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Sammanfattning 

Redan i spädbarnsålder använder sig barnet av symboler i leken, det vill säga symbollek. 

Samtidigt som sensomotoriken hos det lilla barnet utvecklas så börjar barnet ge ifrån sig ljud, 

joller, som sedan blir mer och mer likt den vuxne människans tal. Utifrån uppgifter grundat på 

Piagets kognitiva utvecklingsteori undersöktes tre komponenter; symbollek, sensomotorik samt 

joller. Deltagarna var två spädbarn i åldrarna 10 respektive 14 månader, en pojke och en flicka. 

Syftet med denna studie var att göra en beskrivning av dessa två spädbarn där symbolleken, 

sensomotoriken och jollret var i fokus.  

 

Metoden gick ut på att göra en filminspelning per barn där barnen fick utföra uppgifter som 

prövar kognitiva operationer som utvecklas under spädbarnsåren. Därefter transkriberades det 

inspelade materialet. Analysen av interaktion i leken genomfördes genom djupanalys med 

inspiration av Communication Codes Scheme, analysen av de kognitiva operationerna gjordes 

utifrån Piagets utvecklingsteori och jolleranalysen utifrån Ollers jollerstadier. 

 

Studiens resultat visar att det finns skillnader utvecklingsmässigt mellan ett barn i 10 månaders 

ålder och ett barn i 14 månaders ålder inom samtliga områden, vilket även litteraturen stödjer. 
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1. Inledning 

Hos ett spädbarn utvecklas symbollek, sensomotorik och joller i relation till varandra. Hur dessa 

tre komponenter påverkar barnets utveckling tillsammans är ett tunt beforskat område. 

Komponenterna var för sig och hur de utvecklas hos barnet är utforskat i större grad.  Jean Piaget 

började utveckla sin kognitiva utvecklingsteori på 1920-talet (Havnesköld & Risholm, 2009; 

Piaget, 1959). I föreliggande studie använder sig författarna av Piagets teori som utgångspunkt 

gällande leken och sensomotoriken och vad dessa har för betydelse för barnets utveckling. 

Piagets kognitiva utvecklingsteori används än idag och är en grundsten inom läran om 

utvecklingspsykologi (Tetzchner, 2005). Under barnets första år utvecklas förutom kognitionen 

bland annat barnets tal. Barnet börjar ge ifrån sig ljud som så småningom utvecklas till avancerat 

joller. Från att barnet föds till att barnet yttrar sitt första ord genomgår barnet ett flertal 

jollerstadier (Oller, 1995). När barnet är ett år gammalt bör det genomgått eller vara i det sista 

jollerstadiet (Oller, 2000) och på väg mot de första orden (Engstrand, 2004). I denna studie 

undersöks och beskrivs två barn i åldrarna 10 och 14 månader då en intressant aspekt är hur 

utveckling vid dessa två åldrar kan yttra sig. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras motorisk utveckling, symbollek, Piaget kognitiva utvecklingsteori med 

delar som sensomotoriska stadier samt imitation och till sist jollerutvecklingen hos barnet.   

2.1 Motorisk utveckling 

Motorisk utveckling definieras som förändring av motoriskt beteende över tid. Begreppet 

motorik omfattar allt som har med rörelse att göra, exempelvis krypa, klappa händerna eller gå. 

Det som kan ses hos det lilla barnet är hur både grov- och finmotoriken utvecklas, desto äldre 

barnet blir desto mer lär sig barnet (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Till grovmotoriken räknas 

de stora rörelserna med hela kroppen in, medan finmotoriken är de rörelser som mindre delar av 

kroppen gör, eller koordinationer av olika kroppsdelar, till exempel öga-hand (Berg & Kippe, 

2006) eller tunga-käke (Oller, 2000).  
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2.1.1 Gester 

Innan barnet börjar kommunicera verbalt använder hen sig ofta av gester för att förmedla sig. För 

att dessa rörelser ska tolkas som icke-verbal kommunikation ska de användas på ett konsekvent 

sätt i den miljö där barnet kommunicerar, ofta hemma. Tetzchner (2005) delar in rörelserna i 

antingen deiktiska gester eller symboliska gester. Deiktiska gester är en rörelse som fångar 

andras uppmärksamhet och leder den till ett föremål/en person, utan att denna behöver namnges, 

barnets pekning är ett tydligt exempel på detta. Symboliska gester fungerar som ord fast rörelser 

används istället för orden, som när barnet vill bli upplyft och sträcker upp armarna mot föräldern 

(Tetzchner, 2005).  

2.2 Symbollek 

Symbollek, eller symbolic play, återspeglar ett barns färdighet att representera ett föremål eller 

en person som inte är närvarande (Belsky & Most, 1981). Symboler hos barnet utvecklas i 

förhållande till tre förutsättningar, varav två utvecklas under första levnadsåret. För det första 

dyker symboler upp i interaktionen mellan vårdgivare och barn som rutinmässiga gester. De här 

gesterna får till slut symbolisk mening, då slutar gesten att vara beroende av det sociala 

sammanhanget. För det andra utvecklas symbolerna i kategorier och barnet lär sig förstå att 

symbolerna kan vara de samma även om miljön är ombytlig. För det tredje måste barnet förstå 

att symboler är utbytbara och att sammanhanget inte behöver vara det samma. Barnet behöver 

kunna skilja på symbol och den riktiga handlingen som symbolen kommer från. De första 

symbolerna barn brukar använda står för föremål som finns i barnets närmiljö och det är först de 

senare symbolerna som får representera aspekter av barnets inre verklighet (Bates, O´Connell & 

Shore, 1987; Feldman & Greenbaum, 1997).  

 

Symbollek kan uttrycka sig i gester, ord, imitationer eller associationer från det dagliga livet 

(Belsky & Most, 1981). Den kan uttryckas i substitutionslek, låtsaslek och dockan-som-agent-

lek. Substitutionslek innebär att barnet använder ett objekt som ett annat, exempelvis som att 

lägga en tallrik på huvudet och låtsas att det är en hatt. Låtsaslek innebär att barnet tilldelar 

låtsasegenskaper till ett faktiskt objekt, exempelvis att göra billjud när man leker med en bil. 

Dockan-som-agent-lek innebär att barnet använder en docka för att utföra självständiga saker, 

exempelvis att låta dockan borsta sitt eget hår (Christensen, Hutman, Rozga, Young, Ozonoff, 
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Rogers & Sigman, 2010). Ett samband mellan symbollek och receptivt språk, språkförståelse, har 

hittats hos barn. Desto mer högfungerade symbollek desto mer utvecklat receptivt språk, samma 

gäller sambandet mellan funktionsleken och det receptiva språket. Funktionsleken definieras som 

den vardagliga användningen av ett eller flera föremål i kombination, till exempel att placera en 

tekopp på ett tefat i leken (Ungerer & Sigman, 1981). Man har även funnit att en mer 

högfungerande lek hos barn visar på en mer utvecklad språkproduktion (Sigman & Ungerer, 

1984). 

2.3 Sensomotoriska stadier 

Enligt Piaget kan barnets första två levnadsår delas upp i sex sensomotoriska stadier (Tetzchner, 

2005). Stadierna är uppdelade efter ålder och vad barnet kan förstå och klara av. Se tabell 1. Vid 

en ålder av åtta månader börjar fjärde stadiet. På detta stadie börjar barnet att välja mellan olika 

föremål för att uppnå ett och samma mål. Stadiet kallas koordinering av sekundära reaktioner 

och inträffar när barnet är 8-12 månader. Barnet börjar koordinera flera sekundära reaktioner och 

börjar alltså förstå sambandet av att en förut till synes onödig handling, nu kan leda till ett mål 

som att flytta ett objekt för att nå ett annat. Objektspermanens dyker upp i fjärde stadiet, då blir 

barnet medveten om att föremål finns även om de inte syns. Ett barn i åldern 7-8 månader, som 

är i slutet av det tredje stadiet, letar troligtvis inte efter föremålet. Ett barn i åldern 8-12 månader 

fortsätter att intressera sig för ett föremål som gömts undan, men förståelsen är fortfarande 

begränsad och letandet genomförs osystematiskt (Tetzchner, 2005). Barnet i fjärde stadiet letar 

under filten där föremålet gömts, men om föremålet skulle gömmas en andra gång under en 

annan filt är risken stor att barnet kommer att leta under den första filten (Bates et al, 1987). 

