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Conversation Analysis as Intervention with an Adolescent who uses Bliss 
 

Abstract 

 

Conversation Analysis (CA) is a tool to facilitate analysis of everyday conversations. A small 

number of studies have used CA as an intervention for people with aphasia and have seen 

positive effects as an outcome of the intervention. The authors of the present study have not 

found any other studies where CA was used as an intervention in other target groups. The 

purpose of this study was to investigate if CA may be used in intervention with an adolescent 

who uses Bliss. The main participants in the present study, which the intervention was based 

upon, were a sixteen year old girl who communicates through Bliss, and her assistant. The 

participants were filmed in everyday situations. The video recordings were transcribed and 

primarily analysed according to CA principles by the authors. The authors of the present study 

observed both well functioning and not so well functioning communication patterns. The three 

interventions were based on video recordings, transcriptions and analyses. During the 

interventions, the authors of the study discussed patterns in communication with the participants. 

The participants were then given information about selected transcriptions, video recordings and 

analyses that the authors considered contained interesting patterns. Focus of each intervention 

was on turn-taking, repair, topic and non-verbal communication. The results of the intervention 

showed that certain communication patterns that the authors had previously regarded to be less 

functioning had subsequently improved in certain aspects. Comparisons made before and after 

the intervention showed that the girl had been given more emancipation to decide topic of 

conversation and take own initiative in the communication after the intervention. The results also 

showed that CA can be used to find new Bliss symbols that could be used in addition to the 

Swedish Bliss standard chart. In regard to turn-taking, repairs and non-verbal communication, 

similar patterns were observed prior to and after the intervention was carried out.  

 

 

Keywords: Conversation Analysis, intervention, Bliss, turn-taking, repair, topic, non-verbal 

communication. 

 

 



                                                      

Sammanfattning  

 

Conversation Analysis (CA) tillhandahåller verktyg för att analysera samtal i vardagen. Ett fåtal 

studier har använt CA i intervention med personer med afasi och har sett positiva effekter av 

interventionen. Författarna till föreliggande studie har inte funnit några andra studier där CA 

används som intervention för andra målgrupper. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

om CA kan användas vid intervention med en ungdom som använder sig av bliss i 

kommunikationen. Huvuddeltagarna i studien, som interventionen baserades på, var en 16-årig 

flicka som kommunicerar genom bliss, samt hennes assistent. Deltagarna filmades i vardagliga 

situationer. Videoinspelningarna transkriberades och analyserades huvudsakligen enligt CAs 

principer av uppsatsförfattarna. Kommunikationsmönster, både välfungerande och mindre 

välfungerande, konstaterades. Videoinspelningarna, transkriptionerna och analyserna låg sedan till 

grund för de tre interventionstillfällena där nya videoinspelningar utfördes mellan 

interventionerna. Under interventionerna diskuterade uppsatsförfattarna, tillsammans med 

deltagarna, mönster i kommunikationen. Deltagarna fick då ta del av utvalda transkriptioner, 

videoinspelningar samt analyser som ansågs ha intressanta mönster. De områden som 

interventionerna fokuserade på var turtagning, reparation, samtalsämne och icke-verbal 

kommunikation. Resultatet av interventionen i studien visar att vissa mönster i 

kommunikationen, som uppsatsförfattarna innan interventionen ansåg fungerade mindre bra, nu 

hade förbättrats i vissa avseenden. Jämförelserna innan samt efter intervention visade att flickan 

givits mer utrymme att bestämma samtalsämne och ta egna initiativ i kommunikationen efter 

intervention. Resultatet visade även att CA kan användas för att upptäcka vilka nya blissymboler 

som skulle behövas som komplement till standardblisskartan. Inom områdena turtagning, 

reparation och icke-verbal kommunikation konstaterades liknande mönster både före samt efter 

intervention.  

 

Nyckelord: Conversation Analysis, intervention, bliss, turtagning, reparation, samtalsämne, icke-

verbal kommunikation. 
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Inledning 

 

I över 30 år har Conversation Analysis (CA) utvecklats för att analysera och förklara hur 

samtalsinteraktioner byggs upp mellan samtalsdeltagare (Hutchby & Wooffitt, 2005).  På senare 

år har CA börjat användas som metod för att analysera samtalsinteraktioner hos personer som 

har nedsättningar i kommunikationsförmågan då CA kan bidra till att upptäcka samtalsmönster 

som används av personer som har kommunikationsnedsättningar. Genom att upptäcka olika 

samtalsmönster i naturligt förekommande situationer kan intervention utformas utefter 

analyserna för att arbeta med de mönster som konstaterats fungera mindre bra. Få studier har 

gjorts där CA är en del av interventionen och de studierna begränsas till personer som har afasi 

(Wilkinson, 2008). Då CA erbjuder ett gynnsamt verktyg för att upptäcka och analysera 

samtalsmönster i kommunikation syftar föreliggande studie till att undersöka om CA som 

intervention kan appliceras på en person som kommunicerar genom bliss. Bliss är ett 

hjälpmedelsberoende AKK, där personen kommunicerar med hjälp av en karta där olika 

blissymboler finns tillgängliga (Heister Trygg, 2009). 

 

Bakgrund 

 

Conversation Analysis (CA) 

Conversation Analysis (CA) kan beskrivas som studier av inspelade, naturligt uppkomna 

samtalsinteraktioner. Genom att använda CA kan systematiska analyser av samtal i det vardagliga 

livet genomföras. Syftet med CA är bland annat att undersöka hur samtalet är uppbyggt, samt hur 

deltagarna förstår och besvarar varandra i samtal för att nå gemensam förståelse (Hutchby & 

Wooffitt, 2005). För att undersöka samtalsmönster transkriberas och analyseras audio- eller 

videoinspelningar (ten Have, 2007). Hutchby och Wooffitt (2005) beskriver några 

grundantaganden som CA vilar på, bland annat att tal i interaktion är systematiskt organiserat och 

strukturerat, att analyser av tal i interaktion bör baseras på naturligt uppkommen data samt att 

analysen i början inte ska begränsas av tidigare teoretiska antaganden (Hutchby & Wooffitt, 

2005).  

 

Intresset för att studera samtal har funnits länge, men det var först i början av 1960-talet som 

arbetet blev mer vetenskapligt inriktat på hur människor samtalade med varandra och hur samtal 
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är uppbyggda. Harvey Sacks var en av dem som förde fram forskningen av strukturerat tal i 

vardaglig interaktion. Hans analyser av det gedigna telefonmaterial som han hade tillgång till var 

CAs början. Arbetet med CA har fortsatt och vidareutvecklats av forskare över hela världen (ten 

Have, 2007). Då analyser även inkluderar tillvägagångssätt för att studera gester, ögonkontakt och 

användning av kommunikationshjälpmedel är CA användbart för kliniker som arbetar med 

personer som har kommunikationsnedsättningar (Wilkinson, 2008). 

 

Turtagning 

Turtagning i ett samtal beskriver hur ordet fördelas mellan samtalsdeltagarna. Sacks´, Schegloffs 

och Jeffersons (1974) beskrivning av hur turtagning fungerar i ett samtal är en grundläggande 

studie inom CA då de flesta observationer är relevanta än idag (Hutchby & Wooffitt, 2005). 

