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Intervention of Responsive Speech Acts Using AAC for Two Participants with Cerebral 

Palsy in Tanzania: A Single Subject Design-Study 

Abstract 

In several developing countries there are a limited supply of developed AAC systems (Alant, 

1999) whereas a lack of knowledge about the possibilities of working with communication 

problems (Marshall, 1997). The present study is an intervention study about the introduction of 

augmentative and alternative communication (AAC) for two participants with cerebral palsy at a 

day-care centre in the Kilimanjaro Region, Tanzania. The purpose of the intervention study was 

to develop responsive speech acts to attract attention to initiate interaction, accept and reject 

interaction, as well as maintain and terminate interaction. This was done using the terms yes and 

no to accept and reject, and more and less to continue and terminate interaction. The study 

followed a single subject design consisting of two intervention periods, where direct intervention 

with the participants and continuing training and guidance for the staff occurred. The results 

show that the participants in varying degrees, has learned to attract attention to initiate 

interaction, accept and reject interaction as well as to maintain and terminate interaction. It was 

also observed that the participants learned to use the performative speech acts outside the 

controlled test situation. An area further discussed is the participants’ communicative acts as 

shown in The Communication Matrix, which displayed a development from pre linguistic models 

of expression to use the abstract symbols.  
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Sammanfattning 

I många utvecklingsländer finns en begränsad tillgång på utvecklade AKK-system (Alant, 1999) 

och ofta även en okunskap kring möjligheterna att arbeta med kommunikationsproblem 

(Marshall, 1997). I föreliggande studie genomförs intervention i alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) för två deltagare med cerebral pares på ett dagcenter i 

Kilimanjaroregionen, Tanzania. Syftet i föreliggande interventionsstudie är att genom 

intervention studera och utveckla de i mätsituationerna responsiva talakterna att påkalla 

uppmärksamhet för att inleda interaktion, acceptera och avfärda samt upprätthålla och avsluta 

interaktion. Detta sker med hjälp av begreppen ja och nej för att acceptera och avfärda, liksom mer 

och mindre för att upprätthålla och avsluta interaktion. Studien följer en single subjekt design och 

insatsen utgörs av två interventionsperioder, bestående av direkt intervention med deltagarna 

samt utbildning och fortlöpande handledning av personal. Resultaten visar att deltagarna i 

varierande grad lärde sig att påkalla uppmärksamhet för att inleda interaktion, acceptera och 

avfärda samt upprätthålla och avsluta interaktion. Det observerades även att deltagarna i högre 

grad utförde performativa talakter utanför den styrda testsituationen. Områden som vidare 

diskuteras är bland annat deltagarnas kommunikativa handlingar utifrån The Communication 

Matrix där en utveckling från prelingvistiska uttrycksätt till användandet av abstrakta symboler 

synliggjordes hos deltagarna. 
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1 Inledning  
I två tidigare studier (Asplund, 2011; Eklöf, 2011) genomfördes ett projekt på ett dagcenter för 

barn med funktionshinder i Kilimanjaroregionen, Tanzania. Två deltagare med cerebral pares 

som tidigare inte haft någon möjlighet att påverka de dagliga aktiviteterna, kunde efter logopedisk 

intervention göra val med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Vid 

projektets slut konstaterades det att deltagarna hade utvecklat sin kommunikativa förmåga och 

hade ökat sin delaktighet i samspel med personal och andra barn. Deltagarna fick mer 

uppmärksamhet från personalen och slutligen spekulerades i att såväl deltagare som personal 

skulle gynnas av vidare utbildning och intervention (Asplund, 2011; Eklöf, 2011). 

I föreliggande studie genomfördes fortsatt intervention för ovan nämnda deltagare samt 

vidareutbildning av personal inom området AKK för att ge deltagarna en möjlighet att i 

vardagliga situationer kunna påkalla uppmärksamhet för att inleda interaktion samt genom 

bildkommunikation acceptera, avfärda, upprätthålla och avsluta interaktion. För att genomföra 

detta beaktades faktorer såsom kommunikativ nivå, kulturskillnader samt personalens 

förhållningssätt.  

 

2 Bakgrund    
2.1 Logopedi i olika kulturer 

Runt om i världen finns det olika syn på kommunikationsstörningar och huruvida dessa skall 

behandlas eller inte (Salameh, 2003). Varierande synsätt i olika samtalskulturer påverkar även 

sättet vi pratar till barn. I en del kulturer använder samtalspartnern ett förenklat språk, då de 

anser att barnet inte är en kapabel samtalspartner (Obondo, 1999), medan andra kulturer 

behandlar barnet som en vuxen samtalspartner (Schieffelin & Ochs, 1986; Viberg, 1996).  

Individer med funktionshinder och i synnerhet de med svåra funktionshinder är starkt 

åsidosatta i många utvecklingsländer, speciellt inom området kommunikation (O’Toole & 

McConkey, 1995). En lokal välgörenhetsorganisation i Kilimanjaroregionen uppger att de tolv 

rehabiliteringscentrena är relativt nyinrättade och att de alla tillsammans har en anställd logoped 

som tar sig an språk- och talstörningar i området. Resterande arbete sker i största grad av 

volontärarbetare av varierande professioner. Alant (1999) beskriver att det i utvecklingsländer, 

exempelvis Sydafrika, finns ett begränsat utbud av utvecklade AKK-system. Eftersom 

undervisning för individer med funktionshinder anses vara alltför kostsamt, blir 

utbildningsprogrammen ofta begränsade till information kring personlig hygien. Exempel på 

några av de faktorer som möjligen bidrar till en begränsad utbildning är att: (1) rehabilitering är 

ett relativt nytt hälso- och sjukvårdsbegrepp i de aktuella länderna, (2) många i 
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utvecklingsländerna är omedvetna om att det går att arbeta med kommunikationsproblem, (3) 

språkliga brister bromsar möjligheter till intervention och utbildning, då många volontärer inte 

besitter kunskap om det lokala modersmålet, (4) lokala åsikter färgade av kultur, religion, 

attityder, övertygelser och kunskap om tal- och språkstörningar påverkar diagnostisering och 

åtgärdsplaner (Marshall, 1997). 

 

2.2 Kommunikation på prelingvistisk nivå 

Att använda prelingvistiska former som ljudbildning, motoriska rörelser och ansiktsuttryck som 

sitt huvudsakliga kommunikationssätt är ofta ineffektivt då det kan vara svårt för samtalspartnern 

att uppmärksamma och tolka dem på rätt sätt (Iacono, Carter & Hook, 1998), varpå 

kommunikationssammanbrott i högre grad uppstår (Brady & Halle, 2002). För personer på en 

prelingvistisk nivå är det svårt att utveckla en självständighet i kommunikationen, liksom att fatta 

autonoma beslut (Brady, Herynk & Fleming, 2010; Choi et al., 2010). Vissa av de prelingvistiska 

beteenden, såsom att peka, använda blicken eller ge ett objekt till någon, är lättare att tolka när de 

används för att visa någonting konkret, som ett objekt eller en handling (Didden et al., 2009). För 

att senare i utvecklingen undvika kommunikationssammanbrott och underlätta i 

samtalssituationer bör ett mål sättas för att ersätta de prelingvistiska handlingarna med symbolisk 

kommunikation (Sigafoos et al., 2006). 

Ett viktigt första steg i introducerandet av AKK hos barn på en prelingvistisk nivå är att 

identifiera barnets nuvarande kommunikativa handlingar, både hur de gör och i vilka situationer 

(Sigafoos, 2003). En sådan kartläggning kan göras med hjälp av The Communication Matrix, 

vilket är ett testmaterial baserat på frågor utformade för att kartlägga kommunikativa förmågor 

även på de tidiga prelingvistiska nivåerna. Matrisen innefattar de fyra områdena visa vägrande, att 

erhålla, social förmåga och inhämta information. Inom varje område finns ett flertal kommunikativa 

förmågor representerade som faller inom sju utvecklingsnivåer. Dessa sträcker sig från nivå ett 

(pre-intensionellt beteende) till nivå sju (språk). Utifrån svaren på frågorna som ställs under 

kartläggningen delas de kommunikativa förmågorna in under de fyra graderna har passerat, används 

ej, framväxande och behärskar. När en specifik kommunikativ förmåga utvecklas kan ibland tidigare 

framväxande nivå få graden används ej och upplevs då som ”tom” vilket är naturligt om den har 

ersatts av en kommunikativ förmåga på en högre nivå (The Communication Matrix, 120119). 

 

2.3 Alternativ och kompletterande kommunikation 

Behovet av kommunikation är grundläggande och möjligheten därtill är en mänsklig rättighet. 

Hos personer med nedsatta möjligheter att utveckla talat språk går en del av denna rättighet 
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förlorad men kan till varierande grad kompenseras genom alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) (Beukelman & Mirenda, 2005). Avsikten med AKK är att kompensera 

för tillfälliga eller permanenta kommunikativa nedsättningar hos personer som inte självständigt 

kan fylla sina kommunikativa behov (American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], 

2012). Kommunikationshjälpmedel har som syfte att sända eller ta emot meddelanden och kan 

vara högteknologiska eller lågteknologiska (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

 

Många föräldrar drar sig för att introducera AKK för sina barn av rädsla att det ska hämma 

talutvecklingen (Light & Drager, 2007). Detta är dock en omotiverad oro, då det finns evidens att 

lågteknologiska kommunikationshjälpmedel har positiv effekt på kommunikationsförmågan hos 

barn med komplexa kommunikationssvårigheter (Charlop-Christy, Carpenter, LeBlanc & Kellet, 

2002; Johnston, McDonnell, Nelson & Magnavito, 2003). I en studie av Baumann-Leech och 

Cress (2011) användes manuella tecken och bildkommunikation för att facilitera tal hos ett barn 

med avsevärt sen talutveckling. Resultatet visade på en snabb och tydlig effekt i barnets 

producerade tal, även om barnet aldrig använde de aktuella tecknen och bilderna på ett 

konventionellt sätt. 

 

2.3.1 Val av AKK-metod 

För att barn med komplexa kommunikationsbehov ska utveckla effektiv och självständig 

kommunikation måste valet av AKK vara väl genomtänkt. Den motoriska nedsättningen i 

samband med cerebral pares påverkar individens möjlighet att röra sig och att använda föremål 

(Cooley Hidecker et al., 2011). Nedsättningen kan även få konsekvens på kommunikationen 

genom anarti och dysarti (Falkman, Dahlgren Sandberg & Hjelmquist, 2002; Cooley Hidecker et 

al,. 2011). Att förhastat applicera en viss typ av hjälpmedel på samtliga barn i samma ålder, utan 

att ta hänsyn till den specifika individens behov, medför att barnets utveckling begränsas och i 

vissa fall hindras, inte på grund av inre egenskaper hos barnet, utan på grund av yttre faktorer 

(Light & Drager, 2007). Hänsyn måste tas till individens styrkor och svagheter samt till båda 

kommunikatörernas unika roller och hur dessa skiftar under interaktion (Blackstone et al., 2007). 

