
 

 
    
    

 
 
 
 
 
 

Samspel mellan barn med nedsatt kommunikationsförmåga och 
olika samspelspartners 

 
 

Interaction Between Children with a Reduced Ability to 
Communicate and Different Interaction Partners 

 
 
 
 
 
 

Åsa Hultegård 
 
 

  
 

Examensarbete 15 hp (magister) 
 
 

  i logopedi  
 

Masterprogrammet i Arbetsterapi/ 
Folkhälsovetenskap/Logopedi/ Medicinsk pedagogik/ 

Omvårdnadsvetenskap/Sjukgymnastik 
Institutionen för medicin och hälsa* 

 
Vårterminen 2011 

 
  
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samspel mellan barn med nedsatt kommunikationsförmåga och 

olika samspelspartners. 
 

 
Interaction Between Children with a Reduced Ability to 

Communicate and Different Interaction Partners 
 

 
 
 
 
 
 

Åsa Hultegård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handledare: Christina Samuelsson, universitetslektor 
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, 
Enheten för Logopedi, Hälsouniversitetet 
Linköpings universitet 
 



 

 
SAMMANFATTNING 
Introduktion Alla samtal karaktäriseras av en önskan att förstå varandra och av ett 
samarbete för att nå dit. Det är välkänt att samtal mellan personer med nedsatt 
kommunikationsförmåga och normaltalare ofta är ojämlika och att deltagaren utan 
funktionsnedsättning dominerar samspelet.  
 
Syfte: Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga vardagliga 
kommunikationssituationer där en deltagare med kommunikativt funktionshinder 
interagerar med olika samtalspartners. 
 
Metod: I studien deltog två förskolebarn som använder tecken som alternativ och/ 
eller kompletterande kommunikation, TAKK. Barnen filmades i vardagliga miljöer 
hemma och på förskolan med olika samspelspartners. Materialet analyserades 
utifrån principer från Conversation Analysis. 
 
Resultat: Flera fenomen framkom som stöder tidigare forskningsresultat. Samtalens 
innehåll utgick till stor del från ett här- och nuperspektiv. Många exempel fanns på 
hur samtalet övergick till en tydligare inlärningssituation där fokus riktades mot 
kommunikationens form, snarare än dess innehåll. Det noterades även att den vuxne 
återanvände barnets uttryck för att repetera det korrekt och på så sätt ge en modell 
för det talade ordet och tecknet samt att utvidga barnets sats. När det gällde barnens 
samtal med varandra, visade det sig att den vuxne som fanns närvarande i rummet 
ofta lämnade egna bidrag i samtalet.  
 
 
Konklusion: En viktig iakttagelse för den kliniska verksamheten är att en 
kommunikationssituation ofta övergår från informell till formell genom att fokusera på 
kommunikationens form istället för på dess innehåll. Det är av stor vikt att poängtera 
detta för de vuxna i barnens omgivning vid introduktion av AKK då barnen behöver 
uppleva att man samarbetar för att uppnå gemensam förståelse . 
 
 
 
Nyckelord: AKK, Conversation Analysis, Tecken, Kommunikativa 
funktionshinder 



 

Abstract 
Title:  Interaction between children with a reduced ability to 
communicate and different interaction partners  
Author: Åsa Hultegård 
Supervisor: Christina Samuelsson 
 
Introduction: Every conversation is characterised by a wish to understand each 
other and relies on cooperation to reach this goal. It is well known that conversations 
between people with a reduced ability to communicate and ordinary speakers are 
often asymmetrical, and that the participant without a communicative disability 
becomes the dominant interactional partner.  
  
Purpose: To describe everyday communication situations where one participant with 
a communicative disability interacts with different communication partners. 
 
Method: Two preschool children, who both used manual signing as Alternative 
and/or Augmentative Communication (AAC) , were studied. The children were 
videotaped in everyday settings at their homes and at preschool with different 
communication partners. Analysis of the material was performed using principles 
from Conversation Analysis (CA). 
 
Results: Several phenomena were noted which support earlier studies. The topics of 
the conversations had a perspective of “here and now”. Many examples were found 
where the conversation moved to a more explicit learning situation where the form, 
more than the content, was focused. It was also noticed that the adult recycled the 
child’s attempts at communication, using them in correct context and then continued 
to expand the sentence. As for the children’s conversation with each other, it was 
apparent that the adult who was present often contributed to the conversation. 
 
Conclusion: An important finding, with implications for clinical work is that an 
everyday communication situation often shifts from informal to formal by focusing on 
the form of the communication instead of the content. It is important to inform parents 
and other adults about this phenomenon when AAC is introduced into an 
environment of children with communication disorders, as these children need to 
experience success in cooperation to gain mutual understanding. 
 
Keywords: AAC, Conversation Analysis, Manual Signing, Communicative Disability 
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1. Introduktion 
Samspel är ett fascinerande område, inte minst förmågan att genom samarbete förstå 
varandra trots stora svårigheter i kommunikationen. På vilket sätt de olika 
samspelsparterna går till väga i naturliga situationer är bara delvis studerat och 
framförallt finns få studier kring hur barn gör, särskilt tillsammans med barn med 
nedsatt kommunikationsförmåga. Kunskapen kring detta är viktig för att se vilka 
strategier som är mer eller mindre lyckosamma för att kommunikationen ska fungera. 
I föreliggande arbete studeras därför barn som har begränsningar i sin 
kommunikationsförmåga och hur samspelet mellan dem och deras samspelspartners 
fungerar i vardagliga situationer i hem- eller förskolemiljö. 
 

2. Bakgrund 
Samspel och kommunikation är basen för alla barns utveckling. Man vet att 
samspelet mellan en talande person och en person med nedsatt 
kommunikationsförmåga skiljer sig från samspelet mellan två så kallade 
normaltalare (Heister et al 1998). Exempel som beskrivs är att personer med nedsatt 
kommunikationsförmåga ofta hamnar i en svarande position och använder kortare 
turer än den normaltalande samtalspartnern. Även andra faktorer kan göra samtalet 
ojämlikt, såsom att den ena parten är barn eller har en professionell roll.  
 
2.1 Tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation (TAKK)  
Vid beskrivning av personer som använder alternativ och/eller kompletterande 
kommunikation indelas dessa i tre huvudgrupper: de som använder AKK som 
uttrycksmedel men förstår tal bra, de som använder någon form av AKK för att 
stödja det talade språkets utveckling eller för att komplettera ett svårförståeligt tal 
och slutligen den grupp som kallas språkalternativgruppen och anses ha ett behov av 
AKK hela livet både för att uttrycka sig och som det kommunikationssätt som andra 
kommer att använda till dem (von Tetzchner & Martinsen 1996). 
 
Trots att TAKK i många länder är den vanligaste formen av alternativ 
kommunikation finns inte så mycket forskning kring denna som kring olika former 
av grafiska system vilket gett ett glapp till den kliniska användningen. Vid TAKK 
används manuella tecken, oftast hämtade från de dövas teckenspråk, tillsammans 
med tal (Heister Trygg 2004). Tecken har relativt länge använts för barn med Downs 
syndrom som en del av språkträningen (Johansson 1996). Anledningen till att man 
använt TAKK är att det beskrivs ha följande fördelar gentemot att enbart tala med 
barnet: Det kräver ett mindre mått av finmotorik, man kan både se och känna 
tecknen, de kan vara mer konkreta och gör att den vuxne talar långsammare och 
betonar de viktigaste orden genom att både teckna och säga dessa (Heister Trygg 
2004). Johansson (1996) betonar att tecknen, som ett stöd till talat språk, har sin 
största betydelse på tidig språklig nivå. När det gäller exempelvis böjningsformer 
och satsstruktur anser Johansson att ett lämpligare komplement till talet är att 
använda skrift. 
 
Rekommendationen från Föreningen Sveriges Habiliteringschefer är, efter att man 
låtit göra en litteraturgenomgång av aktuell forskning, att man bör introducera AKK 
tidigt, involvera barnets nätverk samt ge kontinuerligt stöd till detta. Man bör inte 
heller begränsa sig till ett visst kommunikationssätt (Blomgren et al 2011). I en 
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litteraturöversikt av Branson och Demchak (2009) av totalt 7 studier, visades att när 
stöd gavs genom intervention i AKK förbättrades kommunikationen hos alla 
deltagarna. Det viktigaste när TAKK introduceras för ett barn är att det ska ges 
möjligheter att samspela språkligt (Heister Trygg 2004). 
 