Instrumentella handlingar dyker upp under fjärde stadiet och utvecklas vidare under femte 

stadiet. En instrumentell handling är en handling där barnet använder sig av ett redskap för att nå 

ett mål, som att barnet tar hjälp av förälders hand och för det mot ett objekt barnet själv inte kan 

få tag i.  

 

Femte stadiet, som inträffar när barnet är 12-18 månader gammal, kallas tertiära cirkulära 

reaktioner och innebär att barnet upprepar handlingar som visat sig ha positiv utgång, gärna 

handlingar som leder till att barnet får en orsak-verkan-reaktion. I jämförelse med de sekundära 

reaktionerna kräver de tertiära reaktionerna en högre mental förmåga. I det här stadiet klarar 
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barnet av att både variera och anpassa sina handlingar till nya situationer. Barnet vidareutvecklar 

den instrumentella handlingen från fjärde stadiet och börjar använda olika medel för att nå 

samma mål, t ex att ta tag i kanten av en filt och dra för att nå ett föremål som står på filten 

(Tetzchner, 2005). För översikt av stadierna se tabell 1. 

 

Tabell 1. Piagets sensomotoriska stadier (Tetzchner, 2005) 

Stadie Ålder i 

månader 

Milstolpar 

1. Reflexmässigt 

beteende 

0-1  Reflexmässiga handlingar som utlöses av stimulering av 

bestämda punkter. 

2. Primärcirkulära 

reaktioner 

1-4  Barnet börjar uppfatta att en slumpmässig handling kan 

leda till ett mål.  

3. Sekundära cirkulära 

reaktioner 

4-8 Barnet lär sig att upprepa handlingar för att nå ett mål. 

Barnet börjar leta efter saker som är delvis gömda. 

4. Koordinering av 

sekundära reaktioner 

8-12 Barnet tillgodogör sig sekundära reaktioner och 

objektspermanens. Instrumentella handlingar börjar 

utvecklas hos barnet. Direkt och uppskjuten imitation. 

5. Tertiära cirkulära 

reaktioner 

12-18 Barnet tillgodogör sig tertiära cirkulära reaktioner och 

instrumentella handlingar vidareutvecklas. 

6. Mentala 

kombinationer 

18-24 Barnet uppfyller de grundläggande sensomotoriska 

färdigheterna. Barnet utvecklar representationer och 

mentala föreställningar. Barnet kan börja tänka sig hur 

resultatet kommer bli innan uppgiften är utförd.  

2.3.1 Imitation 

En förmåga som är viktig för den kognitiva utvecklingen enligt Piaget är imitation. Mentala 

föreställningar är internationaliserade imitationer, som är inre rekonstruktioner av till exempel 

händelser eller objekt. Det finns imitationsliknande beteenden redan hos det nyfödda barnet men 

detta beteende räknar Piaget inte som äkta imitation. Det är först på det fjärde stadiet som äkta 

imitation förekommer, då som direkt imitation och senare som uppskjuten imitation, för Piagets 

sensomotoriska stadier se tabell 1. Med direkt imitation menas att barnet direkt imiterar en 

handling eller ett uttryck genom att göra eller säga likadant. Uppskjuten imitation kan 

exempelvis vara att barnet städar på samma sätt som modern gjorde dagen innan, vid den här 

typen av imitation utförs handlingen inte direkt utan en tid efter den riktiga handlingen 

(Tetzchner, 2005).  
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”Barnets imitation är enligt Piaget en aktiv och skapande process som leder till 

egenkonstruerade mentala representationer. Språket är sekundärt i förhållande till dessa 

representationer eftersom det inte är skapat av barnet självt utan förvärvat genom imitation” 

(Tetzchner, 2005, s. 118). 

 

Nutida forskare har delade meningar om huruvida Piagets teori om imitation stämmer. Lymer 

(2012) beskriver att det finns forskare, bland andra Welsh, som anser att Piagets syn på de olika 

typerna av imitation fortfarande stämmer. Lymer (2012) beskriver också att det finns forskare, 

bland andra Jones och Anisfeld et al, som hävdar att det inte går att bevisa att spädbarnets 

imitation verkligen är frivillig imitation och inte ett reflexivt beteende. 

2.4 Joller  

Bara några veckor efter födseln börjar barnet göra ljud, detta kallas trivselljud (Engstrand, 2004). 

Då barnet jollrar är det en indikation på att språket och talet börjar utvecklas. Barnet förstår nu 

att talad kommunikation är ett enkelt sätt att göra sig förstådd på och jollret ses som ett första 

stadie och är en förutsättning för talet (Oller, 2000). Motoriken och den kognitiva förmågan är 

dock inte tillräckligt utvecklad hos det lilla spädbarnet för att kunna bilda ord (Egidius, 1966). 

2.4.1 Jollerstadier 

Jollerutvecklingen kan enligt Oller (1995) delas in i fyra olika stadier; foneringsstadiet, tidiga 

artikulationsstadiet, expansionsstadiet samt det kanoniska stadiet, se tabell 2. I varje stadie finns 

ett mål där det gäller för barnet att behärska olika fonologiska principer: fonation, resonans, 

artikulation och växlingen mellan talljud (Oller, 2000). I det fjärde stadiet finns två delstadier. 

Det första delstadiet, det kanoniska stadiet, ska barnet lära sig att behärska växlingen mellan 

konsonanter och vokaler som kännetecknar vuxnas stavelser och tal (Oller, Eilers, Neal & 

Schwartz, 1999). I det andra delstadiet, det integrerande stadiet, använder sig barnen av mer 

utarbetat joller som sedan övergår till de första orden (Oller, 1995). 
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Tabell 2. Jollerstadier enligt Oller (1995). 

Stadier Ålder i 

månader  

Karaktärsdrag Mål 

Foneringsstadiet 0 – 2  Kvasivokaler, gråt- och trivselljud.  Fonation 

Tidiga 

artikulationsstadiet 

1 – 4  Gooing, det vill säga bakre vokaler Resonans 

Expansionsstadiet 3 – 8  Vokalliknande ljud, fullvärdiga 

vokaler, tidiga stavelser 

Artikulation 

Kanoniska 

stadiet 

Kanoniska 

delstadiet 

5 – 10  1. Reduplicerat joller, universella 

stavelser i modersmålet 

 

Växlingen 

mellan talljud 
Integrerade 

delstadiet 

10 + 2. Icke-reduplicerat joller, 

kanoniska och prekanoniska stav-

elser kan förekomma i kombination 

2.4.2 Kanoniska stadiet 

Det kanoniska stadiet består oftast av konsonanterna nasaler eller klusiler, vokalerna är oftast 

främre och öppna (Engstrand, 2004). I detta stadie kan alltså barnet växla mellan olika 

artikulationsställen och resultatet blir tydliga stavelser (Oller, 1999).  Det kanoniska jollret kan 

vara väldigt likt de första riktiga orden i språket till själva ljudbildningen och rytmen, exempel på 

detta är [mamama] som föräldrarna tolkar som en beteckning på “mamma” (Engstrand, 2004). 

Det kanoniska jollret är en viktig milstolpe, finns inte det kanoniska jollret vid 10 månaders ålder 

kan detta indikera att barnet kommer få talsvårigheter (Oller et al. 1999). Enligt Engstrand 

(2004) kommer många barn in i detta stadie redan vid 6 till 8 månaders ålder. I en studie av 

Chapman, Hardin-Jones, Schulte & Halter (2001) hade 93 % av de typiska barnen i studien 

uppnått det kanoniska stadiet vid 9 månaders ålder. 

2.4.3 De första orden 

De första orden som barnen använder sig av är så kallade “proto-ord” (Engstrand, 2004). Detta är 

alltså de orden som används i övergången mellan joller och tal (Roug-Hellichius, 1998). Proto-

orden är fonetiskt konsekventa vokaliseringar som barnet använder för att uttrycka krav eller 

önskningar, proto-orden knyts sedan till fler och fler specifika saker eller händelser (Engstrand, 

2004). För att proto-orden sedan ska övergå till barnets första ord ska vissa krav vara uppfyllda, 
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ordet ska ha en återkommande ljudsträcka med fonologisk stabilitet, symbolisk autonomi samt 

att barnet ha en konsekvent användning av ordet i olika situationer (Nettelbladt, 2007).  

2.4.4 Transkription av joller 

Vid transkription av spädbarnets joller används fonetisk transkription. En alfabetisk transkription 

av joller eller av ett annat språk blir missvisande då personer med olika modersmål segmenterar 

ut olika ljud och kombinationer av ljud. Vid en alfabetisk transkription riskerar man att få en 

falsk analogi, så det vill säga att transkriptionen inte överensstämmer med det sagda, därav 

använder man sig av en fonetisk transkription (Oller, 2000).  