Många barn i behov av AKK får varken hjälpmedel eller AKK-inriktad intervention förrän de är 

äldre och har då gått miste om viktiga inlärningstillfällen (Hustad, Keppner, Schanz & Berg, 

2008). 

Vid implementering av AKK faller en stor del av ansvaret naturligt på logopeden 

(Heister Trygg & Andersson, 2009). En viktig del i arbetet är utbildning av personal på 

dagverksamheter så att de kan ta över arbetsuppgifter som tidigare traditionellt tillföll logopeden 
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och därmed effektivisera arbetet (Soto et al., 2001). Vidare bör det beaktas att det ofta är 

tidskrävande för såväl brukaren som samtalspartners att lära sig en ny AKK-metod (Light & 

Drager, 2007). Dessutom är kommunikation med AKK tidskrävande i sig, vilket ställer krav på 

kommunikationspartnern att vara tålmodiga och uppmuntra brukaren (Brady, Herynk & Fleming, 

2010). Hur lyckad kommunikationen blir beror till viss del på brukarens förmåga att använda sitt 

hjälpmedel men den främsta orsaken till om en AKK-insats lyckas eller ej beror på de vuxna i 

brukarens omgivning, såsom föräldrar, samstämmigheten hos lärare och teampersonalen samt 

deras förmåga till problemlösning (Stoner et al., 2010). I arbete tillsammans med AKK-brukande 

barn är det av stor vikt att skapa förutsägbara rutiner (Kashinath, Woods & Goldstein, 2006), 

vänta in barnen (Soto et al., 2001) och initialt använda prompting (Kravits, Kamps, Kemmerer & 

Potucek, 2002; Brady, Henryk & Fleming, 2010). Trots många välkända faktorer som dessa är det 

ofta svårt för barn som använder AKK att utveckla en självständighet i sin kommunikation 

(Choi, O’Reilly, Sigafoos & Lancioni, 2010). 

 

2.3.2 Bilder som AKK  

Vid två års ålder kan barn med normal kognitiv utveckling förstå att en bild är en symbol för 

objektet det avbildar, om bilden och objektet presenteras bredvid varandra (Blockberger, 1995). I 

tre till fyra års ålder utvecklas förmågan att bilda metarepresentationer, det vill säga förmågan att 

se representativa relationer mellan en bild och dess referent (Perner, 1991). Om en AKK-brukare 

är beroende av en lågteknologisk hjälpmedelsunderstödd kommunikation, är bildkommunikation 

en vanlig insats. Denna typ av kommunikation kan anpassas i svårighetsgrad, varför den ofta är 

ett bra alternativ vid introducerandet av AKK (DeCoste, 1997). Problematik kan dock uppstå om 

AKK-brukaren inte förstår innebörden av bilderna, utan endast kopplar utseendet till påföljden, 

vilket i längden innebär en större påfrestning på minnet, med resultatet att individen endast kan 

lära sig ett begränsat vokabulär. Av denna anledning är en utvecklad symbolförståelse 

grundläggande för att intervention med bildkommunikation skall bli effektiv (Beukelman & 

Mirenda, 2005). Utvecklandet av symbolförståelse hos en AKK-brukare kan liknas vid 

utvecklandet av den impressiva språkförmågan i den verbala språkutvecklingen. När ett barn 

verbalt lär sig att uttrycka ett nytt ord, kan ordet först användas endast i en viss kontext. I takt 

med att antalet kontexter då ordet används ökar, ökar även förståelsen för innebörden. På 

liknande sätt kräver inlärningen av bildkommunikation att användandet långsamt breddas till fler 

kontexter och under andra omständigheter för att en symbolisk förståelse ska uppnås 

(Stephenson & Linfoot, 1996). Misstankar om en bristande symbolisk förståelse bör väckas om 

ett barn efter AKK-intervention inte använder bildkommunikation spontant i ett kommunikativt 
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syfte, utan endast på uppmaning. Detsamma kan gälla om barnet är inkonsekvent med sina svar 

då frågan ställs igen eller om bilderna byter plats genom att korsas (Blockberger, 1995). Fynd 

gjorda av DeLoache (1991) indikerar att när en individ väl har förstått att en viss bild 

symboliserar en referent, kan detta generaliseras till att förstå att alla bilder och föremål kan bli 

symboler för olika referenter.  

Utöver symbolförståelse krävs det att barnet kan fokusera på och växla uppmärksamhet 

mellan olika fokuspunkter såsom samtalspartnern, hjälpmedlet och aktiviteten för att 

bildkommunikation ska fungera (Light, Parsons & Drager, 2002). För barn med motoriska eller 

visuella nedsättningar kan detta vara extra svårt då de kan ha svårt att skifta visuellt fokus (Cress, 

1999). För att kommunikationen ska fungera krävs även att AKK-brukaren och dennes 

samtalspartner båda är införstådda i bildernas innebörd (Stephenson & Linfoot, 1996). Vidare 

måste AKK-brukaren använda bilderna i rätt sammanhang och samtalspartnern måste kunna 

tolka bilderna på det sätt som brukaren avsett. För att underlätta tolkningen av bilderna bör 

ikonisiteten beaktas, det vill säga hur tydligt den avsedda innebörden åskådliggörs i bilden. 

Ikonisiteten är beroende av kulturella, tidsmässiga och erfarenhetsknutna aspekter, varför val av 

bilder bör göras med hänsyn till kommunikatörens bakgrund (Millikin, 1997).  

Inom bildkommunikation används ofta logografiska bilder; det vill säga bilder som 

representerar ett helt ord eller en semantisk enhet. De logografiska bilderna kan vidare vara 

antingen piktografiska (objektavbildande, till exempel buss) eller ideografiska (idéavbildande, till 

exempel ensam) (Bishop et al., 1994). För individer med fullgod kontroll i de övre extremiteterna 

kan val mellan kommunikationsbilder genomföras relativt snabbt (DeCoste, 1997). För individer 

som saknar denna kontroll kan blickpekning användas, detta alternativ är dock mer tidskrävande 

(Millikin, 1997). Bildkommunikation som sker med hjälp av fysiska eller blickriktade val är 

lågteknologiska lösningar, vilket presenterar vissa fördelar jämfört med högteknologiska: de är 

ofta billiga och lättanvända (DeCoste, 1997), liksom lättillgängliga och oberoende av elektricitet 

eller batterier (von Tetzchner et al., 2001). I forskning har det påvisats att lågteknologiska 

kommunikationshjälpmedel har positiv effekt på kommunikationsförmågan hos barn med 

komplexa kommunikationssvårigheter (Charlop-Christy et al., 2002; Johnston et al., 2003). 

Nackdelarna är att AKK-brukaren får mindre kontroll över konversationen och blir beroende av 

samtalspartnerns förmåga att tolka samtalet. Dessutom erbjuder lågteknologiska lösningar ett 

begränsat vokabulär jämfört med högteknologiska hjälpmedel (DeCoste, 1997).  
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2.3.3 Social stimulans och AKK 

Barnets expressiva kommunikation har visat sig vara direkt relaterat till mängden social 

interaktion ett barn utsätts för; ett barn med en högre kommunikativ kompetens får högre 

språklig och social stimulans (Brady et al., 2010). Det förekommer att barn med cerebral pares på 

grund av isolering inte får samma möjligheter att utforska den sociala miljön. Utvecklingen av de 

mentala representationerna blir således negativt påverkad, vilket leder till att de får svårare att 

uttrycka sig (Falkman et al., 2002). Vidare har det påvisats att barnets kommunikativa kompetens 

direkt påverkar vilken mängd stimulans barnet erhåller (Landry, Smith, Swank & Gutenberg, 

2008), vilket leder till paradoxen att barn måste få social stimulans för att utvecklas språkligt men 

erhåller mindre social stimulans om det inte är språkligt utvecklade. Liknande fynd har gjorts i 

studier av barn som använder AKK. Bradey et al. (2010) konstaterar att de AKK-brukande barn i 

förskolan som får mest kommunikativ input från lärarna också är de barn som kommunicerar 

mest. Denna företeelse kan liknas vid Matteuseffekten vid dyslexi (Rosén & Gustafsson, 2006).  

 

2.3.4 Kommunikativa val 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 1992) har formulerat grundläggande 

rättigheter till kommunikation för samtliga människor, i synnerhet de med kommunikativa 

nedsättningar. En av dessa rättigheter är rätten att erbjudas valmöjligheter och alternativ (ASHA, 

1992). Möjligheter till val kan till exempel erbjudas genom val av klädsel, val mellan flertalet 

aktiviteter eller val av ordningsföljd för aktiviteter. Yngre barn och nybörjare inom AKK kan 

inleda med att göra val mellan två bilder, vilket gradvis kan utökas till val mellan fyra, åtta eller 

fler bilder (DeCoste, 1997). 

Litteraturen presenterar flertalet positiva effekter av att införa valmöjligheter för 

personer med kommunikativa funktionshinder. I en studie av Dyer, Dunlap och Winterling 

(1990) konstateras att problembeteende, till exempel aggression, minskade markant hos tre 

individer med autism och utvecklingsstörning då de erbjöds valmöjligheter dagligen. Utöver 

minskat problembeteende har andra studier visat på en ökning i individens engagemang i 

aktiviteten (Seybert et al, 1996) samt en ökning i andelen aktiviteter som fullföljs (Cole & 

Levinson, 2002). Viktigt är att omgivningen uppmärksammar och respekterar de val som görs 

även om de inte kan tillgodoses. Då ett önskemål inte kan uppfyllas måste samtalspartnern på ett 

anpassat sätt motivera och förklara anledningen (Dyer & Dunlap, 1990). Utöver positiva effekter 

med att införa valmöjligheter finns även negativa konsekvenser av att inte göra det. Om en 

individ med kommunikativa svårigheter inte erbjuds valmöjligheter riskerar detta att negativt 

påverka lusten till kommunikation (Heister Trygg & Andersson, 2009). 
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I två studier av Asplund (2011) och Eklöf (2011) genomförs intervention av eliciterade 

val, det vill säga val gjorda på uppmaning, där deltagarna med hjälp av föremål och bilder väljer 

mellan två olika objekt eller aktiviteter. Resultaten från studien påvisar att antalet val med föremål 

och bilder ökade hos båda deltagarna, dock bör resultaten sättas i relation till personalens 

förmåga att erbjuda val. Efter intervention av eliciterade val är ett logiskt nästpåföljande steg så 

kallad begärandeträning samt accepterande och avfärdande (Sigafoos & Mirenda, 2002). Dock 

måste grundförutsättningen att påkalla uppmärksamhet etableras för att AKK-brukaren ska 

kunna lära sig att begära, acceptera och avfärda på ett funktionellt sätt (Beukelman & Mirenda, 

2005). 