Det visade sig, i en undersökning av spontan kommunikation i klassrumssituationer 
med personer med omfattande hjälpbehov och AKK, att personer som hade någon 
form av hjälpmedelsberoende kommunikation hade större svårigheter med att 
uttrycka sig spontant än de som använde TAKK (Carter 2003). Dock visade sig både 
gester och tal användas betydligt mer spontant än TAKK. I samma undersökning 
fann författaren att nästan all kommunikation skedde mellan elev och lärare, endast 
ytterst få fall av kommunikation mellan eleverna förekom. 
 
2.2 Samtal hos förskolebarn 
Samtal hos förskolebarn rör sig ofta om ”här och nu”, ämnet är den egna personen 
”jag” eller ”vi”.  Man pratar vanligen om leksaker, mat, djur m.m. samt de vanligaste 
händelserna som rör vad personer gör (Marvin et al 1994).  Marvins et al visade 
också att de vuxna på olika sätt kan göra att barnet har en större benägenhet att tala 
om förfluten tid. Detta kan ske genom frågor eller genom att det finns tillgång till 
något som gör att man blir påmind om en tidigare händelse. Uttryck för fantasi var 
vanligare i samtal med jämnåriga. 
 
2.3 Det ojämlika samtalet 
Inom flera områden har man studerat hur personer med olika kommunikativa 
svårigheter hamnar i ett ojämlikt samspel. I vissa fall befästs dessa svårigheter 
efterhand. Nedan följer en redovisning av några exempel. 
 
2.3.1 Språkliga svårigheter hos barn med cerebral pares, CP 
Vid en studie av en grupp barn med CP och olika jämförelsegrupper såg man att det i 
denna grupp förekom pragmatiskt relaterade svårigheter som framförallt märktes vid 
narrativ förmåga på textnivå (Holck 2009). Svårigheterna märktes däremot inte alltid 
på meningsnivå. Holck resonerar kring att orsaken kan finnas i hur ett barn med en 
fysisk funktionsnedsättning behandlas. De ges färre utmaningar vid utvecklingen av 
sitt språk och det finns en risk att de betraktas som mindre kapabla än andra barn. 
 
2.3.2 Samtal med barn med språkstörning 
Vid jämförelse mellan förskolebarn med språkstörning och barn med typisk 
språkutveckling visar bland andra en studie av van Balkom et al (2009) att samtalen 
skiljer sig åt, både hos barn och hos samspelspartnern som i den studien är vårdaren. 
Det visade sig att barnen med språkstörning använde fler ellipser (dvs. grammatiskt 
förkortade satser där innehållet ändå framgår av sammanhanget) och icke-verbala 
turer än barnen med typisk språkutveckling. Användandet av dessa typer av turer 
visar att barnet använder sina begränsade kommunikativa möjligheter till att ändå 
bidra till samtalet.  Barnen med språkstörning höll i mindre hög grad fast vid 
samtalsämnet än barnen med typisk språkutveckling. Vårdarna till barnen med 
språkstörning förstärkte vissa av dragen i samtalet genom att oftare återintroducera 
ett ämne och att i högre grad repetera det de själva sagt. De hade också fler turer som 
syftade till gemensam uppmärksamhet. Även korrektion förekom oftare i samspel 
med barnen med språkstörning 
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2.3.3 Samspel med användare av alternativ och/eller kompletterande kommunikation 
(AKK)  
Typiska drag vid kommunikation mellan personer med kommunikationssvårigheter 
och normaltalare beskrivs av Heister med flera (1998). Det är tydligt att samspel med 
en person som använder AKK skiljer sig från det mellan två normaltalare. AKK-
användaren använder korta turer, ett-ordssatser och fokus är ofta på händelser och 
aktiviteter. Talaren å sin sida är ofta aktiv och ställer frågor om sådant han redan vet. 
Han/hon ställer flera frågor i följd och frågar ja- och nejfrågor. Interaktionen blir på 
detta sätt asymmetrisk. 
 
Hjelmquist och Dahlgren Sandberg (1996) beskriver en grupp ungdomar som 
använder bliss i samtal med sina respektive föräldrar. Vid denna typ av samtal måste 
mycken möda läggas på att förhandla om själva innehållet i meddelandet. Personer 
med grava rörelsehinder har också svårare att förtydliga med sitt kroppsspråk. 
Vid en jämförelse med barn i samspel med sin förälder visade det sig att föräldern 
gav stöd till redan existerande funktioner, men mindre stöd till mer krävande 
kommunikation och mindre utmaningar till barn med nedsatt förmåga att 
kommunicera än vad föräldrar till barn utan kommunikativt funktionshinder gjorde. 
Samtalen handlade även mer om här och nu hos barnen med funktionshinder (Ferm 
2006).  Även en studie av en grupp förskolebarn (1;6 – 3;6 år) visade ett ojämlikt 
förhållande mellan föräldern och barnet med grava rörelsehinder och talhandikapp 
(Björck-Åkesson 1992), bland annat utnyttjade barnet inte alla tillfällen att ta sin tur. 
Vid observation av sex familjer med barn med grav utvecklingsstörning och 
flerfunktionshinder (Brodin 2008) sågs bland annat långa pauser som föräldrarna 
försökte vänta in. Dessa kunde vara mycket långa, 35-55 sekunder var inte ovanligt. I 
pausen uppstår också en kritisk punkt då föräldern istället för att vänta, för in något 
nytt vilket kan hindra barnet att svara. Även i en studie av von Tetzchner och 
Martinsen (1996) ses dessa avvikande mönster i samtal mellan förälder och barn som 
använder grafisk AKK: man frågar ofta ja- och nejfrågor, frågar om sådant man 
redan vet och den grafiska AKK:n används sällan. Som förklaring nämns bland annat 
två skillnader hos talaren jämfört med personen som använder grafisk alternativ eller 
kompletterande kommunikation (GAKK). För det första tar det längre tid att välja 
rätt symbol än att artikulera motsvarande ord och för det andra är det expressiva 
ordförrådet begränsat. 
 
I en studie av två barn som använde någon typ av pratapparat i samtal med en talande 
kompis framkom att barnen samarbetar kring användandet av hjälpmedlet (Clarke 
och Wilkinsson 2008). Det talande barnet producerade ofta sina turer så att de skulle 
fungera bra för AKK-användaren att svara på med pratapparaten, eller att det, när det 
lämnade över turen, klart föreslog vad nästa tur kunde handla om. På detta sätt kunde 
relativt mycket information förmedlas med tämligen korta satser. Bådas sätt att 
kommunicera styrdes alltså av att ett hjälpmedel var inblandat i kommunikationen. 
En annan studie, där man studerade kommunikationen mellan ett skolbarn som 
använde AKK och en skolkamrat, visade också många drag som liknade dem man 
sett när man studerat vuxnas sätt att kommunicera med AKK-användaren (Clarke & 
Kirton 2003). AKK-användaren svarade mer, medan det talande barnet tog mer 
initiativ till kommunikation bland annat genom att fråga. De flesta av barnen som 
använde AKK använde sällan sitt kommunikationshjälpmedel, oftast användes 
ickeverbal kommunikation exempelvis för att svara ja eller nej. Att använda 
pratapparater som kräver många tryck är dock annorlunda jämfört med att använda 
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tecken som alternativ eller kompletterande kommunikation (TAKK) som ju är ett 
relativt snabbt kommunikationssätt. 
 
Bruce och Vargas (2007) studerade 17 barn med omfattande funktionshinder i 
klassrumsstiuationer. Lärarna hade själva valt situationer som de ansåg vara i hög 
grad kommunikativa. Det framkom att de situationer som barnen uppskattade mest 
oftast innehöll flest kommunikativa initiativ från dem. Det visade sig däremot inte 
finnas något samband mellan barnets kommunikativa nivå och den mängd 
kommunikativa initiativ som togs.  
 
2.4 Inlärningsstrategier för AKK 
Olika sätt att lära in användningen av AKK beskrivs bland annat av von Tetzchner 
och Martinsen (2002). De menar att man ofta skiljer mellan särskild träning och 
inlärning i naturliga situationer, alltså där barnet normalt vistas. De beskriver också 
något de kallar tillfällig inlärning där man i en vardaglig situation hittar en anledning 
till att etablera en träningssituation. När det sker bryts också kommunikationen. Man 
använder ofta benämning vid språkinlärning när man exempelvis sitter och tittar i en 
bok tillsammans. Vid inlärning av AKK menar författarna att man vid sådan 
benämning lär sig namnet på företeelsen men inte att generalisera tecknet till att 
använda det i andra sammanhang(von Tetzchner & Martinsen, 2002). 
Vid en studie av Smith observerades en flicka som använde en kommunikationstavla. 
Det visade sig att den fick rollen som undervisningsverktyg, snarare än som ett 
verktyg för kommunikation genom att barnets mamma exempelvis efterfrågade 
korrekta grammatiska former . Samtalspartnern tar på detta sätt ofta en styrande roll 
och försöker ibland få barnets yttrande i en speciell riktning trots att det är uppenbart 
att det redan gjort sig förstått (Smith 2003).  
 