2.4.5 Sensomotorik och joller 

Jollret är en del av en mer allmän utveckling och utvecklingsmönstret liknar andra 

utvecklingsområden. Likheter mellan motoriken och jollret kan tydligt ses hos barn i det 

kanoniska stadiet, speciellt vid den reduplicerade produktionen. Vid reduplicerat joller utför 

barnet ett rytmiskt-stereotypt rörelsemönster med tungan och käken samtidigt som barnet fonerar 

och får ton från stämbanden. Andra liknande rytmiskt-stereotypa rörelsemönster som barnet 

använder sig av vid samma ålder är till exempel skakningar av händer eller av huvudet i takt 

(Oller, 2000). Stavelserna som upprepas vid det reduplicerade jollret hänger samman med 

rörelserna som upprepas vid det rytmiskt-stereotypa beteendet.  Man kan börja se detta fenomen 

när barnet nyligen kommit in i det kanoniska stadiet (Oller, 2000; Ejiri, 1998). I ett flertal studier 

har man visat det kanoniska stadiet har ett relativt litet tidsspann gällande debuten för ett typiskt 

utvecklat barn precis som de övriga motoriska milstolparna så som att krypa eller gå (Oller, 

1999; Cobo-Lewis, Oller, Lynch & Levine, 1996). 

2.5 Könsskillnader 

Vid utveckling av kommunikation och språk är flickor tidigare utvecklade än pojkar, men 

skillnaderna blir tydliga först i skolåldern (Tetzchner, 2005). Skillnader har även hittats inom 

jollret mellan de båda könen där flickor är snabbare i sin utveckling samt att de jollrar mer. Detta 

kan ses redan hos 4 månader gamla barn. Flickor utvecklas snabbare ju högre utbildningsnivå 

föräldrarna har, detta samband har inte hittats hos pojkar (Kagan, 1972). En markant skillnad 

som kan ses redan då barnen är yngre än ett år är föräldrars sätt att kommunicera med dem, 
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föräldrarna förväntar sig att pojkar ska vilja leka och ha hög aktivitetsnivå medan flickor 

förväntas ha intressen som är hushållsinriktade (Tetzchner, 2005). I motorisk utveckling har man 

kunnat se att det finns vissa könsskillnader redan från födseln, flickornas skelett är mer mogna än 

pojkarnas (Haith & Benson, 2008). Detta borde innebära att flickors motoriska utveckling skulle 

vara mer utvecklad, men enligt Haith och Benson (2008) kan man inte se några motoriska 

skillnader mellan könen som är signifikanta. 

3. Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att göra en beskrivning av två spädbarn i åldrarna 10 

respektive 14 månader där symbollek, sensomotorik och joller är i fokus, då dessa tre 

tillsammans är ett tunt beforskat område.  

 

Syftet besvaras med frågeställningen: 

 Hur ser symbollek, sensomotorik och joller ut hos två barn i åldrarna 10 respektive 14 

månader? 

4. Metod 

4.1 Deltagare 

I föreliggande studie avses med begreppet deltagare de två spädbarnen som presenteras i tabell 3 

nedan. Namnen är fingerade. 

 

Tabell 3. Beskrivning av deltagarna. 

Deltagare Ålder Kön Kommunikation 

Alva 14 Månader Flicka Använder sig av kanoniskt joller, det vill säga 

reduplicerat joller, i flertalet av sekvenserna där hon 

uttrycker sig verbalt. Använder sig av icke-verbal 

kommunikation genom att skaka på huvudet och att vifta 

på armarna. Kommunicerar även med trivselljud som 

skratt.  

Bertil 10 Månader Pojke Använder sig av joller i expansionsstadiet. Använder sig 

ibland av icke-verbal kommunikation som att peka eller 

sträcka sig efter något. Kommunicerar även med blickar 

och leenden. 
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Barnens vårdgivare deltog mestadels passivt genom att sitta med barnet i knät vid ett bord med 

testledaren mitt emot. Den aktiva leken pågick mellan barnet och testledaren, mamman används 

som hjälp i leken för att skapa trygghet och för att få situationen mer naturlig.  

4.2 Metodupplägg 

Metoden i föreliggande studie är kvalitativ. Genom en filminspelning analyseras barnens lek, 

joller och interaktion med en testledare samt en någorlunda passiv förälder. Specifika uppgifter 

för leken har utformats av författarna, se bilaga 1. Uppgifterna som prövar kognitiva operationer 

ur de sensomotoriska stadierna grundar sig på Piagets kognitiva teori om barns utveckling. 

4.3 Material och testförfarande 

I föreliggande studie så prövas olika kognitiva operationer via leken hos två olika spädbarn, vid 

10 respektive 14 månaders ålder. De olika kognitiva operationer som prövas är instrumentell 

handling, objektpermanens, uppskjuten och direkt imitation samt symbollek. För att se vilket 

föremål som prövar vilken handling, se tabell 4.  

 

Tabell 4. Kognitiva operationer som föremålen prövar. 

 

4.3.1 Inspelningsutrustning 

För att kunna genomföra en analys av barnets lek samt joller filmades prövningstillfällena. 

Prövning av barnen filmades med digital filmkamera av märket Sony©, modell “DCR-SR35” 

som lånades från Hälsouniversitetet i Linköping. 

  

Föremål Kognitiv operation 

Docka och filt Instrumentell handling 

Gosedjur och filt Objektspermanens 

Boll Direkt imitation 

Plastmugg Direkt och uppskjuten imitation 

Bil Direkt imitation 

Borste och docka Symbollek 
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4.3.2 Testningsförfarande 

En av författarna prövade båda barnen under liknande förhållanden, det vill säga i hemmiljö 

tillsammans med en förälder och båda författarna i rummet. En av författarna utförde uppgifterna 

med barnen vid båda tillfällena för att uppnå ett konsekvent resultat. Då barnen intresserade sig 

för olika leksaker fick uppgifterna förändras något från uppgiftsinstruktionerna. Barnets förälder 

satt med barnet i famnen vid inspelningen. Under den fria leken placeras samtliga föremål, 

bortsett från filten, på bordet framför barnet och föräldern. Föremålen är samma som de föremål 

som används vid de olika uppgifterna; docka, gosedjur, boll, plastmugg och bil samt ett nytt 

föremål; en borste. 

4.4 Etiska överväganden 

Deltagarnas målsmän informerades skriftligen och muntligen om studiens upplägg och syfte. 

Målsmän lämnade skriftligt godkännande för deltagande i studien, se bilaga 3. De informerades 

om att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas. De fick även 

information om att materialet skulle hanteras med försiktighet och endast behöriga personer 

skulle kunna ta del av materialet. För att kunna försäkra deltagarnas integritet och anonymitet 

fingerades deltagarnas uppgifter.  

4.5 Analysmetod 

Det inspelade materialet har analyserats i datorprogrammet ”VLC”. Ena författaren 

transkriberade båda videoinspelningarna med hjälp av samtalsanalystecken (Norrby, 1996), se 

bilaga 2. Därefter tittade båda författarna på videoinspelningarna och kom överens om 

transkriptionerna. Den andra författaren transkriberade deltagarnas joller fonetiskt enligt de 

transkriptionskonversioner som utvecklats av The International Phonetic Association, IPA 

(2005). Författarna har använt sig av både “extIPA symbols for disordered speech” (2008) samt 

IPA (2005) och la in den fonetiska jollertranskriptionen i den tidigare gjorda transkriptionen av 

hela prövningen. Jollertranskriptionen användes sedan för att utföra en jolleranalys utifrån Ollers 

jollerstadier (1995), se tabell 2.  