 

2.4 Att utföra talakter med AKK 

Talakter definieras av Austin (1955) som utförandet av handlingar genom kommunikativa 

yttranden. Ett exempel är att genom det enkla ordet ”ja” ingå äktenskap. Genom performativa 

yttranden sätts orden i större sammanhang än enbart den semantiska innebörden. Handlingarna 

genomförs oftast, men inte alltid, genom att uttrycka ord verbalt (Austin, 1955). Fey (1986) 

menar att kommunikatörer utifrån talakterna de använder kan upplevas som passiva eller aktiva 

talare. Dore (1975) har beskrivit och definierat fenomenet primitiva talakter, som är de 

konventionella talakter som förekommer naturligt i den lingvistiska utvecklingen hos barn på en 

prelingvistisk nivå. Handlingen kräver alltså ingen verbal förmåga, utan är endast beroende av att 

barnet besitter kunskap om språkets pragmatik. Ett exempel på en primitiv talakt är att påkalla 

uppmärksamhet. Andra exempel på primitiva talakter är att kunna uttrycka ja och nej och att 

upprätthålla interaktion (Dore, 1975). Dessa kommunikativa handlingar presenteras även i 

ASHA:s fördrag över kommunikativa rättigheter, där det uppges att alla individer ska ges rätten 

att kunna förkasta oönskade föremål och aktiviteter, samt kunna påkalla uppmärksamhet för att 

inleda och upprätthålla konversation (ASHA, 1997). Samtliga av dessa primitiva talakter och 

kommunikativa rättigheter har använts i intervention med AKK (till exempel Sigafoos et al., 

2004; Choi et al., 2010; Dyer et al., 1990) och av denna anledning anses utförandet av talakter 

vara ett viktigt fokus inom AKK-intervention, trots att ordet talakter sällan används. Fey (1986) 

konstaterar att AKK-brukande barn i konversation med vuxna talare besitter en mindre möjlighet 

att självständigt utföra talakter vilket resulterar i att de blir partnerberoende och passiva 

kommunikatörer 
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2.4.1 Responsiva talakter 
Ett vanligt mönster hos icke-talande individer är att de är beroende av omgivningen för att utföra 

talakter (Light, Collier & Parnes, 1985). Sådana partnerberoende talakter är responsiva och utförs 

ofta genom att individen svarar på frågor eller påståenden med enkla ja- och nej-svar (Clarke & 

Kirton, 2003). Fey (1986) klassificerar sådana talare som passiva kommunikatörer men menar att 

de ändå fyller en viktig funktion i samtalet eftersom de får konversationen att fortlöpa. 

Omgivningen bör dock vara uppmärksam så att barnet inte anammar ett genomgående passivt 

beteende, eftersom det då inte ges någon möjlighet att praktisera och utveckla sina lingvistiska 

färdigheter (Fey, 1986). Vanligen utgör de responsiva talakterna grunden för att utveckla 

performativa talakter (DeCoste, 1997). 

 

2.4.2 Performativa talakter 
De performativa talakterna är en mer avancerad och mindre förekommande form i den tidiga 

utvecklingen. Till skillnad från de responsiva talakterna kräver de performativa talakterna endast 

ett begränsat partnerberoende och medför därför större självständighet (Clarke & Kirton, 2003). 

Fey (1986) använder det likställda ordet assertiva talakter för att definiera samma sak och menar, 

liksom Clarke och Kirton (2003), att dessa talakter är en mer avancerad form som låter individen 

visa på större kommunikativ kompetens. I föreliggande studie kommer hädanefter begreppet 

performativa talakter att användas. Även barn som till större delen är responsiva besitter ofta 

någon form av performativ talakt, till exempel förmågan att påkalla uppmärksamhet, vilket bör 

uppmuntras och utökas genom arrangerade situationer (Fey, 1986). Exempel på performativa 

talakter är förmågan att inleda och upprätthålla interaktion eller aktiviteter (DeCoste, 1997) samt 

att påkalla uppmärksamhet (Dore, 1975; Fey, 1986). 

 

2.4.3 Att påkalla uppmärksamhet 

För många AKK-brukare består deras huvudsakliga kommunikation av att svara på frågor (Light, 

1999) och är beroende av att samtalspartnern kan tolka deras yttranden. För dessa individer 

innebär talakten att påkalla uppmärksamhet ett problem, vilket resulterar i att den ofta genomförs 

på ett för kulturen mindre acceptabelt sätt. Det bör därför arbetas fram ett kommunikationssätt 

där brukaren själv på ett funktionellt sätt som omgivningen känner igen kan ta initiativ till att 

påkalla uppmärksamhet istället för att invänta en fråga (von Tetzchner, 2011). Vidare krävs av 

omgivningen att denne är lyhörd och uppmärksammar de kommunikativa initiativ som tas 

(Heister Trygg & Andersson, 2009). Att endast genom ögonkontakt påkalla uppmärksamhet kan 

vara tvetydigt, då blicken kan vara ett kommunikationsverktyg för många olika områden. Om 
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personen istället lägger till motoriska rörelser, exempelvis att sträcka sig efter eller ljuda för att 

påkalla uppmärksamhet blir det tydligare för omgivningen att läsa av signalen (Alliger Ruff & 

Klevjord Rothbart, 2001). När omgivningen konsekvent tolkar och svarar på beteenden som 

används för att påkalla uppmärksamhet, lär sig individen att gradvis använda dessa beteenden på 

ett avsiktligt sätt (Beukelman & Mirenda, 2005). Påkallande av uppmärksamhet kan även fylla 

funktionen att dela uppmärksamhet mellan sig själv och sin samtalspartner. Exempel på två olika 

slags sätt att dela uppmärksamhet är (1) det deklarativa som avser att få någon att dela en 

gemensam upplevelse, samt (2) det imperativa som avser att beordra eller få någon att utföra en 

önskad handling (Heister Trygg & Andersson, 2009). Ett grundläggande sätt att påkalla 

uppmärksamhet är att använda prelingvistiska handlingar såsom skratt, gråt och ögonkontakt. 

Sådana handlingar kan även användas i kommunikativt syfte för att acceptera eller avfärda något 

som erbjuds (Beukelman & Mirenda, 2005). Ytterligare en grundläggande och vanligt 

förekommande handling för att erhålla uppmärksamhet är pekning, vilket kan vara svårt för 

individer med nedsatt rörlighet till följd av cerebral pares (Cooley Hidecker et al., 2011). För 

individer på en prelingvistisk nivå med motoriska nedsättningar kan någon form av 

uppmärksamhetssignal vara nödvändig, oavsett vilken typ av kommunikationssätt som används. 

En sådan uppmärksamhetssignal skall alltid finnas tillgänglig men inte användas i onödan så att 

omgivningen slutar lyssna (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

 

2.4.4 Accepterande och avfärdande 

Efter grundläggande interventionen i att inleda interaktion genom att påkalla uppmärksamhet 

samt att göra val mellan olika kommunikationsbilder, är nästa steg i AKK-interventionen att träna 

funktionellt accepterande och avfärdande (Sigafoos & Mirenda, 2002; Beukelman & Mirenda, 

2005). Hos såväl typiskt utvecklade barn som hos barn som använder AKK har det visat sig att 

förmågan att kunna acceptera/avfärda, begära och kommentera i angiven ordning är en viktig 

början vid introducerandet av AKK. Målet är att lära barnet nya sätt att uttrycka redan etablerade 

prelingvistiska kommunikativa funktioner (Sigafoos, 2003). För att på ett gångbart sätt kunna 

acceptera och avfärda krävs att brukaren förstår samtliga erbjudanden som ges, samt att denne 

kan uttrycka nej på ett för kulturen acceptabelt sätt (Heister Trygg & Andersson, 2009). Det är 

inte ovanligt att barn på en tidig kommunikativ nivå använder socialt oacceptabla beteenden för 

att avfärda aktiviteter, varför introduktion av funktionellt avfärdande är viktigt (Sigafoos, 2003). 

Hos barn med dysartri och anartri till följd av cerebral pares kan accepterande och avfärdande 

uttryckas genom tydliga prelingvistiska signaler, till exempel leenden, skratt, grimaser eller gråt. 
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Signalerna kan även vara diskreta, såsom undvikande av ögonkontakt, ökad muskelspänning, 

snabbare andning eller plötslig passivitet (Beukelman & Mirenda, 2005).  

Bland tidigare forskning finns ett antal studier som i varierande grad har fokuserat på att 

lära AKK-användande personer att begära, acceptera och avfärda. I en studie av Choi et al. 

(2010) kunde fyra AKK-användande personer med utvecklingsstörning efter intervention begära 

och avfärda önskade respektive oönskade föremål, med resultatet att deltagarna minskade sitt 

promptberoende och ökade sin kommunikativa självständighet. Dock poängteras det i 

litteraturen att förmågan att begära/acceptera och avfärda inte är det samma som att uttrycka ja 

och nej (Sigafoos et al., 2004; Choi et al., 2010). Att adekvat använda ja och nej kan vara ett 

avancerat uttryckssätt för att acceptera och avfärda men förmågan har även andra, långt mer 

sofistikerade, användningsområden. Beukelman och Mirenda (2005) presenterar fyra funktionella 

användningsområden av ja och nej: (1) för att acceptera och avfärda; till exempel genom att svara 

på frågan vill du följa med till parken?, (2) för att uttrycka preferens; till exempel för att svara på 

frågan tycker du om boken?, (3) för att etikettera; till exempel för att svara på frågan är detta en bok?, 

samt (4) för att delge information, till exempel för att svara på frågan var ni i parken i lördags?  

Dessa användningsområden innebär inte nödvändigtvis ett logiskt sammanhang för barnet och 

att ett barn lär sig att använda ja och nej inom ett av dessa områden betyder sällan att de kan 

generalisera användandet till övriga områden (Beukelman & Mirenda, 2005). Bilderna som 

används vid abstrakta begrepp som dessa måste vara noggrant utvalda. Trots att fotografier anses 

vara mer lättolkade, är ofta streckfigurer mer användbara i ordkategorier som dessa eftersom de 

skapar större möjligheter för generalisering (Millikin, 1997).  
Sigafoos et al. (2004) diskuterar och problematiserar introducerandet av ja och nej i ett 

barns AKK-vokabulär. Å ena sidan är det effektivt att med endast två ord kunna acceptera och 

avfärda flertalet olika aktiviteter eller objekt samtidigt som det är av social vikt att kunna svara på 

ja- och nej-frågor. Å andra sidan är det svåra begrepp att generalisera till olika typer av ja- och 

nej-frågor, liksom till situationer då barnet inte blir direkt tillfrågat. Således skulle det bringa 

större självständighet till barnet om det fick lära sig att uttrycka ”jag är mätt” i stället för att vänta 

på att bli tillfrågad ”är du mätt?”. Ett etiskt dilemma med att lära ett barn att använda ja och nej är 

att vissa situationer inte går att undvika, även då barnet tydligt signalerar nej (Sigafoos et al., 

2004).  

