsymboler såsom ”nästan samma 

som” användas. För att spara plats på kartan har den ena parten i många motsatspar uteslutits, 

men betydelsen uppnås lätt med symbolen för ”motsatsen till” (Archer, 1977; Heister Trygg et 

al.,  1998).  Förutom att  använda  blisskartan  kan  vissa  blissanvändare  även  använda  icke-

verbala strategier, såsom pekande och gestikulerande (Soto & Toro-Zambrana, 1995). 

Bliss har kommit att betyda mycket för personer som har talsvårigheter orsakade av 

cerebral pares. För barn som har en dålig prognos för att utveckla tal kan det vara bra om 

blissymbolerna introduceras tidigt för att underlätta kommunikativ och emotionell utveckling 

samt för att undvika frustrationen som kan uppstå vid kommunikationssvårigheter. En fördel 

med bliss är att det kan användas av barn som är för unga för att kunna läsa eller andra som av 

olika anledningar inte kan läsa (Archer, 1977).

När  personer  med  allvarliga  talsvårigheter  enbart  har  tillgång  till  den  naturliga 

modaliteten tal blir samtalen i regel begränsade till att handla om den aktuella situationen. 

Bliss kan bidra till att möjliggöra mer varierade samtal, där personerna med talsvårigheter kan 

uttrycka sig mer självständigt och även introducera och kommunicera kring kontextoberoende 

samtalsämnen (Ferm, 2006).  

2.2.2 AKK och kommunikation

Samtal med AKK skiljer sig från samtal utan AKK, exempelvis genom att deltagarna inte 

alltid har tillgång till  samma modaliteter,  vilket  kan leda till  att  det  blir  svårare att  förstå 

budskapen och uppnå ett optimalt samspel (Heister Trygg et al., 1998). I samtal växlas roller 

hela tiden. Somliga tar sig en med pratsam roll och andra en mer lyssnande roll och dessa kan 
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sedan skifta och växlas flera gånger om under samtalets gång (Norrby, 2004). I samtal med 

AKK är interaktionen ofta ojämn, i och med att en person som använder AKK i regel är mer 

passiv, tar färre initiativ och har kortare yttranden än en person utan AKK (Clarke & Kirton, 

2003; Heister Trygg et al., 1998; Müller & Soto, 2002). Personer som använder AKK svarar 

mer  än frågar,  jämfört  med personer  som kommunicerar  verbalt  (Clarke & Kirton,  2003; 

DeCoste, 1997; Heister Trygg et al., 1998; Müller & Soto, 2002). Samtalspartnerns frågor till 

personer som använder AKK kan dessutom komma flera i rad, handla om saker som redan är 

kända (Heister Trygg et al., 1998)  och ofta generera enbart ett ja- eller nej-svar (Clarke & 

Kirton, 2003; Heister Trygg et al., 1998). En person som använder AKK har ofta även svårare 

än andra att ge återkoppling (Heister Trygg et al., 1998) vilket Norrby (2004) menar är vanligt 

förekommande och en viktig beståndsdel i typiska samtal. 

Nyckeln till  en god kommunikation ligger  inte  enbart  hos  personen som använder 

AKK och valet av AKK utan också hos kommunikationspartnern. Genom instruktioner kan 

samtalspartnern  lära  sig  strategier  som  underlättar  interaktionen  och  ger  stöd  i 

kommunikationen för personen som använder AKK (Ken-Walsh & McNaughton, 2005). Som 

samtalspartner till en person som använder AKK är det viktigt att förvänta sig och ge tillfälle 

till kommunikation, anpassa sig till personens stil och förmåga (Beukelman & Mirenda, 2005) 

samt ge respons på personens kommunikativa initiativ (Beukelman & Mirenda, 2005; Pyatak 

Fletcher, 1997). Det är också viktigt att ge personen som använder AKK tillräckligt med tid 

för att formulera sina budskap och att förtydliga eller bekräfta budskapen (Hemsley, Balandin 

& Togher, 2008) samt tid för att lyssna, återkoppla och kommentera (Beukelman & Mirenda, 

2005).  Pyatak  Fletcher  (1997)  menar  att  det  är  viktigt  att  samtalspartnern  inte  ställer  för 

många frågor, så att personen som använder AKK inte fastnar i en passiv och svarande roll. 

Det kan också vara bra om samtalspartners till  personer som använder AKK undviker att 

ställa alltför många ja- och nej-frågor utan istället ställer frågor som kräver specifika svar och 

som  går  att  utveckla  (Pyatak  Fletcher,  1997).  Många  personer  som  använder  AKK  kan 

uppskatta  när  samtalspartnern  hjälper  till  genom  att  gissa.  Det  förutsätter  dock  att 

samtalspartnern gissar på rätt sätt (Beukelman & Mirenda, 2005).  

2.2.4 AKK och kommunikationshastighet

Kommunikationshastighet  betraktas  som en  av  de  största  komponenterna  som  bidrar  till 

effektiv kommunikation (Beukelman & Mirenda, 2005). Den kommunikativa hastigheten med 

AKK  varierar  beroende  på  vilket  AKK  och  vilken  teknik  som  används. 

Kommunikationshastigheten med AKK är långsammare än kommunikationshastigheten med 
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talat  språk  (Hill  &  Romich,  2001;  McNaughton  &  Bryen,  2007)  och  därmed  har 

kommunikationshastighet kommit att bli ett viktigt forskningsområde för utveckling av AKK 

(Higginbotham, Bisantz, Sunm, Adams & Yik, 2009). 

Många  personer  som  använder  AKK  tvingas  ofta  välja  mellan  att  producera 

grammatiskt  korrekta  yttranden  och  upprätthålla  en  acceptabel  kommunikationshastighet. 

Många  väljer  att  öka  kommunikationshastigheten  genom  att  använda  telegramliknande 

yttranden (Lund & Light, 2003).

2.2.3 AKK och språkets struktur

Personer som använder AKK har ibland svårt med språkets struktur, vilket kan bero på att 

många  personer  som  använder  AKK  även  har  en  kognitiv  nedsättning  (Sutton,  Soto  & 

Blockberger, 2002). Individer som använder grafisk AKK tenderar dock att producera kortare 

yttranden än vad som kan förväntas utifrån deras språkliga förmåga (Binger & Light, 2008). 

En annan bidragande orsak till svårigheterna kring språkets struktur kan vara att barn som har 

kommunikativa begränsningar och använder AKK inte har samma möjlighet som andra barn 

att själva producera alla ord och fraser som de hör, eftersom deras AKK har ett begränsat antal 

uttryck. Detta gör det svårare att uppnå typisk språkutveckling (Sutton, Soto & Blockberger, 

2002). 

2.3 Syntax i interaktion

Syntax  i  talspråk  skiljer  sig  ofta  från  syntax  i  skriftspråk.  I  talspråk  saknas  ofta  många 

syntaktiska markörer och fraserna hålls inte alltid ihop lika tydligt som i skriftspråk (Auer, 

2009). Enligt Bockgård (2004) kan en talare fortsätta på och avsluta en syntaktisk enhet som 

har påbörjats  av en annan talare.  Detta behöver inte innebära att  talaren vill  avbryta  eller 

förändra den föregående talarens yttrande, utan kan göras för att stärka solidariteten mellan 

talarna.  Lerner (2004) menar att personer ibland använder enstaka ord, ofta funktionsord så 

som  att, för, som, eller  och  med, för att få en fortsättning på en till synes avslutad tur och 

bestämma formen  på  nästa  formulering  utan  att  själv  producera  den.  Detta  är  en  typ  av 

prompting som används för att få den föregående talaren att uttala sig närmare om ämnet. 

Dessa yttranden är alltså pragmatiskt korrekta i och med att de fyller ett kommunikativt syfte, 

men är syntaktiskt och prosodiskt ofullständiga (Lerner, 2004). 

Syntax i talspråk kan minimeras och krävande syntaktiska strukturer undviks ofta, men 

detta  påverkar  inte  alltid  förståeligheten  (Auer,  2009).  Syntax  har  ändå  betydelse  för 

förståeligheten.  Talade  yttranden av  barn  som har  grammatiska  svårigheter  kan ofta  vara 

svårförståeliga  (Bishop,  1999;  Håkansson  &  Hansson,  2008;  Leonard,  2000).  Även 
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grammatiska  svårigheter  orsakade  av  afasi  kan  påverka  kommunikationen  på  så  vis  att 

yttranden i telegramstil kan resultera i att samtalspartnern gör vida tolkningar (Heeschen & 

Schegloff,  1999).  Prosodi  kan  vara  ett  sätt  att  kompensera  för  bristfällig  syntax  (Beeke, 

Wilkinson & Maxim, 2009). 

I yttranden där grafisk AKK används kan fraser utan syntax vara svårtolkade och leda 

till  missförstånd  i  konversationer  (Lund  &  Light,  2003;  Sutton,  Gallagher,  Morford  & 

Shahnaz, 2002; Sutton, Soto, & Blockberger, 2002). Ofullständig meningsbyggnad, felaktig 

ordföljd,  utelämnade funktionsord och  utelämnade böjningar  kan  göra budskapet  otydligt, 

bidra  till  kommunikativa  sammanbrott  (Lund  &  Light,  2003)  samt  påverka 

kommunikationens  effektivitet  och vilken uppfattning samtalspartnern får  av kompetensen 

hos personen som använder AKK (Lund & Light, 2003; Sutton Soto, & Blockberger, 2002). 

Om  den  språkliga  strukturen,  såsom  ordföljd,  inte  är  konventionell  kan 

samtalspartnern  ibland  använda  alternativa  sätt  att  tolka  yttrandena  (Sutton,  Gallagher, 

Morford & Shahnaz, 2002). I en studie av Sutton, Gallagher, Morford och Shahnaz (2002) 

fick vuxna deltagare med typisk tal- och språkförmåga tolka budskap med okonventionell 

ordföljd, presenterade med grafisk AKK. Budskapen tolkades ofta utifrån ordpar, det vill säga 

vilka ord som presenteras angränsande till varandra. Dessa ordpar tolkades som en enhet som 

skulle kopplas ihop. Vilka ord som angränsade till varandra verkade vara viktigare för hur 

frasen tolkades än i vilken ordning orden presenterades.

2.4 CA

Conversation  Analysis,  CA,  är  en  empirisk  samtalsanalysmetod  som  har  sitt  ursprung  i 

etnometodologin (Hutchby & Wooffitt, 1998). Denna gren ur sociologin intresserar sig för hur 

människor  försöker  skapa  en  begriplig  verklighet  utifrån  kommunikation,  gemensamt 

resonemang och beslutsfattande. Ytterligare fokus inom etnometodologin är hur människan 

skapar strukturer för interaktion (Hutchby & Wooffitt, 1998). CA utgår från att all interaktion 

är  strukturerad,  att  alla  bidrag  i  en  konversation  är  såväl  kontextberoende  som 

kontextförnyande, att alla delar i ett samtal är av värde och att studier av samtal bäst görs i 

naturligt uppkomna samtal ur vardagssituationer. Den sociala kontexten anses påverka språket 

och  tvärt  om (Norrby,  2004).  Modifierad  CA lämpar  sig  väl  även  för  samtal  med  AKK 

eftersom  användningen  av  CA  ger  en  bild  av  hur  konversationer  med  ett  alternativt 

kommunikationssätt  går  till  i  verkligheten  (Bloch  &  Wilkinson,  2004;  Bloch,  Clarke  & 

Collins, 2001; Clarke & Wilkinson, 2007). 
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2.4.1 Turtagning

Turtagning är ett av de fenomen som kan studeras med hjälp av samtalsanalys (Norrby, 2004). 

En tur kan utgöras av allt  från ett  mycket långt yttrande till  ett  enstaka ord.  Samtalsturer 

bidrar med struktur i samtal och ligger till grund för en konversations organiserande (Norrby, 

2004;  Hutchby & Wooffitt,  2008).  Turen fördelas  mellan  samtalsdeltagarna  med hjälp av 

turtagningsregler (Hutchby & Wooffitt, 2008; Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974). Turtagning i 

samtal kan signaleras av bland annat prosodi (Szczepek Reed, 2010; Zuraidah & Knowles, 

2006) och syntax (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974; Zuraidah & Knowles, 2006). Prosodin 

hjälper också till att förtydlig yttranden (Zuraidah & Knowles, 2006). Kroppsspråk så som 

gester, ansiktsuttryck och ögonkontakt kan förtydliga ett budskap och markera turtagningen. 

En  handgest  kan  exempelvis  signalera  en  reaktion  på  föregående  talakt,  ett  leende  kan 

signalera ett skämt och ett bristande ögonkontakt kan indikera ointresse (Streeck, 2009).

En ungefärlig  gräns  för  hur  lång en tystnad mellan samtalsturer  kan vara  utan  att 

deltagarna upplever den som avvikande är en sekund. En paus som är längre än så kan leda 

till att samtalsturen går vidare eller att den som har turen försöker hålla kvar den genom att 

exempelvis fylla ut tystnaden med tvekljud (Norrby, 2004). I samtal med AKK uppstår ofta 

tystnader som är längre än i typiska samtal vilket exempelvis kan leda till svårigheter att hålla 

kvar turen och samtalsämnet (Heister Trygg et al., 1998). 

I samtal mellan talande personer och personer som använder AKK tenderar de talande 

personerna  att  dominera  samtalet,  både  när  det  gäller  antal  turer  och  längden på  turerna 

(Beukelman  & Mirenda,  2005).  Personer  som använder  AKK tenderar  att  använda  korta 

yttranden och detta skulle kunna bero på den stora ansträngning som krävs för att formulera 

sig med hjälp av ett AKK. Det skulle också kunna bero på att de har lärt sig att formulera sig 

kortfattat för att hinna ta turen vid rätt tidpunkt och därmed upprätthålla interaktionen med 

talande samtalspartners (Hemsley, Balandin & Togher, 2008).

2.4.2 Reparationer

En  problemkälla  i  ett  samtal  är  en  sekvens  som kan  orsaka  missförstånd  eller  som har 

otillfredsställande språklig form och som någon samtalsdeltagare anser behöver korrigeras. 

Reparationer är olika strategier som kan användas för att hantera problemkällor. Det finns 

flera  typer  av  reparationer:  självinitierad  självreparation,  annaninitierad  självreparation, 

självinitierad annanreparation och annaniniterad annanreparation (Hutchby & Wooffitt, 2008).

I en studie av Hemsley, Balandin och Togher (2008), där personer som använder AKK 

deltog i en fokusgrupp, använde deltagarna flera typer av reparationer för att förtydliga och 
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bekräfta sina yttranden. I en annan studie, av Bloch och Wilkinson (2004), där deltagarna 

hade talsvårigheter och använde AKK som komplement till sitt tal, användes AKK särskilt 

ofta vid annaninitierad självreparation. 