När det gäller TAKK är den modell för inlärning som framförallt rekommenderas att 
personer i omgivningen använder tecken till sitt tal i naturliga situationer och att 
teckenanvändningen anpassas efter individen (Heister Trygg, 2004). Heister Trygg 
(2004) betonar också vikten av att fortsätta att teckna även då barnet börjat tala.  
Bland andra Launonen (1996) har beskrivit tidiga interventionsprogram för barn med 
Downs syndrom med fokus på att använda tecken i naturliga situationer, men även 
vid kortare direkta träningsstunder. Interventionen gjorde att barnen använde fler 
kommunikativa symboler, både tecken och tal, än kontrollgruppen. Det var också en 
betydligt högre andel av barnen från interventionsstudien som satte ihop två eller tre 
symboler vid tre års ålder än av dem som inte deltagit. 
 
2.5 Strategier hos talaren 
Olika strategier som talaren kan använda med personen med 
kommunikationssvårigheter beskrivs bland annat av Björck-Åkesson et al (1997). I 
projektet, som gick ut på att ge föräldrar stöd att förbättra kommunikationen med 
sina barn, ges exempel på vad den vuxne ska tänka på. Exempel som beskrivs är hur 
den vuxne strukturerar omgivningen, om den anpassar tempot, om den låter barnet 
styra, om den skapar tillfällen för kommunikation och om den förväntar sig 
kommunikation som är lämplig för barnet.  
I en studie där man intervjuade sju föräldrar till barn med flerfunktionshinder som 
kommunicerade på en presymbolisk nivå, framkom att föräldrarna såg sig själva som 
lyhört styrande i kommunikationen med barnet (Wilder & Granlund 2003). 
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2.6 Communication matrix 
Communication matrix är en fri resurs där föräldrar eller professionella lägger in vad 
barnet gör kommunikativt för att få en uppfattning dels om vad som kan vara nästa 
mål inom kommunikationsområdet och dels för att kunna följa utvecklingen 
(Rowland 2004). Instrumentet utvecklades ursprungligen av dr Charity Rowland vid 
Oregon Health and Science University för att beskriva barns kommunikativa utryck i 
steg från preintentionellt beteende till språklig nivå. Resultatet kan sedan studeras 
genom en matris. Se bilaga 1 och 2. 
 
2.7 Conversation Analysis, CA 
Conversation Analysis, CA, utvecklades för att studera tal i interaktion (till skillnad 
från mer formellt tal och skrift och från en mer normativ inställning). 
Huvudupphovsman var Harvey Sacks som huvudsakligen förmedlat sina idéer 
genom föreläsningar. CA har sitt ursprung i sociologin och den etnometodologiska 
skolan (Norrby 2004).  Inom CA görs en noggrann analys av vad man kan iaktta från 
inspelningar, utan att ha förutfattade meningar eller att ha ställt upp hypoteser. 
Inspelningen räknas som grundmaterial och den noggranna transkriptionen endast 
som en möjlig tolkning av den. 
 
2.7.1 Samspelsregler 
 Enligt CA finns vissa generella regler som gäller vid konversation, exempelvis vad 
gäller turtagning, och de anses gälla generellt (Sacks et al 1974). Reglerna ”ägs” av 
medlemmarna i samhället själva, snarare än av vetenskapen, och de påminner om 
regler för all typ av social interaktion snarare än om lingvistiska regler (Mey 2001). 
En regel är att den som talar kan välja nästa talare till exempel genom att ställa en 
fråga. Om ingen talare utses kan vilken talare som helst utse sig själv, men det måste 
ske vid vissa lämpliga ställen, så kallade turbytesplatser. Talaren kan då också 
fortsätta själv. En annan regel är att en talar åt gången vilket betyder att om två 
personer börjar tala samtidigt, kommer den ena att sluta. Samarbete för att bygga upp 
samspelet betonas. I Sacks arbete finns också förslag till hur man transkriberar. 
Senare forskare har utvidgat studierna till att även omfatta exempelvis studier av hur 
barn samspelar och hur samspel med personer med kommunikationssvårigheter 
fungerar (Hutchby & Wooffitt 2008). 
 
2.7.2 Reparationer 
I ett samtal händer det ofta att det blir olika typer av avbrott, felsägningar och 
missuppfattningar. Dessa behandlas med olika typer av reparation, de kan repareras 
av talaren själv, så kallad egenreparation eller av lyssnaren, annanreparation. De kan 
i sin tur vara initierade av antingen talaren själv, egeninitierad, eller av lyssnaren, så 
kallad annaninitierad. Inom samtalsanalys talar man ofta om begreppet ansiktshot. 
Samtalsdeltagare försöker på olika sätt att samtala så att det blir så lite hotande som 
möjligt för samspelspartnern. Ett exempel på detta är att egeninitierad självreparation 
föredras. Det mest ansiktshotande är annaninitierad annanreparation då 
samspelspartnern går in och rättar, vilket är betydligt mer sällsynt (Norrby 2004). 
Pauser är särskilt viktiga i samspel. De är punkter då man förhandlar om vem som 
ska prata vidare och vad som är ämnet. En annan företeelse som identifierats i 
engelskt talspråk är att man säkerställer att man talar om samma referent. Typiskt är 
att man först introducerar referenten med en särskild prosodi, gör en paus och sedan 
använder pronomen om referenten (Ford et al 2003). Detta förefaller vara fallet även 
på svenska då dessa språk har mycket gemensamt. 
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2.7.3 Återanvändning 
Återanvändning är ett begrepp för att ett språkligt material används igen, så att eget 
eller någon annans tal upprepas. Återanvändning speglar det enskilda språkets 
grammatik. Det föreligger exempelvis skillnad mellan japanska och engelska talare i 
hur man upprepar för att klara av samtidigt tal eller be om lyssnarrespons med en 
blick. Skillnaden mellan språken förefaller bero på grammatiska strukturer så som att 
det på engelska är vanligt med SVO (subjekt, verb, objekt) -satser, medan japanska 
kan utesluta både subjekt och objekt (Ford et al 2003). Turtagningen påverkas av 
vilket språk som talas. I engelska kan man ofta förutsätta att det kommer ett verb 
efter substantivet. Detta gör att personen kan vara beredd på när det kommer att bli 
en turbytesplats. 
I en studie av hur logopeder i en styrd situation samtalar med barn med språkstörning 
och med barn med typisk språkutveckling framkommer att återanvändning är ett 
vanligt fenomen framförallt i samtalen med barnen med språkstörning (Plejert & 
Samuelsson 2008).  
 
Sammanfattningsvis visas i litteraturen hur samtalet påverkas av vem 
samtalspartnern är och att personer med olika kommunikationssvårigheter har 
särskilda förutsättningar när det gäller jämlikhet i samtal. När AKK introduceras ges 
regelmässigt råd till nätverket kring personen med nedsatt kommunikationsförmåga, 
men hur dessa tillämpas i verkligheten är inte tillräckligt studerat. Särskilt begränsat 
förefaller antalet studier av hur samtal med personer som använder TAKK vara, trots 
att det i många länder är den vanligaste formen av AKK (Heister Trygg 2004). 
 

3. Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att beskriva vardagliga kommunikationssituationer 
där barn med kommunikativt funktionshinder interagerar med olika samtalspartners. 
  

4. Etiska överväganden 
Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kräver särskild noggrannhet när det 
gäller den etiska delen. Föräldrarna till barnen med kommunikationssvårigheter 
informerades om studien och erbjöds därefter att delta. De fick information om att de 
när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Information gavs också till deltagande 
personal från förskolan. Föräldrar och personal lämnade därefter skriftligt samtycke. 
Eftersom personalen instruerades att filma sig själva med barnet med nedsatt 
kommunikationsförmåga ansågs det inte nödvändigt att informera eller inhämta 
samtycke från föräldrar till övriga barn. När filmerna lämnades in innehöll de dock 
även intressanta samspelssekvenser med andra barn. Eftersom dessa barn medverkar 
i liten utsträckning och anses förbli anonyma har vissa av dessa ändå bedömts kunna 
finnas med i analysen. Personuppgifter eller verkliga namn som möjliggör 
identifiering av barnen eller övriga personer redovisas inte. Deltagandet i studien 
skedde i naturliga situationer och deltagarna fick inga särskilda instruktioner utan 
skulle göra det man skulle ha gjort ändå.  
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5. Metod 
5.1 Deltagare 
För att rekrytera lämpliga deltagare skickades en förfrågan ut till logopedkollegor på 
barn- och ungdomshabiliteringen i området. Barnen uppfattades av sin logoped ha 
omfattande kommunikationssvårigheter och hade svenska som modersmål. Ingen 
speciell diagnos eller typ av kommunikation erfordrades. 
 