 

2.4.5 Upprätthållande och avslutande av interaktion 

Att uttrycka ord såsom mer och mindre kan fylla syftet att upprätthålla eller avsluta en pågående 

interaktion. Calculator (2009) skriver att upprätthållande av interaktion eller aktivitet kan tränas 
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med hjälp av bildkommunikation eller en överenskommen signal och förmågan kan bringa 

positiva effekter såsom minskat problembeteende då en önskad aktivitet avbryts. Dock 

understryker Calculator (2009) att det inte är förmågan i sig som är viktig, utan effekten den kan 

ha på brukarens möjlighet att visa sin vilja och därmed öka sin delaktighet och självständighet. 

För att AKK-brukaren ska kunna använda abstrakta begrepp som dessa på ett 

funktionellt sätt, krävs det att denne besitter såväl en symbolisk som en lingvistisk förståelse för 

innebörden av orden (Blockberger, 1995). Drasgow et al. (1996) problematiserar kring 

interventioner där målet är att begära eller upprätthålla aktiviteter eftersom en testledare aldrig 

kan veta att aktiviteten eller objektet som erbjuds är något som AKK-brukaren önskar. Det som 

fungerade som positiv förstärkning i en session behöver inte nödvändigtvis göra det vid nästa. 

 

2.5 Single subject design 

Single subject design är en metod där effekten av intervention observeras och dokumenteras 

genom mätning vid ett flertal tillfällen under en länge period (Kazdin, 2011). Metoden passar för 

studier på individnivå, exempelvis för att mäta relationer inom och mellan beteenden. Den 

enskilda individen används som objekt samt som sin egen kontroll i studien och flera enskilda 

individer kan studeras enskilt samtidigt (Hedge, 2003; Kazdin, 2011). Med en multipel baslinje 

finns det tre huvudområden som förändras och som kan studeras: beteenden, deltagare och 

miljö. Förändringar kan introduceras samtidigt eller enskilt under designens gång. Det går 

exempelvis att enbart mäta ett flertal beteenden som löper parallellt med varandra under 

designen. Vid mätning av flera beteenden samtidigt, kan närliggande beteenden påverkas (Hedge, 

2003). 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att genom intervention med bildkommunikation utveckla 

förmågan att påkalla uppmärksamhet för att inleda interaktion, acceptera, avfärda, upprätthålla 

och avsluta interaktion hos två deltagare med cerebral pares i Tanzania som på grund av 

sociokulturella begränsningar tidigare endast erhållit kommunikativ träning i begränsad 

utsträckning. 

Utifrån syftet presenteras följande frågeställningar: 

 

- Hur påverkas förmågan att påkalla uppmärksamhet för att inleda interaktion, att acceptera 

och avfärda interaktion samt att upprätthålla och avsluta interaktion efter intervention av 

bilder som AKK? 
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4 Metod 
4.1 Dagcentret 

Dagcentret där föreliggande studie genomfördes är ett dagcenter för tolv inskrivna barn med 

grava funktionshinder i Kilimanjaroregionen i Tanzania. Av de tolv barnen är det stor variation i 

hur många som närvarade varje dag, eftersom centret är menat som en stödresurs för föräldrarna 

och de inte alltid nyttjade detta. Det är beläget i en nyligen uppförd byggnad som erbjuder 

möjligheter till lek och rörelse. Under studiens gång erhöll centret fyra stycken sängar vilket 

medförde att deltagarna flyttades från marknivå till sängnivå. Den dagliga personalen består av en 

barnskötare och en kökspersonal, vilka i fortsättningen kommer att benämnas som personal. På 

grund av den höga belastningen förekommer det att personalen inte hinner interagera med alla 

barn, utan den mesta tiden begränsas till att utföra praktiska sysslor såsom matlagning och sköta 

om den personliga hygienen hos barnen, vilket gör att kommunikationen åsidosätts. Den främsta 

interaktionen mellan personal och barn sker i samband med matsituationerna. Utöver den dagliga 

personalen görs även månatliga visiter av föreståndaren, samt områdets sjukgymnast och 

socialarbetare. Av de två fasta personalmedlemmarna är det barnskötaren som främst interagerar 

med deltagarna i föreliggande studie.  

 

4.2 Deltagare  

I föreliggande studie avses med begreppet deltagare de två pojkarna som presenteras nedan. 

Namnen är fingerade. 

 

Tabell 1. Deltagare. 

Deltagare  Ålder         Grunddiagnos     Kön Kommunikationssätt 

Babu              5     Cerebral pares    Pojke 

 

Motoriska rörelser för att sträcka sig 
efter, greppa eller kasta föremål.  
Ansiktsuttryck samt blickkontakt.  
Ljudar samt har tvåstaviga uttryck, till 
exempel [da:da] (syster)  

Senedi     14     Cerebral pares    Pojke Motoriska rörelser i samband med  
”high five”. 
Intensiv användning av blickkontakt 
och ansiktsmimik.  
Ljudar, skrattar och ler. 

 

4.2.1 Babu 

Babu är fem år och har cerebral pares sedan födseln. Ansiktsmuskulaturen är hypoton och Babu 

har munnen öppen i viloläge. Han har begränsad rörlighet i extremiteterna men använder 
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händerna för att sträcka sig, greppa eller kasta föremål samt lyfter armarna för att signalera att han 

vill upp. Utan stöttning sitter Babu framåtlutad och tar spjärn med händerna och kan med hjälp 

av händerna dra sig fram då han sitter i skräddarställning på golvet. Babu söker kommunikation 

med andra och är intresserad av omgivningen. Han kan säga många ord på swahili, dock främst 

på uppmaning och sällan i syftet att förmedla ett budskap. Återkommande spontana yttranden är 

orden för mamma, pappa, syster, vatten samt namnet på lekkamraten. Han kan även ramsräkna till tio 

och rabbla swahilialfabetets vokaler i rätt ordning. I övrigt används till största del skratt, rop och 

armsträckningar för att kommunicera. För att få en uppfattning om deltagarnas nuvarande 

kommunikativa nivåer testades i ett initialt skede deltagarnas förmågor att göra val med föremål 

och bilder. Testningen utfördes av personalen och skedde enligt samma utförande som användes 

i Asplund (2011) och Eklöf (2011). Resultatet visade att Babu kunde välja vilken aktivitet han ville 

engagera sig i och Babu missade högst en valmöjlighet per mättillfälle. 

 

4.2.2 Senedi   

Senedi är 14 år och har cerebral pares sedan ett skalltrauma i ettårsåldern. Den påföljande 

tetraplegin påverkar kroppen i form av spasticitet, vilket resulterar i en nedsatt kroppskontroll. 

Spasticiteten är påtaglig i hela kroppen och hans sneda kroppsposition tros vara orsakad av 

skolios. Av denna anledning ligger han mestadels på en madrass, där han stöttas upp med hjälp av 

kuddar. På uppmaning från personalen eller författarna kan han genomföra en långsam “high 

five” med sin högra knutna hand, vilket i Tanzania används som en vedertagen social 

hälsningsfras. Senedi har en omfattande dysartrisk påverkan i munmuskulaturen, varför hans 

främsta kommunikationssätt består av prelingvistiska handingar såsom leenden och ivrigt skratt 

när han är glad, liksom huvudvridningar och grimaser för att visa motsatsen. För att få 

uppmärksamhet använder han intensiv ögonkontakt och i viss mån ljudbildning. Hans förståelse i 

vardagliga samtal förefaller vara god eftersom han skrattar åt personalens skämt och är 

intresserad av att delta i händelser som sker i omgivningen. Liksom i bedömningen av Babus 

kommunikation, genomfördes även för Senedi en testsituation med val av föremål och bilder. 

Det framkom att Senedi tydligt gjorde val med hjälp av blickpekning; endast ett fåtal missförstånd 

uppstod.  

 

4.3 Metodupplägg 

Metoden i föreliggande studie följer en single-subject experimetell ABBA-design över flera 

beteenden, där deltagarna fungerar som sina egna kontroller. Designen består av sex perioder 

fördelade över tio veckor: en observationsperiod (O), en baslinjeperiod (A1), två 
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interventionsperioder (B1 och B2), en paus samt en uppföljningsperiod (A2). Momenten 

påkallande av uppmärksamhet och accepterande och avfärdande genomfördes under samma 

period. Eftersom det var viktigt att både momentet påkallande av uppmärksamhet och 

accepterande och avfärdande genomfördes, placerades dessa moment i samma period för att 

uppfylla tidsramen. Sammanfattning över de olika perioderna presenteras nedan i tabell 2. 

 
Tabell  2. Metodupplägg 

Period Deltagare          Personal 
 
Observation (O): 

Författarna tillbringar första veckan med att observera samspel och interaktion 
mellan personal och deltagare. The Communication Matrix genomförs efter 
observation och samtal med personal. Samtyckesformulär ges ut till föräldrar 
och personal. 

 
Baslinje (A1): 
      
 

Personalen uppmanas att tillsammans med deltagarna använda bilderna ja/nej 
tio gånger, samt mer/mindre tio gånger per testsituation. Inga vidare instruktioner 
lämnas.  
Författarna genomför testsituation för att locka deltagarna till att påkalla 
uppmärksamhet.  
Mäter under tre mätsessioner uppmärksamhet och användandet av ja/nej, 
mer/mindre. 

 
Intervention (B1):     
    Acceptera/av färda .  
 

Deltagarna tränas i att påkalla 
uppmärksamhet och i att använda 
bilderna ja/nej. Fyra träningsdagar. 
 
 
Mäter uppmärksamhet och ja/nej. 
Fyra mätsessioner (tre för Babu). 

 Utbildning ges till personalen i att 
använda ja/nej som AKK-
vokabulär. 
 
Personalen handleds att använda 
ja/nej i interaktion med deltagarna. 
 
Författarna tränar uppmärksamhet 
med deltagarna. 

 
Intervention (B2): 
    Upprät thå l la/ 
    avs lu ta  
in t e rakt ion .  
  

 

Deltagarna tränas i att påkalla 
uppmärksamhet och i att använda 
bilderna ja/nej, mer/mindre.  
Fyra träningsdagar. 
 
 
 
Mäter uppmärksamhet och ja/nej, 
mer/mindre. Fyra mätsessioner. 

 Ytterligare utbildning ges till 
personal om att utvidga AKK-
vokabulär med mer/mindre. 
 
Personalen handleds att använda 
mer/mindre i interaktion med 
deltagarna. 
 