2.5 Mentalt lexikon

Det mentala lexikonet består av våra mentala representationer av ord och deras egenskaper, 

exempelvis deras semantik och fonologi (Carroll, 1999). Melin (2004) anser att hjärnan lagrar 

information  i  nät  och  att  de  flesta  begrepp  går  att  nå  på flera  sätt  med  hjälp  av  olika 

associationer. Om man inte kommer på ett ord kan man använda olika delar av nätet för att 

hitta en kedja av associationer som leder till just det ordet.

Enligt teorier om semantiska nätverk består det mentala lexikonet av ett nätverk med 

begrepp som är relaterade till varandra på olika sätt och sammankopplade med korta, starka 

förbindelser eller långa, svaga. Enligt spridnings-aktivering-modellen beror avståndet mellan 

begreppen bland annat på användningsfrekvens och graden av association mellan begreppen. 

Aktiveringen av ord sprider sig från en punkt åt alla håll i nätverket, med associationer från 

nära relaterade begrepp till mer avlägsna. Varje begrepp bearbetas på och kan nås via tre olika 

nivåer: semantisk, syntaktisk och fonologisk (Carroll, 1999). 

Caramazza  och  Alfonso  (1997)  hävdar  att  ords  semantiska,  syntaktiska  och 

fonologiska representationer är lagrade oberoende av varandra och kan aktiveras var för sig. 

Ords semantiska, syntaktiska respektive fonologiska representationer aktiverar andra ord med 

samma semantiska, syntaktiska respektive fonologiska egenskaper. Semantisk och syntaktisk 

information om ett ord är oberoende av varandra på så sätt att en person kan ha tillgång till 

den ena men inte den andra. Att en person har tillgång till ett ords semantiska representation 

garanterar  inte  tillgång  till  dess  syntaktiska  eller  fonologiska  egenskaper  (Caramazza  & 

Alfonso, 1997).

Enligt  Walker  & Hulme (1999)  är  det  troligt  att  både  fonologiska  och semantiska 

representationer används när ord ska aktiveras ur minnet. Studier av Damian & Martin (1999) 

tyder på att de fonologiska och semantiska analyserna pågår samtidigt och interagerar med 

varandra. Abel, Schultz, Radermacher, Willmes och Huber (2005) kom fram till att ledtrådar 

av  såväl  semantisk,  fonologisk  och/eller  syntaktisk  art  om  målordet  kan  underlätta 

benämningen av ord för personer med afasi. 

För att ha nytta av fonologiska ledtrådar krävs en fonologisk medvetenhet. Fonologisk 

medvetenhet är förmågan att vara medveten om och kunna manipulera språkljud, fonem. Det 

kan handla om att urskilja fonem i ett ord eller sammanfoga flera fonem till ord (Ferreira, 
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2007). Den fonologiska medvetenheten och arbetsminnet menar Snowling och Hulme (1994) 

är de två komponenterna som tillsammans skapar fonologiska representationer. Fonologiska 

representationer  är  den  kognitiva  föreställningen om ords  ljudstruktur.  Barn  som inte  har 

förmågan till tal har i regel svårare för att utveckla fonologiska representationer än andra barn 

och visar oftare en svaghet i den fonologiska medvetenheten (Moriarty & Gillon, 2006). 

2.6 Ordkategorier och svårighetsgrad

Ord kan kategoriseras, bearbetas och aktiveras på flera olika sätt, till exempel utifrån deras 

fonologi och deras semantik (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Det har konstaterats att vanliga 

ord går fortare att känna igen än ovanliga ord, att ett nytt ord som semantiskt liknar ett redan 

känt ord snabbare identifieras än ett ord med mindre känd semantik samt att konkreta ord 

lättare känns igen än abstrakta (Ahlsén, 2006). 

2.6.1 Ordklass 

Enligt Aitchison (2003) är det sannolikt att ordens betydelse är tätt förknippade med deras 

ordklasstillhörighet. När vi råkar säga fel ord, byter vi i regel ut det önskade ordet mot ett ur 

samma ordklass (Aitchison, 2003; Ferreira & Humphreys, 2001), vilket tyder på att ordklass 

är en integrerad del i de mentala representationerna av ord. När en person inte kommer på ett 

ord, men ”har det på tungan”, kan han eller hon nästan alltid säga vilken ordklass ordet tillhör. 

I  associationsuppgifter  är  det  vanligast  att  vuxna människor svarar med ett  ord ur samma 

ordklass. Det finns indikationer på att ord ur samma ordklass är tätare knutna till varandra än 

ord som tillhör samma semantiska kontext men olika ordklass. Orden i de olika ordklasserna 

relaterar  till  andra  ord  inom  samma  ordklass  på  olika  sätt,  vilket  stödjer  antagandet  att 

ordklasserna är separerade i det mentala lexikonet (Aitchison, 2003).

Saffran & Sholl (1999) hävdar att ord som tillhör olika ordklass bearbetas av olika 

delar av hjärnbarken. En studie av Berlingeri, Crepaldi, Roberti, Scialfa, Luzzatti & Paulesu 

(2008) tyder också på att ord ur olika ordklasser bearbetas av olika delar av hjärnan och att 

verb verkar vara knutna till särskilda områden, till skillnad från substantiv, som kan aktivera 

flera områden. Andra studier visar att verb och substantiv påverkas på olika sätt vid olika 

skadelokalisation, vilket kan ses vid olika afasiformer, där en ordklass kan vara intakt medan 

en annan ordklass är kraftigt påverkad (Crepaldi, Aggujaro, Saskia Arduino, Zonca, Ghirardi, 

Grazia Inzaghi, Colombo, Chierchia & Luzzatti, 2006; Druks, 2002; Luzzatti, Aggujaro & 

Crepaldi, 2006; Mätzig, Druks, Masterson & Vigliocco, 2009; Obler & Gjerlow, 1999). Ofta 

är verb mer svåråtkomliga än substantiv vid afasi. Detta skulle kunna bero på att substantiv är 

relativt fria från syntaktiska begränsningar. Verb sägs ha en mer komplex grammatisk struktur 
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och vara oupplösligt förenade med meningens syntax, vilket kan förklara att de ofta är svårare 

att nå (Aitchison, 2003; Mätzig et al., 2009). Mätzig et al. (2009) menar att skillnaden mellan 

verb och substantiv är stor och förklarar det delvis med att verb har en annorlunda semantisk 

organisation än substantiv. Många substantiv är organiserade i hierarkier och nätverk utifrån 

deras betydelse, medan verb har en lösare semantisk organisation, vilket kan göra dem svårare 

att bearbeta. Ytterligare en anledning kan vara att konkreta verb anses vara mindre bildliga än 

konkreta substantiv (Mätzig et al., 2009).  Det finns fler substantiv än verb i språket, vilket 

talar för att substantiv kan vara mer lättåtkomliga (Aitchison, 2003; Mätzig et al., 2009). Vissa 

verb används å andra sidan mycket frekvent, vilket kan göra dem lättare att nå (Mätzig et al., 

2009). 

2.6.2 Frekvens

Enligt Carroll (1999) är ordfrekvens, det vill säga hur ofta orden används, en variabel som 

kan påverka lexikal åtkomst. Lågfrekventa ord tar längre tid att aktivera, bearbeta och förstå 

än mer högfrekventa, välbekanta ord. En teori om ordigenkänning, sökningsmodellen, utgår 

från att inkommande språklig information, ortografisk eller fonologisk, jämförs med ”listor” 

av ord, sorterade efter användningsfrekvens. De vanligaste orden, som finns högst upp på 

”listan”, går snabbare att känna igen än de mer ovanliga orden. När det gäller ord med flera 

betydelser, aktiveras den vanligaste betydelsen lättast (Carroll, 1999). Vidare menar Carroll 

(1999)  att  ordfrekvens  inte  spelar  någon roll  för  hur  snabbt  ord i  de  slutna  ordklasserna 

(funktionsord) bearbetas, men i de öppna ordklasserna (innehållsord) har ordfrekvensen stor 

betydelse.  Bland ordklasserna substantiv, verb och adjektiv, som är öppna ordklasser, borde 

ordfrekvens alltså spela en betydande roll.

En möjlig förklaring till att högfrekventa ord kan vara mer lättåtkomliga är att minnet 

har en så kallad stackkaraktär, vilket innebär att det som hanterats senast ligger överst och är 

lättast att komma åt (Melin, 2004). Hulme, Roodenrys, Schweickert, Brown, Martin & Stuart 

(1997) hävdar att långtidsminnet är större för högfrekventa ord än för lågfrekventa och att det 

leder till att högfrekventa ord återges bättre än lågfrekventa. Stuart och Hulme (2000) menar 

att  associationer  mellan lexikala  representationer  som lagras i  långtidsminnet  kan påverka 

korttidsminnets prestation vid återgivning av ord. I deras studie förbättrades återgivningen av 

lågfrekventa ord av att fler associativa länkar mellan orden skapades. Detta resultat tyder på 

att långtidsminnets associativa länkar mellan ord har en stor betydelse för korttidsminnets 

prestation. En förklaring till skillnaden mellan låg- och högfrekventa ord skulle kunna vara att 

skillnader i antal associationer mellan orden i långtidsminnet (Stuart & Hulme, 2000).
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2.6.3 Abstraktionsnivå

Psykolingvistiska studier  har  visat  att  abstrakta  och  konkreta  ord delvis  bearbetas  i  olika 

hjärnområden och på olika sätt. För konkreta ord går ordmobiliseringen snabbare och det är 

lättare att identifiera, bearbeta, minnas samt återge konkreta ord än abstrakta; detta brukar 

kallas  the concreteness  effect (Doest  & Semin,  2005; Jessen,  Heun,  Erb,  Granath,  Klose, 

Papassotiropoulos & Grodd, 2000;  Kiehl,  Liddle,  Smith,  Mendrek,  Forster  & Hare,  1999; 

Tolentino & Tokowicz, 2009). Ett exempel på att det är lättare att återge konkreta ord är att 

människor vid anomi oftare ersätter det glömda ordet med ett konkret ord än med ett abstrakt 

ord (Ahlsén, 2006). Även Walker & Hulme (1999) anser att konkreta ord är lättare att minnas 

och återge än abstrakta ord, vilket de förklarar med att konkreta ord har fler unika semantiska 

särdrag kopplade till sig än vad abstrakta ord har och därmed är mer motståndskraftiga mot 

störningar och glömska.  Såväl kodning som bearbetning är viktiga inslag för att förstå  the 

concreteness effect (Doest & Semin, 2005). Dual-coding-teorin och the context availability-

teorin är  två  teorier  som båda bidrar  till  att  förklara  denna  concreteness  effect (Papagno, 

Fogliata, Catricalá & Miniussi, 2009). 

Dual-coding-teorin menar att hjärnans bearbetning av abstrakta respektive konkreta 

ord  sker  i  olika  hjärnområden  samt  med  olika  intensitet.  Denna  teori  menar  att  en 

kompletterande aktivitet i höger hemisfär, det icke-verbala systemet, är förklaringen till varför 

konkreta ord bearbetas snabbare och lättare än abstrakta.  En bearbetning av abstrakta ord 

ligger enbart på den verbala representationen i vänster hemisfär, medan konkreta ord även 

tolkas  med hjälp  av  den  högra  hemisfären  (Paivio,  1991),  troligtvis  med  hjälp  av  visuo-

spatiala representationer (Jessen et al., 2000). Papagno et al. (2009) jämförde i sin studie de 

neurala processerna vid konkreta och abstrakta ord. Deras resultat pekar på att den neurala 

processningen vid abstrakta ord sker i den vänstra hemisfären, närmare bestämt den bakre 

delen  av  den  vänstra  tinninglobens  översta  vindling  och  möjligtvis  även  i  den  vänstra 

pannlobens nedersta vindling. Vid bearbetning av konkreta ord kunde även en neural aktivitet 

i höger hemisfär urskiljas, vilket stärker dual-coding-teorin. 

Den  andra  teorin,  context  availability-teorin,  hävdar  att  konkreta  ord  identifieras 

snabbare än abstrakta ord på grund av att konkreta ord har en större tillgång till kontextuell 

information. Teorin säger att abstrakt och konkret information bearbetas på olika sätt samt att 

konkreta  ord  har  mer  verbal  information  kopplad  till  sig  än  vad  abstrakta  ord  har 

(Schwanenflugel, Harnishfeger, & Stowe, 1988). 

Även Jessen et al. (2000) jämförde hjärnans aktivitet vid abstrakta och konkreta ord och 

konstaterade med hjälp av fMRI att både höger och vänster hemisfär var mer aktiva vid de 
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konkreta orden än vid de abstrakta, vilket kan tolkas som att de konkreta orden är lättare både 

tack vare att höger hemisfär ”hjälper till” och att de har mer kontext knutna till sig. Troligt är 

alltså att både dual  coding-teorin och  context availability-teorin är rimliga förklaringar till 

varför konkreta ord bearbetas snabbare och lättare än abstrakta (Jessen et al., 2000). 

3. Syfte

Syftet med föreliggande studie är att studera möjligheterna att nå fram till ord som inte finns 

med på bliss standardkarta enbart med hjälp av bliss standardkarta. 

- Vilka typer av ord är lätta respektive svåra att nå fram till med bliss standardkarta och hur 

märks det? 

- Vilka strategier hos blissaren och gissaren är mer respektive mindre effektiva för att nå 

fram till målorden?

4. Metod

4.1 Medverkande
Deltagarna var 24 vuxna kvinnor utan funktionshinder som inte kommit i kontakt med bliss 

tidigare  och  som  har  svenska  som  modersmål.  För  att  få  en  homogen  deltagargrupp, 

tillfrågades kvinnliga  studenter  från  fyra  treåriga  program  (sjuksköterskeprogrammet, 

arbetsterapeutprogrammet,  sjukgymnastprogrammet  och  personal-  och  arbetsvetenskaps-

programmet) vid samma universitet i  åldrarna 20-25 år.  Deltagarna tillfrågades via e-post, 

som skickades ut till alla klasser, utom den första terminen, på de aktuella programmen. De 

som anmälde intresse och som stämde in på kriterierna för deltagande bokades in på tid för 

testning. 

4.2 Material

Följande material  användes i  föreliggande studie:  bliss  svenska standardkarta,  tolv målord 

som inte finns med på bliss standardkarta, filmer av alla testningar, skattningsformulär med 

VA-skala och intervju. 