 

För att sedan utveckla analysen av materialet tog författarna inspiration av “the Communicative 

Codes Scheme”, framöver CCS, för att göra en djupanalys av interaktion mellan barnet och 
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testledaren. Djupanalysen av materialet gjordes på fyra minuter, i båda fallen mellan tiden 8:00 

och 12:00 minuter in i filmerna. Detta tidsspann valdes av författarna då detta var mitt i 

materialet. De fyra minuterna speglar resten av materialet. CCS är ett kodningsschema som 

används för analys av videoinspelat material (Romski & Sevcik, 1996). Författarna gjorde ett 

eget kodningsschema som var relevant för studien med delarna: turtagning, gester, joller samt 

grad av engagemang. Turtagning, hur ordet fördelas och vem som ska prata när (Ahlsén & 

Nettelbladt, 2008), där barnets initiativ och respons räknas i antal. Initiativ är när barnet tar 

initiativ till kommunikation och respons är när barnet responderar på given kommunikation 

(Thunberg, Dahlgren Sandberg & Ahlsén, 2009). Gester, där pekningar, sträckningar och 

skakningar samt nickningar av huvudet räknades i antal. Joller räknades i verbala uttryck. Grad 

av engagemang bedömdes över hela sekvensen av fyra minuter, på en skala från 1-5, där 1 står 

för “ointresserad och oengagerad för det mesta av tiden” och 5 står för “intresserad och mycket 

engagerad för det mesta av tiden”. Det var endast barnets handlingar och interaktion i filmerna 

som kodades och inte den vuxnes. Djupanalysen av interaktionen utfördes genom att båda 

författarna individuellt bedömde sekvensen av filmen, vid de tillfällen där oskiljaktigheter fanns 

fick författarna tillsammans komma överens om ett konsensusbeslut.  

5. Resultat och diskussion 

Nedan presenteras en djupanalys av interaktion av en slumpvis utvald del av det videoinspelade 

materialet. Senare följer utdrag från uppgifterna som prövar de kognitiva operationerna i Piagets 

sensomotoriska stadier, där samtliga sex uppgifter visas i totalt elva exempel. I samband med 

exemplen från prövningen analyseras även barnens joller.  

5.1 Djupanalys av interaktion 

Djupanalys på 4 minuter gjordes för att få en övergripande bild av kommunikationen hos de båda 

barnen. 

5.1.1 Resultat av interaktionsanalysen 

Resultatet av djupanalysen visas överskådligt i tabell 5. Vid turtagningen skiljer sig barnen åt. 

Alva genomför dubbelt så många initiativ och mer än dubbelt så många responser på testledarens 

initiativ än Bertil. Resultatet av analysen visar att Bertil använder sig av tre gånger så många 
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pekningar som Alva gör. Barnen sträcker sig efter föremål lika många gånger. Alva använder sig 

av tio huvudskakningar medan Bertil inte skakar på huvudet någon gång. Huvudnick 

förekommer inte hos något av barnen. Grad av engagemang under filmsekvensen skiljer sig 

mellan barnen. Alva visar sig intresserad och mycket engagerad för det mesta av tiden. Bertil 

däremot visar sig intresserad och engagerad endast under kortare perioder av tiden. Vid analys av 

jollerfrekvensen hos de båda barnen finns en stor skillnad, Bertil jollrar vid tre tillfällen under 

filmsekvensen medan Alva jollar vid 28 tillfällen. 

Tabell 5. Resultat av djupanalys. 

 Alva  Bertil 

 I antal I antal 

Turtagning   

Initiativ 4 2 

Respons 8 3 

Gest   

Pekning 2 6 

Sträcka 4 4 

Huvudnick 0 0 

Huvudskakning 
 

10 0 

Joller 28 3 

 I skala I skala 

Grad av engagemang 5 2 

 

5.1.2 Diskussion av interaktionsanalysen 

Författarna anser att Alva har kommit längre i sin utveckling av interaktion vilket troligast beror 

på att hon är fyra månader äldre än Bertil. Man kan tydligt se i materialet att Alva söker kontakt 

och visar tydligt att hon är intresserad av att interagera genom exempelvis ögonkontakt. När man 

sedan tittar på barnens icke-verbala kommunikation visar sig Bertil vara mer beroende av gester i 

sin kommunikation. Han försöker fånga uppmärksamhet från både mamma och testledare genom 

att peka, Tetzchner (2005) menar att pekning är en deiktisk gest. Bertil visar vilja att 

kommunicera men jollrar inte i samma utsträckning som Alva. Något annat som 

uppmärksammats är att Alva har större uppmärksamhet på leken och interaktionen än Bertil. 

Bertil kan inte hålla fokus i samma utsträckning på aktiviteten, då han ofta fokuserar på saker 
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runt omkring som till exempel kameran och vad som händer utanför fönstret. Detta leder till att 

han missar delar av uppgifterna och interaktionen vid bordet.  

 

Båda barnen sträcker sig efter föremål lika många gånger men på olika sätt, man kan se att Alva 

har ett tydligt mål med sig sträckning då hon sträcker sig efter föremål som finns framför henne. 

Bertil sträcker sig mer utan ett tydligt mål eftersom han inte sträcker sig efter ett föremål som 

finns framför honom. Hos honom är det svårare att skilja en pekning från en sträckning. När det 

kommer till huvudskakningar så skiljer sig barnen markant åt eftersom Alva använder sig av 

huvudskakningar medan Bertil inte gör det. Enligt Ejiri (1998) och Oller (2000) är 

huvudskakningar sammankopplade med det kanoniska jollret, då båda är rytmiskt-stereotypa. 

Detta indikerar att Alva kommit längre i utvecklingen än Bertil. Författarna upplever att 

huvudskakningarna är en förstärkning på den glädje hon uttrycker genom joller, då hon skrattar i 

samband med denna rörelse och inte som ett nekande i sin kommunikation. 

5.2 Uppgifter som prövar de kognitiva operationerna 

Nedan presenteras utdrag av sekvenser från materialet. En kvalitativ analys utifrån Piagets 

kognitiva utvecklingsteori gjordes på barnens prestationer i uppgifterna, även den icke-verbala 

kommunikationen och leken hos barnen analyserades. För uppgiftsinstruktion, se bilaga 1. En 

jolleranalys utifrån Ollers jollerstadier (1995) gjordes på de verbala uttryck som finns i 

sekvenserna, detta betyder att barnens verbala uttryck analyserades i stadier. Barnens totala 

jollerutveckling diskuteras senare i den generella diskussionen.  

 

Tecken och förkortningar som är viktiga för förståelsen av exempel 1-6, se samtliga tecken i 

bilaga 2. 

((ord))   Transkriptörens kommentar 

°ord°             Ord som uttalas tystare än omgivande tal 

[ord]          Uttalanden som är transkriberade fonetiskt 

T  Testledare 

M  Mamma 

A  Alva 

B  Bertil 
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Uppgift 1. Instrumentell handling, docka/bil

 

 

5.2.1Resultat av uppgift 1  

Sensomotorik: Alva sträcker sig först efter dockan och tar sedan tag i filtens kant, hon drar filten 

mot sig och når dockan. Hon utför en instrumentell handling. Bertil sträcker sig efter bilen som 

står på filten men når inte bilen, han gör inga försök att dra i filtens kant. Han pekar sedan i 

riktning mot fönstret. Han utför inte en instrumentell handling. Joller: På rad 59 har Alva ett 

tvåstavigt verbalt yttrande, stavelsejoller, och på rad 64 förekommer också ett tvåstavigt 

stavelsejoller som andra verbala uttrycket i den jollersekvensen, båda dessa är icke-reduplicerade 

joller. I tur 74 yttrar Bertil [βː]. Interaktion: Båda barnen använder sig av liknande icke-verbal 

kommunikation i utsträckning av pekningar och att de sträcker sig efter föremålen. 

Kommunikation sker både icke-verbalt och verbalt hos barnet och de två vuxna vid prövning av 

båda barnen.  

  

Exempel 1a. Alva, 14 månader  

56.  ((dockan placeras på filten så att A inte kan nå den, hon sträcker  

  sig efter den)) 

57. A:          [ʔʉ ʰ] ((A sträcker sig igen, tar i filten)) 

58. M:         docka jah docka 

59. A:           [bvaʉ:] ((A drar filten mot sig)) 

60.              [ʔʉ ʰ] ((når dockan och tar tag i den)) 

61. M:         tah (.) docka 

62.              ((A kastar tillbaka docka till T)) 

63. T:          får jah tillbaka den (.) tack 

64. A:         [ʔʉ ʰɛ  ʉ↗mpəʰ] ((T håller fram dockan och A känner på den)) 

65. T:         m:hh gubbe 

66. A:          [ʔʉ ̬] ((A kastar tillbaka dockan till T)) 

Exempel 1b. Bertil, 10 månader  
 

68. T:          ta:ck ((T tar tillbaka bilen, sätter den på filten)) 

69. B          [̪m̪ːm̪ː↗ mːḁ̃ʷ] ((B pekar på/sträcker sig efter bilen)) 
70. T:         vill du ha den där (.) m: 
71.              SKRATT 

72. B:        [ɦː↗] ((pekar på bilen)) 
73. T:         e ja lite lurig med dig va ((B sträcker sig efter bilen igen)) 
74. B:         [βː] ((tittar ut genom fönster, pekar ut))  
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5.2.2 Diskussion av uppgift 1 

Sensomotorik: Enligt Piaget ska förmågan att utföra en instrumentell handling utvecklas mellan 

åldern 8-12 månader (Tetzchner, 2005). Alva klarar uppgiften som hon borde då hon är 14 

månader gammal. Bertil däremot klarar inte uppgiften. Han tappar koncentrationen snabbare än 

Alva, vilket kan bero på att han inte har utvecklat förståelsen som krävs för uppgiften då ett barn 

i hans ålder enligt Piaget fortfarande håller på att utveckla denna förmåga (Tetzchner, 2005). 