Genom ett begränsat material av naturliga samtal gjorde Sacks et al. (1974) en ansats att 

systematisera hur turtagning är uppbyggt. De observerade i sitt material 14 egenskaper kopplade 

till turtagningens uppbyggnad som var gemensamma för samtliga samtal. Vanliga kännetecken i 

samtal är att turtagning sker, övervägande talar en person i taget samt att övergång från en tur till 

en annan sker utan någon paus och utan överlappning. Författarna menar även att 

turtagningssystemet i samtal kan beskrivas utifrån två komponenter och vissa grundläggande 

regler. Turkonstruktionskomponenten är den första komponenten. Den beskriver hur turen 

byggs upp av talaren, till exempel av ett ord, en fras eller en mening. Turfördelningen är den 

andra komponenten vilken beskriver när det är möjligt för talarbyte. Turerna fördelas med hjälp 

av två tekniker, den talare som för tillfället har turen utser nästa talare eller så utser nästa talare sig 

själv. De grundläggande reglerna bygger på hur turerna fördelas för att minska pauser mellan 

turerna samt överlappande tal (Sacks et al., 1974). 

 

Reparation 

Inom CA innefattar begreppet reparation en rad olika företeelser. Det kan innebära att 

samtalsdeltagarna får problem att höra eller förstå vad som sagts, eller att själv framföra ett 

yttrande. Termen problemkälla beskriver det yttrande som missförstås eller inte uppfattas av 

samtalsdeltagarna. Denna problemkälla behöver då repareras för att kunna förstås. En reparation 

behöver inte nödvändigtvis vara en korrektion då problemkällan kan repareras utan att ett 

misstag eller hörselfel har uppstått (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). Författarna beskriver fyra 

olika reparationstyper: självinitierad självreparation, annaninitierad självreparation, självinitierad 

annanreparation samt annaninitierad annanreparation (Schegloff et al., 1977). Självinitierad självreparation 
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innebär att den person som yttrat problemkällan själv initierar en reparation och reparerar 

problemkällan. Vid annaninitierad självreparation sker initiativet till en reparation av någon annan 

samtalsdeltagare än den som yttrat problemkällan genom att till exempel säga ”vad sa du nu?” 

Reparationen utförs sedan av den person som yttrat problemkällan. Genom en självinitierad 

annanreparation kan den person som yttrat problemkällan själv initiera en reparation men behöver 

hjälp av samtalsdeltagaren att reparera yttrandet. Initiativet kan då till exempel vara ”… men jag 

kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Kommer du ihåg det?”. Vid annaninitierad 

annanreparation så utförs initiativet och reparationen av någon annan samtalsdeltagare än den som 

yttrat problemkällan (Schegloff et al., 1977).  

 

Följdfrågor  

En typ av reparation är följdfrågor (eng. contingent query) som mottagaren kan använda sig av  för 

att kräva mer information av sändarens tidigare yttrande för att mottagaren ska kunna svara 

adekvat eller för att förstå innebörden av yttrandet. Följdfrågor är vanligt förekommande i barn-

vuxensamtal (Gallagher, 1981). Det finns olika typer av följdfrågor, den vanligaste är begäran om 

förtydligande. Begäran om ett förtydligande kan användas när som helst i ett samtal då något är 

oklart eller svårtolkat för mottagaren (Brinton, Fujiki, Winkler & Loeb, 1986). Andra typer av 

följdfrågor är begäran om bekräftelse, neutral begäran om repetition och begäran om en specifik 

del som repetition (Gallagher, 1981). Garvey (1977) undersökte och beskrev dessa följdfrågor och 

dess betydelse för små barn. Hon menar att följdfrågor är en viktig del i den fortsatta 

utvecklingen av språket samt utvecklingen av barnets kompetens som samtalspartner (Garvey, 

1977).  

 

Samtalsämne 

Ämnen som uppkommer i ett samtal kan förenklat beskrivas utifrån faser. Vid början och slutet 

av ett samtal, första och sista fasen, avhandlas hälsningsfraser, småprat och avslutande prat. Det 

som behandlas däremellan är det huvudsakliga ämnet. Det huvudsakliga ämnet kan innehålla flera 

olika ämnen alternativt kan samma ämne pågå under en längre tid (Adelswärd, 1988; Norrby, 

2004). Ämnesstrukturen i formella samtal är något lättare att beskriva då övergången från ett 

ämne till ett annat oftast är mer markerad än vid informella samtal. Ämnesbyten vid formella 

samtal, som debatter och möten, är oftast gränsmarkerade. Ett ämne avslutas först innan nästa 

ämne påbörjas. Vid informella samtal byts ämnet mer stegvist (Norrby, 2004).  
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Ämnesframkallare, (eng. topic initial elicitor) är ett begrepp som beskriver hur en person försöker få 

sin samtalspartner att påbörja ett nytt ämne (Button & Casey, 1984, 1985). Genom att ställa en 

öppen fråga, ”Vad har du gjort idag?”, kan personen som för tillfället har ordet möjliggöra för 

någon annan samtalspartner att bestämma nästa ämne. En ämnesframkallare behöver inte leda till 

något nytt ämne om samtalspartnern ger ett negativt svar som exempelvis ”Ingenting”. Då kan 

det leda till att den första talaren gör ett nytt försök att få sin samtalspartner att påbörja ett nytt 

ämne. Om samtalspartnern inte gör det finns det en risk att samtalet ebbar ut (Norrby, 2004). 

 

Icke-verbal kommunikation 

Precis som verbal kommunikation används icke-verbal kommunikation för att på olika sätt 

uttrycka betydelse (Tenjes, 2001). I den icke-verbala kommunikationen inkluderas bland annat 

mimik, ögonkontakt och kroppslig kontakt, vilka är viktiga delar i den direkta kommunikationen 

”ansikte-mot-ansikte”. Den icke-verbala kommunikationen utgör en komplex helhet tillsammans 

med den verbala kommunikationen, och hänsyn måste därför tas till båda kommunikationssätt 

samt relationen mellan dessa (Allwood, 1991). Man kan också dela in kommunikation i vokal 

respektive icke-vokal. Den verbala kommunikationen delas då in i tal (vokal) och skrift (icke-

vokal). Den vokala kommunikationen består i den icke-verbala kommunikationen av skratt, gråt, 

vokalisering och förändring i tonläge och styrka. Den icke-vokala kommunikationen består här av 

pekningar, gester, mimik och kroppsspråk (Millikin, 1997).  

 

Ögonkontakt, leenden, skratt och mimik 

Social interaktion förutsätter ofta att ögonkontakt finns. Hur länge man har ögonkontakt med 

varandra påverkar också vilka signaler som sänds ut. Tillsammans med andra faktorer såsom 

ansiktsmimik kan ögonkontaktens längd exempelvis ge signaler av vänlighet eller aggressivitet 

(Allwood, 1979). Ögonkontakt kan även ge information om turtagningen och kan på det sättet 

påverka vem som får ordet. Ögonkontakt har även som funktion att visa exempelvis attityder 

(Allwood, 1991). 

 

Skratt har förmågan att föra människor närmare varandra men kan också ha en motsatt verkan. 