 Målorden tillhör tre olika ordklasser (substantiv, adjektiv och verb), har två grader av 

frekvensnivå  (vanliga  och  ovanliga)  och  två  grader  av  abstraktionsnivå  (konkreta  och 

abstrakta). I tabellen nedan (Tabell 1) visas urvalskriterier för målorden.
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Tabell 1
Urvalskriterier för målorden
Typ av målord Kriterium

Alla ska inte finnas på bliss standardkarta
ska ha ungefär samma svårighetsgrad 
ska ha ungefär samma nivå i den lexikala hierarkin 
ska inte vara sammansatta
ska inte vara egennamn
ska ha fler än en möjlig förklaring
ska inte ha mer än en betydelse 

Vanliga 

Ovanliga

Konkreta

Abstrakta

ska finnas representerade på en eller flera frekvensordlistor 
ska skattas som vanliga

ska inte vara representerade på någon frekvensordlista
ska skattas som ovanliga

ska skapa en tydlig mental bild eller annan sinnesförnimmelse

ska inte skapa en tydlig mental bild eller annan sinnesförnimmelse

Vanliga  ord  hämtades  från  flera  frekvensordlistor,  med  texter  framförallt  från  dagspress 

(Språkbanken, 2008). En frekvensordlista ger kvantitativa uppgifter om ords vanlighet i texter 

(Nationalencyklopedin,  2010).  Frekvensnivån  på  21  ord  skattades  av  90  studenter  i  en 

pilotstudie  i  form av  en  enkät.  En  del  av  orden  var  hämtade  från  frekvensordlistor  och 

förväntades att skattas som vanliga, de andra orden fanns inte med på frekvensordlistorna och 

förväntades  att  skattas  som  ovanliga.  Resultatet  från  pilotstudien  visade  att  författarnas 

indelning av orden stämde överrens med de 90 studenternas bedömning. Tolv ord valdes ut 

för att användas som målord i huvudstudien, eftersom de hade skattats som mest respektive 

minst vanliga i pilotstudien. I tabellen nedan (Tabell 2) visas de tolv målord som användes i 

huvudstudien och hur de klassificerades.

 

12



Tabell 2
Målorden och deras klassificering
Ord Ordklass Frekvensnivå Abstraktionsnivå Klassificering

Exempel Substantiv Vanligt Abstrakt SVA
Fri Adjektiv Vanligt Abstrakt AVA
Sakna Verb Vanligt Abstrakt VVA
Tragedi Substantiv Ovanligt Abstrakt SOA
Neutral Adjektiv Ovanligt Abstrakt AOA
Beundra Verb Ovanligt Abstrakt VOA
Dörr Substantiv Vanligt Konkret SVK
Svettig Adjektiv Vanligt Konkret AVK
Bygga Verb Vanligt Konkret VVK
Same Substantiv Ovanligt Konkret SOK
Prickig Adjektiv Ovanligt Konkret AOK
Mala Verb Ovanligt Konkret VOK

Klassificeringen  utgår  från  att  målorden  är  indelade  efter  ordklass,  frekvensnivå  och 

abstraktionsnivå. Ordklass visas med (S) för substantiv, (A) för adjektiv och (V) för verb. 

Frekvensnivå visas med (V) för vanligt och (O) för ovanligt. Abstraktionsnivå visas med (A) 

för abstrakt och (K) för konkret. Varje målord klassificeras således med tre bokstäver, en från 

varje variabel, det vill säga ordklass, frekvensnivå och abstraktionsnivå.

 Två filmkameror användes, en fokuserad på blisskartan och en på deltagarna, för att 

möjliggöra  analys av  både  pekningarna  och  samspelet  mellan  deltagarna.  Tidtagarur  i 

mobiltelefon användes för tidtagning under testningarna. 

Deltagarna fick fylla i ett skattningsformulär, en VA-skala, där de fick värdera ordens 

svårighetsgrad. Deltagarna fick även besvara frågor i en intervju. 

4.3 Procedur
De 24 deltagarna delades in i tolv par. Deltagarna i paren var obekanta för varandra, utom i ett 

par där de gick i samma klass. Den ena i paret skulle förklara orden för den andra, enbart med 

hjälp av Blisskartan. De deltagare som fick i uppgift att förklara orden genom att peka på 

blisskartan kommer fortsättningsvis att kallas för blissare och de som fick i uppgift att gissa 

kommer att kallas gissare. Vilken roll deltagarna fick avgjordes med hjälp av lottning.

Deltagarna fick skriftliga instruktioner (se bilaga 1 och 2) innan testningen påbörjades 

och dessa instruktioner fanns också tillgängliga för deltagarna att konsultera vid behov under 

testningen. Dessutom informerades deltagarna muntligen om att författaren som satt i rummet 

avgjorde när rätt målord sagts. Blissarna kom till undersökningsrummet 15 minuter tidigare 

än gissarna, för att få en muntlig introduktion till blisskartans struktur (se bilaga 3), och fick 

göra en eller två testomgångar med en av författarna. Deltagarna fick också genomföra en 
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eller två testomgångar tillsammans innan testningen påbörjades. En och samma författare gav 

instruktioner till alla blissare och den andra författaren gav instruktioner till alla gissare. 

De tolv orden presenterades i olika ordning för varje par, så att varje ord var på varje 

position en gång.  En av författarna satt med i rummet under testningen för att ta tid, visa 

blissaren orden, rätta till eventuella missförstånd, svara på eventuella frågor samt avgöra när 

rätt  målord  sagts  och  omedelbart  meddela  deltagarna  det.  Efter  hälften  av  orden  gavs 

deltagarna möjlighet till en kortare paus på maximalt fem minuter och författarna byttes av. 

Deltagarna fick tio minuter på sig till varje ord. Om målordet inte nåtts under denna tid 

avbröts sekvensen och gissaren fick reda på vilket ord som söktes och därefter fick deltagarna 

gå vidare till nästa ord. Tiden mättes från det att blissaren läst klart ordet som visades och vänt 

sig mot blisskartan till det att gissaren sagt målordet eller att de tio minuterna gått. Godkända 

böjningar av målordet var alla numerus och både obestämd och bestämd form för substantiv, 

alla tempus för verb samt alla komparationsböjningar och både bestämd och obestämd form 

för adjektiv. 

Efter testningen fick deltagarna, var och en för sig, fylla i ett skattningsformulär, med 

VA-skala, där de fick värdera ordens svårighetsgrad (se bilaga 4) och svara på följande öppna 

intervjufrågor: Hur upplevde du uppgiften? Har du något att säga om de olika orden? Kan du 

se något mönster i vilka ord som du upplevde som lättare och svårare?

4.4 Analysmetod
Deltagarna följde instruktionerna så pass väl att alla förklaringssekvenser bedömdes kunna 

inkluderas i analyserna.  De 144 förklaringssekvenserna (12 x 12) analyserades kvantitativt 

såväl  som kvalitativt.  Samtalen  protokollfördes  för  att  dokumentera  vilka  pekningar  som 

gjordes och vilka gissningar som sades. 

Antal par som uppnådde semantiskt fält, synonym och målord inom tio respektive fem 

minuter räknades ut. Som synonym räknades ett ord med samma eller närliggande betydelse 

som målordet. Ordet skulle också vara så nära målordet i betydelse att det i ett samtal skulle 

kunna ersätta målordet utan att förändra innebörden (exempelvis lapp för same och se upp till 

för  beundra).  Som  semantiskt  fält  räknades  besläktade  begrepp  som  hör  till  samma 

betydelsesfär (exempelvis  Norrland för  same och  förebild för  beundra). För att paret skulle 

bedömas ha uppnått synonym och semantiskt fält räknades förutom gissningar även gissarens 

summeringar  och  speglingar  som visade  att  en  gemensam förståelse  kring  målordet  hade 

uppnåtts.  Antal  pekningar,  gissningar  och  nya  symboler  per  minut  räknades  ut.  Typ  av 

gissningar analyserades med avseende på ordklass och abstraktionsnivå. Författarna bedömde 

14



gissningarnas  abstraktionsnivå  efter  samma kriterier  som för  målorden.  Typ av  pekningar 

analyserades med avseende på ordklass. Resultaten från skattningsformuläret analyserades.  

Ovanstående data analyserades med avseende på ordklass med envägs variansanalys, 

och  med  avseende  på  abstraktionsnivå  samt  frekvens  med  beroende  t-test.  Graden  av 

inlärningseffekt under testningen mättes med regressionsanalys. 

Intervjusvaren sammanställdes och kategoriserades. 

En kvalitativ analys, inspirerad av CA, genomfördes. Samtliga inspelningar studerades 

och  vissa  sekvenser  valdes  ut  för  noggrann  transkription  och  detaljerad  analys.  Vissa 

sekvenser valdes för att illustrera kvantitativa resultat gällande frekvensnivå, abstraktionsnivå 

och typ av gissningar. För analys av frekvensnivå och abstraktionsnivå valdes två sekvenser 

där enbart den aktuella variabeln skilde utdragen åt. Dessa utdrag kom från samma par för att 

möjliggöra en parvis jämförelse och minimera risken för att olika personliga strategier skulle 

påverka måtten. Andra sekvenser valdes ut för att de tydligt visade fenomen och trender som 

upptäcktes  under  den  kvalitativa  analysen  av  inspelningarna.  Dessa  fenomen  och  trender 

analyseras under rubrikerna syntaktisk prompting, syntax och turtagning.

4.5 Etiska överväganden

Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna är anonyma. Innan testningen påbörjades 

fick deltagarna skriva på en godkännandeblankett (se bilaga 5). Författarna försökte minska 

deltagarnas  eventuella  stress  och  prestationsångest  genom  att  ge  uppmuntran  och 

avdramatisera situationen. 

5. Resultat

Nedan presenteras först kvantitativa resultat, följt av resultat från deltagarnas skattning och 

intervjusvar och slutligen en kvalitativ analys. 

5.1 Kvantitativa resultat
I  följande  stycken  presenteras  vilken  påverkan  målordens  ordklass,  frekvensnivå  och 

abstraktionsnivå hade på de olika måtten. De kvantitativa resultaten kommer att diskuteras 

under diskussion.

5.1.1 Semantiskt fält

Detta mått mäter antal par som nådde rätt semantiskt fält för respektive målord. Gällande 

ordklass och frekvensnivå finns ingen signifikant skillnad för antal sekvenser där deltagarna 

nådde rätt  semantiskt  fält  inom tio eller  fem minuter.  Gällande  abstraktionsnivå  finns det 
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ingen signifikant skillnad på antal sekvenser där deltagarna nådde rätt semantiskt fält inom 

fem minuter, men det finns en signifikant skillnad för antal sekvenser där deltagarna nådde 

rätt semantiskt fält inom tio minuter (p=.012). Deltagarna nådde rätt semantiskt fält inom tio 

minuter vid fler av de konkreta orden (M=5,83 SD=0,39) än av de abstrakta orden (M=5,25 

SD=0,75). 

5.1.2 Synonym

Detta mått mäter antal par som nådde en synonym för respektive målord. Gällande ordklass 

och frekvensnivå finns ingen signifikant skillnad för antal sekvenser där deltagarna nådde en 

synonym inom tio eller fem minuter. Gällande abstraktionsnivå finns en signifikant skillnad 

för antal sekvenser där deltagarna nådde en synonym både inom tio minuter (p<.001) och 

inom fem minuter (p=.001). Deltagarna uppnådde en synonym inom tio minuter vid fler av de 

konkreta orden (M=5,42 SD=0,9) än av de abstrakta orden (M=3,67 SD=1,23). Deltagarna 

uppnådde  även  en  synonym  inom  fem  minuter  vid  fler  av  de  konkreta  orden  (M=4,5 

SD=1,24) än av de abstrakta orden (M=2,83 SD=1,19).

5.1.3 Målord

Detta mått mäter antal par som nådde rätt målord. Gällande ordklass finns ingen signifikant 

skillnad för antal  sekvenser där  deltagarna nådde rätt  målord inom tio  eller  fem minuter. 

Gällande  frekvensnivå finns en signifikant skillnad för antal sekvenser där deltagarna nådde 

målordet  både  inom  tio  minuter  (p=.015)  och  inom  fem  minuter  (p<.001).  Deltagarna 

uppnådde målordet inom tio minuter vid fler av de vanliga orden (M=4,42 SD=0,67) än av de 

ovanliga orden (M=3,25 SD=1,55). Deltagarna uppnådde målordet inom fem minuter vid fler 

av de vanliga orden (M=4,08 SD=1,08) än av de ovanliga orden (M=1,67 SD=1,23). Gällande 

abstraktionsnivå finns  en  signifikant  skillnad  för  antal  sekvenser  där  deltagarna  nådde 

målordet  både  inom  tio  minuter  (p<.001)  och  inom  fem  minuter  (p=.001).  Deltagarna 

uppnådde målordet inom tio minuter vid fler av de konkreta orden (M=5,17 SD=1,03) än av 

de abstrakta orden (M=2,67 SD=1,44). Deltagarna uppnådde målordet inom fem minuter vid 

fler av de konkreta orden (M=3,92 SD=1,38) än av de abstrakta orden (M=1,83 SD=1,03). 

Nedan (se tabell 3) finns en översikt över vilka delresultat som var signifikanta när det gäller 

antal par som nådde semantiskt fält, synonym och målord inom fem respektive tio minuter.
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Tabell 3
Antal par som nådde semantiskt fält, synonym och målord
Mått Ordklass Frekvensnivå Abstraktionsnivå

Semantiskt fält   5 min 
.                         10 min 

-
-

-
-

-
sig (p=.012)

Synonym            5 min
                          10 min

-
-

-
-

sig (p=.001)
sig (p<.001)

Målord               5 min
                          10 min

-
-

sig (p<.001)
sig (p=.015)

sig (p=.001)
sig (p<.001)

5.1.4 Pekningar per minut

Detta mått mäter antal  pekningar som blissarna gjorde per minut.  Gällande  ordklass finns 

ingen  signifikant  skillnad  för  antal  pekningar  per  minut.  Gällande  frekvensnivå finns  en 

signifikant  skillnad  mellan  antal  pekningar  per  minut  för  vanliga  och  ovanliga  målord 

(p=.015).  Vid  de  vanliga  målorden  gjordes  i  genomsnitt  10,93  pekningar  per  minut 

(SD=2,82).  Vid  de  ovanliga  målorden  gjordes  i  genomsnitt  7,37  pekningar  per  minut 

(SD=3,58). Gällande abstraktionsnivå finns en signifikant skillnad mellan antal pekningar per 

minut  för  konkreta  och  abstrakta  målord  (p=.001).  Vid  de  konkreta  målorden  gjordes  i 

genomsnitt  10,75  pekningar  per  minut  (SD=3,5).  Vid  de  abstrakta  målorden  gjordes  i 

genomsnitt 7,24 pekningar per minut (SD=1,45).