Deltagare 1, Anton 
Anton var 5:3 år vid första observationen. Han har en unilateral cerebral pares, vilket 
betyder att den påverkar den ena kroppshalvan samt troligen en dyspraxi som innebär 
svårigheter med talplanering och planering av motoriska sekvenser (McAllister 
2008). Anton uppfattas förstå tal bra. Kommunikationen sker idag med en 
kombination av tal och tecken. Oftast används ettordssatser, i enstaka fall 
tvåordssatser. Anton har glasögon och ser bra med dessa. De används inte alltid, och 
han har dem inte alltid på sig på de filmer som analyserats. Han har ingen 
hörselnedsättning. Enligt hans profil vad gäller kommunikationen i Communication 
matrix (bilaga 1), kan man se att han använder symboler (tal och tecken) för många 
olika funktioner. Däremot angav föräldrarna att han sällan använder tvåordssatser. 
Talet upplevs som relativt svårförståeligt. Enligt indelning av olika AKK-användare 
hör Anton närmast till grupp 2, den så kallade stödjande språkgruppen (Martinsen 
och von Tetzchner 1996), vilket betyder att talet inte räcker till utan ett komplement 
behövs.  
 
Deltagare 2, Hanna 
Hanna är en flicka med Downs syndrom som är 2:7 år vid filmningen. Hanna 
använder också en kombination av tecken och förenklat tal. Hon uttrycker sig i 
ettordssatser framförallt med TAKK. Hörsel och syn har kontrollerats och förefaller 
välfungerande, men det finns viss osäkerhet i bedömningen av hörseln då det har 
varit svårt för Hanna att medverka. Som framgår av bilaga 2, Communication matrix, 
använder även Hanna symboler för många funktioner. Hon använder inte 
tvåordssatser ännu. Även Hanna kan sägas tillhöra den stödjande gruppen för AKK 
där TAKK används som ett stöd till att utveckla ett talat språk. Man kan förvänta sig 
att hon även kommer att utveckla ett talat språk, men det kan behövas TAKK som ett 
komplement. Användandet av TAKK för barn med Downs syndrom beskrivs i flera 
studier (se exempelvis Launonen 2003). 
 
 
5.2 Procedur 
Föräldrarnas uppfattning om barnets kommunikation inhämtades genom en intervju 
baserad på Communication matrix (Rowland 2004) och matades in för bearbetning 
vilket resulterade i en matris över kommunikationen för respektive barn. Se bilaga 1 
och 2. 
 
Materialet samlades in med videoinspelning med dv-kamera som föräldrarna 
ansvarade för, i syfte att göra situationerna så naturliga som möjligt. Även 
förskolepersonal tillfrågades om att låta sig filmas tillsammans med barnet. Urvalet 
av vilka situationer som filmades styrdes så att föräldrarna/personalen uppmanades 
att filma situationer där kommunikationen brukade fungera bra. Materialet 
transkriberades sedan och analyserades på ett CA-inspirerat sätt. CA valdes eftersom 
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den betonar vikten av att studera kommunikation i sin naturliga miljö och eftersom 
man där har frihet att transkribera såväl verbal som icke-verbal kommunikation 
(Hutchby & Woolfitt 2008). Vid analys av tecken har den elektroniska versionen av 
Svenskt teckenlexikon (2009) använts vid tveksamheter. 
Vad gäller Anton filmade föräldrar och förskolepersonal en relativt stor mängd film. 
Föräldrarna filmade vid två tillfällen och barnets ålder sträcker sig därför från 5:3 – 
5:8 år. Cirka 35 minuter har transkriberats från hemmet. Dessa innehåller ett tillfälle 
när Anton 5:3, leker med lego med sin mamma och lillasyster, kallad Beda 3:5 år 
samt en matsituation med båda föräldrarna och de två syskonen. Vid nästa tillfälle 
filmades en sekvens vid bordet där man bland annat leker med Starwarslego.   
På förskolan filmades och transkriberades cirka 60 minuter i situationer där man 
tittar i leksakskatalog, läser bok, spelar spel, äter, har en träningsstund samt bland 
annat samtalar om en skriven lapp. 
Filmen på Hanna innehöll endast samspel med mamman i hemmiljö. Det 
transkriberades cirka 45 minuter som innehöll två lekstunder och en matstund. 
 
Deltagarnas föräldrar informerades muntligt och skriftligt, om att inga 
personuppgifter skulle redovisas och att de när som helst kunde dra sig ur 
undersökningen innan de gav sitt samtycke (bilaga 4). Även brev till personal (bilaga 
5) med information lämnades i förekommande fall så att de fick möjlighet lämna sitt 
skriftliga samtycke 
 
5.3 Bortfall 
En del material fick lämnas åt sidan eftersom personerna inte syntes på filmen eller 
ljudkvaliteten var för dålig. Ibland fanns också störande bakgrundsljud. Detta gällde 
både filmningen hemma och på förskolan. Det var också nödvändigt att plocka bort 
material där flera samtal pågick samtidigt eftersom det då blev svårt att höra vad som 
sades. Totalt fick cirka 45 minuter av filmerna på Anton lämnas otranskriberade 
liksom 6 min av filmen på Hanna. 
 

6. Resultat och analys 
Analysen av samtalen visade sig innehålla fenomen som beskrivs nedan. Dessa gäller 
vilka samtalsämnen man valt, vilka kommunikativa funktioner yttrandena har, 
användning av AKK och hur olika samtalsregler tillämpas samt inte minst 
samarbetet det innebär att kommunicera. Ett viktigt fynd är också hur samtalet styrs 
av den vuxne till att övergå till en inlärningssituation. 
Nedan följer en beskrivning av vad som framkommit i de exempel som analyserats. 
 
6.1 Samtalsämnen 
Under Antons hela legolek samtalades främst om vad man byggde och vad man 
gjorde. Det gällde även det andra lektillfället hemma. Mamma försöker vid något 
tillfälle föra samtalet till något som hänt för en tid sedan. Detta är enligt Marvin et al 
vanligare hos de vuxna talarna i samtal med förskolebarn (1994). I samtalet med 
Hanna syntes detta i ännu högre grad där samtalen med mamman handlar om vad 
som finns på bilder i böcker, om leksaker och om maten, vilka alla var ämnen som 
hade ett här och nu-perspektiv. Detta var ett väntat resultat enligt bland annat Marvin 
et al (1994) som beskrivit hur barns samtal oftast rör sig om här och nu. 
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Genomgående skrivs tecken med versaler och tal med gemener. Transkriberarens 
bästa gissning av ett ord sätts inom parentes. Samtidigt tal eller samtidigt tal och 
tecken markeras med hakparenteser. Många av tecknen var inte tydligt artikulerade 
men jag har valt att inte beskriva approximationerna närmare i exemplen. 
(Fullständig transkriptionsnyckel bifogas i bilaga 3 ) 
 
Exempel 1 
1 Mamma Vad gör du då, gör du också en [bil]? 
  M                                     [BIL] 
2 Anton Dita (flygplan) 
3 M Ett [flygplan] 
  M          [FLYGPLAN] 
4 A Ja ö dl(bil) 
5 M Och en [bil] med. 
  M        [BIL] 
6 A Ja 
 
I exempel 1 initierar mamma ett samtal kring vad Anton bygger (rad 1). Anton 
fortsätter samtalet genom att berätta vad han bygger (ett flygplan). Mamma bekräftar 
svaret (rad 3) och Anton fortsätter sedan på samma ämne genom att även nämna att 
han bygger en bil (rad 4), vilket bekräftas genom en återanvändning av mamman (rad 
5). 
På Antons förskola är samtalsämnena mer skiftande. Exempel 2 visar när man pratar 
om vad man brukar göra på fredagsmys eftersom det är fredag. All personal 
betecknas med pedagog (ped) i de följande exemplen och när flera vuxna är 
närvarande får de även en siffra (ped 1). 
 