Joller: Alva använder sig av icke-reduplicerat joller vid två tillfällen i exempel 1a. Icke-

reduplicerat joller är ett kännetecken för det integrerade stadiet, vilket är det senare delstadiet 

inom det kanoniska stadiet (Oller, 1995). Ett verbalt uttryck som Alva använder, [ʉ↗mpəʰ], 

tolkar testledaren redan vid uppgiften som ett uttryck för ordet “gubbe”. Vid närmare analys 

tolkar författarna att Alva säger ett ord. Bertil har en fin kontroll över den tonade bilabiala 

frikativan, ljudet ligger långt fram i barnets mun, vilket förekommer hos barn när de kommer in i 

expansionsstadiet (Oller, 1995). Interaktion: Författarna anser att Alva tydligare svarar på 

mammans uttryck verbalt än vad Bertil gör. Bertils ljudning som liknar ett brummande uppstår 

förmodligen av att han leker med en bil, en handling som Christiansson et al (2010) klassar som 

låtsaslek. Båda barnen har en liknande icke-verbal kommunikation, båda två sträcker sig efter 

föremålen målmedvetet. Detta tolkas av författarna som en symbolisk gest eftersom barnen 

använder rörelsen i stället för ord (Tetzchner, 2005). 

Uppgift 2. Objektspermanens, gosedjur/bil 

 

Exempel 2a. Alva 14 månader 

 

76. T:          vill du inte haren heller ((T gömmer kanin under filt)) 

77.              va hände nurå ((A tar tag i filten, drar den mot sig och lyfter på  

   filten)) 

78. A:         [ŋeːŋe] ((A ser kaninen som legat under filten)) 

79.              uh 

80. T:         SERU 

81. A:          [mãʰ]  

82. T:         kolla ((A plockar upp kaninen från bordet)) 

83. A:         [ejə] ((A ler och håller upp kaninen framför sig)) 
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5.2.3 Resultat av uppgift 2 

Sensomotorik: När kaninen göms så lyfter Alva direkt på filten och hittar kaninen, hon lägger 

sedan filten över kaninen igen. Alva utför uppgiften. Bertil letar inte under filten utan pekar på 

kameran som används vid inspelningen. Bertil utför inte den tänkta uppgiften. Joller: Exempel 

2a visar att Alva uttrycker reduplicerat stavelsejoller i rad 78. Bertil uttrycker ett trivselljud som 

ligger långt fram i munnen. Interaktion: I rad 129 pekar Bertil mot fönstret.  

 

5.2.4 Diskussion av uppgift 2 

Sensomotorik: Objektspermanensen dyker upp under det fjärde sensomotoriska stadiet, ett barn 

mellan 8-12 månader letar under filten där föremålet gömts enligt Piaget (Tetzchner, 2005). Alva 

utför uppgiften, hon befinner sig över ålderspannet för att klara uppgiften. Bertil utför inte 

uppgiften. Ett barn i Bertils ålder ska enligt Piaget leta efter leksaken även om letandet skulle ha 

genomförts på ett osystematiskt sätt (Tetzchner, 2005). Bertil hade mer uppmärksamhet på saker 

runt omkring i rummet, vilket kan ha lett till att han missade delar av uppgiften och interaktionen 

vid bordet. Att Bertil inte kan hålla koncentrationen lika bra som Alva kan även bero på 

åldersskillnaden och dagsformen. Joller: Alva använder reduplicerat stavelsejoller, vilket är ett 

kännetecken för det kanoniska stadiet (Oller, 1995). Bertils verbala uttryck i exempel 2b är i 

expansionsstadiet då det är ett trivselljud som ligger långt fram i munnen (Oller, 1995). 

Interaktion: Bertil använder sig i sekvensen av en gest, han kommunicerar då genom att peka 

mot fönstret och mot kameran. Pekningen är enligt Tetzchner (2005) en deiktisk gest.   

 

Exempel 2b. Bertil, 10 månader 

 

128.T:         nu får jag låna den här av dig (.) ta:ck tack ((T gömmer bilen under   

  filten, B tittar i riktning mot kameran)) 

129.T:         vars e bilen ((B pekar i riktning mot fönstret)) 

130.            Hanna kanske har den m: ((B pekar i riktning mot kameran och  

         vänder sig mot M)) 

130.M:        vart e bilen någon stans ((M vänder tillbaka B mot bordet och T)) 

131.B:         [m̥ĩʷ] ((T lyfter på filten och visar bilen varpå B sträcker sig efter  

  bilen)) 
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Uppgift 3. Direkt imitation, boll 

 

 

5.2.5 Resultat av uppgift 3 

Sensomotorik: Alva tar emot och rullar tillbaka bollen till testledaren när bollen rullas till henne. 

Alva rullar den aldrig mellan sina händer som testledaren visar. Bertil tar emot bollen när den 

rullas till honom vid några tillfällen och han rullar även tillbaka bollen vid några tillfällen, han 

rullar den aldrig mellan sina händer. Inget av barnen uppfyller kraven för direkt imitation i denna 

uppgift. Joller: Alva använder sig av reduplicerat stavelsejoller i tur 138, då upprepar samma 

stavelse fem gånger. I tur 140 har Alva ytterligare en tur med stavelsejoller. Denna gång med två 

stavelser och ett tydligt avbrott mellan stavelserna. I tur 144 säger Alva  uj uj uj etʉ u ʉ ]. I turen 

börjar hon med en reduplicerad stavelsesekvens [uj uj uj] för att sedan gå över till en kort 

sekvens icke-reduplicerat joller,  etʉ]. Hos Bertil förekommer inget joller i exempel 3b. 

Interaktion: Alva har i rad 140 en pekning och både i rad 142 och 144 sträcker sig Alva efter ett 

föremål. I rad 94 tar Bertil emot bollen från testledaren. 

Exempel 3a. Alva 14 månader 
 

137. M:  där var den ((A får tillbaka kaninen av T som tidigare har gömt den)) 
138. A:   [viː↑ viː↑ viː↑ viː↑ viː↑] ((A tar upp kaninen och släpper den, två  
  gånger i rad)) 
139. T:   nu tar vi bort denva ((T tar bort kaninen och tar fram en boll)) 
140. A:   [datʰ daː] ((A pekar på T)) 
141. T:   sån här då 

142. A:   [vuː] ((A sträcker sig efter bollen)) 
143. T:   vad e de här för nånting (.) ha du sett ((T rullar bollen fram och   
  tillbaka mellan sina händer, A följer bollens väg med blicken.)) 
144. A:   [uj uj uj etʉ u͡ʉ] ((A sträcker sig efter bollen och får den av T)) 

Exempel 3b. Bertil, 10 månader 

 

94.T :   har du sett en sån härå ((T tar fram en boll. T rullar bollen fram och 

  tillbaka mellan händerna, B observerar noggrant. Sedan rullas bollen 

  till B som tar emot den. B petar till bollen så den åker i väg. B tar   

             bollen med den andra handen.)) 

95.   oj ((B tar upp bollen med en hand.)) 
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5.2.6 Diskussion av uppgift 3  

Sensomotorik: Enligt Piaget ska barnet behärska direkt imitation under det fjärde sensomotoriska 

stadiet, det vill säga mellan 8 till 12 månader (Tetzchner, 2005). Varken Alva eller Bertil utför 

denna uppgift, detta kan bero på att uppgiften är för svår motorisk. Denna uppgift är ett exempel 

på en finmotorisk rörelse där barnet behöver koordinera öga-hand (Berg & Kippe, 2006).  En 

aspekt att lyfta är att båda barnen klarar av den imitation som innebär att rulla bollen fram och 

tillbaka mellan barn och testledare, vilket också kan ses som direkt imitation. Joller: Vid en 

jolleranalys av Alvas verbala uttryck i exempel 3a förekommer både reduplicerat och icke-

reduplicerat joller, vilket enligt Oller (1995) gör att Alvas uttryck placeras i den senare delen av 

det kanoniska stadiet, det vill säga det integrerande stadiet. Interaktion: Alvas pekning är ett 

exempel på en deiktisk gest då hon fångar testledarens uppmärksamhet genom att peka på 

testledaren (Tetzchner, 2005). Alvas sträckningar mot föremålen uppfattas som symboliska 

gester av författarna då Alva använder denna rörelse istället för ord, ”jag vill ha den” (Tetzchner, 

2005).  Då Bertil tar emot bollen har han fin turtagning med testledaren, detta är ett tydligt 

exempel på respons i turtagning (Thunberg et al, 2009). 