5.1.5 Symboler per minut

Detta mått  mäter antal nya symboler som blissarna använde per minut. Gällande  ordklass 

finns ingen signifikant skillnad för antal nya symboler per minut. Gällande frekvensnivå finns 

en signifikant skillnad mellan antal nya symboler per minut för vanliga och ovanliga målord 

(p<.001).  Vid  de  vanliga  målorden  användes  i  genomsnitt  6,55  nya  symboler  per  minut 

(SD=1,64).  Vid de ovanliga målorden användes i  genomsnitt  3,7 nya symboler per  minut 

(SD=1,07). Gällande abstraktionsnivå finns en signifikant skillnad mellan antal nya symboler 

per minut för konkreta och abstrakta målord (p<.001). Vid de konkreta målorden användes 

igenomsnitt 6,34 nya symboler per minut (SD=1,3). Vid de abstrakta målorden användes i 

genomsnitt 3,91 nya symboler per minut (SD=0,88). 

5.1.6 Gissningar per minut

Detta  mått  mäter  antal  gissningar  som gissarna  gjorde  per  minut.  Gällande  ordklass och 

frekvensnivå finns  ingen  signifikant  skillnad  för  antal  gissningar  per  minut.  Gällande 
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abstraktionsnivå finns en signifikant skillnad mellan antal gissningar per minut för konkreta 

och abstrakta målord (p=.006). Vid de konkreta målorden gjordes igenomsnitt 3,58 gissningar 

per minut (SD=1,96). Vid de abstrakta målorden gjordes i  genomsnitt  2,23 gissningar per 

minut (SD=1,07).

Nedan (se tabell 4) finns en översikt över vilka delresultat som var signifikanta när det gäller 

antal pekningar, nya symboler och gissningar per minut. 

Tabell 4
Antal pekningar, nya symboler och gissningar per minut
Mått Ordklass Frekvensnivå Abstraktionsnivå

Pekningar per minut - sig (p=.015) sig (p=.001) 

Symboler per minut - sig (p<.001) sig (p<.001)

Gissningar per minut - - sig (p=.006)

5.1.7 Typ av gissningar

Detta mått mäter vilken typ av gissningar som förekom under testningen. Gällande ordklass 

finns en signifikant skillnad. Totalt sett under hela testningen förekom det fler gissningar som 

var substantiv, än som var adjektiv och verb. (Detta trots att det fanns lika många målord i 

varje  ordklass.)  Varje  gissare  gjorde  i  genomsnitt  72,25  (SD=40,18)  substantiv-gissningar 

under testningen, men bara 26,33 (SD=9,64) adjektiv-gissningar och 24,17 (SD=15,98) verb-

gissningar.  Skillnaden  mellan  substantiv-gissningarna  och  övriga  gissningar  är  signifikant 

med p<.001. Gällande  abstraktionsnivå finns en signifikant skillnad mellan antal  konkreta 

gissningar per minut och antal abstrakta gissningar per minut. Deltagarna gjorde fler konkreta 

gissningar  (M=1,97  SD=2,93)  än  abstrakta  gissningar  (M=1,02  SD=1,09)  per  minut. 

Skillnaden är signifikant med p=.001. Totalt sett under hela testningen förekom fler konkreta 

gissningar  på  abstrakta  målord,  än  det  förekom abstrakta  gissningar  på  konkreta  målord. 

(Detta trots att det fanns lika många konkreta som abstrakta målord.) Varje gissare gjorde i 

genomsnitt 20,67 (SD=10,23) konkreta gissningar på abstrakta målord under testningen, men 

bara  7,75  (SD=5,26)  abstrakta  gissningar  på  konkreta  målord.  Skillnaden  mellan  antal 

konkreta gissningar på abstrakta målord och antal abstrakta gissningar på konkreta målord är 

signifikant med p<.001.
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5.1.8 Typ av pekningar

Detta mått mäter vilken typ av pekningar som förekom under testningen. Gällande ordklass  

finns ingen signifikant skillnad mellan det totala antalet pekningar på symboler ur de olika 

ordklasserna. 

5.1.9 Inlärningseffekt

Detta mått mäter huruvida målorden i slutet av testningen nåddes av fler par än målorden i 

början av testningen. Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan ordens position 

och antal par som nådde ordet på respektive position inom fem eller tio minuter. Det finns inte 

heller  något signifikant samband mellan ordens position och tiden för de ord som nåddes 

inom tio minuter.

5.1.10 Korrigering enligt Bonferroni

I föreliggande studie genomfördes många t-test. Då upprepade t-test ökar risken för slumpfel 

utfördes en korrigering enligt  Bonferroni.  Denna visade att  för frekvens, där 10 t-test  har 

genomförts, ska signifikansnivån sänkas till .005 (.05/10). För abstraktionsnivån, där 11 t-test 

har genomförts,  ska signifikansnivån sänkas till  .0045 (.05/11).  Detta resulterar i  att  vissa 

delresultat inte längre kan ses som signifikanta, medan andra fortfarande är signifikanta (se 

tabell 5). 

Tabell 5
Signifikanta resultat efter korrigering enligt Bonferroni 
Mått Ordklass Frekvensnivå Abstraktionsnivå

Semantiskt fält   5 min
                          10 min 

-
-

-
-

-
-

Synonym            5 min
                          10 min

-
-

-
-

sig (p=.001)
sig (p<.001)

Målord               5 min
                          10 min

-
-

sig (p<.001)
-

sig (p=.001)
sig (p<.001)

Pekningar per minut - - sig (p=.001) 

Symboler per minut - sig (p<.001) sig (p<.001)

Gissningar per minut - - -

Skattad svårighetsgrad - sig (p<.001) sig (p<.001)
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5.2 Deltagarnas skattning
Nedan redovisas resultat från deltagarnas skattning av målordens svårighetsgrad och resultat 

från intervjun, där deltagarna kommenterade målorden och uppgiften.

5.2.1 Skattad svårighetsgrad

Det  finns  ingen  signifikant  skillnad  mellan  hur  blissarna  och  gissarna  bedömde 

svårighetsgraden för respektive ord. Gällande  ordklass finns ingen signifikant skillnad i hur 

deltagarna  skattade  svårighetsgraden  på  målorden  ur  de  olika  ordklasserna.  Gällande 

frekvensnivå finns  en  signifikant  skillnad  mellan  hur  de  vanliga  och  ovanliga  målorden 

skattades (p<.001). Ovanliga ord (M=58 SD=11) skattades som svårare än vanliga ord (M=40 

SD=11). Gällande abstraktionsnivå finns en signifikant skillnad mellan hur de abstrakta och 

konkreta målorden skattades (p<.001). Abstrakta ord (M=65 SD=10) skattades som svårare än 

konkreta ord (M=35 SD=11). Nedan (se Tabell 6) finns en översikt över vilka delresultat som 

var signifikanta när det gäller skattad svårighetsgrad.

Tabell 6
Skattad svårighetsgrad
Mått Ordklass Frekvensnivå Abstraktionsnivå

Skattad svårighetsgrad - sig (p<.001) sig (p<.001)

5.2.2 Intervjusvar

I intervjun ställdes öppna frågor och svaren är åsikter och reflektioner som deltagarna själva 

spontant tog upp. 

Följande svar var mest förekommande: Många deltagare sa att vanliga ord var lättare 

än ovanliga. En deltagare sa till exempel att ”de ord man använder ofta var lättare”. Ett stort 

antal deltagare sa att konkreta ord var lättare än abstrakta. En deltagare sa exempelvis att 

”saker som man kan se och ta på var lättare”. Åtskilliga deltagare sa att det var svårt att byta 

spår eller komma vidare från en felaktig tolkning. Flera deltagare sa att det blev lättare när 

meningar byggdes och när funktionsord användes. Några deltagare sa att det blev lättare mot 

slutet av testningen. Detta förklarade deltagarna bland annat med att de lärde sig hitta bättre 

på kartan och att de blev mer samspelta. Vissa deltagare sa att ord som många har samma 

referenser till var lättare. Några deltagare sa att ord som de flesta lär sig i unga år var lättare. 

De deltagarna som tog upp ordklasser hade lite olika åsikter om vilka ordklasser som 

var lättare och svårare, men det vanligaste svaret var att adjektiv var svårare än substantiv och 
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verb. En deltagare sa exempelvis att ”det var svårt att beskriva beskrivande ord”. 

Ett urval av övriga svar är följande: Flera deltagare sa att de önskade att symboler för att 

markera ordklass hade funnits med på kartan. Några deltagare sa att det vid vissa ord var 

lättare att förklara hur ordet låter än innebörden. Några deltagare sa att det underlättar när 

gissaren ställer frågor och när blissaren ger bekräftelse på dessa. En blissare sa att det kan 

vara jobbigt att bli avbruten med en fråga medan hon höll på att formulera en mening. En 

annan blissare sa att det var frustrerande att få många frågor på en gång. En gissare sa att det 

underlättade när blissaren ställde ledande frågor. En annan gissare sa att det var lättare att 

förstå det övergripande budskapet än att komma på det specifika ordet. 

5.3 Kvalitativ analys
Nedan redovisas kvalitativa resultat och CA-inspirerade analyser av transkriberade sekvenser. 

De kvalitativa resultaten diskuteras här i detalj och en sammanfattande diskussion finns under 

diskussion. Utdragen under de första tre underrubrikerna (Frekvensnivå, Abstraktionsnivå och 

Typ av gissningar – ordklass) illustrerar några kvantitativa resultat. Övriga utdrag visar några 

fenomen  och  trender  som  upptäcktes  i  den  kvalitativa  analysen.  Symbolpekningar  har 

transkriberats med versaler och tal med gemener. En transkriptionsnyckel återfinns i Bilaga 6. 

Om inget annat anges under längre pauser i sekvenserna tittar blissaren på blisskartan och 

letar efter symboler, medan gissaren sitter tyst och väntar.

5.3.1 Frekvensnivå

Sekvenserna med vanliga målord skiljde sig ofta från sekvenserna med ovanliga målord. I 

sekvenserna med vanliga målord sa gissarna i regel målordet tidigare, redan bland de allra 

första gissningarna. I sekvenserna med ovanliga målord dröjde det innan gissarna sa målordet, 

även om ordets betydelse hade förklarats och verkade ha förståtts.

Utdrag 1 visar hur ett par kommer fram till det vanliga (V) ordet fri, som nås efter fem 

pekningar. Utdrag 2 visar hur långt samma par når på 22 pekningar vid det ovanliga (O) ordet 

neutral. Orden i utdrag 1 och utdrag 2 har samma ordklass (A) och abstraktionsnivå (A). Båda 

utdragen är tagna från början av sekvensen.

 

Utdrag 1, fri (AVA)
1. (12.0)
2. B: KAN/KUNNA GÖRA (1.0) VAD (.) MAN (.) VILL
3. (3.0)
4. G: fri
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Utdrag 2, neutral (AOA)
1.  (2.0)
2.  B: (hh):: (8.0) MELLAN (13.0) VILL (1.5) INTE (1.0) BESTÄMMA 
3.     (3.5) MAN (4.5) ÄR/VARA (1.0) MELLAN (16.0) CHEF (11.0) SKA 
4.     (.) ÄR/VARA (1.5) CHEF SKA ÄR/VARA ((tittar på gissaren)) 
5.     (5.0) INTE (2.0) BESTÄMMA (1.5) HOPPAS/ÖNSKA 
6.  (32.0)
7.  G: osäker
8.  (11.0)
9.  B: NEJ 
10. G: nej jag förstod det
11. ((båda ler och fnissar till))
12. (10.0)
13. B: MAN (1.5) BESTÄMMA (3.0) ATT (4.5) INTE (1.0) BESTÄMMA (1.5) 
14.    MAN (3.0) ÄR/VARA (11.0) 7 ((tittar på gissaren)) (3.0) 
15.    ((fnissar))
16. (40.0)
17. G: trots (.) trotsig 

I utdrag 1 kommer paret snabbt fram till målordet. Blissaren tänker först en stund och letar 

symboler, därefter formulerar hon en syntaktisk fras med fem symboler i tät följd (rad 2). 

Sedan slutar blissaren peka och en paus på tre sekunder följer (rad 3). Gissaren tar turen (rad 

4) och kommer sedan med sin första gissning (rad 4), som i detta fall var det sökta målordet. 

Syntax kan underlätta turtagning (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974; Zuraidah & Knowles, 

2006). Att blissarens fras (rad 2) innehåller syntaktisk struktur och kan anses avslutad efter 

det sista ordet, kan ha underlättat för gissaren att förstå att hon fick lov att ta turen. Långa 

pauser kan leda till att turen går vidare (Norrby, 2004). Pausen på rad 3 kan ha bidragit till att 

gissaren valde att ta turen i rad 4. 

I utdrag 2 används liknande strategi som i utdrag 1, det vill säga att blissaren använder 

fraser  med  syntax  och  relevanta  symboler.  Det  tar  dock  markant  längre  tid  innan  första 

gissningen kommer. Ögonkontakt kan användas för att markera turtagning (Streeck, 2009). I 

rad 4 tittar blissaren på gissaren vilket kan tolkas som ett försök till att lämna över turen eller 

en begäran om bekräftelse. Gissaren säger dock ingenting förrän i rad 7. I rad 13 nyanserar 

blissaren betydelsen utifrån gissarens gissning. Det hjälpte inte, istället följer en lång paus 

(rad 16) och sedan en felaktig gissning (rad 17). 

5.3.2 Abstraktionsnivå

Sekvenserna med konkreta målord skiljde sig ofta från sekvenserna med abstrakta målord. De 

konkreta målorden ledde ofta till en mer specifik förklaring och förståelse, medan de abstrakta 

målorden ledde till en mer diffus förklaring och förståelse.
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Utdrag 3 visar hur ett par kom fram till det konkreta (K) ordet same, som nåddes efter 

13 pekningar. Utdrag 4 visar hur långt samma par nådde på 34 pekningar vid det abstrakta (A) 

ordet  tragedi. Orden i utdrag 3 och utdrag 4 har samma ordklass (S) och frekvensnivå (O). 

Båda utdragen är tagna från början av sekvensen.