Exempel 2 
1 Ped Och du då Anton? 
2 Anton Dita (pizza) 
3 Ped  Du ska äta pizza. 
4 A Dita om (tycker om) @gör gester som inte kan 

tolkas som regelrätta tecken. Didin 
5 Ped  Du tycker om pizza? 
6 A Aa 

 
I exempel 2 frångår man här- och nuperspektivet, men samtalet rör ändå en känd 
företeelse. Även i detta exempel återanvänder den vuxne Antons replik (rad 3 och 
rad 5). Anton avslutar sekvensen med att bekräfta att pedagogen uppfattat rätt (rad 
6). 
 
6.2 Kommunikativa funktioner 
En stor del av samtalet i Antons lek hemma är kommentarer om vad man gör, 
framförallt vad man bygger. Detta fyller troligen den språkliga funktionen av att 
informera. De visar också varandra sina legoföremål. Både Anton och systern Beda 
använder funktionen att be om hjälp. Uppmaningar används av mamma och Beda, 
men inte av Anton, förutom just när han ber om hjälp.  Funktionen att erbjuda något 
används av mamma, men inte av barnen.  
Tal mellan en vuxen och ett barn som är AKK-användare präglas ofta av att den 
vuxne frågar och detta kan även observeras vid detta samtal (Heister Trygg et al, 
1998; von Tetzchner & Martinsen, 1996). Anton frågar endast vid ett tillfälle då han 
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ställer en fråga till lillasyster medan den vuxne ställer många frågor. Av mammas 
turer är en stor andel, närmare hälften, frågor. Frågorna är ofta ja- och nejfrågor. De 
är dock riktiga frågor i den bemärkelsen att mamma inte frågar om sådant hon redan 
vet. Även lillasyster frågar något fler gånger än Anton, tre gånger är det frågor med 
syfte att faktiskt fråga, medan det vid två tillfällen formuleras frågor som egentligen 
är uppmaningar som ”Kan du hjälpa mig?” 
 
Exempel 3 
1 Mamma Ska du ha [hjälmen]? 
  M   [HJÄLMEN] 
2 Anton Aa (ja). 
 
I exempel 3 ses hur Anton får en ja-/nej-fråga från mamman som också får ett 
prefererat svar i form av ett ja. 
Hanna använder sin kommunikation i hög grad till att benämna. I nedanstående 
exempel sitter Hanna och mamma och tittar tillsammans i en pärm med bilder. Hela 
tiden bekräftas Hannas kommunikation genom att mamma återanvänder Hannas 
tecken och dessutom säger orden (rad 2,4 och 8). I en studie av tre små barn med 
Downs syndrom (Chan & Iacono 2001) konstaterades att de vanligaste 
kommunikativa funktionerna var att kommentera, bekräfta och att be om något. Att 
benämna, som Hanna gör flitigt, kan ses som att kommentera.  
 
Exempel 4 
1 Hanna SOVA. 
2 Mamma SOVA. Dom sover. 
3 H [ke] 
  H [SITTA] 
4 M Och där [sitta] ja. 
  M         [SITTA] 
5 M ((Pekar på andra bilden på uppslaget)). Du 

tänkte på det ja. [ligga] 
  M           [LIGGA] 
6 H Gi. 
7 H BADA. HOPPA. 
8 M Ja det är hoppa. [hoppa] 
  M                  [HOPPA] 

 
Hanna använder också sin kommunikation till att styra, vilket ses i nästa exempel. 
 
Exempel 5 
1 Mamma Ska vi inte titta på Hannas bok? 
2 Hanna HOPPA @tittar på mamma 
3 M Vill du titta på din [hoppafilm] istället? 
  M                      [HOPPA] 
4 H A @ nickar 
 
I exempel 5 visar Hanna att hon har en annan avsikt än mamma med vad hon vill 
göra och använder då tecknet ”hoppa”. Mamma visar att hon förstått genom att på 
nytt sätta ord på det på rad 3 och Hanna visar med ickeverbal kommunikation 
(nickning) att mamma tolkat rätt på rad 4. Nickningen kan ses som en bekräftelse, 



 

 11 

som också enligt Chan och Iacono (2001) var vanligt förekommande i interaktionen 
med barn med Downs syndrom. 
 
Uppbackning, turer som syftar till att visa att man fortfarande lyssnar och att talaren 
ska fortsätta (Norrby 2004), används av båda mammorna.  
 
Exempel 6 
1 Anton Då (så). @visar upp en legogubbe för mamma. 
2 Mamma Mm 
3 A Da. ((Sätter figuren på ett starwareskepp)) 
 
I exempel 6 sitter Anton med en legofigur som han manipulerat och vill visa. 
Mamma backar upp på rad 2 och Anton fortsätter på rad 3 med sin tur. 
 
6.3 Initiativ i samtalet 
Ett exempel på hur Anton tar initiativ till att skapa gemensamt fokus på föremål ses i 
exempel 7. Sekvensen börjar med att Anton initierar att man ska titta i tidningen. 
Mamma bekräftar att hon förstått på rad 3. Anton fortsätter att ta initiativ genom att 
visa och kommentera en bild i tidningen, rad 6. Även lillasyster Beda blir intresserad 
och frågar vidare om föremålet på rad 12, vilket är ett av få exempel på hur barnen 
samtalar direkt med varandra utan stöd av vuxen. 
 
Exempel 7 
1 Anton Didi (tidning) 
2 Mamma Ska du ha [tidningen] med dej? 
  M           [TIDNING] 
3 A Ja: 
4 M Mm 
5 A De bubbe (gubbe).@ Pekar i legokatalogen . 
6 A (x) 
7 M Är det den gubben? 
8 A Jaa 
9 M Har du den gubben då? 
10A [Nää] 
11Beda [Vilken?]( ) Vilken gubbe? ((Sträcker sig fram  
 för att titta i katalogen.)) 
12A Den. @pekar i katalogen 
13B Den har du, den har du inte. 
14A Nä 
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6.4 Förekomst av AKK 
Antons mamma använder i sekvensen med legolek en del tecken till sitt tal. Vid ett 
tillfälle, exempel 8, försöker hon också få lillasyster Beda att visa ett tecken, men det 
är Anton som först visar tecknet (rad 3) och mamma bekräftar detta innan hon ännu 
en gång uppmanar Beda att teckna på rad 4. Beda avslutar genom att neka (rad 5). 
 
Exempel 8 
1 Beda Jag vill ha svart huvud. 
2 Mamma Hur säger man, hur visar man svart då på  
 tecken,Beda? 
3 Anton SVART 
4 M [svart] ja. Kan du det med? 
  M [SVART] 
5 B @ skakar på huvudet 
 
I den andra leksituationen försöker Beda vid några tillfällen använda tecken. I 
exempel 9 diskuteras hur man ska göra ett visst tecken. Varken mamma eller Beda 
förefaller kunna tecknet, men Anton ger det rätta svaret, om än något otydligt. 
 
Exempel 9 
1 Mamma Hur gör man hjälm? 
2 Beda MÖSSA. Så gör man hatt. 
3 Anton (HJÄLM) 
 
Både exempel 8 och 9 utgör exempel på hur samtalsparterna intar en metaspråklig 
nivå genom att diskutera hur ett visst tecken görs. I exempel 8 vet mamma svaret 
men vill få barnen att teckna medan det däremot förefaller röra sig om en fråga 
mamma inte vet svaret på i exempel 9. Troligen finns en intention hos mamman att 
öka användningen av tecken hos barnen.  
 Anton använder huvudsakligen sitt tal, som dock är svårförståeligt. Mamman 
förefaller dock oftast tolka korrekt eftersom Anton verkar nöjd med tolkningen. Han 
använder tecken en, eventuellt två gånger spontant som svar på en fråga, samt svarar 
mamma på hennes fråga till lillasyster om hur man tecknar ett visst ord. Lillasyster 
använder inte tecken i första sekvensen vid legot, däremot gör hon det några gånger 
vid den andra situationen vid matbordet. 
På förskolan används tecken framförallt av personalen. Antons spontana användning 
av tecken är mycket sparsam. I exempel 10 nedan, använder Anton spontant pekning 
för att be om mjölk, rad 1, personalen ber honom då teckna, rad 2, vilket han gör på 
rad 3 och därefter används tecken även av en annan pojke på rad 8 som också 
kommenterar tecknets utförande . Att gester och tal används mer spontant än tecken 
och grafisk AKK finns beskrivet av Carter (2003). 
 