Genom skratt kan man visa närhet och samhörighet, men också hån gentemot sin samtalspartner. 

Skratt spelar därmed en viktig roll för relationen mellan olika personer och kan vara ett sätt att 

visa humor. Skratt kan också förekomma vid nervositet eller då andra skrattar. I samtal mellan två 

personer skrattar ofta den som för tillfället innehar samtalsturen, först. Då det är flera 
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samtalspartners påbörjar oftast andra personer än den som för tillfället innehar turen ett skratt. 

Skratt kan bjuda in till vidare skratt eller finnas isolerat och då ha som främsta roll att visa hur 

man ställer sig till samtalet i stort (Glenn, 2003). Haakana (2010) har studerat hur leenden 

används tillsammans med skratt. Författaren diskuterade två typer av mönster. Det första 

mönstret var där skratt förekommer efter leende och där leendet då används som en ”pre-

laughing device”. Det andra exemplet var där leenden förekom efter skratt i föregående tur. Både 

skratt och leenden uttrycker även olika affekter (Haakana, 2010). 

 

En persons mimik kan också ge ut signaler som tolkas av omgivningen och därmed ha betydelse 

för interaktionen mellan olika personer. Ansiktets olika delar (panna, ögonbryn, mungipor och så 

vidare) ger information om en persons känslor och attityder, exempelvis att man är glad, ledsen 

eller arg (Allwood, 1979, 1991). De olika delarna av ansiktet kan antingen samverka i att uttrycka 

information eller själva uttrycka en viss känsla eller attityd, exempelvis då man visar sin förvåning 

genom att höja ögonbrynen (Allwood, 1979). 

 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) finns för personer som av olika orsaker, 

exempelvis talsvårigheter, behöver använda komplement eller alternativ till talet. Begreppet AKK 

inkluderar både kommunikation som sker genom exempelvis gester och kommunikationen med 

hjälp av olika högteknologiska hjälpmedel (Zachrisson, Rydeman & Björck-Åkesson, 2002). 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) definierar AKK som “…a set of 

procedures and processes by which an individual's communication skills (i.e., production as well 

as comprehension) can be maximized for functional and effective communication” (ASHA, 2002, 

s. 2).  

 

Heister Trygg (1998) sammanfattar AKK med de tre begreppen Brukaren, Redskapen och 

Omgivningen. Brukaren är den person som har behov av AKK. Med Redskapen avses ett särskilt 

kommunikationssätt. De olika kommunikationssätten kan vara antingen hjälpmedelsoberoende 

eller hjälpmedelsberoende. Vid hjälpmedelsoberoende kommunikationssätt använder man 

kroppen som kommunikativ resurs, genom exempelvis gester och tecken som stöd. De 

hjälpmedelsberoende kommunikationssätten kräver olika typer av hjälpmedel såsom föremål, 

bilder, blissymboler, fotografier eller bokstäver. Omgivningen står för miljön och de personer som 

brukaren samspelar med. I de fall där kommunikationen är hjälpmedelsberoende behövs, som 
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ovan nämnt, kommunikationshjälpmedel. Exempel på dessa kan vara olika pratapparater med 

symboluppsättningar, kommunikationsprogram i en dator eller kommunikationstavlor (Heister 

Trygg, 1998).  

 

Styrsätt för kommunikationshjälpmedel 

Det finns olika tekniker och styrsätt för personer som använder sig av AKK att få tillgång till sitt 

hjälpmedel. Till de direkta valen hör bland annat direkt pekning (exempelvis ögonpekning eller 

pekning med hand/finger) och direktsökning (exempelvis med hjälp av en joystick). Indirekta val 

görs genom olika sätt att scanna av kommunikationsmaterialet, exempelvis genom att 

samtalspartnern hjälper AKK-användaren. Då samtalspartnern scannar (för fingret över 

symbolerna) vågrätt eller lodrätt visar AKK-användaren en reaktion på rätt vald symbol och visar 

på det sättet vilket ord som menas (Heister Trygg, 1998).  

 

Bliss 

Blisssystemet skapades av Charles Bliss, som 1949 presenterade systemet i boken Semantography. 

Under 1970-talet började bliss utvecklas till att användas av personer med kommunikativa 

nedsättningar (Heister Trygg, 2009). Bliss började användas i Sverige 1976 (Heister Trygg, 1998). 

 

Dagens användning av bliss är ett hjälpmedelsberoende sätt att kommunicera där en tavla med 

olika blissymboler används vid kommunikationen (Heister Trygg, 2009). Det finns tre olika typer 

av blisssymboler; piktografiska/bildlika symboler (exempelvis sol), konventionella/arbiträra symboler 

som redan används (exempelvis läkare) och arbiträra/ideografiska symboler (exempelvis ledsen). 

Blisssymbolen visas tillsammans med ordet i skrift, vilket gör att personer som kan läsa men som 

inte kan blisssymbolerna också kan tolka symbolerna. I varje land där bliss används har man gjort 

ett urval av symboler. Detta urval finns samlat i en så kallad standardkarta . Utöver detta kan man 

även bygga upp en personlig karta med utvalda symboler (Heister Trygg, 1998).  

 

AKK och kommunikation 

Personer som använder sig av bliss använder sig även oftast av andra kommunikationsvägar. I 

samtal där bliss används av en person påverkas interaktionen av hur personer i dess omgivning 

tar till sig och stöttar användningen av bliss (Heister Trygg, 2009). En person som kommunicerar 

genom AKK använder ett annat kommunikationssätt än en person som inte använder AKK; 
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symbolspråk jämfört med talat språk. När då AKK används av en samtalsdeltagare men inte av 

en annan, kan svårigheter uppkomma i att uppnå gemensam förståelse kring budskapet.  Att 

kommunikativa sammanbrott sker är vanligt i samtal där AKK används (von Tetzchner & 

Hygum Jensen, 1996). Gällande mönster i samtal där AKK används, kan man se att brukaren ofta 

innehar en svag eller passiv roll i samtalet (Light, Collier & Parnes, 1985; von Tetzchner & 

Hygum Jensen, 1996; Clarke & Kirton, 2003). Brukaren sätter ibland igång samtalet men kan 

därefter bli mer vilande (von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). Ofta är det korta turer med 

ettordssatser som är mest frekventa hos brukare som använder sig av AKK medan omgivningens 

turer oftast är längre (Light, 1988; von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). Omgivningen 

använder sig ofta av ja/nej-frågor riktade till brukaren och brukarens turer byggs därför oftast 

upp av ja/nej-svar (Light, 1988; Clarke & Kirton, 2003). Gällande ämnet som brukaren 

kommunicerar kring handlar det ofta om en aktivitet eller en händelse. Brukaren har ofta en 

begränsad uppsättning med symboler att kommunicera med, vilket i sin tur påverkar vilka ämnen 

samtalet kretsar kring. Omgivningens turer består ofta av frågor kring sådant de redan har 

förkunskap om. När det gäller samtalsämnet tar omgivningen ofta initiativet och bestämmer 

samtalsämne (von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). För att få brukaren mer delaktig i 

interaktionen behöver omgivningen uppmuntra och utveckla brukarens förmåga att ta initiativ 

och bestämma samtalsämne (Light et al., 1985).  