Författarna tränar uppmärksamhet 
med deltagarna. 

 
Paus  
 

 
 

 
 

 
Författarna närvarar inte på centret. 

 
Uppföljning (A2): 
        

Personalen uppmanas att använda bilderna i testsituationen, som under 
baslinjen (A1).  
Författarna genomför aktiviteten att påkalla uppmärksamhet.  
Fyra mätsessioner av användandet av uppmärksamhet och ja/nej, mer/mindre.  
En andra Communication Matrix genomförs. 
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4.3.1 Observationsperiod (O) 

Under observationsperioden (O) spenderade författarna tid på dagcentret för att lära känna 

deltagarna och personalen samt för att hjälpa till och ta del av de dagliga rutinerna. För att 

kartlägga respektive deltagares kommunikativa nivå sammanställdes en matris för vardera 

deltagare i enlighet med The Communication Matrix, vilket presenteras i resultatdelen under 

rubrik 5.6. Matriserna skapades utifrån författarnas observationer och samtal med personal.  

Eftersom det är viktigt att kommunikationsbilder är anpassade till brukarens kulturella 

bakgrund (Millikin, 1997) rådfrågades föreståndaren kring vilka bilder för ja, nej, mer och mindre 

som borde användas. De fyra bilderna som valdes är logografisk-ideografiska (Bishop et al., 1994) 

och utformade som streckgubbar, eftersom de då besitter större möjlighet till generalisering. 

Bilderna utformades av författarna och presenteras i bilaga I. Samma vecka mättes även 

deltagarnas förmåga att göra val med hjälp av föremål och bilder enligt samma procedur som i 

studierna av Asplund (2011) och Eklöf (2011), för att säkerställa att förmågan att göra val är 

bibehållen. Resultaten utgör bakgrundsinformation och presenterades ovan under respektive 

deltagare. 

 

4.3.2 Baslinje (A1)   

Under första baslinjen (A1) mättes deltagarnas antal påkallanden av uppmärksamhet för att inleda 

interaktion. Detta moment genomfördes av författarna, vilka hädanefter kommer refereras till 

som testledare under momentet påkallande av uppmärksamhet. I denna situation introducerades 

deltagarna i olika aktiviteter, vilka sedan avbröts då testledaren riktade sin uppmärksamhet mot 

ett annat håll, exempelvis genom att först blåsa såpbubblor tillsammans med deltagaren och 

sedan tillsammans med ett annat barn. När deltagaren med hjälp av ljudbildning eller fysisk 

kontakt lyckades återfå testledarens uppmärksamhet, räknades detta som ett aktivt påkallande av 

uppmärksamhet. Genom att mäta på detta sätt redan under baslinjeperioden undveks den så 

kallade Hawthorne-effekten, vilken annars kan hota en studies validitet genom att deltagarna i 

interventionsperioden svarar positivt på den ökade uppmärksamheten de först då erhåller 

(Schlosser, 2003).  

Parallellt med mätningen av påkallande av uppmärksamhet instruerades personalen att 

under interaktion med deltagarna använda bilderna för begreppen ja, nej, mer och mindre. Bilderna 

presenterades redan under baslinjen för att undvika en så kallad novelty-effekt under 

interventionsperioderna (B1 och B2), eftersom deltagare kan svara positivt på en ny intervention 

endast för att den erbjuder en variation i vardagen (Schlosser, 2003). Under baslinjen 

uppmanades personalen att erbjuda deltagarna möjligheten att acceptera eller avfärda med hjälp 
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av bilderna för ja och nej tio gånger, respektive upprätthålla eller avsluta interaktion med hjälp av 

bilderna för mer och mindre tio gånger. Ingen vidare information gavs. Författarna höll sig i 

bakgrunden och förde protokoll, där ett svar från deltagarna räknades när de sträckte sig efter 

bilderna eller tittade intensivt på dem. Om deltagarna inte tittade på bilderna eller om de tittade 

lika mycket på båda noterades inget svar. Datainsamlingen avslutades när deltagarna nådde 

maxresultatet eller då personalen på eget initiativ upphörde att erbjuda svarsmöjligheter, vilket 

resulterade i att deltagarna under baslinjen inte alltid erbjöds tio svarsalternativ. 

Under denna period erhöll även vårdnadshavarna och personalen på dagcentret 

informationsbrev samt samtyckesformulär.  

 

4.3.3 Första interventionsperioden (B1) 
Påkallande av uppmärksamhet för att inleda interaktion 
I detta moment uppmuntrades deltagarna att påkalla uppmärksamhet för att inleda interaktion. 

Mättillfällena utfördes på samma sätt som i baslinjen (A1) då deltagarna introducerades i olika 

aktivititer, vilka avbröts då testledaren riktade sin uppmärksamhet åt ett annat håll. Proceduren 

genomfördes tio gånger vid varje mätsituation. En författare observerade och fyllde i protokoll 

där det dokumenterades antal tillfällen deltagarna gavs möjlighet att påkalla uppmärksamhet, samt 

när och hur de gjorde det. Mätning av denna variabel genomfördes även under 

interventionsperioderna B1 och B2. För en överblick över datainsamling, se figur 1 nedan. 

 

Acceptera och avfärda 
Målet med mätsituationen var att deltagarna skulle lära sig att konsekvent svara ja eller nej för att 

acceptera eller avfärda objekt och handlingar. Interventionen innefattade alltså inte övriga 

användningsområden av de semantiska uttrycken ja och nej såsom presenteras av Beukelman och 

Mirenda (2005). Detta mål sattes för att begränsa omfattningen av studien. 

Under interventionsperioden (B1) för att acceptera och avfärda, liksom för att 

upprätthålla och avsluta interaktion, genomgick personalen med hjälp av tolk en 40 minuter lång 

introducerande utbildning som hölls av författarna. Utbildningen berörde vikten av att kunna 

acceptera och avfärda, i vilka situationer bilderna kunde användas samt tekniska aspekter i 

presenterandet av bilder relaterat till deltagarnas visuella och motoriska förmågor. Personalen 

uppmuntrades att, om de var osäkra på deltagarnas svar, korsa bilderna för att avgöra huruvida 

svaret är konsekvent. Efter utbildningstillfället vägleddes personalen genomgående i 

interventionssituationerna.  
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I interventionssituationerna uppmanades deltagarna att i olika aktiviteter svara ja eller 

nej, både tillsammans med personalen och med författarna. Vid mätsituationerna lades leksaker 

fram och personalen gavs instruktionen att interagera med deltagarna och erbjuda dem möjlighet 

att acceptera eller avfärda aktiviteter totalt tio gånger. Författarna satt med som observatörer i 

rummet och fyllde i protokoll. I enlighet med till exempel Kravits et al. (2002) användes 

prompting. Promptingen introducerades i första interventionsperioden och användes därefter 

fortlöpande under studiens gång och minskade i takt med att deltagarnas svar blev tydligare. För 

Babu användes fysisk prompting då en av författarna satt bakom och förde hans händer mot en 

av bilderna då personalen erbjöd honom att svara ja eller nej. I Senedis fall var armmotoriken 

starkt påverkad av spasticitet, varför huvudvridning användes som prompting för att rikta hans 

blick mot en av bilderna. 

 

4.3.4 Andra interventionsperioden (B2) 

Upprätthålla och avsluta interaktion 
Målet med interventionsperioden (B2) var att deltagarna skulle kunna använda bilderna mer och 

mindre för att upprätthålla eller avsluta interaktion. Ett fortsatt utbildningstillfälle hölls för 

personalen vilket uppgick till 20 minuter, innehållande teoretisk information och konkreta 

exempel, samt därefter fortlöpande vägledning i interventionssituationerna. Parallellt med denna 

period fortgick intervention i att använda bilderna för ja och nej samt påkallande av 

uppmärksamhet för att inleda interaktion. Under mätsituationerna uppmanades personalen att 

erbjuda deltagarna möjlighet att svara mer eller mindre totalt tio gånger, liksom ja eller nej totalt tio 

gånger. Mätsituationerna arrangerades på samma sätt som i interventionsperioden (B1) för 

accepterande och avfärdande. 

 

4.3.5 Uppföljningsperiod (A2) 

För att låta deltagarna och personalen arbeta självständigt, återvände författarna till dagcentret för 

att genomföra en uppföljning efter en veckas paus. Under denna period genomfördes ingen övrig 

intervention utan endast fyra mätsituationer, där testledarna erbjöd deltagarna möjlighet att svara 

ja eller nej tio gånger; mer eller mindre tio gånger samt tio tillfällen att påkalla uppmärksamhet. 

Ytterligare en matris skapades för vardera deltagare genom The Communication Matrix, vilket 

användes för att få en bild av deltagarnas prelingvistiska förmågor och symboliska handlingar. 

Matriserna presenteras i resultatet under rubrik 5.6. 
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4.4 Insamling av data  

         1v                  1v                        3v                              3v                    1v                1v 
 
 

 
Observation (O)     Baslinje (A1)      Acceptera/avfärda (B1)     Upprätthålla/avsluta      Paus         Uppföljning (A2)   

                     interaktion (B2)  
       
            – påkalla uppm.            – påkalla uppm.                   – påkalla uppm.                    – påkalla Uppm. 
            – acceptera/avfärda        – acceptera/avfärda              – acceptera/avfärda                    – acceptera/avfärda                        

             – upprätthålla/                     – upprätthålla/                      – upprätthålla/ 
                avsluta interaktion                          avsluta interaktion                           avsluta interaktion     

    Val med föremål  
    och bilder                
    The Communication        The Communication 
     Matrix         Matrix 

Sessioner 

                                                                                             * 
* endast Senedi 

 

Figur 1. Illustration över datainsamling och mätta variablar, där pilarna symboliserar antalet mättillfällen 

fördelat över veckorna och perioderna. 

 

Data samlades in under totalt 15 tillfällen för Senedi och 14 för Babu. Tillfällena var fördelade 

över fyra perioder under nio veckor. Vid alla mätsituationer interagerade en i personalen med en 

av deltagarna i en lek- eller matsituation. Personalen tilldelades bilderna för ja, nej, mer och mindre 

samt tio stycken föremål, till exempel leksaker eller mat, för att utföra aktiviteterna. Författarna 

satt i rummet under mätsituationen och förde fältanteckningar (för protokoll: se Bilaga V). 

Majoriteten av mättillfällena videodokumenterades och filmerna användes senare som underlag 

för beräknande av interbedömarreliabilitet mellan författarna och en utomstående logoped.  

 

4.5 Interbedömarreliabilitet 

Under studiens gång mättes interbedömarreliabilitet mellan författarna på ca 30 % av materialet. 