Utdrag 3, same (SOK)
1. (2.0)
2. B: PERSON (3.0) GRUPP (3.5) I/INNE (.) LAND
3. (26.5)
4. B: LÅNG (1.5) UPP I/INNE LAND GRUPP (2.0) LÅNG UPP I/INNE LAND
5. G: same

Utdrag 4, tragedi (SOA)
1. (8.0)
2. B: ONT BESVIKEN ARG 
3. (2.5)
4. G: frustrerad 
5. B: ((gör en ansats att peka men ångrar sig)) 
6. (4.0) 
7. G: sviken
8. (16.0)
9. B: UPPRÖRD LEDSEN [OBEHAGLIG
10. G:                   rädd]
11. B: NÄSTAN SAMMA SOM (8.0) TV (6.0) OBEHAGLIG (18.5) BIO/TEATER 
12.    BIO/TEATER OBEHAGLIG LEDSEN UPPRÖRD TRÅKIG BIO/TEATER
13. (87.0)
14. G: är de en känsla
15. (12.0)
16. B: HÖR IHOP MED/TILLHÖR (2.5) NÄRA/NÄSTAN (4.5) SE/TITTA 
17.    BIO/TEATER
18. G: ja::ha
19. B: DÅLIG OBEHAGLIG
20. G: usel (.) ah: ah:
21. B: UPPRÖRD ARG RÄDD OROLIG
22. G: läskit
23. B: NÄRA/NÄSTAN (2.5) [UPPRÖRD 
24. G:                     e:::]     
25. B: LEDSEN      
26. (3.0)
27. G: otäckt otäck

I  utdrag 3 kan symbolerna som blissaren använder kopplas ihop till  en samlad betydelse, 

delvis tack vare att  vissa ord har ett  syntaktiskt sammanhang (t.  ex. GRUPP LÅNG UPP 

I/INNE LAND) och delvis tack vare att orden är olika och hämtade ur olika ordklasser. I rad 2 

är det uppenbart att det handlar om en person som tillhör en grupp i ett land och i rad 4 

utvecklar blissaren betydelsen med att gruppen befinner sig långt upp i landet. Den samlade 
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betydelsen är tämligen specifik och gissaren säger målordet relativt snart (rad 5). 

I utdrag 4 kan symbolerna i exempelvis rad 2 och 9 ge många olika associationer. 

Symbolerna är en uppräkning av flera jämbördiga ord. De flesta symbolerna är lika varandra 

gällande  semantiskt  fält  och  tillhör  samma ordklass.  De flesta  symboler  är  adjektiv  som 

beskriver känslor och de flesta gissningar är också adjektiv som beskriver känslor. Blissaren 

försöker  kanske  ge  alla  känslo-ord  ett  sammanhang genom att  peka  på  TV i  rad  11  och 

BIO/TEATER i rad 11, 12 och 17. Det är möjligt att hon då tänker på målordet tragedi som en 

teatergenre,  men  gissaren  verkar  inte  göra  den  kopplingen.  Efter  en  lång  paus  i  rad  13 

kommer en fråga från gissaren i rad 14 (”är de en känsla”), vilket tyder på att gissaren har en 

vag uppfattning av målordet. Majoriteten av pekningarna som gjorts innan denna fråga har 

varit känslor vilket kan förklara varför gissaren tror att målordet är känsla och en synonym till 

de  pekningar  som gjorts.  Frågan  följs  av  en  paus  (rad  15)  och  sedan  (rad  16-17)  pekar 

blissaren på HÖR IHOP MED/TILLHÖR och NÄRA/NÄSTAN och därefter SE/TITTA BIO/

TEATER. Kanske ville blissaren säga att gissaren är på rätt spår eller så syftar hon på att 

”känsla” hör ihop med BIO/TEATER på något sätt. Under resten av utdraget fortsätter paret 

använda känslorelaterade ord och lyckas inte nå målordet eller en synonym.

5.3.3 Typ av gissningar – ordklass

Som nämnts i de kvantitativa resultaten, var gissningarna oftast substantiv oavsett målordets 

ordklass. Blissarna använde olika strategier för att ange målordets ordklass. Dessa strategier 

ledde inte alltid till att gissaren gjorde gissningar i rätt ordklass, inte ens när det var uppenbart 

att gissaren hade förstått vilken ordklass målordet hade.

Utdrag 5 är taget en bit in i en sekvens där blissaren förklarar målordet mala, ett verb 

(V) som är ovanligt (O) och konkret (K). 

Utdrag 5, mala (VOK)
1. B: ATT =
2. G: okej att
3. B: GÖRA
4. G: göra (.) mjöl (1.0) man är bagare (2.0) är det ett adjektiv
5.    (2.0) beskriver alltså ºtänker jag dåº 
6. B: NEJ
7. G: nej (0.5) [ett su-
8. B:            HAR SKETT]
9. G: har skett (.) [fö:rut
10. B:                SKER] SKA 
11. G: jaha där står det verb (1.0) det sker eller ska ske 
12. B: ATT (1.5) GÖRA
13. G: att göra (2.0) bröd (3.0) bagare
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14. (1.0)
15. B: TRASIG
16. G: ºtrasigº trasiga frön (2.0) mm
17. B: BONDGÅRD 
18. G: på en bondgård finns, (.) är det en ingrediens

Deltagarna kommer överens om vilken ordklass (verb) som målordet tillhör (rad 11). Ändå är 

efterföljande  gissningar,  bagare  (rad  13)  och  ingrediens  (rad  18)  ur  en  annan  ordklass 

(substantiv). Här räcker således inte inringningen av målordets ordklass till för att nå fram till 

målordet eller ens en gissning ur samma ordklass som målordet.      

5.3.5 Syntaktisk prompting

Enligt Lerner (2004) kan personer använda ett enstaka ord för att prompta föregående talare 

till att formulera en fortsättning på sitt yttrande utifrån det ordet. Nedan kallas detta fenomen 

syntaktisk prompting. Syntaktisk prompting var en strategi som vissa blissare ibland använde 

för att förmedla målordets ordklass. 

Utdrag 6, där målordet är mala, som är ett verb (V) som är ovanligt (O) och konkret 

(K), är ett exempel på när blissaren använder syntaktisk prompting. 

Utdrag 6, mala (VOK)
1.  (10.0)
2.  B: FRÖ
3.  (2.0)
4.  G: mm
5.  B: BONDGÅRD
6.  (2.0)
7.  G: vete (.) råg
8.  (1.0)
9.  B: JA
10. G: eh::
11. B: SKA
12. (1.0)
13. G: ska: (0.5) [skörda
14. B:             BULLE] 
15. (1.5)
16. G: ska baka
17. B: NÄSTAN SAMMA SOM
18. G: ska mala

I utdrag 6 använder blissaren symbolen FRÖ (rad 2) som är nära knuten till målordet  mala 

och följs av en bekräftelse från gissaren (rad 3). Tillsammans med symbolen BONDGÅRD 

(rad 5) verkar detta leda gissaren till rätt semantiska fält, eftersom hon gissar på vete och råg 

(rad 7), som är sädeslag som går att mala. Blissaren bekräftar att en gemensam förståelse av 
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symbolerna har uppnåtts genom att peka på JA (rad 9). Sedan pekar blissaren på SKA (rad 11) 

och det bekräftas av gissaren i form av en återanvändning av ordet ska (rad 13). Sedan gissar 

blissaren på några relevanta verb (rad 13 och 16) och snart når paret målordet (rad 18).

SKA är ett ord som tillhör den typ av ord som enligt Lerner (2004) kan användas för 

att få samtalspartnern att formulera ett yttrande i en viss form. I utdrag 8 verkar ordet SKA 

fungera som en syntaktisk promting, eftersom gissaren återanvänder ordet SKA och sedan 

formulerar  fraser  utifrån  det  tre  gånger  (rad  13,  16  och  18).  Första  gången  gissaren 

återanvänder  ordet  SKA förlänger  hon  fonemet  /a/  (rad  13),  vilket  kan  tyda  på  att  hon 

funderar och planerar att formlera en fortsättning på frasen. Att förlänga ljud kan också vara 

ett sätt att hålla kvar turen (Norrby, 2004) och att gissaren gör det kan vara ett tecken på att 

hon vill ha kvar turen.

Att peka på symbolen SKA och prompta fram gissningar i verb-form är i detta fall 

effektivt för att berätta vilken ordklass målordet har. Blissaren pekar på SKA (rad 11) och 

nästan direkt efter (rad 13) kommer gissaren med en gissning i rätt form (skörda). 

Även i andra sekvenser var det framgångsrikt att peka på SKA för att få gissaren att 

gissa på ett verb. En liknande strategi för att få gissaren att gissa på ett adjektiv var att peka på 

ÄR/VARA. Båda dessa strategier kan ses som exempel på syntaktisk prompting.

En annan strategi för att förmedla målordets ordklass var att ringa in alla symboler i en 

viss ordklass, till exempel alla verb eller adjektiv. Denna strategi ledde dock till gissningar ur 

rätt ordklass i färre sekvenser jämfört med då syntaktisk prompting användes. 

5.3.4 Syntax

Blissarna  använde syntax  i  varierande grad under  testningarna.  Ibland lyckades  de bygga 

avancerade  och  grammatiskt  korrekta  fraser,  men  ofta  var  syntaxen  frånvarande  eller 

fragmentarisk.  Ofta  kunde  gissarna  tolka  pekningarna  även  utan  hjälp  av  syntax,  men 

kommunikationen verkade vara mer effektiv i de sekvenser där blissaren använde syntax. I 

flera sekvenser där blissarna använde syntax förstod gissarna omedelbart vilket målordet var. 

I vissa sekvenser där blissarna inte använde syntax fick gissarna bara en vag uppfattning om 

målordets betydelse. Även när syntaxen var rudimentär verkade den vara till hjälp. Tidigare 

forskning tyder också på att syntax påverkar förståeligheten positivt (Bishop, 1999; Heeschen 

&  Schegloff,  1999;  Håkansson  & Hansson,  2008;  Leonard,  2000;  Lund  & Light,  2003; 

Sutton, Gallagher, Morford & Shahnaz, 2002; Sutton, Soto, & Blockberger, 2002).

Utdrag  7,  där  målordet  är  beundra,  som är  ett  verb  (V) som är  ovanligt  (O) och 

abstrakt  (A), är  ett  exempel  på  när  blissaren  använder  syntax  och  funktionsord.  I  den 
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sekvensen nås målordet efter fem pekningar. Utdrag 8, där målordet också är beundra, är ett 

exempel på när blissaren inte använder syntax. Utdrag 9, där målordet är  bygga, som är ett 

verb  (V) som är  vanligt  (V) och  konkret  (K),  är  ett  exempel  på  rudimentär  syntax.  Alla 

utdragen är tagna från början av sekvensen. 

Utdrag 7, beundra (VOA)
1.  (4.0)
2.  B: SE/TITTA 
3.  G: se 
4.  B: UPP 
5.  G: upp
6.  (1.0)
7.  B: TILL 
8.  G: °till° 
9.  B: PERSON 
10. G: person (.) e:::m å va heter de (.) gud (.) en +förebild+ idol 
11. B: NÄSTAN SAMMA SOM 
12. G: ö:::n (.) en (1.5) beundrar 

Utdrag 8, beundra (VOA)
1. (16.0)
2. G: svårt sista ord kanske (.) eller
3. B: m:::
4. (24.0)
5. G: (mt)(6.0) °jaha°
6. (12.0)
7. B: FIN/VACKER
8. G: fin (.) vacker
9. B: INTRESSANT
10. G: intressant +kär+ man är kär (.) nej
11. B: NEJ NEJ
12. G: nej (.) fin å intressant snygg (2.0) nej
13. B: KANSKE
14. G: kanske (.) fin (.) fin å [vacker = 
15. B:                           KLOK]  
16. G: intressant å klok smart
17. B: JA
18. G: ja smart (.) ehm allmänbildad

Utdrag 9, bygga (VVK)
1. (14.5)
2. B: VILL
3. (2.5)
4. G: vilja (2.5) e::: framtid
5. (8.0)
6. B: HUS
7. G: köpa hus (.) ehm bygga hus

I  utdrag 7 utgör  de 4 första  pekningarna (rad 2,  4,  7 och 9) en fras med syntax.  Frasen 

SE/TITTA UPP TILL i utdrag 5 är synonym till målordet  beundra och tillhör även samma 
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ordklass (verb) som målordet, vilket kan ha underlättat. Målordet nås efter tre gissningar på 

rad 12.

I  utdrag 8 bildar  innehållsorden (rad 7,  9  och 15)  som blissaren  pekar  på inte  en 

fullständig syntaktisk fras. De tillhör samma ordklass och är en uppräkning av egenskaper. 

Orden FIN/VACKER, INTRESSANT och KLOK är relevanta för att beundra, men kan också 

ge många andra associationer. I utdrag 6 är de flesta gissningar (rad 12, 16 och 18) ord med 

snarlik betydelse och samma ordklass som symbolerna som blissaren pekar på, det vill säga 

positiva egenskaper som kan göra att man beundrar en person.

I utdrag 9 ser vi en telegramliknande syntax som tycks fungera. Blissaren pekar bara 

på VILL (rad 2) och HUS (rad 6), men gissaren kan ändå få ut något av orden och når snabbt 

målordet (rad 7). De två orden VILL och HUS tillhör olika ordklasser och har olika roller i en 

sats, vilket kan locka gissaren till att försöka formulera en fras med de orden. Det är möjligt 

att gissaren tolkade pausen i rad 5 som att det borde finnas ett annat ord mellan orden VILL 

och HUS, exempelvis köpa eller bygga som hon gissar på i rad 7. Detta skulle då kunna ses 

som ett exempel på syntaktisk prompting.

Utdrag 9 är som ett mellanting mellan syntaxen i utdrag 7 och de lösryckta orden i 

utdrag  8.  Det  skulle  kunna  vara  så  att  den  rudimentära  syntaxen  som  finns  i  utdrag  9 

underlättar  förståelsen.  Enligt  Auer  (2009)  kan  syntax  i  samtal  minimeras  utan  att  det 

påverkar förståeligheten.

5.3.6 Samtalsmönster

I de olika paren förekom olika turtagningsmönster och i vissa par var gissaren mer aktiv och i 

andra par mer passiv.

Utdrag 10, där målordet är sakna, som är ett verb (V) som är vanligt (V) och abstrakt 

(A),  är  ett  exempel  på  när  gissaren  bekräftar  blissarens  pekningar  och  gissar  utifrån 

symbolernas betydelse. Utdrag 11, där målordet är fri, som är ett adjektiv (A) som är vanligt 

(V) och abstrakt (A), är ett exempel på när gissaren ställer många frågor.