 

CA som interventionsmetod 

I en studie av Wilkinson et al. (1998) användes CA som bedömnings- och behandlingsmetod för 

personer med afasi, av Wilkinson et al. (1998) nämnt som ”interaction therapy”. 

Videoinspelningar av personen med afasi och en närstående i hemmet låg som grund för en 

diskussion där logopeden, personen med afasi och deras närstående tog upp mönster i 

interaktionen som skulle kunna förbättras. Inspelningarna transkriberades och analyserades. 

Interventionen, totalt 4 x 2 timmar, delades upp i tre faser; (1) Observation: Logopeden, personen 

med afasi och dess närstående såg videoinspelningen tillsammans. (2) Diskussion: Deltagarna fick 

diskutera känslor kopplat till det de sett på videon och olika mönster i interaktionen diskuterades. 

(3) Förslag till förändring: Logopeden diskuterade med deltagarna mönster som skulle kunna 

förbättras i kommunikationen. En bedömning efter interventionen visade att vissa mönster som 

tidigare bedömdes vara mindre bra, nu hade ersatts med andra mönster. Författarna drar 

slutsatserna att intervention genom CA kan förbättra kommunikationen där det verkligen är 

viktigt, nämligen i vardagslivet för personer med afasi (Wilkinson et al., 1998). 
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Lock et al. (2001) har utvecklat ett program, Supporting partners of people with aphasia in 

relationships and conversation (SPPARC), som riktar sig till det kliniska arbetet med 

kommunikation i förhållanden där en person har afasi. I SPPARC används CA för att bedöma 

och arbeta med kommunikationen i parförhållanden där en av personerna har afasi. Programmet 

innehåller sex steg: (1) Förberedelse: Introducera filmutrustning och förbereda deltagarna för 

filmning i hemmet. (2) Inspelning: Deltagarna spelar in sig själva i hemmet. (3) Klinikern ser på 

videofilmerna, eventuell transkription. (4) Bedömning av konversationen: Bedömning av exempelvis 

reparationer och turtagning. Klinikern bedömer mönster, hur frekventa dessa är, när de 

uppkommer och hur de ter sig. (5) Från bedömning till träning: Efter bedömningen av olika 

kommunikationsmönster börjar klinikern planera träningen. (6) Konversationsträning: Klinikern går 

igenom de olika områden i kommunikationen som fokus ligger på. Klinikern hjälper deltagarna 

att få insikt i olika mönster, reflektera kring dessa, identifiera och aktivt försöka förändra mindre 

bra mönster. Konversationsträningen innnehåller i sin tur tre steg där deltagarna först ska få 

insikt i kommunikationsmönster i teorin. Därefter ska deltagarna få insikt i hur deras egna 

kommunikationsmönster ser ut samt bestämma vilka mönster de vill ändra på. Slutligen får 

deltagarna hjälp med att utveckla strategier för att förändra de utvalda kommunikationsmönstren 

(Lock et al., 2001). 

 

I en pågående studie (Beeke et al., 2011) används CA som intervention i samtal mellan personer 

med afasi med agrammatism och deras närstående. Interventionen delades in i tre faser, vardera 

åtta veckor, som bestod av tre bedömningar innan terapi, terapi samt två uppföljande 

bedömningar. Författarna menar att intervention med hjälp av CA har fördelen att interventionen 

då riktas direkt till de kommunikativa mönster i samtal där svårigheterna yttrar sig, då 

grammatiken i kliniska situationer inte alltid visar sig stämma överrens med svårigheterna i 

vardagssamtal. Författarnas hypoteser inför slutresultaten av denna studie var att personen med 

afasi skulle förbättra sin förmåga att skapa en samtalstur, något som i sin tur skulle ha en positiv 

inverkan på den gemensamma förståelsen hos samtalsparterna. I den tidiga utvärderingen har 

förbättringar i hur turerna byggs upp mellan samtalsdeltagarna upptäckts efter behandlingsserien 

(Beeke et al., 2011). 

 

CA kan användas för att uppmärksamma samtalsmönster i vardagen (Hutchby & Wooffitt, 2005). 

Endast ett fåtal studier (Wilkinson et al., 1998; Lock et al., 2001; Beeke et al., 2011) har dock 

gjorts där CA används i interventionen för personer med kommunikationsnedsättningar, och 

dessa har då fokuserat på samtal där en samtalsdeltagare har afasi (Wilkinson, 2008). Det är 
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därför intressant att studera huruvida CA kan användas som intervention med personer som 

använder AKK. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande fallstudie var att undersöka om CA kan användas som del i logopedisk 

intervention med en ungdom som använder bliss i kommunikationen. 

  

Metod 

 

Deltagare   

Huvuddeltagare i föreliggande fallstudie var en 16-årig flicka, kallad Elsa, och hennes assistent, 

här nämnd som Nina. Även Elsas andra assistent, kallad Ida, och Elsas logoped medverkade vid 

ett antal inspelningar och interventioner. Elsa gick vid studiens genomförande sista året på 

högstadiet. Hon kommunicerar med hjälp av bliss, ja/nej-svar, samt icke-verbalt genom 

exempelvis mimik. Hennes nedsättningar i funktion gör att hon inte kan peka självmant på valda 

blissymboler, utan får hjälp av sina assistenter med scanningen av symboler. Elsa använder 

ja/nej-svar för att indikera om rätt symbol har valts.  

 

Procedur 

Deltagarna videofilmades i situationer där interaktion sker i det vardagliga livet. Allt material från 

samtliga filmningar grovtranskriberades för att sedan identifiera olika mönster som uppstod i 

deltagarnas kommunikation, både välfungerande och mindre välfungerande sekvenser. Dessa 

mönster delades sedan upp i kategorierna turtagning, reparation, samtalsämne och icke-verbal 

kommunikation Relevanta exempel fintranskriberades och användes i interventionen.  

 

Genomförande 

Filmningarna och interventionerna genomfördes under en tidsperiod av 8 veckor. Varje filmning 

var mellan 15 till 30 minuter lång beroende på vilken aktivitet deltagarna valde att göra. 

Interventionerna tog cirka 60 minuter. Vid samtliga filmningar var deltagarna ensamma i rummet 

och materialet samlades in av uppsatsförfattarna efter varje inspelning. Filmningarna och 
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interventionerna genomfördes i ett rum i Elsas skola efter skoltid. Uppsatsförfattarna var enbart 

med vid inspelningarna av interventionerna. 

 

 

Figur 1. Sammanställning av filmningar samt interventionstillfällen.  

 

Vid introduktionsmötet deltog, utöver uppsatsförfattarna, Elsa, assistenterna Nina och Ida samt 

logopeden. Deltagarna informerades kring studiens upplägg och gav sitt samtycke till att 

medverka i studien (se samtyckesbrev, bilaga 1 och 2). 

Filmning 1 tog plats direkt efter introduktionsmötet. Elsa och Nina filmades när de satt bredvid 

varandra och samtalade med hjälp av blisskartan.  

Vid andra filmningen stod Elsa i sitt ståskal. Elsa, Nina, Ida och logopeden spelade memory 

tillsammans.  