De tidigaste bedömningarna överensstämde till 70,3 % mellan författarna, medan de finala 

bedömningarna beräknandes till 100,0 %, vilket resulterades i ett medelvärde för 

interbedömarreliabilitet mellan författarna på 89,4 %. Vidare analyserades även ca 20 % av 

materialet av en utomstående logoped, vilket i jämförelse med den enade uppfattningen hos 

författarna till föreliggande studie beräknas till 77,0 %. Det analyserade materialet innefattade 

användande av kommunikationsbilder för att acceptera/avfärda samt upprätthålla/avsluta 

interaktion och fördelades jämnt mellan deltagarna och perioderna. I beräknandet av 

interbedömarreliabiliteten jämfördes författarnas ifyllda protokoll (se bilaga V), där varje 

uppfattat svar motsvarar ett poäng. Protokollen låg även till grund för sammanställningen av 
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resultatet. För att deltagarnas svar skulle registreras, skulle författarna vara eniga efter diskussion 

samt videoåterkoppling i de fall det var nödvändigt. 

4.6 Etiska överväganden 

Dagcentrets lokalisation och deltagarnas namn i studien är fingerade för att säkra anonymiteten 

hos de medverkade. Informationsbrev samt samtyckesformulär var skrivna på engelska och 

översattes muntligt till swahili via en tolk. För informationsbrev till föreståndare och 

vårdnadshavare, se bilaga II. För godkännandeformulär till vårdnadshavare, se bilaga III och för 

godkännandeformulär till personal vid dagcentret, se bilaga IV. Filmingen som skedde på centret 

har endast setts av författarna samt den utomstående logopeden vid interbedömningen. 

Inspelningarna samt dokumenten kommer att sparas under säkra förhållanden på Institutionen 

för Klinisk och Experimentell Medicin vid Linköpings universitet. Kulturella skillnader mellan 

författarna, deltagarna och personalen diskuterades för att minska risken för kulturella snedsteg i 

interaktion och förhållningssätt till de medverkande. För att motverka att AKK-insatserna 

åsidosätts sammanställs en engelsk sammanfattning av studien vilken skickas till föreståndaren på 

dagcentret. Vår förhoppning är att vidare kunskap sprids om AKK och personalen upprätthåller 

deltagarnas kommunikativa förmågor. 

 

5 Resultat 
Resultatet i föreliggande studie presenteras fördelat över förmågorna påkallande av 

uppmärksamhet, accepterande och avfärdande samt upprätthållande och avslutande av 

interaktion. Ovan figurerna presenteras huvudresultaten och nedan presenteras enstaka 

företeelser i mätsituationerna som kan åskådliggöras i figuren. Slutligen följer kvalitativa 

observationer, verbala yttranden samt deltagarnas resultat på The Communication Matrix. 

 5.1 Påkallande av uppmärksamhet 

Babu  

Hos Babu noteras en stabil uppåtgående trend genom samtliga perioder i antalet påkallanden av 

uppmärksamhet för att inleda interaktion. Resultatet presenteras nedan i figur 2. 
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Figur 2. Påkallande av uppmärksamhet för Babu. 

 

Senedi  

Hos Senedi åskådliggörs i resultatet en uppåtgående trend i antalet påkallanden av 

uppmärksamhet för att inleda interaktion. Trenden stabiliseras i andra interventionsperioden (B2) 

och kvarstår efter interventionspausen. Resultatet presenteras nedan i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Påkallande av uppmärksamhet för Senedi. 

 

I diagramet över mätsituationerna noteras en nedåtgående kurva i mätsituation 6, vilken 

genomfördes i en distraherande miljö.  
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5.2 Accepterande och avfärdande 

Babu  

I resultatdiagrammen över antalet accepterande och avfärdande åskådliggörs hos Babu en något 

instabil utvecklingstrend, främst inom perioderna B2 och A2. Trots detta visas en successivt 

uppåtgående trend under studiens gång. Resultatet presenteras nedan i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Accepterande och avfärdande för Babu. 

 

Senedi   

I resultatdiagrammen över antalet accepterande och avfärdande hos Senedi framgår att en stabil 

uppåtgående trend inte infaller förrän i uppföljningsperioden (A2). Resultatet presenteras nedan i 

figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Accepterande och avfärdande för Senedi. 
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I mätsituationerna 3 och 4 utfördes testningen av kokerskan, som sällan interagerade med barnen. 

De lägre resultaten i mätning 5 och 10 uppstod under tillfällen då omgivningen var distraherande. 

 

5.3 Upprätthållande och avslutande av interaktion 

Babu  

I resultatdiagrammet sker en positiv utveckling av antalet upprätthållanden och avslutanden av 

interaktion hos Babu. I period A1 är trenden instabil men stabiliseras under andra interventions-

perioden (B2) samt uppföljningsperioden (A2). Resultatet presenteras nedan i figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Upprätthållande och avslutande av interaktion för Babu. 

 

I mätsituationerna 1-3 har Babu feber. I mätsituation 14 föregick Babu personalen och svarade 

verbalt innan svarsalternativen presenterades.  

 

Senedi  

Hos Senedi ses i resultatdiagrammet över antalet upprätthållanden och avslutanden av interaktion 

en generell uppåtgående trend. Även i period A1 noteras en positiv utvecklingstrend relaterat till 

andelen svar Senedi gav jämfört med hur många svarsmöjligheter han erbjöds. Resultatet 

presenteras nedan i figur 7. 
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Figur 7. Upprätthållande och avslutande av interaktion för Senedi 

 

5.4 Kvalitativa observationer  

I mätsituationerna för antalet accepterande och avfärdande, liksom antalet upprätthållanden och 

avslutanden av interaktion, noteras en genomgående tendens att personalen inte uppmärksammar 

alla svar deltagarna gav. I mätsituationer med mat och dryck förekommer det att deltagarna svarar 

nej och mindre, varpå personalen motiverar att de måste inta något och en kompromiss görs med 

hjälp av ordet lite. Vid tillfällen då deltagarna inte ger tydliga svar tar personalen ofta eget initiativ 

om att fortsätta eller avsluta interaktionen. 

Babu använder initialt skrik och odistinkt ljudbildning i mätsituationer av påkallanden av 

uppmärksamhet för att inleda interaktion. Under observationsperioden (O) och baslinjen (A1) 

yttrar sig Babus avfärdanden genom att systematiskt kasta bort oönskade leksaker. Vid första 

mättillfället under baslinjeperioden (A1) av att acceptera och avfärda ger Babu sina svar genom 

att rikta blicken mot den önskade bilden men börjar efter fysisk prompting sträcka sig efter 

bilderna vid sista baslinjemätningen (mätsituation tre). I samtliga interventionsperioder (B1 och 

B2) uppvisar Babu en tendens att preferera det sistnämnda alternativet, vilket även noteras av 

personalen. Beteendet minskar i frekvens först mot slutet av interventionsperioden (B2).  

Under de första mättillfällena är Senedi mer lågmäld och avvaktande, för att sedan 

påkalla uppmärksamhet såväl i som utanför den styrda testsituationen, genom ljudbildningen [ŋ] 

samt leenden, skratt och intensiv ögonkontakt. I användandet av kommunikationsbilder använder 

Senedi blicksvar för att tydliggöra sina önskemål. Han är genomgående konsekvent i sina svar, 

även då personalen håller bilderna bak och fram, ställer frågor med tomma händer eller säger 

ja/nej till bilderna för mer/mindre. Vidare är Senedi genomgående konsekvent i vilka aktiviteter han 
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avfärdar eller väljer att avsluta. Då Senedi avfärdar en aktivitet genom att svara nej och därpå 

uppmanas av personalen att svara ja, ändrar han sitt svar i enlighet med personalen. 

 

5.5 Verbala yttranden 

Under första interventionsperiod (B1) börjar Babu ljuda sina svar, vilka ibland kan tolkas som 

målorden på swahili. De verbala svaren används initialt tillsammans med kommunikations-

bilderna men förekommer sedan alltmer självständigt i studiens uppföljningsperiod (A2). I början 

av andra interventionsperioden (B2) har Babu tydliga verbala svar på swahili, exempelvis 

förekommer vid flertalet tillfällen ett viskat [i:o] (ndiyo, ja). Efter detta sker även en successiv 

ökning av övriga svar, vilka yttrar sig som [ha:na] (hapana, nej); [IdI] (zaidi, mer); samt [a:sI] (kiasi, 

mindre). Under studiens gång generaliseras de verbala svaren och förekommer vid studiens slut 

även utanför givna tränings- och mätsituationer, till exempel ropar Babu [IdI] (zaidi, mer) 

upprepade gånger, [da:da] (dada, syster) för att påkalla uppmärksamhet samt [ka:] (ka: sitta upp) 

då han vid ett tillfälle hade ramlat. 

 Hos Senedi förekommer inga verbala yttranden. 

	  
5.6 The Communication Matrix 

Resultatet från The Communication Matrix presenteras nedan i textformat. Resultatet är fördelat 

mellan deltagarna, vilka har vardera en matris från observationsperioden (O) samt en efter 

uppföljningsperioden (A2). För fullskaliga matriser, se bilaga VI. 

 

Babu  

I observationsperioden (O) befinner sig Babu på nivå IV (konventionell kommunikation) men 

har begynnande kommunikativa förmågor inom både nivå V (konkreta symboler) och nivå VI 

(abstrakta symboler). För matriserna se Bilaga VI.i och VI.ii. Efter uppföljningsperioden (A2) 

anses flera av de begynnande förmågorna blivit befästa, varpå Babu nu utför många 

kommunikativa handlingar på nivå VI. Trots att verbala, språkliga yttranden förekommer, 

placeras inte dessa på nivå VII (språk), eftersom de endast förekommer i ettordssatser. Antalet 

förmågor som Babu bemästrade var i observationsperioden (O) 20 stycken och uppgick till 24 i 

uppföljningsperioden (A2).   

 

Senedi   

Utifrån de insamlade resultaten kan det konstateras att Senedi i observationsperioden (O) 

placeras mellan nivå III (icke-konventionell kommunikation) och nivå IV (konventionell 
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kommunikation). För matriserna se Bilaga VI.iii och VI.iv. Vissa kommunikativa handlingar utför 

han på nivå V (konkreta symboler), då han kan göra val mellan föremål och bilder samt emellanåt 

begär mer av en aktivitet eller avfärdar en aktivitet. Efter uppföljningsperioden (A2) har Senedi 

befäst flertalet kommunikativa handlingar ända upp till nivå VI (abstrakta symboler). Vidare har 

Senedi erövrat fler fält som faller inom kategorin för bemästrade förmågor, vilka utvecklades från 

14 till 27 stycken.  

 

6 Diskussion  
6.1 Resultatdiskussion 

Diskussionen i föreliggande studie redovisar en modell skapad av författarna, vilken åskådliggör 

sambandet mellan de aktuella talakterna. Modellen tar hänsyn till såväl talakternas egenskaper 

som olika svårighetsgrader inom AKK. Därefter presenteras diskussionen, liksom i resultatet, 

fördelat över de olika förmågorna som har studerats. 