Utdrag 10, sakna (VVA)
1. B: e::: MAMMA 
2. G: mamma
3. B: DÖD
4. G: dör
5. B: JAG
6. G: jag
7. (3.0)
8. B: LEDSEN
9. G: ledsen (0.5) upprörd (1.0) är det nåt utav dom du (.) att du 
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10.    är (.) att [du har =
11. B:       JA] 
12. G: en känsla (att du kan) du [sörjer
13. B:                            JA JA]
14. G: ja (.) du sörjer (1.0) gråter (2.5) e:::m (2.0) du saknar 
15.    henne
16. B: JA

Utdrag 11, fri (AVA)
1. G: ehm (.) okej det är nånting som man är som människa kan man
2.    vara det 
3. B: JA
4. G: är man det ofta
5. (1.5)
6. B: JAG VET INTE
7. G: kan vara
8. B: JA
9. G: det beror lite på vem man är kanske
10. B: JA 
11. (1.5)
12. G: eh (3.0) ehm: 
13. (4.0)
14. B: ÖPPEN
15. G: öppen (.) är man de om man som är en öppen person då kanske
16.    man är det är det vanligare att man är det då
17. B: NEJ

I  början av utdrag 10 upprepar  och bekräftar  gissaren blissarens pekningar.  Efter  en fras, 

”MAMMA DÖD JAG LEDSEN”, kommer en gissning (rad 9), som är kopplad till frasens 

samlade betydelse. Sedan ställer gissaren en fråga (rad 9) och kommer med några gissningar 

(rad 12 och 14), som bekräftas av blissaren (rad 11, 13 och 16). Målordet nås i rad 15.

Det är först i rad 9, när frasen ”MAMMA DÖD JAG LEDSEN” skulle kunna tolkas 

som  avslutad,  som  gissaren  börjar  gissa.  Syntaxen  i  blissarens  fras  kan  ha  underlättat 

turtagingen, eftersom syntax kan användas för att signalera turtagning (Sachs, Schegloff & 

Jefferson, 1974; Zuraidah & Knowles, 2006). 

Jämfört med talande personer är personer som använder AKK ofta mer passiva och får 

oftare svara på frågor (Clarke & Kirton, 2003;  DeCoste, 1997; Heister Trygg et al., 1998; 

Müller & Soto, 2002) som kan komma flera i rad (Heister Trygg et al., 1998) och leda till ja- 

eller nej-svar (Clarke & Kirton, 2003; Heister Trygg et al., 1998). I utdrag 11 ställer gissaren 

många frågor (1-2, 4, 7, 9, 15 och 16) som besvaras av blissaren (rad 3, 6, 8, 10 och 17). De 

flesta frågor bygger inte på information som blissaren självständigt bidragit med utan på vad 

som kommit fram när gissaren ställt frågor som blissaren svarat på. Gissaren utgår alltså inte 

från vad blissaren, som vet vilket målordet är, har att säga om ordet, utan försöker ta reda på 

saker genom att ställa frågor om saker som hon tror kan vara relevanta. 
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I utdrag 11 består blissarens turer till allra största delen av respons på gissarens frågor. 

Talande personer brukar dominera samtal mellan talande personer och personer som använder 

AKK (Beukelman & Mirenda, 2005) vilket kan bero på att personer som använder AKK kan 

ha svårt att hinna ta turen (Hemsley, Balandin & Togher, 2008). 

Dessa två utdrag är exempel på två olika samtalsmönster. I utdrag 10 väntar gissaren 

med att gissa tills blissaren avslutat en fras. I utdrag 11 ställer gissaren många frågor och 

blissarens roll  blir  framförallt  att  svara på frågorna.  Generellt  under  alla testningar  nådde 

deltagarna semantiskt fält,  synonym och målord snabbare i de sekvenser när gissaren gav 

blissaren tid att avsluta sina fraser än i de sekvenserna när gissaren ställde många frågor. 

6. Diskussion

6.1 Resultatdiskussion
Här  diskuteras  både  kvantitativa  och  kvalitativa  resultat  utifrån  de  variabler  (ordklass, 

frekvensnivå och abstraktionsnivå) som studien utgått ifrån och de kommunikativa strategier, 

fenomen och trender som studerats i den kvalitativa analysen.

6.1.1 Ordklass

Tidigare forskning talar för att ord som tillhör olika ordklasser bearbetas av olika delar av 

hjärnbarken (Berlingeri et al., 2008; Saffran & Sholl, 1999) och kan påverkas mycket olika 

vid hjärnskador och afasi (Crepaldi et al., 2006; Druks, 2002; Luzzatti et al., 2006; Mätzig et 

al., 2009; Obler & Gjerlow, 1999). Ord ur olika ordklasser antas också vara organiserade på 

olika sätt och verb sägs vara svårare än substantiv eftersom verb är styrda av syntaktiska 

begränsningar (Aitchison, 2003; Mätzig et al., 2009), har en lösare semantisk organisation och 

är mindre bildliga än substantiv (Mätzig et al., 2009). Sammantaget skulle detta kunna leda 

till antagandet att ord ur olika ordklasser har olika svårighetsgrad. I den här studien har dock 

inga signifikanta skillnader mellan målorden beroende på deras ordklass funnits.  Målordets 

ordklass spelade inte någon roll för antalet pekningar, symboler och gissningar per minut. 

Målordets ordklass spelade inte heller någon roll för hur många par som nådde semantiskt 

fält,  synonym  och  målord.  Inte  heller  deltagarnas  skattade  svårighetsgrad  på  de  olika 

målorden påverkades av vilken ordklass målorden tillhör. 

Att deltagarna i intervjun hade olika åsikter kring vilken ordklass som var lättare eller 

svårare stämmer överrens med det faktum att inga signifikanta skillnader mellan målorden 

med olika ordklass kunde finnas med hjälp av de kvantitativa måtten.  Att  vissa deltagare 
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upplevde  att  substantiv  var  lättast  och  att  andra  tyckte  att  verb  var  lättast  kan  sannolikt 

förklaras med individuella faktorer.

Tidigare forskning (Aitchison, 2003) tyder på att ord ur samma ordklass är mycket tätt 

knutna till varandra, vilket kan ses i associationsuppgifter, där det är vanligast att svara med 

ett  ord  ur  samma  ordklass.  Uppgiften  i  den  här  studien  kan  sägas  vara  en  typ  av 

associationsuppgift,  där gissaren ska associera de symboler som blissaren pekar på till  det 

sökta målordet. I många sekvenser är gissningarna av samma ordklass som symbolerna som 

blissaren använt, vilket stämmer överrens med teorin att ord ur samma ordklass är tätt knutna 

till varandra.

 Ett ordförråd innehåller i regel fler substantiv än adjektiv och verb. Substantiv sägs 

också vara relativt fria från syntaktiska begränsningar och därför mer lättillgängliga än ord ur 

vissa andra ordklasser (Aitchison, 2003; Mätzig et al, 2009). Detta är möjliga förklaringar till 

varför  de  flesta  gissningarna  i  studien  var  substantiv.  Med  tanke  på  att  människor  ofta 

associerar till ord inom samma ordklass (Aitchison, 2003) och att många gissningar tillhörde 

samma ordklass som de symboler som användes, skulle en annan tänkbar förklaring kunna 

vara om de flesta symboler som användes var substantiv. Så var dock inte fallet; det finns 

ingen signifikant skillnad på hur ofta symboler ur de olika ordklasserna användes. Trenden att 

de flesta gissningar i studien är substantiv, oavsett målordets ordklasstillhörighet, blir särskilt 

tydlig i vissa sekvenser, där deltagarna har kommit överens om att målordet är exempelvis ett 

verb och efterföljande gissningar ändå är substantiv. Även om gissaren i de fallen alltså vet att 

hon ska gissa på verb, är det substantiv som hon kommer att tänka på, vilket tyder på att 

substantiv verkligen är mest lättillgängliga i vårt mentala lexikon (Aitchison, 2003; Mätzig et 

al., 2009).

Både syntaktiska, semantiska och fonologiska ledtrådar kan underlätta benämning av 

ord (Radermacher et al., 2005). Den syntaktiska, semantiska och fonologiska informationen 

om ett ord anses vara oberoende av varandra och en person kan ha tillgång till en typ av 

information  men  inte  de  andra  (Caramazza  &  Alfonso,  1997).  Detta kan  förklara varför 

deltagarna i  den här studien ofta behövde förklara både målordets semantiska egenskaper, 

betydelsen, och målordets syntaktiska egenskaper, som ordklass.

Att  deltagarna  kom överens  om ordklass  i  början  av  sekvensen  verkade  inte  vara 

värdefullt, eftersom gissaren ändå kunde glömma bort den informationen till dess att, efter en 

lång förklaringssekvens, gissningen kom. Däremot kunde det vara bra att kunna ange ordklass 

i slutet av sekvensen, när deltagarna hade kommit överrens om betydelsen, för att få fram rätt 

ordform. I intervjun tog några deltagare upp att  de önskade att  det  hade funnits  särskilda 
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symboler på blisskartan för att markera målodets ordklass. Även om ordklassernas namn inte 

finns med på kartan lyckades deltagarna ändå visa målordets ordklass med hjälp av flera olika 

strategier.  En  strategi,  som i  föreliggande  studie  inte  fungerade  så  bra,  var  när  blissarna 

ringade in alla verb eller adjektiv på kartan. Gissarna hade ofta svårt att förstå den ledtråden, 

vilket  kan  bero  på  att  de  inte  fått  någon  introduktion  till  blisskartans  struktur  och  i  den 

bemärkelsen var naiva samtalspartners. En annan strategi, som visade sig vara framgångsrik i 

flera  sekvenser,  var  när  blissarna  promptade  gissarna  syntaktiskt  genom  att  peka  på 

exempelvis  SKA för  att  få  fram gissningar  i  verbform och  ÄR/VARA för  adjektivform. 

Genom att använda enstaka ord, ofta funktionsord, kan en talare få en annan talare att fortsätta 

på en fras enligt en bestämd syntaktisk form (Lerner, 2004), vilket kan vara det som blissarna 

gjorde när de pekade på SKA och ÄR/VARA. I samtal kan det förekomma att talare fortsätter 

på en annan talares syntaktiska enheter och detta kan bidra till att stärka solidariteten mellan 

samtalspartnerna (Bockgård, 2004). Gissarna som fortsatte på blissarnas påbörjade fraser kan 

ha gjort det för att det är något som talare ibland gör för att visa välvilja. Att de gjorde det kan 

ha påverkat deltagarnas interaktion positivt. 

6.1.2 Frekvensnivå

Utifrån tidigare forskning (Carroll, 1999; Hulme et al., 1997; Melin, 2004; Stuart & Hulme, 

2000) förväntades de vanliga orden vara lättare att nå än de ovanliga orden. Detta stämde på 

vissa av studiens mått, men inte på alla. Målordets frekvensnivå påverkade inte hur många par 

som nådde rätt semantiska fält och en synonym, men däremot hur många par som nådde rätt 

målord. Detta tyder på att ett ords frekvensnivå påverkar hur snabbt vi kommer på rätt ord, 

men inte hur väl vi förstår dess betydelse. Att de ovanliga målorden var svårare att nå, kan 

förklaras med att ovanliga ord aktiveras långsammare (Carroll, 1999), har mindre utrymme i 

långtidsminnet (Hulme et al., 1997) och har färre och svagare associationer knutna till sig 

(Stuart & Hulme, 2000)  än vanliga ord. Detta skulle kunna förklara varför gissarna i vissa 

sekvenser inte kom på de ovanliga målorden trots vad som av författarna bedömdes vara en 

god förklaring och varför vanliga målord nåddes snabbare. 

Målordets frekvensnivå påverkade hur många nya symboler som användes per minut. 

Detta kan dock bero på att de ovanliga orden tog längre tid att nå och att blissaren därmed i 

slutet  av  sekvensen  hade  hunnit  peka  på  många  av  de  relevanta  symboler  som finns  på 

blisskartan och därför hade svårt att hitta fler lämpliga symboler. 

Deltagarna själva skattade de ovanliga målorden som svårare än de vanliga målorden i 

enkäten.  Det  som de grundade denna skattning  på var  antagligen att  det  vid de ovanliga 
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målorden tog lång tid att nå målordet, eftersom det inte var någon skillnad mellan vanliga och 

ovanliga ord gällande tiden det tog att nå semantiskt fält och synonym.

I intervjun tog många deltagare själva upp att de tyckte att målorden som de upplevde 

används ofta var lättare än de målord som de upplevde används sällan. Detta stämmer överens 

med antagandet att målordets frekvensnivå har en betydelse för dess svårighetsgrad (Carroll, 

1999; Hulme et al., 1997; Melin, 2004; Stuart & Hulme, 2000).

Enligt Carroll (1999) påverkar ordfrekvens endast bearbetningen av innehållsord, inte 

funktionsord. Målorden i den här studien var innehållsord (substantiv, adjektiv och verb). Om 

målorden istället hade varit funktionsord är det möjligt att de skillnader som funnits i den här 

studien inte skulle ha existerat.

6.1.3 Abstraktionsnivå

I  föreliggande  studie  finns  flera  skillnader  mellan  konkreta  och  abstrakta  målord. 

Abstraktionsnivå påverkade hur många par som nådde synonym och målord, på så vis att 

konkreta orden nåddes av fler par. I många sekvenser med konkreta målord hittade blissarna 

snabbt vad som är karaktäristiskt för ordet och gissarna sa målordet tidigt. I många sekvenser 

med abstrakta målord hade blissarna svårare att förmedla en tydlig bild av ordets betydelse till 

gissarna,  som  ibland  kunde  visa  sin  osäkerhet  genom  att  ställa  trevande  frågor.  Dessa 

skillander skulle kunna förklaras med hjälp av tidigare forskning (Ahlsén, 2006; Jessen et al., 

2000; Kiehl et al., 1999; Tolentino & Tokowicz, 2009; Walker & Hulme, 1999) som indikerar 

att abstrakta ord är svårare att aktivera och bearbeta än konkreta ord, vilket kan förklaras med 

the  concreteness  effect  (Doest  &  Semin,  2005;  Jessen  et  al.,  2000;  Kiehl  et  al.,  1999; 

Tolentino & Tokowicz, 2009). Denna effekt kan i sin tur bero på att båda hemisfärerna är 

aktivt bidragande till bearbetningen av konkreta ord, medan abstrakta ord enbart bearbetas av 

vänster hemisfär (Jessen et al., 2000; Papagno et al., 2009; Paivio, 1979), att konkreta ord har 

en större tillgång till kontextuell support (Schwanenflugel et al., 1988) och att  konkreta ord 

har fler särdrag kopplade till sig än vad abstrakta ord har (Walker & Hulme, 1999). 

Målordets  abstraktionsnivå påverkade hur många pekningar som gjordes per minut 

och hur många nya symboler som användes per minut. Vid de abstrakta målorden gjordes 

färre pekningar per minut och färre nya symboler användes per minut, jämfört med vid de 

konkreta målorden.  Detta kan bero på att  de abstrakta  orden tog längre tid att  nå och att 

blissaren därmed i slutet av sekvensen hade hunnit peka på många av de relevanta symboler 

som finns på blisskartan och därför hade svårt att hitta fler lämpliga symboler. Det skulle 

också kunna bero på att konkreta ord har fler särdrag kopplade till sig än vad abstrakta ord har 

33



(Walker & Hulme, 1999) och att  det  därför var lättare att  hitta lämpliga symboler för att 

förklara de konkreta orden.