Vid första interventionen gick uppsatsförfattarna igenom olika utvalda filmsekvenser tillsammans 

med samtalsdeltagarna. Logopeden var även närvarande under mötet, efter godkännande av 

deltagarna. Transkriptioner av utvalda filmsekvenser från filmning 1 och filmning 2 gavs till 

assistenten och logopeden. Under interventionen tog uppsatsförfattarna upp saker i 

kommunikationen som fungerade bra och saker som fungerade mindre bra och behövde 

utvecklas och en diskussion fördes kring detta. De områden som togs upp i de tre 

interventionerna var turtagning, reparation, samtalsämne och icke-verbal kommunikation. 

Inför tredje filmningen fick assistent Nina i punktform ett papper av uppsatsförfattarna där de olika 

punkterna som diskuterades vid interventionen fanns sammanfattade som ”bra – fortsätt” och 

”fortsätt utveckla” (se bilaga 3). Uppsatsförfattarna gick igenom dessa punkter innan filmningen. 



                                                      

11 

 

Vid den tredje inspelningen låg Elsa på en matta på golvet och Nina hjälpte henne att stretcha. 

Assistent Ida satt med under inspelningen.  

Vid andra interventionstillfället diskuterades nya utvalda sekvenser från filmning 3 med medföljande 

transkriptioner på samma sätt som vid första interventionstillfället. 

Inför fjärde inspelningen gav uppsatsförfattarna ut ett papper i punktform (se bilaga 4) kopplat till 

diskussionerna vid andra interventionen. Vid inspelningen satt Nina och Elsa bredvid varandra 

och samtalade med hjälp av blisskartan.  

Vid den femte inspelningen satt Elsa och Nina och spelade memory. Efter spelet satt de och 

samtalade med hjälp av blisskartan. 

Vid det avslutande mötet deltog Elsa, Nina, logopeden och uppsatsförfattarna. Utvalda sekvenser 

samt transkriptioner från de två sista filmerna visades och diskuterades. Uppsatsförfattarna gick 

igenom jämförelser mellan de två första filmerna, samt de två sista filmerna, vilka sedan 

diskuterades tillsammans med deltagarna.  

Vid ett separat möte dagen innan det avslutande mötet intervjuade logopeden Nina och Elsa 

utifrån frågor uppsatsförfattarna förberett (se bilaga 5). Syftet med intervjun var att undersöka 

deltagarnas syn på interventionen. Uppsatsförfattarna var inte med under intervjun för att i 

minsta möjliga mån påverka deltagarnas svar. Nina och Elsa var dock införstådda med att 

uppsatsförfattarna skulle få ta del av svaren efter intervjun. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades om studien muntligt och skriftligt (se bilaga 1 och 2) och gav sitt 

samtycke till att delta i studien. Då uppsatsförfattarna inte har kännedom om Elsas kognitiva 

förmåga kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om Elsas förmåga till informerat samtycke. 

Med denna problematik i åtanke har uppsatsförfattarna försökt vara tydliga med den muntliga 

informationen som givits. Under träffarna med deltagarna har uppsatsförfattarna muntligt 

informerat om upplägget för träffarna för att på det viset tydliggöra för Elsa och övriga deltagare 

vad som skulle ske under träffarna. Namn och platser avidentifierades i transkriptionerna och 

tilldelades kodnamn. All data hanterades med sekretess, men avseende vissa aspekter iakttogs 

även anonymitet. 
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Resultat 

I resultatet presenteras de fyra olika områden som legat till grund för interventionen; 1) 

Turtagning, 2) Reparation, 3) Samtalsämne och 4) Icke-verbal kommunikation. Inom varje 

område analyseras två utdrag från de två första inspelningarna samt två utdrag från de två sista 

inspelningarna. Varje område avslutas med en jämförelse mellan de mönster som hittats vid de 

första inspelningarna jämfört med de sista inspelningarna efter att interventionen genomförts. I 

transkriptionerna är kodnamnen följande: E = Elsa, N = Nina, I = Ida och L = logopeden. För 

transkriptionsnyckel se bilaga 6. 

 

Turtagning 

Inom området turtagning beskrivs hur deltagarnas turer byggs upp samt hur turerna fördelas i 

samtalet. I samtal där AKK används skiljer sig ofta turkonstruktionen mellan personen som 

använder sig av AKK jämfört med samtalspartnern (Heister Trygg, 1998), något som 

exemplifieras i utdragen nedan.  

 

I nedanstående utdrag berättar Elsa för Nina om någon som har ont. De sitter bredvid varandra 

och har blisskartan framför sig. 

Utdrag 1 från filmning 1 (Inspelat före intervention) 

01 N: mm första raden¿ ((pekar med pennan på rad 6 grön på= 

02    blisskartan)) 

03 E: ah ((tittar på blisskartan)) 

04 N: arg ((pekar på ”arg”)) besviken ((pekar på ”besviken”)) elak= 

05    ((pekar på ”elak”)) ont ((pekar på ”ont”)) sjuk? ((pekar på= 

06    ”sjuk” och tittar mot E)) 

07 E: ah ((tittar på blisskartan)) 

08 N: sjuk? ((tittar på E)) 

09 E: eh ((tittar på N)) 

10 N: ont? ((tittar på E)) 

11 E: °ah° ((tittar på N)) 

Indirekta val görs då samtalspartnern scannar av blisskartan och väntar på en reaktion från AKK-

användaren (Heister Trygg, 1998), vilket Nina gör på rad 4, 5 och 6. Genom att scanna av på det 

viset innehar Nina turen tills dess att Elsa indikerar vilket ord som avses. Nina hinner att scanna 

av hela raden och lämna över turen till Elsa genom ögonkontakt innan Elsa svarar ”ah” på rad 7. 

Nina repeterar då ”sjuk” som är den senaste symbolen hon scannat av. På rad 9 svarar Elsa 
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nekande och Nina repeterar då ”ont” som är symbolen innan ”sjuk”. Elsa bekräftar ”ont” på rad 

11. Då ”ont” är det ord som Elsa vill uttrycka kan det tolkas som att Elsa behöver mer tid mellan 

orden som scannas för att ta över turen och indikera rätt ord. På rad 6, 8 och 10 så tittar Nina 

efter sina turer på Elsa och indikerar därmed på ett tydligt sätt att hon avslutat sin tur och ger 

över turen till Elsa. 

 

I nedanstående utdrag har Elsa, Nina, Ida och logopeden precis avslutat ett memoryspel och Elsa 

och Nina ska bestämma en annan aktivitet att göra. Elsa står i ståskalet och Nina står bredvid. 

Utdrag 2 från filmning 2 (Inspelat före intervention) 

01 N: menar du andra raden här elle? ((tittar på blisskartan)) 

02 E: e ((vänder sig mot N)) 

03 N: nä. tredje? 

04 E: a ((tittar framåt)) 

05 N: ((tittar på E)) 

06 N: leka. (.) sjunga? ida ska sjunga tror ho↑ ((skrattar)) 

07 E: e ((ansiktet åt höger)) 

08 N: dansa? de har du gjort. (2.0) e de va fel rad där me= 

09    va. va de de? 