 

6.1.1 Modell över talakter och olika förmågor inom AKK.  

Att påkalla uppmärksamhet, acceptera och avfärda samt att upprätthålla kommunikation är 

primitiva talakter. Dessa primitiva talakter kan vara responsiva med högt partnerberoende, eller 

performativa, med lågt partnerberoende (Clarke & Kirton, 2003). I föreliggande studie realiseras 

dessa talakter i påkallande av uppmärksamhet för att inleda interaktion, begreppen ja och nej för 

att acceptera och avfärda, samt begreppen mer och mindre för att upprätthålla och avsluta 

interaktion. Utifrån forskning om talakternas krav på kommunikativ självständighet presenterar 

föreliggande studie följande hierarkiska modell över talakternas inbördes relation: 

 

Figur 8: Hierarkiskt förhållande mellan performativa och responsiva talakter samt deras realisering i ett AKK-

vokabulär, utformat som en trappa där det första steget är det mest fundamentala i AKK-intervention. 

 

Den hierarkiska modellen i figur 12 baseras på talakternas egenskaper, samt AKK-

interventionens logiska steg, i enlighet med Sigafoos och Mirenda (2002). I denna diskussion 
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ämnar vi problematisera dessa relationer. På den första nivån utförs den performativa talakten att 

påkalla uppmärksamhet, som är ett viktigt första steg i AKK-intervention (Sigafoos & Mirenda, 

2002). Därpå följer den responsiva talakten att acceptera och avfärda (Beukelman & Mirenda, 

2005). Slutligen följer talakten att upprätthålla och avsluta interaktion, vilket då den uttrycks 

spontant är performativ enligt definitionen av performativa talakter av Clarke och Kirton (2003). 

I föreliggande studie är dock samtliga talakter i mätsituationerna responsiva då de sker på 

uppmaning av samtalspartnern. Vidare kan påkallande av uppmärksamhet användas tillsammans 

med begreppen mer och mindre för att skapa möjligheter att såväl inleda som upprätthålla och 

avsluta interaktion. I nedanstående resultatdiskussion presenteras rubrikerna i enlighet med ovan 

använda modell, fördelade över områdena påkallande av uppmärksamhet, accepterande och 

avfärdande, samt upprätthållande och avslutande av interaktion. 

 

6.1.2 Påkallande av uppmärksamhet 

I den hierarkiska modellen över talakterna som presenteras i figur 12, framgår att påkallande av 

uppmärksamhet är en performativ talakt som utförs på den första AKK-nivån. Nivåerna är 

utarbetade i enlighet med Sigafoos och Mirenda (2002) samt Clarke och Kirton (2003). I 

föreliggande studie är talakten dock responsiv då den sker i situationer arrangerade av testledaren 

men eftersom de responsiva talakterna utgör grunden för att utveckla de mer självständiga 

performativa talakterna, anses detta upplägg vara en god start. 

I The Communication Matrix placeras påkallande av uppmärksamhet på nivå III 

(okonventionell kommunikation) och på denna prelingvistiska nivå anses beteenden såsom att 

skrika och gråta vara ett grundläggande sätt för att påkalla uppmärksamhet (Beukelman & 

Mirenda, 2005). Vid studiens början befann sig båda deltagarna på denna nivå men utvecklades 

under studiens gång individuellt.  

Under studiens gång skedde hos Senedi främst en kvantitativ förbättring (se figur 3) då 

antalet påkalladen av uppmärksamhet för att inleda interaktion ökade, vilka fortfarande sker på en 

prelingvistisk nivå. För individer på en prelingvistisk nivå kan en teknologisk 

uppmärksamhetssignal vara effektivt, vilket väcker tankar kring huruvida en sådan lösning vore 

möjlig för Senedi. Dock är det inte etiskt försvarbart att introducera en uppmärksamhetssignal 

ifall omständigheterna resulterar i att den inte kommer upprätthållas på grund av ekonomiska och 

tekniska skäl, varför detta inte genomfördes. Utöver dessa kvantitativa förbättringar skedde även 

kvalitativa förbättringar, till exempel användandet av performativa handlingar. Sådana utför 

Senedi då han på eget initiativ med hjälp av ljudbildning och leenden påkallar uppmärksamhet av 

personer i och utanför rummet. Hans sätt att utanför testsituationen på eget initiativ begära 
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uppmärksamhet med hjälp av ljudbildning och leenden är ett exempel på önskan om delad 

imperativ uppmärksamhet och faller även inom kategorin performativa talakter.  

Individer på en prelingvistisk nivå använder ofta socialt oacceptabla uttryck för att 

påkalla uppmärksamhet (von Tetzchner, 2011), vilket motiverar träning av denna förmåga. Hos 

Babu skedde en kvalitativ utveckling utanför testsituationen, då han vid studiens slut hade 

utvecklats från nivå III (okonventionell kommunikation) till nivå VI i The Communication 

Matrix (abstrakta symboler), genom att till exempel ropa syster för att erhålla uppmärksamhet. 

Självständiga kommunikativa handlingar med ett högt partneroberoende klassificeras som 

performativa talakter, vilket Babu utför då han ropar syster. Ordet syster är för övrigt ett uttryck av 

högt kulturellt och socialt värde som ofta används för att visa tillgivenhet och respekt. 

 

6.1.3 Accepterande och avfärdande 

Förmågan att acceptera och avfärda är en av de basala, primitiva talakterna som beskrivs av Dore 

(1975). Vidare utgör förmågan det naturligt nästpåföljande steget i en AKK-intervention efter 

förmågan att påkalla uppmärksamhet, vilket framgår ur den hierarkiska modell som presenteras i 

föreliggande studie (figur 8).  

I The Communication Matrix placeras förmågan att acceptera och avfärda på nivå V 

(konkreta symboler) då talakten uttrycks med hjälp av bilder, samt på nivå VI (abstrakta 

symboler) då den uttrycks verbalt. Då det är vanligt förekommande att barn på en tidig 

kommunikativ nivå använder socialt oacceptabla beteenden för att avfärda aktiviteter anses alla 

framsteg som deltagarna har gjort vara av stor social och kulturell vikt. Detta blir särskilt tydligt 

hos Babu, som under baslinjen (A1) avfärdade föremål genom att kasta bort dem men vid 

studiens slut använde såväl bildliga som självinitierade verbala svar för att uttrycka nej. Hos Senedi 

realiseras förmågan genom att han under studiens gång funktionellt har lärt sig att avfärda med 

hjälp av bildkommunikation på en symbolisk och responsiv nivå. 

Som Beukelman och Mirenda (2005) poängterar, besitter begreppen ja och nej en bred 

semantisk innebörd med liten generaliseringseffekt mellan de olika användningsområdena. 

Sigafoos et al. (2004) problematiserar kring introducerandet av ja och nej i ett AKK-vokabulär 

utifrån etiska aspekter då barn inte alltid kan undvika en aktivitet trots att de uttrycker nej. 

Författarna till föreliggande studie anser dock inte detta vara ett överhängande problem, eftersom 

även talande barn i sin naturliga utveckling kan ropa nej då de önskar undvika en aktivitet. Det 

faller då på den vuxne att diskutera och resonera med barnet och förklara att dess önskan har 

uppmärksammats men inte går att bifalla i stunden.  
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Trots oklarheter kring deltagarnas förståelse av bildernas symboliska och semantiska 

innebörd, skedde en positiv utveckling för båda deltagarna. En förklaring till detta är att 

förutsägbara rutiner skapades och att personalen i mätsituationen var tålmodig, förklarade 

bilderna och använde prompting, vilket har stöd i litteraturen (Kravits et al., 2002, Kashinath et 

al., 2006; Brady et al., 2010). 

 

6.1.4 Upprätthållande och avslutande av interaktion 

Förmågan att upprätthålla och avsluta interaktion tränades i föreliggande studie på ett responsivt 

sätt i mätsituationerna. Talakten kan användas för att begära mer av en önskad aktivitet, vilken då 

den uttrycks med bildkommunikation placeras på nivå V (konkreta symboler) i The 

Communication Matrix. Efter genomförd intervention placeras båda deltagarna på denna nivå 

efter studiens uppföljningsperiod (A2). 

En förutsättning för att effektiv intervention med bilder ska kunna genomföras är att 

deltagaren besitter en symbolisk förståelse (Stephenson & Linfoot, 1996). Om en AKK-brukare 

endast använder kommunikationsbilder på uppmaning eller är inkonsekvent med sina svar då 

frågan upprepas eller bilderna korsas, besitter brukaren troligen inte en symbolisk förståelse. En 

beskrivning som denna stämmer väl överens med Babus sätt att genomgående preferera det 

sistnämnda alternativet, oavsett bildens referent. Tvärt emot denna beskrivning är Senedis 

genomgående konsekventa svar, även vid korsade bilder, tomma händer och upprepade 

kontrollfrågor, en stark indikator på att han besitter en symbolisk förståelse. 

Bauman-Leech och Cress (2011) fann att intervention med bildkommunikation hade en 

stark positiv effekt på deltagares talproduktion. Liknande fynd kan göras hos Babu, som under 

studiens gång utvecklade allt fler verbala svar. Då dessa även förekommer självinitierat anses 

dessa vara exempel på performativa talakter. Intressant att poängtera är dock den hos Babu 

omfattande verbala användningen av begreppet mer jämfört med begreppet ja, vilket även 

åskådliggörs i resultatdiagrammen i figur 6 och 4. Den komplexa semantiska innebörden av 

begreppen ja och nej (Beukelman & Mirenda, 2005) resulterar i att begreppen mer och mindre antas 

vara lättare för individer på en tidig kommunikativ nivå att lära sig. Detta kan ses hos Babu, som 

verbalt använder ordet mer i avsevärt större utsträckning än ordet ja, trots att han vid upprepade 

tillfällen hamnade i situationer då ett svar med ja eller nej vore brukligt.  

Då barn på en tidig kommunikativ nivå ofta har svårt att utveckla en självständighet i sin 

kommunikation med få möjligheter till autonomi, anser författarna till föreliggande studie att 

begreppen mer och mindre är högst relevanta i ett AKK-vokabulär. Genom ett adekvat 

användande av accepterande, avfärdande, upprätthållande och avslutande av interaktion, tror vi 
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att personer på en tidig kommunikativ nivå kan få en ökad chans att påverka omgivningen i 

vardagliga aktiviteter och därmed uppnå en ökad möjlighet till självbestämmande. 