Gissningarna bestod mest av konkreta ord, oavsett målordets abstraktionsnivå. Detta 

kan förklaras med att konkreta ord är lättare än abstrakta ord att mobilisera, minnas och återge 

(Ahlsén, 2006; Jessen et al., 2000; Kiehl et al., 1999; Tolentino & Tokowicz, 2009; Walker & 

Hulme, 1999). Det är vanligare att ersätta ett ord som man inte kan nå med ett konkret ord än 

med ett abstrakt ord (Ahlsén, 2006), vilket stämmer överrens med att de flesta gissningar var 

konkreta. Att gissa vilket ord någon annan försöker förklara är en uppgift som har många 

likheter med att själv försöka komma på ett visst ord. I båda fallen kan man utgå från vissa 

syntaktiska,  semantiska  och  fonologiska  egenskaper  hos  ordet,  men  man  har  inte  alltid 

tillgång till alla aspekter av ordet samtidigt (Caramazza & Alfonso, 1997).

Målordens abstraktionsnivå spelade stor roll för hur svåra deltagarna tyckte att orden 

var. I enkäten skattades abstrakta målord som mycket svårare än konkreta målord. I intervjun 

tog  många deltagare upp att  de konkreta  målorden var  lättare  än  de abstrakta.  Detta  kan 

innebära att  the concreteness effect (Doest & Semin, 2005;  Jessen et al., 2000; Kiehl et al., 

1999; Tolentino & Tokowicz, 2009), är så tydlig att den noterades av deltagarna i föreliggande 

studie, trots att de inte gjorde några formella mätningar.

6.1.4 Inlärningseffekt

En lång inlärningsperiod krävs för att lära sig behärska ett AKK (Heister Trygg et al., 1998). I 

den här studien fanns ingen inlärningseffekt under testningarna. Det fanns alltså inget signifikant 

samband mellan ordens position under testningarna och hur snabbt paren nådde målordet. 

I intervjun tog flera deltagare upp att de upplevde en inlärningseffekt under testningen, 

det vill säga att de exempelvis uppgav att de lärde sig hitta bättre på kartan och blev mer 

samspelta. Även om denna förändring inte är signifikant på gruppnivå, kan den ha existerat i 

de par där deltagarna upplevde en inlärningseffekt. Denna skulle i så fall kunna förklaras med 

att blissaren under testningens gång lärt sig vilka symboler som finns på kartan och var de 

sitter och att deltagarna lärt sig förstå varandras strategier. Den upplevda förbättringen skulle 

också  kunna  förklaras  med  att  deltagarna  under  testningens  gång  blev  mer  bekanta  med 

varandra  och  med  situationen  och  att  de  sista  sekvenserna  därför  upplevdes  som mindre 

stressfyllda och därmed trevligare, lättare och snabbare än de första sekvenserna. 

6.1.5 Syntax

Vid benämning av ord kan såväl semantiska, fonologiska och/eller syntaktiska ledtrådar vara 

till hjälp (Abel et al., 2005). Bristfällig syntax kan försämra förståeligheten (Bishop, 1999; 
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Heeschen & Schegloff, 1999; Håkansson & Hansson, 2008; Leonard, 2000) och bristfällig 

syntax i yttranden där AKK används kan leda till missförstånd (Lund & Light, 2003; Sutton, 

Gallagher, Morford & Shahnaz, 2002; Sutton, Soto, & Blockberger, 2002). 

Enligt  Lund  & Light  (2003)  är  en  fras  som har  korrekt  syntax,  funktionsord  och 

böjningar  tydligare  och  leder  mer  sällan  till  missförstånd.  Deltagarna  i  den  här  studien 

verkade  ha  en  liknande  uppfattning  eftersom många  deltagare  i  intervjun  tog  upp att  de 

upplevde att det gick lättare när blissaren använde funktionsord och byggde meningar. 

Personer  som  talar  har  tillgång  till  prosodi,  som  kan  vara  ett  sätt  att  förtydliga 

yttranden  (Zuraidah  &  Knowles,  2006)  och  kompensera  för  bristfällig  syntax  (Beeke, 

Wilkinson & Maxim, 2009). Personer som använder AKK har inte samma möjligheter att 

använda prosodi, vilket skulle kunna bidra till att en bristfällig syntax i AKK lätt kan leda till 

missförstånd.

Blissarna använde syntax i varierande grad. Att syntaxen ofta var frånvarande eller 

fragmentarisk kan givetvis  bero  på  att  deltagarna  var  obekanta  med bliss.  En bidragande 

faktor skulle också kunna vara att personer som använder grafiskt AKK (även när de till fullo 

behärskar sitt AKK) tenderar att producera korta yttranden (Binger & Light, 2008; Hemsley, 

Balandin & Togher, 2008) i relation till deras språkliga förmåga (Binger & Light, 2008). Detta 

kan bero på att de vill hinna ta turen och upprätthålla interaktionen (Hemsley, Balandin & 

Togher, 2008). Det kan också förklaras med att personer som använder AKK ofta prioriterar 

kommunikationshastighet framför korrekt syntax och därför ofta producerar telegramliknande 

yttranden (Lund & Light, 2003). 

Ofta kunde gissarna tolka pekningarna bra även utan syntax. Blissande kan betraktas 

som ett mellanting mellan tal- och skriftspråk, eftersom det sker i interaktion men budskapet 

tolkas visuellt. Att blissande har vissa delar gemensamt med talspråk kan förklara att många 

pekningar kunde tolkas utan syntax, eftersom syntaxen i talspråk ofta är mindre komplex utan 

att  förståeligheten  försämras  (Auer,  2009).  En  annan  förklaring  till  att  vissa 

symbolkombinationer med lösryckta ord och okonventionell  ordföljd ändå förstods, skulle 

kunna  vara  att  gissarna  i  de  sekvenserna  baserade  sin  tolkning  på  ordpar,  det  vill  säga 

kopplade ihop de symboler som presenterades angränsande till varandra (Sutton, Gallagher, 

Morford och Shahnaz, 2002).

Tidigare forskning tyder på att användning av korrekt syntax påverkar förståeligheten 

positivt (Bishop, 1999; Heeschen & Schegloff, 1999; Håkansson & Hansson, 2008; Leonard, 

2000;  Lund & Light, 2003; Sutton, Gallagher, Morford & Shahnaz, 2002; Sutton, Soto, & 

Blockberger,  2002),  vilket  stämmer  överens  med  föreliggande  studies  kvalitativa  resultat. 
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Utifrån den kvalitativa analysen dras slutsatsen att  kommunikationen verkar ha blivit  mer 

effektiv när blissarna använde ord/symboler ur olika ordklasser och satte ihop dem till fraser 

med syntax. Att användning av syntax gynnade den gemensamma förståelsen märktes genom 

att  gissarna  snabbare  fick  en  tydlig  uppfattning  om målordets  betydelse  och  snabbare  sa 

målordet när blissarna använde syntax. Även en rudimentär syntax tycks ha varit till hjälp. 

Medvetet  ofullständiga fraser kunde också vara användbara,  eftersom de fungerade 

som en syntaktisk prompting och lockade gissaren att  fylla  i  eller  avsluta  meningen med 

målordet.  Detta stämmer överrens med hur Lerner (2004) och Bockgård (2004) menar att 

talare kan fortsätta på andras ofullständiga fraser. Att få en syntaktisk kontext till det sökta 

ordet ger information om ordets syntaktiska egenskaper, exempelvis dess ordklass, och kan 

underlätta benämningen (Abel et al., 2005). 

6.1.6 Samtalsmönster

Långa tystnader kan upplevas som avvikande och kan bland annat leda till att samtalsturen 

går vidare (Norrby, 2004). Under testningarna i studien uppstod pauser när blissarna letade 

efter symboler. Vissa gissare var då tysta och väntade eller bekräftade blissarens pekningar, 

medan andra gissare använde tiden till att ställa frågor. Generellt under alla sekvenser nådde 

deltagarna  semantiskt  fält,  synonym  och  målord  snabbare  i  de  sekvenser  när  gissaren 

bekräftade blissarens pekningar och gav blissaren tid att avsluta sina fraser och lämna över 

turen,  än i  de sekvenserna när gissaren ställde många frågor.  Detta stämmer med tidigare 

forskning, som visat att det kan vara bra att samtalspartnern till en person som använder AKK 

ger tillräckligt med tid så att personer som använder AKK hinner formulera sig (Beukelman & 

Mirenda, 2005; Hemsley, Balandin och Togher, 2008), bekräftar de kommunikativa initiativen 

från personen som använder AKK (Beukelman & Mirenda, 2005; Pyatak Fletcher, 1997) och 

inte ställer för många frågor (Pyatak Fletcher, 1997). 

Att det är viktigt att ge blissaren tid togs bland annat upp av en blissare som i intervjun 

sa att det var jobbigt att bli avbruten medan hon höll på att formulera en mening. Prosodi kan 

användas för att  signalera turtagning (Szczepek Reed, 2010; Zuraidah & Knowles, 2006). 

Blissarna i studien fick inte tala och hade alltså inte tillgång till prosodi, vilket kan ha lett till 

att turtagningen inte alltid var så tydlig.

Enligt  några  deltagare  i  studien  underlättade  frågor  från  gissaren  till  blissaren 

förståelsen. För att frågor ska vara till hjälp gäller det dock att frågorna inte är för många, att 

gissaren inte avbryter blissaren och att blissaren får tid att besvara frågorna (Beukelman & 

Mirenda,  2005).  Blissarna  i  studien  kunde ibland få  många frågor  på  en  gång,  vilket  en 

36



blissare i intervjun sa att hon upplevde som frustrerande.

6.1.7  Allmän diskussion

I  alla  typer  av  grafiskt  AKK är  vokabuläret  kraftigt  begränsat  jämfört  med  i  talat  språk 

(Heister Trygg et al., 1998;  Sutton, Soto, & Blockberger, 2002) och på bliss standardkarta 

finns exempelvis bara 540 symboler, som är valda för att kunna användas i alla sammanhang 

(Heister Trygg et al., 1998). Detta leder till att personer som använder bliss, som blissarna i 

föreliggande studie, ofta måste kompromissa i sitt symbolval och använda symboler som inte 

är  idealiska  för  att  förmedla  det  aktuella  budskapet.  Det  kan  vara  svårt  att  förmedla 

nyanserade betydelser när symbolerna och orden som finns är generella (Heister Trygg et al., 

1998), vilket kan förklara vissa av de svårigheter som förekom i studien.

För blissarna i  föreliggande studien kan vissa symboler  också ha känts ovana och 

konstiga att använda, eftersom symbolerna och orden på bliss standardkarta kanske inte är de 

ord som de vanligtvis väljer att använda. Deltagarna hade ju inte någon möjlighet att påverka 

kartans utformning, medan andra blissanvändare har personliga kartor (Heister Trygg et al., 

1998).

När någon ger ett ord som ledtråd till ett annat ord kommer ledtrådens semantiska, 

syntaktiska  respektive  fonologiska  representationen  aktivera  andra  ord  med  samma 

semantiska, syntaktiska respektive fonologiska egenskaper (Caramazza & Alfonso, 1997). Ju 

fler egenskaper som ledtråden har gemensamt med målordet, desto snabbare borde målordet 

aktiveras. En annan aspekt kan vara att ord som ligger närmare varandra i de semantiska 

nätverken lättare aktiverar varandra  (Carroll, 1999). Dessa teorier kan förklara varför vissa 

förklaringar  lyckades  bättre  än  andra  i  föreliggande  studie.  Att  vissa  förklaringar  som 

blissarna  använde  inte  ledde  fram  till  målorden,  kan  också  ha  berott  på  att  just  de 

associationerna inte var så frekventa hos gissarna och därmed mer svårtillgängliga (Carroll, 

1999; Hulme et al., 1997; Melin, 2004; Stuart & Hulme, 2000). 

Eftersom uppgiften  i  studien  var  att  nå  fram  till  målord  som inte  finns  på  bliss 

standardkarta och då blissaren därmed inte hade tillgång till målordet, kan alla sekvenser ses 

som reparationer. Testningen liknar en situation där talaren för tillfället inte kan komma på ett 

visst ord och därför ger ledtrådar till det för att samtalspartnern ska säga det sökta ordet. En 

situation där  talaren ber en annan person att  reparera  ett  sådant  problem, exempelvis  när 

talaren har svårt att minnas ett namn, kallas för en självinitierad annanreparation (Hutchby & 

Wooffitt, 2008).
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6.2 Metoddiskussion

6.2.1 Medverkande

Deltagarna  är  personer  utan  funktionshinder,  trots  att  bliss  är  ett  AKK för  personer  med 

funktionshinder. Personer utan funktionshinder valdes för att undvika att faktorer som nedsatt 

språkförmåga  eller  andra  kognitiva  nedsättningar  samt  nedsatt  motorik  skulle  påverka 

resultatet.  Genom att  välja  personer  utan funktionshinder  kunde bliss  egenskaper  studeras 

separat. Begränsningen att enbart inkludera personer utan funktionshinder i studier om AKK 

förekommer  relativt  ofta,  exempelvis  i  studier  av  Higginbotham  et  al.  (2009),  Farrier, 

Yorkston, Marriner & Beukelman (1985), Wisenburn & Higginbotham (2009).

Till skillnad från gissaren, fick blissaren en introduktion till blisskartans struktur. Detta 

medförde att blissaren var medveten om kartans uppbyggnad och indelning av ord medan 

gissaren inte var det. Det kan exempelvis förklara varför vissa gissare inte fann kopplingen till 

verb  då  blissaren  ringade  in  alla  verbsymboler  på  kartan.  Författarna  ville  ha  en  naiv 

samtalspartner som kan vara representativ i en verklig samtalssituation där en blissare kan 

stöta på oerfarna kommunikationspartners. 

Paren sattes ihop med målet att deltagarna i varje par inte skulle känna varandra, för att 

alla par skulle ha så lika förutsättningar som möjligt. Om deltagarna hade varit nära bekanta 

hade  blissaren  kunnat  använda  sig  av  symboler  som  bildade  interna  associationer  eller 

liknelser till gemensamma erfarenheter. Ett deltagarpar gick dock i samma klass, men uppgav 

att de inte umgicks i övrigt. Deltagarna som gick i samma klass använde inte blissningar som 

för  utomstående  var  oförståliga,  utan  symbolval  som  liknande  de  som övriga  par  också 

använt. 