10 E: e 

11 N: nä de börjar bli jobbit känner ja.  

12 E: a 

Personer som använder sig av AKK har ofta kortare turer med ettordssatser jämfört med 

personer som inte använder AKK (Light, 1988; von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). Detta är 

något som exemplifieras i ovanstående utdrag då Elsas turer byggs upp av ettordssatser och 

Ninas turer byggs upp av längre yttranden. Nina ställer en fråga på rad 1 och lämnar över turen 

till Elsa. Elsa svarar nej på rad 2 och Nina tar turen och ställer en ny fråga på rad 3 som Elsa 

besvarar på rad 4. Därefter börjar Nina att scanna den rad på blisskartan som Elsa tidigare 

bekräftat och orden hon scannar är ”leka” och ”sjunga”. ”Sjunga” kopplar hon ihop med 

assistenten Ida på rad 6. Elsa tar över turen på rad 7 och svarar nekande så Nina pekar på nästa 

blissymbol, ”dansa”, och svarar ”de har du gjort” på rad 8. Sedan fortsätter Nina turen och 

uppfattar det som att de scannar på fel rad på blisskartan, något som Elsa inte håller med om på 

rad 10. Elsa får inte tillfälle att svara på ”dansa” då Nina själv svarar på detta. Ninas tur på rad 11 

kan tolkas som att hon upplever att de inte uppnår någon gemensam förståelse.  
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I utdrag 3 sitter Elsa och Nina bredvid varandra med blisskartan framför sig. Elsa berättar vad 

hon och mamma ska köpa i affären. 

Utdrag 3 från filmning 4 (Inspelat efter intervention) 

01 N: jogart eller fil? ((tittar på E)) fi[l]? 

02 E:                                     [a] ((tittar på N)) 

03 N: fil? ((tittar på E)) 

04 E: e ((tittar på N)) 

05 N: nä jogurt? ((tittar på E)) 

06 E: a ((tittar på N)) 

 

Nina har precis pekat på blissymbolen ”yoghurt/fil” och säger dessa till Elsa på rad 1. Elsa svarar 

ja på rad 2 samtidigt som Nina sagt ”fil” på rad 1 så det blir visst överlappande tal. Nina upprepar 

då ”fil” på rad 3. Att Nina upprepar ”fil” kan tolkas som att hon vill vara säker på att Elsa 

uppfattat det Nina sa trots överlappande tal. Det skulle också kunna tolkas som att Nina är 

osäker på vilken av frågorna Elsa svarar på. Nina lämnar därefter över turen till Elsa som svarar 

nej. Nina säger då på rad 5 ”jogurt” som Elsa bekräftar på rad 6. Det verkar som att Elsa på rad 2 

svarar på den första frågan, det vill säga att hon bekräftar att rätt blissymbol har pekats ut, då det 

senare framkommer att hon menade yoghurt. Då Nina tittar på Elsa efter första frågan på rad 1 

kan det tolkas som att Elsa uppfattar det som att det är hennes tur att svara. Elsa hinner dock inte 

ta över turen innan Nina har ställt en ny fråga. Efter sina frågor på rad 3 och 5 tittar Nina på Elsa 

och lämnar på så sätt över turen till henne. Elsa svarar då på rad 4 och 6 utan att det blir någon 

paus eller överlappande tal. 

 

I nedanstående utdrag pratar Elsa och Nina om vilken dag Elsa ska åka taxi till bion. De sitter 

bredvid varandra med blisskartan framför sig. 

Utdrag 4 från filmning 5 (Inspelat efter intervention, blisskartan utanför bild) 

01 N: den raden? ((pekar på blisskartan)) 

02 E: ◦a◦ 

03 N: .ha peka? ((pekar på blisskartan)) månda (.) tisda (.)=    

04    onsdag (.) torsdag (.) eller freda? ((tittar på E)) 

05 E: ö 

06 N: fre-freda? ((tittar på E)) 

07 E: a 
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På liknande sätt som i utdrag 1 scannar Nina av blisskartan och innehar på så sätt turen tills Elsa 

tar över denna genom att indikera vilket ord hon syftar på. Elsa tar inte under Ninas tur över 

turen, utan Nina hinner scanna av kartans rad och visar därefter att turen går över till Elsa genom 

att titta på henne. I ovanstående exempel blir denna scanning effektiv då Elsa syftar på det 

sistnämnda ordet, ”fredag”. De kommer gemensamt fram till ”fredag” efter att Nina gjort en 

begäran om bekräftelse av förståelse på rad 6 efter vad som kan tolkas som ett otydligt svar från 

Elsa på turen innan. På rad 7 bekräftar Elsa att det handlar om ”fredag”.  

 

Turtagning: jämförelse av mönster 

Utdragen från samtliga inspelningar visar att Elsa bygger upp sina turer med enstaka ord, oftast ja 

eller nej, vilket är vanliga mönster hos personer som använder AKK (Light, 1988). Turen ges ofta 

till Elsa i form av en fråga riktad till henne. Andra genomgående mönster är att det sällan uppstår 

överlappande tal, något som Sacks et al. (1974) observerat som vanligt i samtal. Ett annat 

frekvent fynd som ses i samtliga inspelningar är att Nina ofta lämnar över turen till Elsa genom 

att ställa en fråga och ha ögonkontakt med Elsa. Vid interventionen diskuterades ögonkontakt 

vid överlämning av en tur. Ögonkontakt kan påverka fördelningen av turer (Allwood, 1991) och 

kan på så sätt fungera som en bra strategi för att signalera turbyte. I både första och sista 

inspelningarna fanns exempel på när assistenterna scannade av en viss rad på blisskartan genom 

att högt läsa upp blissymbolerna utan någon paus för Elsas svar. Då dessa mönster diskuterades 

vid interventionen berättade assistenterna att de medvetet scannar av blissymbolerna utan någon 

paus så att Elsa inte ska behöva svara ja eller nej efter varje blissymbol. De menade att detta sätt 

blir mer effektivt och mindre ansträngande för Elsa. Assistenterna upplever att Elsa hinner svara 

vilken blissymbol som är rätt under tiden som de scannar. Vid en analys av dessa mönster 

framkommer exempel på att detta är ett effektivt sätt, som i utdrag 4, men även exempel där Elsa 

inte hinner svara under scanningens gång och assistenten måste gå tillbaka till tidigare symboler, 

som i utdrag 1. I detta exempel skulle längre pauser mellan blissymbolerna kunna hjälpa Elsa att 

hinna ta över turen och indikera rätt symbol. 

 

Reparation 

Svårigheter kan uppstå i att nå gemensam förståelse kring budskapet, i samtal där en av 

samtalsdeltagarna kommunicerar med hjälp av AKK (Heister Trygg, 1998). Området reparation 

beskriver hur samtalsdeltagarna reparerar en problemkälla för att uppnå gemensam förståelse 

(Schegloff et al., 1977). Nedan beskrivs bland annat exempel där Elsa och Nina initierar 
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reparation vid svårigheter att uppnå gemensam förståelse kring ett budskap. Utdragen 

exemplifierar även hur Nina använder sig av begäran om bekräftelse av förståelse för att försäkra 

sig om att hon uppfattat Elsa rätt. 