 

Uppgift 4. Direkt och uppskjuten imitation, mugg 

 

Exempel 4a. Alva, 14 månader 

 

154. M:  va kommer hända nurå ((T ställer fram en mugg. A tar den med båda 

  händerna som för att dricka och tittar i den, ställer sedan tillbaka den 

  på bordet. T rättar till muggen. A tar muggen igen, för den mot   

  munnen och läpparna nuddar kanten. A slänger därefter muggen på  

  bordet mellan A och T.)) 

155.T:   °så hä° ((T dricker på låtsas ur muggen. A tar direkt muggen med 

  båda händerna och för muggen till munnen och låtsasdricker.)) 
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5.2.7 Resultat av uppgift 4  

Sensomotorik: I sekvenserna ovan kan man se att båda barnen gör på liknande sätt som varandra 

nämligen att de först tittar i muggen när den ställs fram på bordet och sedan får eller tar 

testledaren tillbaka muggen. När testledaren skjuter muggen mot barnet, kollar båda barnen i den 

igen. Testledaren låtsasdricker sedan ur muggen och ger muggen tillbaka till barnet, båda barnen 

låtsasdricker då ur den. Joller: Alva jollrar inget i denna sekvens. Bertil däremot använder sig 

vid ett tillfälle av joller, ett bakre trivselljud. Interaktion: I rad 154 visar Alva två turtagningar, 

både initiativ och responser. I rad 144 pekar Bertil mot kameran och i rad 146 pekar han mot 

fönstret. 

5.2.8 Diskussion av uppgift 4  

Sensomotorik: Enligt Piaget ska barnet behärska direkt och senare även uppskjuten imitation på 

det fjärde sensomotoriska stadiet, det vill säga mellan 8 till 12 månader (Tetzchner, 2005). Båda 

barnen klarar direkt imitation, vilket är åldersadekvat enligt Piaget (Tetzchner, 2005), medan 

inget av barnen visar på uppskjuten imitation. Joller: Bertil har ett verbalt uttryck i denna 

sekvens, något som författarna tolkar som ett trivselljud, ett uttryck som placeras i det första 

stadiet: foneringsstadiet (Oller, 1995). Interaktion: Alva och testledaren har ett samspel i 

interaktionen, då de turas om att hålla i muggen och flickan både ger och tar tillbaka muggen på 

Exempel 4b. Bertil, 10 månader 

 

143.T:   har du sett en sån här förut ((T lutar sig framåt och sätter muggen  

  framför B. B tittar ner i muggen och tar sedan tag i muggen med båda 

  händerna och tittar ner i den igen.))    

144.T:   alldeles tom var den ((B lägger ned muggen på bordet och pekar i 

  riktning mot kameran)) 

145.   °kolla igen° ((T räcker fram muggen mot B. B tittar ner i muggen igen 

  och tar muggen med en hand. B ställer ned muggen på bordet.)) 

146. B:   [ɦɦ̰ː↗] ((B tar muggen igen och vänder på muggen och håller den 

  upp och ner samtidigt som B pekar ut genom fönstret. T tar muggen 

  från B)) 

147.T:   kolla så här kanske ((T låtsasdricker ur muggen, B observerar och får 

  muggen av T. B tar muggen, han vänder på den en gång innan han 

  biter tag i muggens kant och trycker muggen mot ansiktet. B ger  

  sedan tillbaka muggen till T.)) 
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olika sätt. Då Alva tar muggen vid första tillfället räknas detta som respons då hon responderar 

på testledarens initiativ, därefter tar Alva initiativ till en ny tur genom att ställa muggen mellan 

henne och testledaren. Detta är ett tydliget exempel på turtagning (Ahlsén & Nettelbladt, 2008; 

Thunberg et al, 2009). Genom pekning mot kameran och fönstret utför Bertil en deiktisk gest, då 

han fångar andras uppmärksamhet och leder den till ett föremål (Tetzchner, 2005). 

 

Uppgift 5. Direkt imitation, bilar 

 

 

5.2.9 Resultat av uppgift 5  

Sensomotorik: Inget av barnen uppfyller kraven för direkt imitation i denna situation, då de inte 

imiterar testledaren. Joller: I dessa sekvenser jollrar barnen endast vid ett tillfälle vardera, hos 

Alva förekommer ett tydligt vokalljud och hos Bertil förekommer en tonande bilabial frikativa, 

vilket är ett främre ljud. Interaktion: I rad 157 sträcker sig Alva framåt och får en bil av 

testledaren. I rad 39 sträcker sig Bertil fram och tar bilen från testledaren. 

5.2.10 Diskussion av uppgift 5 

Sensomotorik: Enligt Piaget ska barnet behärska direkt imitation under det fjärde stadiet, det vill 

säga mellan 8 till 12 månader (Tetzchner, 2005). Då både Alva och Bertil tar egna initiativ att 

Exempel 5a. Alva, 14 månader 

 

157.T:   se dom hä då ((T tar fram två bilar, kör med dem framför A. T   

  erbjuder A att välja bil. A sträcker sig fram, får ena bilen av T)) 

158.A:     [ʔɔj] ((både A och T börjar köra med sina bilar, A stannar upp och 

  observerar hur T kör, men kör sedan på sitt eget vis)) 

 

Exempel 5b. Bertil, 10 månader 

37.   ((B kör bilen framför sig)) 

38. T:  br: ((T tar fram en till bil och kör med den bredvid bilen B kör.)) 

39.   br: ((B sträcker sig och tar bilen T nyss körde med. T tar den bilen 

  som blir över. T och B kör med bilarna bredvid varandra.)) 

40. B:   [βː↗]  ((T och B fortsätter köra med bilarna.)) 
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köra med bilen imiterar de inte testledaren. Att inget av barnen imiterar testledaren genom att 

köra med bilen tror författarna kan bero på att barnen har en vana att leka med bilar. Joller: Både 

Alvas och Bertils jolleruttryck i exemplen ovan, exempel 5a och b, hamnar i expansionsstadiet 

då tydliga vokaler samt främre ljud är något som detta stadie karaktäriseras av (Oller, 1995). 

Interaktion: Både Alva och Bertil använder sig av sträckningar för att nå ett mål, detta räknas 

som en symbolisk gest då barnet använder rörelsen istället för ord, ”jag vill ha den” (Tetzchner, 

2005). Båda barnen tar initiativ för att få bilen, vilket enligt Thunberg et al (2009) är ett initiativ i 

en turtagning.  

 

Uppgift 6. Symbollek, docka och borste 

 

5.2.11 Resultat av uppgift 6 

Sensomotorik: Flickan borstar sitt eget hår innan testledaren har visat borstens funktion, sedan 

iakttar flickan testledaren noga medan testledaren borstar sitt eget hår. Därefter iakttar Alva 

testledaren noga igen medan testledaren borstar dockans hår, detta imiteras sedan med hjälp av 

testledaren som håller i dockan åt flickan. När uppgiften ska göras med pojken borstar 

testledaren varken sitt eget eller dockans hår, då pojken inte visat något intresse för dockan. 

Pojken får ingen chans att utföra uppgiften. Joller: Alva har tvåstaviga jolleruttryck i både rad 

196 och 200, vilka påminner om varandra. I båda fallen finns det två utdragna vokaler som 

avlöser varandra. Det som skiljer de två uttrycken från varandra är att det som förekommer på 

rad 196 har ett främre ljud initialt medan uttrycket på rad 200 har ett bakre ljud initialt. I rad 198 

Exempel 6a. Alva, 14 månader 
 

195.T:   ska ja (.) ska du (.) du kör först ((A ger borsten till T som först borstar 
  sitt eget hår och sedan dockans hår. A observerar T noggrant. T   
  lägger tillbaka båda leksakerna i ursprungsläget.)) 
196.A:     [vaːu:] ((A plockar upp borste och docka. A borstar dockans hår)) 
197.T:   åh vad fin hon blir 
198.A:     [ne͡aj nɛːh] ((A lägger dockan på bordet och fortsätter borsta. A räcker 
   båda leksakerna mot T, A ger dockan till T.)) 
199:T:   fin hon blir (.) ska ja elle ska jag hålla ((T håller i dockan medan A 
  borstar dockans hår.)) 
200.A:     [ha͡:oː] 
201.T:   Å:h vad fint 
202.M:   titta 

203. A               [d̥edɛ] ((A tar dockan från T och borstar dockans hår utan hjälp från 
  T.)) 
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förekommer två uttryck, båda enstaviga. I rad 203 är Alvas verbala uttryck ett icke-reduplicerat 

joller då det andra vokalljudet skiljer sig, om än inte mycket, från det första. Det första 

vokalljudet, [e], är mer öppet än det andra, [ɛ]. Interaktion: I rad 198 räcker Alva dockan och 

borsten mot testledaren och ger sedan testledaren dockan. 