 
6.1.5 Sammanfattande resultatdiskussion 

Som diskuterats ovan skedde det hos de båda deltagarna en såväl kvantitativ som kvalitativ 

förbättring i användandet av påkallanden av uppmärksamhet för att inleda interaktion samt 

accepterande, avfärdande, upprätthållande och avslutande av interaktion. Dock är deltagarnas 

förmågor inte de enda som har påverkat resultaten i föreliggande studie. Dyer och Dunlap (1990) 

poängterar vikten av att omgivningen respekterar de val individen gör även då de inte kan 

uppfyllas. Om valen inte uppmärksammas över huvud taget kan detta medföra negativa effekter 

på lusten till kommunikation. Av denna anledning var det i föreliggande studie ett viktigt fynd att 

personalen på dagcentret inte alltid uppmärksammade deltagarnas svar. Dessa företeelser 

diskuterades med personalen varpå en sådan negativ trend förhoppningsvis kan brytas.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Efter genomförd studie står det klart att området för intervention är komplext. Med rådande 

metodupplägg är det svårt att fastslå vad den positiva utvecklingen beror på; om deltagarna lärde 

sig nya förmågor från grunden eller om de endast gavs större talutrymme genom att det skapades 

fler möjligheter till kommunikation mellan deltagare och personal. Troligtvis handlar det både om 

interventionseffekt och medförande sidoeffekter.  

 Liksom Drasgow et al. (1996) är författarna medvetna om att en testledare aldrig kan 

veta vad en deltagare önskar vid ett visst tillfälle. Eftersom testledarna i föreliggande studie tolkar 

svaren i ljuset av vad de tror att deltagarna ska svara, uppstår en problematik och ett metodfel 

som är svårt att komma runt. För att ge ett enhetligt resultat av deltagarnas förmågor räknades 

deras svar så som författarna och inte testledarna tolkade dem.  

 I senare intervention måste dock personalen uppmärksammas på problematiken och 

troligen krävs omfattande övning från deras sida för att utveckla en effektivitet i sättet de läser av 

deltagarna; ett antagande som till exempel stöds av Light och Drager (2007), som menar att 

effektivisering av AKK användande är tidskrävande. Vidare måste personalen på ett enkelt och 

konkret sätt lära sig att applicera sina nya kunskaper i alla vardagliga situationer, både hos de 

aktuella deltagarna men även för andra barn och ungdomar på centret. Det var viktigt att det var 

personalen som interagerade med deltagarna under mätsituationerna då de talar samma 

modersmål samt för att kunna ta över som samtalspartner.  
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Ett etiskt övervägande som gjordes var huruvida föräldrar skulle involveras i intervention och 

utbildning. Efter samtal med föreståndaren togs dock ett beslut att endast arbeta med personalen, 

eftersom de kulturella skillnaderna mellan författarna och föräldrarna uppfattades vara stora, vilka 

till exempel yttrade sig som olika uppfattning om deltagarnas kommunikativa förmåga och 

inneboende kompetens.  

Ett metodproblem som uppmärksammats är att det aktuella upplägget innebar att 

baslinjen (A1) för påkallande av uppmärksamhet blev en intervention eftersom deltagarna erhöll 

stark positiv feedback varje gång de tog ett kommunikativt initiativ. Ett alternativ vore att mäta 

antalet tillfällen deltagarna spontant påkallade uppmärksamhet tillsammans med personalen och 

deras naturliga sätt att svara på deltagarnas kommunikativa initiativ. Dock bidrog det valda 

upplägget till att den så kallade Hawthorne-effekten inte inträffade under interventionsperioderna 

(B1 och B2). Om deltagarna hade fått stark positiv feedback först under interventionsperioden 

(B1 och B2) skulle resultatkurvorna snarare visa på deras reaktion på uppmuntran än på deras 

faktiska förmåga att påkalla uppmärksamhet.  

Variationerna som uppstår i mätningarna beroende på vilken av personalen som arbetar 

med deltagarna speglar hur dagarna såg ut på centret. Detta observerade resultat visar därför inte 

bara på deltagarnas kapacitet till att svara, utan även på deras möjligheter att komma till tals. 

Resultatet ger således en helhetsbild över de kommunikativa möjligheterna deltagarna har då de 

befinner sig på centret.  

Marshall (1997) uppger att effekten av en intervention kan bromsas på grund av 

volontärers bristande kunskap i modersmålet. Språkliga hinder som dessa har blivit ett 

metodproblem i föreliggande studie då författarnas bristfälliga kunskaper i swahili påverkade 

såväl i direkt intervention med deltagarna, som i utbildning av personalen. Inför valet av vilka ord 

som på swahili skulle användas för att uttrycka ja/nej och mer/mindre fördes en diskussion med 

föreståndaren på dagcentret. Under mätningstillfällena upptäcktes dock att personalen 

prefererade att använda orden tena (igen) och kidogo (lite) när hon förklarade innebörden av 

bilderna. Om tid hade funnits borde ytterligare en diskussion förts kring valet av ord och en 

eventuell korrigering kunde genomförts. 

Insamlandet av resultaten i föreliggande studie innebar vissa svårigheter, vilket har 

påverkat interbedömarreliabiliteten. Exempel på tillfällen då problematik uppstod var när 

deltagarnas svar inte uppmärksammades, vilket skapade osäkerhet hos författarna, men eftersom 

studien syftade till att undersöka deltagarnas förmågor räknades dock sådana tillfällen som givna 

svar. För att säkerställa resultaten i tvetydiga situationer användes videodokumentationen. Att 
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interbedömar-reliabiliteten initialt uppgick till 70,3 % och uppsteg till 100 % först mot studiens 

slut, anses ändock vara goda resultat. 

 

6.3 Slutsats  

Föreliggande studie syftade till att undersöka huruvida förmågan att påkalla uppmärksamhet för 

att inleda interaktion, acceptera och avfärda samt upprätthålla och avsluta interaktion ökade för 

de två deltagarna. Efter genomförd interventionsstudie kan en förbättring inom samtliga av dessa 

områden konstateras hos båda deltagarna. Hos Babu skedde den främsta utvecklingen av 

förmågorna att acceptera och avfärda samt upprätthålla och avsluta interaktion först mot studiens 

slut. Hos Senedi noterades en stark vilja till interaktion och samspel, liksom en symbolisk 

förmåga som antas öka hans möjligheter att i framtiden tillägna sig ett större AKK-vokabulär. 

Slutligen kostateras att deltagarna ökade användandet av performativa talakter utanför de styrda 

mätsituationerna, trots att mätsituationerna i föreliggande studie genomfördes på en responsiv 

nivå. 

 

6.4 Vidare studier 

I föreliggande studie lärde sig deltagarna bland annat att använda kommunikationsbilder för att 

uttrycka ja och nej för att acceptera och avfärda objekt och handlingar, vilket enligt Beukelman 

och Mirenda (2005) är ett av fyra sätt att använda begreppen ja och nej. I fortsatta studier vore 

det intressant att vidga användningsområdet för dessa begrepp så att de även kan användas för de 

övriga tre områdena, det vill säga att uttrycka preferens, etikettera och delge information. Dock 

vore det lämpligt att i ett liknande upplägg separera förmågorna som tränas så att 

interventionsperioderna endast involverar ett träningsområde för att tydligare kunna avgöra vilken 

intervention som har haft effekt. Vidare vore det av personlig vikt för deltagarna att erhålla 

träning i användande av funktionellt begärande, till exempel genom en begärandebild, vilket 

författarna ser som en logisk utveckling av den hierarkiska modellen över talakter inom AKK 

som studien presenterat. Slutligen är det av stor vikt att i ett helhetsperspektiv öka 

medvetenheten om kommunikationsproblematik i vissa utvecklingsländer. 
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Bilaga II: Informationsbrev till föreståndare och vårdnadshavare 

	  

Dear Sir/Madame 

We are two students from Sweden who study to become speech and language pathologists. We’re going to 
run a project on the KKKT centre during 9 weeks starting in January. This project is a part of our 
examination work. We will inform and guide those who work at the center about alternative 
communication ways and how they can use this together with the children. We hope that the project can 
develop some of the children’s communication abilities and give an insight about how to stimulate 
communication. 

All photos and video recordings will only be used by us, Shaeli Urassa will also be able to see the records 
if we need help with the translation. All names will be changed when we report the results in an essay. All 
material will be safely stored at departments at Linköping University and may be used in future research. 
Participation in the study is completely voluntary and you or the children are able to stop the participation 
whenever you/they want. 

If you have any questions about the study, don’t hesitate to contact us. After we’ve gone back to Sweden 
we’ll also be available on e-mail to answer questions after the project. The KKKT centre will get an 
English summary of the study after the essay is approved. 

We’re looking forward to get to know you and to learn about Tanzania and your culture! 

 

Best regards, 

Maja and Elin 

____________________________________________________________________ 

Responsible for the project: 

Speech therapy student Maja Torstensson, Linköping University, Sweden. 

E-mail: xxx@xxxx tel: xxx-xxxxxxx 

Speech therapy student Elin Vinblad, Linköping University, Sweden. 

E-mail: xxx@xxxx tel: xxx-xxxxxxx 

 

Tutors 

Janna Ferreira, Lektor, Leg Speech therapist, Linköping Universty. 

 

Contact person 

Xxxxxx Xxxxxxx  Tele: xxx-xxxxxxxx 
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Bilaga III: Godkännandeformulär till vårdnadshavare 

 

Consent form: Practicing Picture Communication 

I’ve been informed about the project and I agree to that my child participates in the study. I’ve been 
informed about 

- The purpose of the study 
- How the study is conducted 
- Management of recordings and photos 
- Management of data and privacy 
- Responsible persons for the project 
- Voluntary participation 

 

Please sign and write printed name 

 

Parent/Guardian: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

City and date: 

 

……………………………………………………………………………………………... 

The child’s name: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Responsible person at the centre: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

City and date 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga IV: Godkännandeformulär till personal 

 

Consent form: Practicing Picture Communication 

I’ve been informed about the project and agree that I participate in the study. I’ve been informed about 

- The purpose of the study 
- How the study is conducted 
- Management of recordings and photos 
- Management of data and privacy 
- Responsible persons for the project 
- Voluntary participation 

 

Please sign and write printed name 

 

Name: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

City and date: 

 

……………………………………………………………………………………………... 
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Bilaga V: Exempel på protokoll 

	  	  	  	  

Protokoll: antal använda ndiyo/ja och hapana/nej 
      
Deltagare: Datum, tid: Personal: Dagsform: Period:   

        
        
Erbjudna tillfällen Svarar Kommentar på utförande:     
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Bilaga VI: The Communication Matrix 

VI.i Babus matris enligt The Communication Matrix, observationsperiod (O).  
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VI.ii Babus matris enligt The Communication Matrix, uppföljningperiod (A2). 
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VI.iii Senedis matris enligt The Communication Matrix, observationsperiod (O).  



	  

ix 

	  

VI.iv Senedis matris enligt The Communication Matrix, uppföljningperiod (A2). 