Exempel 10 
1 Anton @pekar mot mjölken. öhöh 
2 Ped 2 Visa med tecken. 
3 A MJÖLK 
4 Ped 2 Mjölk. ((man ser inte om pedagogen tecknar 

också)) 
5 Pelle Jag vill också ha mjölk. 
6 Ped 1 Japp 
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7 Ped 2 Vad ville du ha Pelle? 
8 Pelle [mjölk]. Såhär mjölkar man kon. 
  P [MJÖLK] 
 
När det gäller Hanna använder hon tecken som sitt huvudsakliga sätt att förmedla 
sig. Hon använder också vissa talade ord som är begripliga, framförallt ja och nej. 
Hannas mamma ackompanjerar sitt tal med tecken till de viktigaste orden. I exempel 
11 tittar Hanna och mamma på bilder i en bok. Hanna benämner med tecken och 
mamma bekräftar och utvidgar sedan satsen med ytterligare ett tecken, äta, vilket 
även ses som exempel på hur vuxna på detta sätt försöker hjälpa barnet att bygga ut 
sitt språk grammatiskt (Håkansson & Hansson 2007).  
 
Exempel 11 
1 Hanna KORV 
2 Mamma Och [korv] Det är korv. 
  M     [KORV] 
3 H @ pekar Dätätä 
4 M Man kan ju [äta] en sån [korv] 
  M            [ÄTA]        [KORV] 
5 H Nää. 
6 M Joo. 
7 M Och så kan man [äta] sån [pannkaka] också. 
  M                [ÄTA]     [PANNKAKA] 
 
6.5 Samarbete i kommunikationen 
Antalet turer är tämligen jämnt fördelade mellan Anton, Beda och mamma i 
leksituationernas samtal. I dessa samtal vänder sig båda barnen i första hand till 
mamman och endast vid ett fåtal tillfällen direkt till varandra. Trots det relativt 
begränsade uttryckssätt som Anton har, blir det få missförstånd. Troligen underlättas 
förståelsen av att situationen och samtalsämnena är relativt begränsade och handlar 
om de föremål som finns i närheten, samt av att Anton kommunicerar med sina 
närmaste som är vana att tolka hans bristfälliga tal. Mamma använder också mycket 
frågor där hon förväntar sig svar med ett ord, ofta ja eller nej. I exempel 12 initierar 
Anton samtalsämnet genom att använda en ickeverbal pekning som mamma 
fortsätter samtalet om genom att fråga mer. Här frågar mamma inte en ja- nejfråga 
och därför blir Antons mm-svar svårtolkat. Han byter direkt samtalsämne till att 
uppmärksamma flygplanet istället på rad 4. Mamma använder här troligen de 
ledtrådar kontexten ger och hennes vana att tolka Antons tal så att hon ändå förstår 
honom. Anton bekräftar att mamma förstått rätt på rad 6 och mamma återanvänder 
denna bekräftelse på rad 7. 
Exempel 12 
1  Anton dö @pekar på legobilen. 
2  Mamma Står den där eller ska du [köra]? 
   M                               [BIL] 
3  A Mm 
4  A Di- diton(flygplan) 
5  M Kör han [flygplan]? 
   M         [FLYGPLAN] 
6  A Mmm 
7  M Mmm 
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På förskolan tar pedagogerna fler turer än barnen i de flesta situationer. Även här 
förekommer mycket frågor, inte minst finns många kontrollfrågor som pedagogen 
vet svaret på. I de mer styrda situationerna blir det än mer tydligt. Att läraren tar en 
stor del av talutrymmet i skolan finns beskrivet av Einarsson och Hultman (1984) där 
de fått fram att lärarens talaktivitet ofta ligger på 75 – 80 % av den totala tiden. I 
exempel 13 frågar pedagogen, på tal om flygplan, om en resa hon känner till och vill 
få Anton att berätta om genom att styra med frågor. Hon ger också Anton en ledtråd 
genom att peka på honom på rad 9. Hon avslutar också med att försöka få Anton att 
använda tecken. Pedagogen i denna sekvens använder inte återanvändning av Antons 
svar som en bekräftelse på att hon förstått rätt, vilket kan bero på att hon redan vet 
svaret och att hon inte heller har för avsikt att använda samtalet pedagogiskt till att 
ge Anton en förebild utan snarast är ute efter att få honom att använda sitt språk.  
 
Exemepl 13 
1 Ped Har du åkt flygplan nån gång? 
2 Anton Aa. Pappa, opa (morfar),Beda. 
3 Ped Ja 
4 A ö ö ö 
5 Ped Fick inte mamma följa med? 
6 A Ja, mamma. 
7 Ped Jaha. 
8 A Opa (morfar) mommo (mormor) Beda, mamma. 
9 Ped Och vem mer fick följa med då? @pekar på A. 
10A Jag 
11Ped Hur gör man Anton på tecken då? Hur gör den med 

fingrarna för att visa A. 
 
Man kan se att många generella regler gäller även i dessa samtal. Exempel på detta är 
att det relativt sällan förekommer samtidigt tal under längre stund. Byte av talare sker 
också vid tydliga turbytespunkter. Man ser också många närhetspar, ofta i form av 
fråga/svar. Vid många tillfällen utses nästa talare som då oftast tar sin tur. 
 
6.6 Samtal som tillfälle för inlärning av kommunikativ form 
I materialet finns många exempel på hur den vuxne uppmanar barnet att använda en 
annan form, exempelvis frågar efter tecken där Anton spontant använder tal. När 
Anton i exempel 14, svarar med att göra tecknet kommenterar pedagogen också hur 
man utför det och gör på så sätt en metaspråklig utvikning. Ett liknande fenomen har 
uppmärksammats av Andersson (2002) där hon vid observation i särskoleklasser såg 
hur informella situationer kan övergå till en formell och få karaktären av att den 
vuxne styr samtalet och tar rollen att lära ut. Att man försöker få Anton att teckna 
även om man förstått hans talade ord kan eventuellt förklaras genom att man ofta 
förespråkar att man ska teckna med barnet även då det börjat tala (Heister Trygg 
2004).  
 
Exempel 14 
1 Anton dat (katt) 
2 Ped  Hur gör man tecknet för katt då? @tittar på A. 

Visa. 
3 A KATT 
4 Ped  Man klappar så ja. [katt] 
  P                    [KATT] 
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Det omvända förekommer också, se exempel 15, där barnet använder ett tecken 
(GUL) och mamma efterfrågar om han även kan säga ordet. 
 
Exempel 15 
1 Mamma Vad är det för färg? 
2 Anton GUL 
3 M Kan du säga med? 
4 A öh 
5 M [gul] 
  M [GUL] 
6 A Di 
 
Det finns exempel på hur Anton lär sig hur detta format ska användas. Först får han 
uppmaningen att teckna tecknet ”blå”, fortsättningsvis använder han tecken spontant 
när han benämner färgerna. Ett annat fenomen som förekommer i de sekvenser som 
har en mer formell stil och mer påminner om en inlärningssituation, är att den vuxne 
är den som avslutar sekvensen och sedan påbörjar nästa. I exempel 16 får barnen 
frågor om färgen. När Anton svarar med att teckna ”blå” på rad 5 bekräftar mamma 
att det är rätt genom att säga ”bra” och på detta sätt avsluta sekvensen. Därefter 
påbörjas nästa sekvens med en fråga (rad 7). Svaret bekräftas med en återanvändning 
på rad 9 och därefter ställer mamman nästa fråga. Detta är ett mönster som även ses i 
exempelvis samtal mellan personer med kommunikativa funktionshinder och 
logopeder eller arbetsterapeuter, särskilt i mer formella sammanhang (Plejert et al 
2010). 
 