5.2.12 Diskussion av uppgift 6  

Sensomotorik: Enligt Piaget ska barnet behärska direkt och senare även uppskjuten imitation på 

det fjärde sensomotoriska stadiet, det vill säga mellan 8 till 12 månader (Tetzchner, 2005). Hon 

visar att hennes direkta imitation är utvecklad, vilket även stämmer överens med Piagets 

kognitiva utvecklingsteori (Tetzchner, 2005). En del inom symbolleken är dockan-som-agent-

lek. Enligt Christensen et al (2010) klassas en dockan-som-agent sekvens som en handling där 

barnet använder dockan för att utföra självständiga saker, till exempel att låta dockan borsta sitt 

eget hår. Flickan utför inte en sådan handling. Joller: Alva använder sig ett flertal gånger av ett 

icke-reduplicerat verbalt uttryck, som hamnar i det integrerande stadiet, det vill säga den senare 

delen av det kanoniska stadiet (Oller, 1995). Sista jolleruttrycket Alva gör i exempel 6a 

analyseras auditivt av båda författarna som att hon imiterar mammans “titta”. Interaktion: Då 

Alva räcker dockan och borsten mot testledaren och testledaren får dockan, tolkar testledaren 

detta som att testledaren ska hålla dockan åt flickan medan flickan borstar dockans hår. Detta är 

en handling som räknas som ett initiativ i turtagning (Thunberg et al, 2009) och som en 

symbolisk gest istället för ord, ”här får du den” (Tetzchner, 2005). Symboler dyker upp i 

interaktionen som rutinmässiga gester, Alva använder sig i exempel 6 av en rutinmässig 

symbolisk gest, då hon räcker dockan och borsten mot testledaren. Denna rutinmässiga 

symboliska gest är första steget i utvecklingen av symbolleken (Bates et al, 1987; Feldman & 

Greenbaum, 1997).  

5.3 Generell diskussion 

5.3.1 Djupanalys av interaktion 

Djupanalysen av interaktionen visar att Alva har kommit längre i sin verbala kommunikation än 

Bertil, 28 respektive 3 verbala uttryck under fyra minuter. Detta stämmer överens med att flickor 

jollrar mer än pojkar enligt Kagan (1972), men den viktigare orsaken är att Alva är äldre än 

Beril. Bertil använder sig av fler pekningar än Alva, han uttrycker sig med fler gester. Författarna 
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tolkar det som att de deiktiska gesterna, barnets pekningar, används för att söka uppmärksamhet 

(Tetzchner, 2005). Alva visar större engagemang och förståelse i uppgifterna, vilket gör att hon 

deltar mer aktivt och har fin turtagning med testledaren med både initiativ och responser. 

5.3.2 Uppgifter som prövar de kognitiva operationerna 

Enligt Piaget ska ett barn vid 14 månaders ålder behärska samtliga av uppgifterna som prövar de 

kognitiva operationerna i de sensomotoriska stadierna (Tetzchner, 2005), det vill säga den 

instrumentella handlingen, objektspermanens, direkt och uppskjuten imitation samt symbollek. 

Alva klarar alla delar som prövas utom uppgiften med symbollek. Vid analys upplever 

författarna att Alva lyckas bättre med samtliga uppgifter än Bertil. Anledningen till att hon 

lyckas bättre kan vara för att hon kommit längre i den kognitiva utvecklingen då hon är fyra 

månader äldre. Enligt Piaget ska ett barn vid 10 månaders ålder klara direkt imitation, ha 

objektspermanens, börjat utveckla uppskjuten imitation och instrumentella handlingar 

(Tetzchner, 2005). Bertil klarar endast direkt imitation vid två tillfällen. Enligt Piaget ska ett barn 

vid 10 månaders ålder klara fler än de uppgifter Bertil klarat, att han inte gör detta kan bero på en 

onaturlig situation. Då symbolleken aldrig förekommer kan författarna inte uttala sig om 

huruvida symbolleken påverkar språkförståelsen eller språkproduktionen. Ett samband i andra 

studier har hittats mellan symbollek och språkförståelse hos barn, där en mer högfungerade lek 

visar på en mer utvecklad språkförståelse (Ungerer & Sigman, 1981) och språkproduktion 

(Sigman & Ungerer, 1984). 

5.3.3 Analys av joller 

Vid analysen av jollret ser författarna att tre av fyra jolleruttryck som Bertil använder sig av 

under hela prövningen finns representerade i hans utdrag från transkriptionen. Han har även ett 

ordliknande uttryck som inte finns representerat i resultatet. Alva använder sig däremot av fler 

verbala uttryck än de som finns representerade i resultatet. Skillnaden mellan barnen 

jollermässigt är att Alva har ett mer varierat joller än Bertil och har även kommit längre i sin 

jollerutveckling. Desto äldre barnet är desto längre i utvecklingen av grov- och finmotorik har 

barnet kommit (Sigmundsson & Pedersen, 2004), exempel på en finmotorisk rörelse är 

kombinationen av käke-tunga (Oller, 2000). Detta visar ytterligare på att Alva bör ha kommit 

längre än Bertil i utvecklingen av motorik och joller. Alva befinner sig i det kanoniska stadiet, i 
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det andra delstadiet, det integrerade stadiet, och stundvis kan man höra att hon är nära de första 

orden. Bertil har ett ordliknande uttryck, [tit], detta förekommer då Bertil pekar och tittar ut 

genom fönstret. Det verbala uttrycket förekommer endast en gång under hela prövningen. Enligt 

Oller (1995) ska ett barn i Bertils ålder ha kommit till det kanoniska stadiet, vilket innebär att 

Bertil skulle ha använt sig av kanoniskt reduplicerande stavelsejoller. I det inspelade materialet 

finns inget jolleruttryck från pojken som passar in i det kanoniska stadiet, författarna funderar på 

om detta kan bero på att materialet är för litet eller på grund av pojkens dagsform och/eller 

personlighet. 

5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Utformningen och utförandet av ”Uppgifter som prövar de kognitiva operationerna” 

Vid en reflektion av uppgifterna anser författarna att instruktionen till uppgifterna inte var 

tillräckligt strukturerad och utprövad, en revidering av denna har därför gjorts då det inte fanns 

någon fullständig uppgiftsinstruktion vid inspelningen av uppgifterna. Bristerna visade sig 

genom att testledaren missade en uppgift vid prövningen av pojken. Författarna anser att båda 

prövningarna hade blivit bättre och mer tillförlitlig om uppgiftsinstruktionen hade varit mer 

strukturerad redan från början. En pilotstudie hade varit att föredra. Hade prövningen utförts mer 

strukturerat hade den också krävt mindre tid och barnen hade säkerligen inte varit lika trötta. I 

stället för sex uppgifter skulle prövningen bestått av fem uppgifter där delarna endast prövas en 

gång vardera, det vill säga instrumentell handling, objektpermanens, direkt imitation, uppskjuten 

imitation samt symbollek. Nu prövas direkt imitation tre gånger, både ensam och i samband med 

andra uppgifterna, den hade endast behövt förekomma en gång. Uppgift 6 var från början tänkt 

för att pröva symbollek, närmare bestämt en dockan-som-agent-lek sekvens (Christiansson et al, 

2010), vid närmare eftertanke har författarna märkt att denna uppgift inte prövar symbollek utan 

direkt imitation. Samma tankar har kommit upp när det gäller uppgift 4, uppgiften ska pröva 

direkt och uppskjuten imitation, istället prövar den direkt imitation och symbollek. Efter dessa 

upptäckter har författarna diskuterat sinsemellan att en validitetsundersökning hade varit bra av 

samtliga uppgifter för att få veta att de verkligen prövar det som det var meningen att de skulle 

pröva. Uppgifterna utfördes vid bordet då författarna kom fram till att barnet skulle ha full 

uppmärksamhet på vad som händer framför sig och inte skulle kunna krypa därifrån, eftersom 

inspelningen då kunde fokusera på barnet under hela prövningen.  