 

I nedanstående utdrag har Elsa och Nina precis spelat klart ett spel och ska bestämma vad de ska 

göra härnäst. Elsa står i sitt ståskal och Nina står bredvid henne. 

Utdrag 5 från filmning 2 (Inspelat före intervention) 

01 N: första raden. ((tittar på blisskartan)) 

02 E: a: ((tittar åt höger, ser inte blisskartan)) 

03 N: ((scannar av blisskartan))ja pekar å du säger  

04 E: a ((tittar inte på blisskartan)) 

05 N: ((pekar på ”tidning” och tittar på E)) 

06 E: a: ((vrider huvudet mot blisskartan)) 

07 N: tidning? ((tittar på E)) 

08 E: e 

09 N: bok, ((pekar på ”bok” och tittar på E)) 

10 E: e 

11 N: ((pekar på ”papper”))nehä papper eh papper. papper papper.=      

12    rita? ((tittar på E under tiden)) 

13 E: °a° ((tittar mot N)) 

14 N: kanske rita. ha? 

15 E: a ((tittar rakt fram)) 

Nina har redan börjat scanna av raden, som Elsa har bekräftat i turen innan, när hon uppmanar 

Elsa att säga till när rätt symbol har pekats ut. Nina pekar därefter på rad 5 på ”tidning” vilket 

Elsa svarar ja på i rad 6. Nina gör en begäran om bekräftelse av förståelse på rad 7 men då Elsa 

inte bekräftar detta pekar Nina på symbolen innan för att se om ”bok” är den rätta symbolen. Då 

även denna symbol får ett nekande svar från Elsa går Nina tillbaka till den första symbolen i den 

valda raden som är ”papper” och utgår från att det är det som Elsa syftar på. Nina gör därefter en 

ny begäran om bekräftelse på rad 12 då hon själv kopplar ihop ”papper” med att Elsa vill rita. 

Elsa bekräftar detta på rad 13. På rad 14 upprepar Nina sin begäran och Elsa bekräftar detta på 

rad 15. Denna upprepning av begäran om bekräftelse av förståelse kan ses som att Nina vill vara 

säker på att hon förstått rätt då det blev missförstånd tidigare i samtalet.  Genom en begäran om 

bekräftelse av förståelse kan lyssnaren be om mer information från sin samtalspartner för att 

kunna förstå innebörden av yttrandet (Gallagher, 1981). I det här exemplet behövs en begäran 

om bekräftelse av förståelse för att Elsa och Nina ska uppnå gemensam förståelse. 
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I utdrag 6 spelar Elsa memory med Nina, Ida och logopeden. Nina står bredvid Elsa och Ida och 

logopeden sitter mittemot dem. 

Utdrag 6 från filmning 2 (Inspelat före intervention) 

01 N: m¿ nu ska vi inte visa te nån då¿ ((visar kortet för E)) 

02 E: ((vrider ansiktet till mitten och tittar på kortet))=  

03    .hh hh 

04 N: vem har den här¿ 

05 E: ((vrider ansiktet något till höger sedan till mitten)) ◦hh◦ 

06 N: har du den¿ 

07 E: ((ler))°ah° ((vrider ansiktet till höger)) 

08 N: jah (.) [Elsa har den] själv? 

09 L:         [mä] (0.3) °vilken tur° 

Nina ställer en fråga till Elsa på rad 4 som inte är formulerad så att Elsa kan svara ja eller nej. Elsa 

ger en respons på rad 5, vilket Nina inte verkar kunna tolka. På rad 6 gör Nina en självreparation 

genom att istället omformulera frågan. Detta kan ses som att Nina själv kommer fram till att 

hennes första fråga inte var bra formulerad, utan att hon måste ställa en ja/nej – fråga för att Elsa 

ska kunna svara. Nina gör då en självinitierad självreparation, vilket innebär att hon själv tar 

initiativet och reparerar problemkällan på rad 4. Elsa svarar på rad 7 på frågan och Nina bekräftar 

på rad 8 att Elsa har kortet. En alternativ tolkning skulle kunna vara att Nina uppfattar Elsas 

huvudvridning och utandning på rad 5 som ett svar på att hon har kortet. På rad 6 vill Nina då att 

Elsa ska bekräfta eller förtydliga om hon har kortet eller inte och ställer därför en ny fråga. Elsa 

bekräftar då på rad 7 att hon har kortet. 

 

I nedanstående utdrag har Nina frågat Elsa om vad hon ska göra i helgen och Elsa har berättat att 

det handlar om mormor och morfar. De sitter bredvid varandra med blisskartan framför sig. 

Utdrag 7 från filmning 4 (Inspelat efter intervention) 

01 N: här? ((scannar blå rad 13 på blisskartan, tittar på E)) 

02   (2.0) 

03 E: a: ((tittar på blisskartan)) 

04 N: ((pekar på ”släkting” på blisskartan)) 

05 E: e: ((tittar på blisskartan)) 

06 N: ((pekar på ”farfar, morfar” på blisskartan, tittar på E)) 

07 E: a: ((tittar på N)) 

08 N: ((pekar på ”farmor, mormor” på blisskartan))va↑ ((tittar på= 

09    E))(.) ska du till mormor å morfar? 

10    (3.0) 

11 E: ((vrider ansiktet åt höger)) eh 

12 N: nej men a- ((viftar med pennan över blisskartan)) säg?=  
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13    berätta mer, här, ((pekar på ”plats” på blisskartan, tittar=     

14    på E)) 

15    (2.0) 

16 E: ah ((tittar på N)) 

17 N: ◦e:◦ ((pekar på ”hem” på blisskartan)) 

18    (2.0)  

19 E: ((tittar på blisskartan sedan på N)) ah 

20 N: kommer dom hem till dej? 

21    (2.0) 

22 E: ah 

I utdrag 7 tror Nina att Elsa ska till mormor och morfar eftersom Elsa tidigare bekräftat att det 

handlar om mormor och morfar, men Elsa svarar att det inte stämmer. Elsa pekar på så sätt ut 

rad 8 och 9 som en problemkälla genom att säga ”eh” på rad 11. Därefter påbörjas en reparation 

av problemkällan då Nina uppmanar Elsa att berätta mer så att de ska komma fram till vilken 

plats det handlar om. Nina pekar på rad 17 på ”hem”, vilket bekräftas av Elsa på rad 19. Därefter 

kopplar Nina samman ”mormor och morfar” med ”hem” och ställer då frågan ”kommer de hem 

till dej?” på rad 20. På rad 22 bekräftar Elsa att mormor och morfar ska komma hem till henne. 

Genom att Nina låter Elsa reparera problemkällan när hon uppmanar Elsa att berätta mer, lyckas 

de på några få turer att uppnå gemensam förståelse.  

 

I utdrag 8 berättar Elsa för Nina om vad som ska hända senare under dagen. De sitter bredvid 

varandra med blisskartan framför sig. 