Exempel 16 
1 Mamma Vad har mammas flygplan för färg då? 

sch.((flyger med legofarkosten)) 
2 Anton Då (blå). 
3 Beda [blå] 
  B [BLÅ] 
4 M Hur säger man blå då, visar man blå? 
5 A BLÅ 
6 M Bra 
7 M Och vad är det mer för färg. 
8 A [dit] @pekar på planet. 
  A [VIT] 
9 M vit 
10M Vad är det för färg? 
11A GUL 
 
Med Hanna används inga uppmaningar till henne att hon ska använda en annan form 
men däremot används mycket imitation. I de flesta fall imiterar antingen mamma 
Hannas tecken i nästa tur eller så imiterar Hanna mammas tecken. Samma ord 
upprepas ibland flera gånger som i exempel 17 där samma ord förekommer 
tillsammans med ett ljudhärmande läte i en sekvens av fem turer. Mamma tar sedan 
sin tur genom ett bekräftande ljud och därefter bläddrar Hanna vidare och benämner 
nästa bild. 
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Exempel 17 
01 Mamma Det är [bil] 
   M        [BIL] 
02 Hanna [bwww] 
   H [BIL] 
03 M bwww 
04 H [bwww] 
   H [BIL] 
05 M [bwww] 
   M [BIL] 
06 M Tss 
07 H (BANAN) 

 
Ytterligare ett fenomen av intresse är att mamman, nästan varje gång Anton säger 
något som inte är tydliga ja eller nej, använder nästa tur till att upprepa ordet, dock 
oftast utbyggt till en längre sats. I exempel 18 säger Anton ”tidning” med ett 
svårbegripligt uttal. På rad 3 ser man expansionen av satsen som mamma använder, 
samtidigt som hon också ger en modell både med tal och tecken. 
 
Exempel 18 
1 A Dindin (tidning) 
2 A Didi 
3 M Ska du ha [tidningen] med dej? 
  M           [TIDNING] 
 
Detta finns också i hög grad i samspelet mellan Hanna och hennes mamma där 
mamma gör tydligare tecken och uttalar ordet korrekt när det upprepas. 
 
Exempel 19 
1 Hanna [bela] 
  H [BANAN] 
2 Mamma [banan] 
  M [BANAN] 
3 H ÄPPLE. 
4 M [Och äpple] 
  M [ÄPPLE] 

 
Detta kan ses som ett sätt som vuxna använder för att bygga ut barnets språkliga 
kompetens samt att få bekräftelse på att hon förstått rätt. Hur vuxna anpassar sitt tal 
när de talar till barn med bland annat grammatiska expensioner beskrivs bland annat 
av Håkansson och Hansson (2007) och von Tetzchner et al (1993). Återanvändning 
förekommer i hög grad i de studerade samtalen. 
  
6.7 Reparationer 
Eftersom Antons tal är mycket svårförståeligt finns det många tillfällen till 
missförstånd. Dessa löses på olika sätt såsom att upprepade gissningar används tills 
det blir rätt och genom att tolkningen i hög grad stöds av kontexten. Som tidigare 
nämnts rör sig barns samtal ofta kring det som finns i närheten (Marvin et al 1994) 
vilket underlättar möjligheterna att gissa rätt. I exempel 20 försöker Anton förmedla 
att han vill ha två grodor, men han måste upprepa detta, rad 2 och 4 och även visa det 
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ickeverbalt innan pedagogen förstår vad han är ute efter. Anton bekräftar att hon 
förstått rätt på rad 6. Han gör här en egenreparation som han själv initierar. 
 
Exempel 20 
1 Anton (xx) då (två). 
2 A @ håller upp två fingrar. Då (två). 
3 Ped Vem är det? @ pekar på en av de små grodorna. 
4 A Då. Tå.(två) @ håller upp två fingrar. 
5 Ped Två. 
6 A Aa 
 
På förskolan frågar man vid ett tillfälle lillasyster som har en bättre förförståelse, 
vilket gör att hon kan tolka Antons tal bättre än övriga på förskolan. Pedagogen  
samtalar med Anton men förstår inte vad han säger (se exempel 21). Den andra 
pedagogen griper då in genom att fråga om lillasystern vet vad Anton menar (rad5). 
Anton avslutar sekvensen med att bekräfta att tolkningen varit riktig(rad 8). Detta 
samtalsämne rör inte här och nu och det försvårar tolkningen. Med hjälp av en annan 
person reds alltså missförståndet ut. Detta kan ses som en annaninitierad 
annanreparation vilket enligt litteraturen är den typ av reparation som innebär störst 
ansiktshot (Norrby 2004). Först prövar dock Anton att själv reparera genom att 
upprepa (rad 4).  
 
Exempel 21 
1 Ped 1 Vad tittar ni på TV då? 
2 Anton Ä ä. dadadin @gestikulerar. dadadin @tittar på 

ped 1 
3 Ped 1 Det hänger jag inte med på. 
4 A Dadadin. 
5 Ped 2 Vet Beda vad det betyder, dadadin? 
6 Beda Mister Bean 
7 Ped 1 Mister Bean 
8 A Ah 
 
6.8 Barnens samtal med varandra 
Det visade sig att det endast förekom ett fåtal filmade samtal samtal där ett barn 
samspelat med Anton utan någon vuxen och att någon vuxen oftast bröt in med egna 
bidrag i samtalen. 
I exempel 22 sitter Anton och Simon och tittar i en leksakskatalog inför julen. Anton 
använder huvudsakligen ja och nej och drar till sig katalogen istället för att använda 
språkliga medel (rad 5). Den uppseglande konflikten löses dock genom att Simon 
erbjuder sig att vända blad. 
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Exempel 22 
1 Simon Ä dom. Önskar du den? 
2 Anton Jaa 
3 S Önskar du den? 
4 A Ja. 
5 A ((Drar till sig katalogen)) 
6 S Nej jag vill titta. 
7 A Jag.((skriker)) 
8 S Jag kan vända. 
9 A Ja 

 
I flera exempel ser man också hur det talande barnet tar på sig en mer vuxen roll och 
försöker hjälpa och styra Anton. I exempel 23 har Kalle hjälpt Anton att öppna 
filpaketet men han fortsätter att se så Anton inte tar för mycket. Anton visar Kalle att 
det finns mer fil i ett annat paket. Detta sätt att ett annat barn intar en mer vuxen roll 
har också noterats av Andersson (2002). 
 
Exempel 23 
1 Ped  Vad gjorde Kalle, hjälpte han dej? 
2 Anton ((Häller upp fil)) 
3 Kalle Ta inte för mycket bara. 
4 A @ ler och tittar på Kalle. 
5 A Jaa.((Ställer tillbaka paketet)) 
6 K Ja.((Tittar och reser sig.))Så lite. 
7 A Nä.((Tar mer fil)). 
9 K Ta inte allt. 
10K Det räcker nog nu. 
11A Jaa. @ pekar på ett annat filpaket. Dadododojda. 
 
Det finns få exempel på att Anton tar språkliga initiativ till ett annat barn och relativt 
få där andra barn tar initiativ till samtal med Anton. Exempel 24 illustrerar dock att 
Anton tar initiativ genom att fråga om den penna lillsyster Beda ritar med. Beda 
förstår frågan och svarar på den på rad 2. Anton ger sedan en kommentar om färgen 
på rad 3 vilken Beda motsäger eftersom pennan inte är svart som Anton påstår. 
Mamma griper in för att reda ut missförståndet och Anton reparerar genom att 
använda en pekning på själva teckningen på rad 6 för att visa att det blir svart när 
Beda ritar. Mamma uppfattar nu Antons reparationsförsök och bekräftar detta på rad 
7. Slutligen bekräftar Anton att mamma uppfattat rätt på rad 8. 
 
Exempel 24 
1 A Å de. @tittar på Bedas penna. 
2 B Det, det, det prinsessarpenna. Prinsessapenna. 

@visar upp pennan. (x x) 
3 A Å dat (svart) 
4 B Nä. 
5 M Är den svart? 
6 A Da. @pekar på Bedas teckning. 
7 M Ja det blev svart när hon ritade. 
8 A Aa 
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7. Metoddiskussion 
Vissa svårigheter framkom vid genomförandet av studien. Det var ibland svårt att 
uppfatta vad Antons lillasyster sa, vilket försvårade analysen. Vid val av 
försöksperson är det därför önskvärt med ett syskon eller annat barn som har ett helt 
begripligt tal. Det hade varit önskvärt att också hitta stunder då barnen leker själva 
där ingen förälder eller annan vuxen är närvarande för att förhoppningsvis se andra 
aspekter och framförallt se mer av barnens samspel med varandra. Detta var svårt att 
få fram i de filmer som analyserats i föreliggande uppsats. Eftersom en vuxen finns i 
rummet kom ofta den personen med i samtalet på eget eller barnens initiativ. Man 
kan i en studie som denna inte bortse från möjligheten, att vetskapen om att man blir 
filmad för en kommunikationsstudie, har påverkat exempelvis hur mycket tecken 
som används av omgivningen (jämför observers paradox, enligt vilken en person har 
en tendens att ändra sitt beteende eftersom han/hon vet om att det observeras (Labov 
1973: Wilson 1987)).  
 