 

25 

 

5.4.2 Analysmetod 

Vid reflektion av analysmetoderna bedömer författarna att de slumpvis valda minuterna som 

djupanalysen baseras på skulle kunna vara missvisande då inte hela materialet bedöms. 

Författarna anser ändå att fyra minuter ger en indikation om hur verkligheten ser ut. Ollers 

jollerstadier (Oller, 1995) anser författarna är bra, nackdelen som kan ses är att stadierna är så 

pass stora att skillnader mellan barnen skulle vara svåra att definiera om barnen hade befunnit sig 

i samma stadie. 

6. Slutsats 

Sammanfattningsvis har författarna sett att Piagets kognitiva utvecklingsteori idag fortfarande är 

aktuell. Resultaten har även visat att det finns ett samband i utvecklingen av sensomotoriken och 

jollret. Studien visar att det finns en skillnad mellan 10 och 14 månaders gamla spädbarn i hur 

långt de är utvecklade i symbollek, sensomotorik och joller. Skillnaderna som författarna har sett 

stämmer överens med litteraturen, vilket svarar på studiens frågeställning. För att kunna stärka 

detta ytterligare skulle det inspelade materialet varit större samt uppgifterna varit mer specifika.  

7. Framtida studier 

Den fyra månaders ålderskillnad mellan barnen visar att det är stora skillnader och händer 

mycket på kort tid. Båda barnen anses åldersadekvata. Om författarna skulle ha gjort om studien 

hade metoden sett annorlunda ut, mer mot en single-subject-design, även en validering av 

uppgifterna bör göras innan prövning på barnet utförs. Författarna hade hellre utfört prövning av 

samma barn vid två eller fler tillfällen för att se utvecklingen hos individen snarare än att jämföra 

två helt skilda individer. Då hade chansen varit större att få lära känna barnen och kunna avgöra 

dagsform och hur stor roll den spelar. 
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Uppgifter för kognitiva 
operationer 

av Sara Moritz och Hanna Persson 

 

Föremål till testning 

1.     Docka 
2.     Gosedjur 
3.     Boll 
4.     Plastmugg 
5.     Bil 
6.     Filt 
7.     Borste 

Föremålets testsområde 

Föremål Testområde 1 Testområde 
2 

Docka Instrumentell handling Turtagning 

Gosedjur Objektspermanens Turtagning 

Boll Direkt imitation Turtagning 

Plastmugg Direkt och uppskjuten imitation Symbollek 

Bil Direkt imitation Symbollek 

Borste Symbollek Direkt 
imitation 

Filt  Används som tilläggsföremål för att kunna utföra testning av 
instrumentell handling samt testning av objektspermanens. 
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Uppgifter 

Leksakerna introduceras i nummerordning. Barnet får två försök på sig att klara den tänkta 

uppgiften. Vid avklarad uppgift eller misslyckat andra försök går testledare vidare till nästa 

uppgift. 

1.     Dockan placeras framför barnet inom räckhåll, barnet får gärna leka lite med dockan. 
Sedan placeras dockan på en filt. Barnet kan nå filtens kant men inte dockan. 
Meningen är att barnet ska ta tag i filtens kant och dra i den för att nå dockan.  

2.     Gosedjurskaninen introduceras för barnet på samma sätt som docka, barnet får 
gärna leka med kaninen. Medan barnet ser på göms kaninen under filten. Meningen 
är att barnet ska lyfta på filten och hitta kaninen.   

3.     Bollen rullas mellan testledares händer för att fånga barnets uppmärksamhet och 
intresse. Sedan rullas bollen till barnet. Meningen är att barnet antingen rullar tillbaka 
bollen, turtagning eller rullar den mellan sina egna händer som testledare gjort förut, 
direkt imitation.  

4.     Plastmugg placeras på bordet framför barnet. Testledare låtsasdricker sedan ur 
muggen, och räcker muggen till barnet. Uppgiften barnet ska klara i denna övning är 
att låtsasdricka ur muggen efter att ha sett någon annan göra det först, eller direkt 
utan att ha sett testledare illustrera.  

5.     Bil introduceras genom att testledaren kör med bilen framför sig. Meningen är att 
barnet själv ska köra med bilen likadant som testledaren. 

6.     Borsten presenteras först under den fria leken. Då borstar testledaren dockans hår 
med borsten och lägger sedan tillbaka båda föremålen på bordet bland de andra 
leksakerna, fast på samma plats där de legat innan. Barnet har chans att plocka upp 
borsten och dockan innan testledaren återigen tar upp borsten och borstar sitt eget 
hår med borsten. Meningen är att barnet ska borsta dockans hår eller sitt eget 
hår.               

 

Testning genomförs i max 20 minuter. 

Fri lek 

Samtliga föremål förutom filten används vid fri lek. Leksakerna radas upp på rad på bordet 

från höger till vänster i ordningen: docka, gosedjur, boll, plastmugg, bil och sist borste. 

Barnet sitter i mammas knä och kan nå leksakerna. 

Testledaren låter barnet leka själv i 30 sekunder, testledare sitter mitt emot barnet och 

agerar någorlunda passivt. Barnet ska själv ta initiativ till lek. 

 

Fri lek genomförs max i 10 minuter.
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Symboler för transkription av tal 

Ett urval av symboler som är viktiga för tydning av samtalsanalys enligt CA principer. 

(.)               Micropaus, 0,5 sekunder eller mindre 

=                    Varken paus eller överlappande tal mellan/inom turer, kallas latching. 

ordet             Emfatiskt tryck 

orde-             Avbrutet ord, slutar med gottisstöt 

hh  .hh             Utandning respektive inandning 

°ord°             Ord som uttalas tystare än omgivande tal 

:                      Förlängning av föregående ljud 

↓ ↑               Markerat tonhöjdsskifte uppåt/nedåt 

>ord<            Ord som uttalas snabbare än omgivande tal 

ORD         Tal som är markant högre än ogivande tal 

((ord))          Transkriptörens kommentar 

SKRATT     Alla skrattar 

SKRATTAR   Talaren skrattar 

 

 

(Norrby,1996) 
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Medgivande om deltagande i studie 

 

Vi är två logopedstudenter, Sara och Hanna, som studerar vid Hälsouniversitetet i Linköping. 

Vi är nu inne på vårt tredje år. För oss innebär detta att vi från oktober till maj kommer att 

arbeta med vår kandidatuppsats som handlar om symbollek.  

Vi vill genomföra en studie där vi kommer filma ditt barn vid ett lektillfälle. Inspelningen 

kommer uppskattningsvis att ta knappt en timme. 

Vi kommer att lyssna och titta på videoinspelningen och skriva ner vad som händer i 

leksituationen för analys. För att behålla anonymiteten kommer alla uppgifter om ditt barn att 

avidentifieras. Inspelningarna kommer endast att användas i forskningssammanhang och 

kommer inte att visas offentligt. Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst 

avbrytas. 

Om ni väljer att tacka ja till att ert barn medverkar i studien så kommer vi att bestämma en 

lämplig tidpunkt för inspelning tillsammans med Er. Skriftligt godkännande ges genom 

medföljande godkännandeblankett. 

 

Hör gärna av er vid frågor om studien: 

 

Sara Moritz     Hanna Person 

Mail: xxxxx123@student.liu.se  Mail: xxxxx123@student.liu.se 

Telefon: xxxxxxxxxx   Telefon: xxxxxxxxxx 

 

Handledare:  

Janna Ferreira 

Universitetslektor 

Tack för er medverkan! 

  

mailto:xxxxx123@student.liu.se
mailto:xxxxx123@student.liu.se
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Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett gällande studie av symbollek. Vilket innebär att mitt barn kommer att 

videofilmas och att filmen kommer analyseras i forskningssyfte. Studien utförs vid 

Linköpings Universitet 2012/2013 som en kandidatuppsats inom logopedprogrammet. 

 

Jag har läst igenom den givna informationen och samtycker härmed till att mitt 

barn deltar i studien. 

 

 

Jag godkänner också att filmen av mitt barn får användas i vidare forskning och 

utbildningssyfte. 

 

Barnets namn ................................................................................................  

Målsmans namnteckning....................................................................................  

Ort .................................................. Datum .................................................  

Målsmans namnförtydligande..............................................................................  

Telefonnummer ............................................................................................. 

 

 