6.2.2 Material

I  studien  användes  tolv  ord,  som valdes  utifrån  variabler  som  har  undersökts  i  tidigare 

forskning och anses påverka ords svårighetsgrad (e.g. Ahlsén, 2006; Berlingeri et al., 2008; 

Carroll, 1999; Doest & Semin, 2005; Hulme et al., 1997; Jessen et al., 2000; Mätzig et al., 

2009; Papagno et al.,  2009; Stuart & Hulme, 2000; Tolentino & Tokowicz, 2009).  För att 

kunna säga mer om hur dessa variabler påverkar ords svårighetsgrad borde fler ord från varje 

nivå och ordklass  använts.  Fler ord hade kunnat  inkluderas i  studien även om testningen 

enbart ägde rum vid ett tillfälle. Författarna valde dock att ha ett testillfälle med endast tolv 

ord, då deltagarnas tålamod och tidsinsats ändå vid flertalet gånger sattes på prov. Inget av 

deltagarparen nådde alla målord inom tidsbegränsningen, vilket resulterade att testtillfällena i 

regel blev närmare två timmar långa. Även om responsen från deltagarna var positiv, visade 
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eller sa många att de var trötta då testningen var avklarad.

Målordet  exempel (SVA)  klarade  ingen  av  deltagarparen  inom  de  tio  minuterna. 

Troligtvis  var  abstraktionsnivån  så  hög att  den  slog ut  vanlighetseffekten.  Övriga  målord 

resulterade  i  väntade  resultat  utifrån  bakgrunden  där  abstrakta  ord  kunde  förväntas  vara 

svårare än konkreta (e.g. Ahlsén, 2006; Doest & Semin, 2005; Jessen et al., 2000; Kiehl et al., 

1999; Tolentino & Tokowicz, 2009) och ovanliga ord svårare än vanliga (e.g. Ahlsén, 2006; 

Carroll, 1999; Hulme, et al., 1997). Detta indikerar att målorden som valdes för de två olika 

nivåerna av frekvens och abstraktion stämde bra. 

6.2.3 Procedur

Målorden presenterades i olika ordning vid testtillfällena. Genom att studien bestod av tolv 

deltagarpar och innehöll tolv målord kunde alla målord presenteras på alla positioner. Detta 

valdes för att  hindra att  en skillnad mellan målorden skulle bero på en inlärningseffekt.  I 

föreliggande studie kan inte någon signifikant inlärningseffekt ses.

Fonologiska ledtrådar kan vara till hjälp vid återgivning av ord (Abel et al., 2005). 

Blissanvändare  som  inte  har  möjlighet  till  tal  kan  ha  en  svag  fonologisk  medvetenhet 

(Ferreira, 2007; Moriarty & Gillon, 2006) och därför svårt att använda fonologiska ledtrådar. 

För att få testsituationen så nära en verklig situation som möjligt fick blissarna inte använda 

sig av bokstäverna på blisskartan under testningen och gissarna tilläts inte heller fråga om det 

sökta ordet innehöll eller började på en viss bokstav. En ledtråd i form av vilken bokstav ett 

visst målord började på ansågs skapa en alltför avgörande ledtråd till målordet.

Deltagarna hade en begränsad tid, tio minuter, att nå målorden på. Vissa deltagare var 

efter  den  tiden  nära  målordet  och  hade  exempelvis  nått  rätt  semantiska  fält  och/eller  en 

synonym. Hade den begränsade tiden varit längre är det möjligt att fler deltagarpar nått fler 

målord vilket hade resulterat i mer exakta resultat. Det kan också finnas skillnader mellan de 

ord som inte klarades inom tio minuter, som i och med att testningen avbröts efter denna tid 

inte var möjliga att upptäcka. Att en tidsbegränsning ändå valdes var för att studien skulle 

kunna genomföras under en rimlig tid och för att ge deltagarna en uppfattning om hur lång tid 

testtillfället maximalt skulle ta. Tiden var även satt till vad som ansågs vara en rimlig tid att nå 

fram till ett målord på, men också en gräns för där deltagarna riskerade att tröttna, vilja ge upp 

eller tappa fokus. 

Samtalssituationen under studien skiljer sig från autentiska samtal på flera sätt.  En 

strikt tilldelning av roller är inget som förekommer i vanliga samtal (Norrby, 2004) men i 

föreliggande studie hade samtalspartnerna en speciell roll tilldelad under hela samtalet. I ett 
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autentiskt samtal förekommer vanligen förklaringssekvenser i ett semantiskt sammanhang och 

inte lösryckt, som i den här studien. Den kontextuella informationen kan vara en hjälp för att 

finna det eftersökta ordet (Abel et al., 2005; Melin, 2004; Walker & Hulme, 1999). Dessutom 

filmades deltagarna under samtliga sekvenser vilket heller inte faller inom ramen för normal 

samtalssituation.  Författarna  bedömer  ändå  att  studien  uppfyller  sitt  syfte.  Deltagarna  i 

studien ställdes inför samma utmaning som vana blissanvändare också kan göra. I alla samtal, 

särskilt samtal med AKK där vokabuläret är begränsat, kan det hända att någon vill använda 

ett  ord  som inte  finns  tillgängligt.  Blissarna  i  studien  följde  instruktionerna  och  använde 

enbart blisskartan för att förklara orden, vilket gör resultatet mer överförbart till verkligheten. 

Gissarna i studien var representativa som naiva samtalspartners eftersom de var obekanta med 

bliss.

6.3 Slutsatser
I  föreliggande  studie  var  de  abstrakta  målorden  svårare  än  de  konkreta  och  de  ovanliga 

målorden  var  svårare  än  de  vanliga  att  nå  fram  till  med  hjälp  av  symbolerna  på  bliss 

standardkarta.  Därför  vore det  lämpligt  att  abstrakta  och  ovanliga  ord,  som är  viktiga att 

kunna använda för en viss person som använder bliss, finns med på den personliga kartan 

eller en extrakarta. I  en pressad valsituation skulle konkreta och vanliga ord, även om de 

skulle vara lika viktiga att kunna använda, kunna prioriteras bort för att ge plats åt abstrakta 

och ovanliga ord, eftersom de konkreta och vanliga orden utifrån denna studies resultat borde 

gå lättare att nå med hjälp av befintliga symboler.

En strategi som gynnade kommunikationen mellan blissare och gissare i föreliggande 

studie  var  när  gissaren  var  lyhörd  och  gav  blissaren  tid  att  avsluta  sina fraser.  Några  av 

blissarens strategier som gynnade kommunikationen var när blissaren använde syntax och 

syntaktiskt  prompting.  Dessa  strategier  kan  vara  lämpliga  att  rekommendera  till 

blissanvändare och deras samtalspartners. 

6.4 Framtida studier
Framtida  studier  skulle  kunna  undersöka  flera  ord  ur  dessa  kategorier  och  även  andra 

kategorier för att få en tydligare och mer pålitlig bild av vilka ordtyper som är svårast att nå 

fram till med hjälp av symbolerna som finns på bliss standardkarta. 

Framtida studier skulle kunna syfta till att prova ut symboler som skulle kunna göra de 

ordtyperna, som visat sig vara svåra att nå, mer lättillgängliga. Kanske skulle några symboler 

kunna läggas till på standardkartan, eller så skulle vissa symboler kunna rekommenderas till 

de personliga kartorna.
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Det vore också intressant att närmare studera vilka strategier som är mest effektiva 

med hjälp av mer omfattande samtalsanalys, djupare intervjuer och kanske även en statistisk 

prövning av huruvida de olika strategierna skiljer sig åt i effektivitet.

En annan idé är att genomföra en studie där de blissande deltagarna är personer som är 

vana  att  använda  bliss,  för  att  få  fram  data  som  speglar  hur  det  ser  ut  i  den  faktiska 

målgruppen  för  bliss.  Möjligtvis  använder  de  andra  strategier  och  har  andra  styrkor  och 

svagheter än deltagarna i den här studien.
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Bilaga 1

Information till deltagaren som ska gissa

Din uppgift är att försöka förstå vilket ord den andra 
deltagaren försöker förklara genom att peka på symbolkartan. 
Hon ska förklara 12 ord som inte finns med på kartan, med 
hjälp av de symboler som finns. Symbolernas betydelse står 
skrivet i text.

Det kommer vara olika typer av ord, ur olika ordklasser.

Den andra deltagaren kommer troligtvis behöva kombinera 
flera symboler för att förklara orden.

Hon får bara peka på kartan, inte prata, göra ljud eller visa 
något med kroppen. Hon får inte heller peka på bokstäverna 
som finns överst och nederst på kartan.

Du får inte peka på kartan. Du ska prata som vanligt och gissa 
vilket ordet är.

Det tar lång tid att hitta symbolerna när man är ovan, så bli 
inte stressad av det.

En del av orden är svåra att förklara och det är just det vi vill 
studera, så bli inte orolig om vissa ord tar lång tid. Om något 
ord visar sig ta lång tid att förklara och/eller förstå, så kommer 
vi säga till när det har gått 10 minuter och då får ni gå vidare 
till nästa ord.

En av oss sitter med i rummet. Ni får fråga oss om ni undrar 
något.



Bilaga 2

Information till deltagaren som ska förklara

Din uppgift är att förklara 12 ord som inte finns med på 
blisskartan, med hjälp av bara blisskartan. Symbolernas 
betydelse finns skrivet på kartan.

Du får bara använda blisskartan! Du får inte göra några gester, 
prata eller göra ljud. Försök att visa så lite som möjligt med 
kroppen, använd istället hjälpsymbolerna.

Du får inte använda bokstäverna som finns överst och nederst 
på blisskartan.

Du kommer troligtvis behöva kombinera flera symboler för att 
förklara orden.

Det tar lång tid att hitta symbolerna när man är ovan, så bli 
inte stressad av det.

En del av orden är svåra att förklara och det är just det vi vill 
studera, så bli inte orolig om vissa ord tar lång tid. Om något 
ord visar sig ta lång tid att förklara och/eller förstå, så kommer 
vi säga till när det har gått 10 minuter och då får ni gå vidare 
till nästa ord.

En av oss sitter med i rummet. Ni får fråga oss om ni undrar 
något, men vi kommer inte hjälpa dig att hitta på kartan.



Bilaga 3

Muntlig information till den som ska peka på blisskartan:

Symbolerna/orden är indelade i olika grupper. 

Ordklasserna har olika färg. Vita symboler är funktionsord. Blå symboler har 
med personer/människor att göra. Röda symboler är verb. Gröna symboler är 
adjektiv. Gula symboler är substantiv. 

Även inom de olika ordklasserna finns kategorier, som fält, med 20 symboler i 
varje. En symbol uppe i hörnet av fältet har starkare färg och representerar 
kategorin. I fältet med ”kläder” är symbolen för just ”kläder” markerad.

Överst på kartan finns gråa symboler, som är så kallade hjälpsymboler. Några 
exempel är ”motsatsen till”, ”nästan samma som”, ”jag börjar om”, ”ja” och 
”nej”.

Jag visar hur man kan tänkas förklara ett ord: (pekar på rum, kan, vara, nästan 
samma som, trevlig, fin/vacker = mysig) Man kan förklara samma ord på olika 
sätt, mysig kan också förklaras som: (pekar på har, man, på, fredag, kväll) eller: 
(pekar på har, man, när, man, se/titta, på, video/DVD).    

Man kan förklara orden genom att bygga upp hela meningar, eller peka på 
symboler som man associerar till ordet.

Du kan väl prova att förklara ett eller några av de här orden: 

vindruva

betala 

bandage
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Hur lätta eller svåra tyckte du att orden var? (sätt ett streck på linjen)

dörr lätt _________________________________________ svårt

fri lätt _________________________________________ svårt

same lätt _________________________________________ svårt

neutral lätt _________________________________________ svårt

bygga lätt _________________________________________ svårt

sakna lätt _________________________________________ svårt

mala lätt _________________________________________ svårt

beundra lätt _________________________________________ svårt

prickig lätt _________________________________________ svårt

exempel lätt _________________________________________ svårt

svettig lätt _________________________________________ svårt

tragedi lätt _________________________________________ svårt
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Godkännandeblankett

Vi är väldigt glada för att du visat intresse att delta i vår studie. Vi ber dig nu att noga läsa igenom 

följande dokument för godkännande.

Vi som ska genomföra studien är två studenter som går på Logopedprogrammet vid Hälsouniversitetet 

i Linköping. Den aktuella studien är en D-uppsats och även vårt examensarbete. Uppsatsen kommer 

att läggas fram i maj 2010. 

Som deltagare i studien får du tillsammans med en samtalspartner förklara eller tolka tolv ord med 

hjälp av ett kommunikationshjälpmedel, ungefär som i spel där man förklarar ord genom att använda 

synonymer (exempelvis ”Taboo”, ”Alias” och ”Med andra ord”). Detta beräknas ta cirka en och en 

halv timme.

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Deltagarna kommer att kodas för att 

uppnå anonymitet. I uppsatsens metoddel kommer det dock framgå att deltagarna i studien är studenter 

på Linköpings Universitet. 

Samtalssituationen kommer att filmas för att materialet ska kunna analyseras noggrant. Om du som 

deltagare ger ditt medgivande kan filmen komma att användas i utbildningssyfte, om inte så kommer 

filminspelningen förstöras då studien avslutats.

Vänliga hälsningar

Rebecca Wimnell (xxxxx@student.liu.se) och Carin Ölmestig (xxxxx@student.liu.se)

med handledare Janna Ferreira (xxxxx@liu.se)

□ Jag går med på att filminspelningen från studietillfället sparas och används i utbildningssyfte

□ Jag vill inte att filminspelningarna från studietillfället visas i utbildningssyfte utan förstörs då den 

aktuella studien avslutats. 

Jag har läst igenom dokumentet ovan och godkänner detta och vill delta i studien. 
Datum och namn

_____________________________________

mailto:xxxxx@liu.se
mailto:xxxxx@student.liu.se
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Transkriptionsnyckel

Enligt Hutchby & Wooffitt (1998) med tillägget att versaler visar pekningar och gemener 

sagda ord.

Tecken Förklaring
VERSALER  pekningar
Gemener sagda ord 
/ två alternativa betydelser på samma blissymbol (ex: är/vara)
((dubbla parenteser runt text)) författarnas kommentarer till handlingar
högerställd hakparentes[ överlapp påbörjas
vänsterställd hakparentes] överlapp avslutas
(.) mikropaus, mindre än 0,5 sek
(2.5) 2,5 sek paus
Tryck emfatiskt tryck 
(osäker transkription) osäker transkription
(...) ohörbart tal
Förlä:::ngning förlängning av ljud eller ord
= yttranden som är sammanbundna utan paus 
+ajaj+ starkare röst än normalt
°ord° svagare röst än normalt
<långsamt> långsammare tal än normalt
>snabbt< snabbare tal än normalt
(mt) smackljud
(hh) hörbar utandning
(.hh) hörbar inandning
*ord* ordet sägs med skratt i rösten
#ord# knarrande röst
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