8. Slutsatser 
Den kliniska relevansen av att använda samtalsanalys är att ge möjlighet att 
tydliggöra mönster i kommunikationen mellan vuxna och barn med nedsatt 
kommunikationsförmåga. Genom analysen kan de samspelsstrategier som används 
förbättras. 
Samtal med ett barn med nedsatt kommunikationsförmåga är både lika och olika 
samtal mellan två personer utan kommunikationssvårigheter beroende på vilka 
fenomen man väljer att studera. Ett drag som var gemensamt för många av 
sekvenserna och som verkar skilja dessa samtal från de med typiskt utvecklade barn 
var ett tydligt inslag av att samtal användes för att lära in kommunikativ form på 
olika sätt. Sätt som användes var imitation, benämning, uppmaning att använda en 
annan form, att som vuxen själv försöka använda tecken och att göra metaspråkliga 
kommentarer. På detta sätt övergår samtalet till att bli en inlärningssituation och 
syftet med samtalet ändras på den vuxnes initiativ. Det är av stor vikt att 
samtalspartners görs medvetna om risken för detta, så att en sådan omvandling av 
samtalet till något annat begränsas. Barnet behöver rikliga tillfällen att lyckas med 
sina kommunikativa avsikter och få respons när denna gått fram till samtalspartnern. 
En medvetenhet om denna risk kan förmedlas vid introduktion av AKK. Ett visst 
mått av exempelvis återanvändning och utbyggnad av satsens struktur, kan dock ses 
motsvara den som ses hos vuxna i samtal med barn med en typisk språkutveckling 
under de tidiga faserna. 
I samtal med andra förskolebarn blev de kommunikativa svårigheterna hos Anton ett 
hinder och stöd av en vuxen som hjälpte till att tolka och att föra samtalet vidare 
användes ofta. De andra barnen på förskolan kunde ibland inta en mer vuxenlik 
attityd gentemot Anton. Det är viktigt att vuxenstödet används på ett sätt som 
utvecklar AKK-användarens förmåga att samspela med andra barn på ett mer jämlikt 
sätt. 
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Bilaga 1 Comunication matrix för Anton. 
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Bilaga 2 Communication matrix för Hanna 
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Bilaga 3 Transkriptionsnyckel 
 
Enligt Norrby (2004) används lämpligen teckensnittet Courier eftersom där alla 
tecken är lika stora. 
Transkriptionsnyckel är delvis hämtad från Bergman och Levander (2008). De 
bygger i sin tur på Norrby och jag har också valt att lägga till vissa tecken från 
hennes exempel. Visa tecken kommer också från Transcription Glossary i Hutchby 
och Wooffitt (2008). För transkription av TAKK används versaler enligt 
transkription i von Tetzchner och Hygum Jensen (1996). 
 
tecken förklaring 
@ pekar icke-verbal kommunikation markeras med @ samt kursiv text 

och skrivs alltid först när den överlappar med verbal 
kommunikation 

GUL manuella tecken skrivs med versaler. Om även tal används 
transkriberas det som samtidigt tal i en hakparentes.  

[   ]  Överlappande tal. Används även när tecken används samtidigt 
med tal. 

(flygplan) 
 

Ordet inom parentes anger transkriberarens bästa gissning av ett 
oklart yttrande. Om det är ett oklart tecken anges det med 
versaler. 

() paus 
((skrattar)) Metakommentarer skrivs inom dubbla parenteser 
(x) ett ohörbart ord 
(xx) två ohörbara ord 
>> repliken fortsätter på nästa rad (används vid sekvenser av 

samtidigt tal) 
 
Jag har också valt att ibland skriva ut hur uttalet varit i direkt anslutning till det 
korrekt stavade ordet. Detta för att ge en uppfattning om barnets talsvårigheter. 
Anledningen till att metakommentarer har skrivits med dubbla parenteser istället för 
att endast markeras med versaler har varit att få en tydlig transkribering av tecknen 
som används. Här står två olika transkriberings-traditioner delvis mot varandra. Jag 
har valt att inte transkribera approximerade tecken, utan endast noterat min tolkning 
av dem. 
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Bilaga 4 

Brev till förälder 
Hej! 
 
Jag är logoped och arbetar på Barn- och ungdomshabiliteringen i Eksjö. För 
närvarande håller jag på att avsluta ett magisterprogram för logopeder och däri ingår 
en uppsats. Handledare för uppsatsen är disputerade logopeden Christina Samuelsson 
vid logopedprogrammet på Linköpings universitet. 
Det behövs fler studier om hur kommunikationen ser ut mellan barn med 
kommunikationssvårigheter och olika samspelspartners, särskilt ser jag behov av att 
studera hur andra barn kommunicerar med ett barn med dessa svårigheter. Jag har 
tänkt  studera hur barnets kommunikation tolkas av samtalspartnern och vilka 
strategier som används för att underlätta den. Jag vill också se om det skiljer sig 
mellan vuxnas och barns strategier och försöka hitta sekvenser som fungerar bra och 
mindre bra. 
 
Tanken är att ni själva väljer ut tillfällen när ni tycker att kommunikationen fungerar 
så bra som möjligt. Dessa situationer filmar ni med en kamera och ett stativ som ni 
får låna  c. 2 veckor. Att jag valt att ni filmar själva är för att det ska vara så naturligt 
som möjligt. När ni filmat färdigt kommer jag att se på filmerna och transkribera vad 
som kommuniceras och sedan ytterligare analysera det. 
Barnet får gärna filmas med några olika kommunikationspartners, förälder, personal 
samt syskon eller kompis. 
Jag kommer också att behöva fråga er om ert barns kommunikation som 
bakgrundsfakta.  
Inspelningarna kommer bara att användas i forskningssammanhang. Barnet och 
övriga deltagare kommer att vara anonyma. Ni kan när som helst avbryta ert 
deltagande. 
För att kunna gå vidare så snart som möjligt är jag tacksam om ni skickar in ert 
samtycke så snart som möjligt. 
 
Jag är mycket tacksam om ni vill medverka i denna studie. 
Om ni har några frågor så tveka inte att höra av er. 
 
Med vänlig hälsning 
 
«Hälsningsrad» 
leg logoped 
tel   e-mail:  
 
 
Vi har tagit del av ovanstående och ger vårt samtycke till att vårt barn/våra barn får 
spelas in på film i forskningssyfte. 
 
Barnets/barnens namn och adress: 
 
Telefonnummer där jag kan nå er 
Vårdnadshavares namnteckning  Ort och datum 
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Bilaga 5  

Brev till personal 
Hej! 
Jag är logoped och arbetar på Barn- och ungdomshabiliteringen i Eksjö. För 
närvarande håller jag på att avsluta ett magisterprogram för logopeder och däri ingår 
en uppsats. Handledare för uppsatsen är disputerade logopeden Christina Samuelsson 
vid logopedprogrammet på Linköpings universitet. 
Det behövs fler studier om hur kommunikationen ser ut mellan barn med 
kommunikationssvårigheter och olika samspelspartners, särskilt finns behov av att 
studera hur andra barn kommunicerar med ett barn med dessa svårigheter. Jag har 
tänkt studera hur barnets kommunikation tolkas av partnern och vilka strategier som 
används för att underlätta den. Jag vill också se om det skiljer sig mellan vuxnas och 
barns strategier och försöka hitta sekvenser som fungerar bra och mindre bra. 
 
Jag vore tacksam om du väljer ut några tillfällen då kommunikationen brukar fungera 
bra och försöker filma med den kamera du lånar av mig. Om du använder stativet 
behöver ingen stå vid kameran och filma.  
Att jag valt att ni filmar själva är för att det ska vara en så naturlig situation som 
möjligt. När ni filmat färdigt kommer jag att se på filmerna och transkribera vad som 
kommuniceras och sedan ytterligare analysera det. 
Barnet behöver filmas med några olika kommunikationspartners, förälder, personal 
samt syskon eller kompis och där är du alltså en av dessa. 
Självklart kommer jag att visa er praktiskt hur kameran hanteras.  
Inspelningarna kommer bara att användas i forskningssammanhang. Barnet och 
övriga deltagare kommer att vara anonyma.  
För att kunna gå vidare så snart som möjligt är jag tacksam om ni skickar in ert 
samtycke så snart som möjligt, dock senast den 
 
Jag är mycket tacksam om ni vill medverka i denna studie. 
Om ni har några frågor så hör av er. 
Med vänlig hälsning 
«Hälsningsrad» 
leg logoped 
tel   e-mail 
 
Jag har tagit del av följande och ger mitt samtycke till att spelas in på film i 
forskningssyfte. 
 
 
Namn    Ort och datum 
 
 
tel.nr där jag kan nås: 
 