Utdrag 8 från filmning 5 (Inspelat efter intervention, blisskartan utanför bild) 

01 N: den raden då? ((pekar på blisskartan och tittar sedan=  

02    på E)) 

03 E: a:: ((tittar framåt)) 

04 N: så? nån släkting? 

05 E: °wa° 

06 N: morfar? 

07 E: ä 

08 N: mormor? 

09 E: a ((tittar på N)) 

10 N: jaha? nåt me mormor? 

11 E: a: wah ((tittar på blisskartan)) 

12 N: på röda? 

13 E: eh ((sneglar på N)) 

14 N: grön? 

15 E: eh 

16 N: gult? (.) här? 

17 E: eh 
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18 N: här? 

19    (2.0) 

20 E: ah ((sneglar på N)) 

21 N: där? 

22 E: eh 

23 N: där? 

24 E: ah 

25 N: där? 

26 E: a:: 

27 N: den ra- den raden? 

28 E: a: 

29 N: °plats, hus, hem¿° 

30 E: a:: ((tittar på N)) 

31 N: mormor å hem? 

32 E: ah 

33 N: kommer hon till dej ikväll? 

34    (2.0) 

35 E: a ((vrider ansiktet åt höger)) 

I ovanstående utdrag börjar Elsa berätta att det handlar om en släkting. På rad 4 gör Nina en 

begäran om bekräftelse av förståelse om att det handlar om en släkting, något som bekräftas av 

Elsa på rad 5. Nina gör sedan en ny begäran om bekräftelse av förståelse på rad 10, vilket leder 

till att de kommer fram till att det är något med mormor och Elsa bekräftar därefter ”hem” på 

rad 30. Nina gör på rad 31 en ny begäran om bekräftelse av förståelse genom att sammanfatta 

”mormor” och ”hem”, något som Elsa bekräftar på rad 32. De kommer fram till att mormor ska 

komma hem till Elsa på kvällen. Genom att Nina gör flera begäranden om bekräftelse av 

förståelse undviks missförstånd. Nina behöver mer information från Elsa för att kunna vara säker 

på vad Elsa vill säga. Då Nina begär bekräftelse av förståelse uppstår inte problemkällor som 

måste repareras under flera turer.  

 

Reparation: jämförelse av mönster 

När de första inspelningarna jämförs med de sista inspelningarna konstateras liknande mönster 

när det gäller ja/nej frågor. Nina ställer för det mesta ja/nej – frågor i samtal när blisskartan inte 

används och i de situationer när blissymbolerna inte räcker till. I samtal där AKK används ställer 

ofta omgivningen ja/nej-frågor riktade till personen som använder AKK (Light, 1988; Clarke & 

Kirton, 2003). För att uppnå gemensam förståelse när Elsa vill berätta något är det viktigt att 

båda samtalsparter inte ger upp utan fortsätter att förklara och hitta vägar för att uppnå detta. 

Begäran om bekräftelse av förståelse kan vara ett sätt att få mer information från samtalspartnern 

för att kunna ge en korrekt respons på yttrandet (Garvey, 1977). Deras vilja att uppnå gemensam 
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förståelse är något som kan ses genomgående i alla inspelningarna och som uppmuntrades i 

interventionen. Vid interventionen diskuterades exempel som fungerade bra där ja/nej – frågor 

användes. Även exempel som fungerade mindre bra diskuterades där ja/nej – frågor inte 

användes till en början, som i utdrag 6. Då omformulerades ofta frågorna till ja/nej – frågor. 

Assistenterna berättade att de medvetet ställer ja/nej – frågor så att Elsa ska kunna svara på de 

frågor som ställs. Detta var något som uppmuntrades vid interventionen. Något annat som togs 

upp vid interventionerna som en bra strategi för att uppnå gemensam förståelse var 

sammanfattandet av valda blissymboler, som i utdrag 8, där Nina sammanfattar ”mormor” och 

”hem”. Genom att göra detta undviks att missförstånd uppkommer som måste repareras. 

 

Samtalsämne 

Inom området samtalsämne beskrivs vem som tar initiativ till att påbörja ett nytt samtalsämne 

samt hur innehållet utvecklas av samtalsdeltagarna.  I samtal där AKK används av en person är 

det vanligt att samtalsämnet styrs av samtalspartnern som inte använder sig av AKK (von 

Tetzchner & Hygum Jensen, 1996) vilket exemplifieras i utdragen nedan.  

 

I nedanstående utdrag sitter Elsa och Nina bredvid varandra med blisskartan framför sig. Elsa 

berättar vad hon ska göra i helgen när hon är på korttidsboendet. 

Utdrag 9 från filmning 1 (Inspelat före intervention) 
 
01 N: m kul dö (.) vet du va ni ska göra då¿ ((tittar mot E)) 

02    (6.0) 

03 E: ((vrider ansiktet mot höger)) ah 

04 N: jaha↑ berätta? ((fortfarande vänd åt E)) 

05    (3.0) 

06 E: hh 

07 N: ska göre nånting, (.) ska ni gå gör¿ (.) nåt här?= 

08    ((pekar på tredje röda rutan på blisskartan med pennan)) 

09    (6.5) 

10 E: eh ((tittar på N)) 

11 N: nåt här¿ (( pekar på högra sidan av blisskartan och tittar= 

12    sedan på E)) 

13    (3.0) 

14 E: ah ((vänd mot N)) 

15 N: e: dä¿ ((pekar på första gula kolumnen på blisskartan, tittar= 

16    sedan på E)) 

17 E: eh ((tittar på N)) 

18 N: dä, ((pekar på andra gula kolumnen på blisskartan)) 

19    (5.0) 
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20 E: eh ((tittar på N)) 

21 N: dä, ((pekar på sista gula kolumnen på blisskartan)) 

22 E: ah  

23 N: dä, ((pekar på första rutan på sista gula kolumnen på= 

24    blisskartan)) 

25 E: eh 

26 N: dä¿ ((pekar på andra rutan på sista gula kolumnen på= 

27    blisskartan)) 

28 E: ah 

29 N: dä? (.) den raden? ((pekar på gul rad 6 i sista kolumnen på= 

30    blisskartan)) 

31 E: eh 

32 N: den, ((pekar på gul rad 7 i sista kolumnen på blisskartan)) 

33 E: eh 

34 N: ä dä inte dä¿ (( pekar på ”fest” på blisskartan)) 

35    (5.0) 

36 E: eh 

37 N: dä, ((pekar på gul rad 9 i sista kolumnen på blisskartan)) 

38 E: ah 

39 N: där? 

40 E: m 

41 N: ((pekar på ”bild/tavla” och sedan på ”musik” på blisskartan)) 

42 E: eh  

43 N: ((pekar på ”gymnastik” på blisskartan)) 

44 E: eh  

45 N: ((pekar på ”sport”)) 

46 E: ((vrider ansiktet kraftigt mot N)) 

47 N: ((tittar på E)) sport? ((tittar mot blisskartan))= 

48    ska ni gå titta på nån sport? ((tittar på E)) 

49 E: a 

50 N: ah↑ 

I ovanstående utdrag börjar samtalet med att Nina ställer frågan om Elsa vet vad hon ska göra på 

korttidsboendet i helgen. Elsa svarar ja på rad 3 och därefter uppmanar Nina Elsa att berätta mer. 

Nina tar initiativet och bestämmer även ämne, medan Elsa bidrar med ny information.  Då Nina 

på rad 34 säger ”ä dä inte dä”, och menar blissymbolen ”fest”, kan man tolka det som att Nina 

inte vet vilken information som Elsa är på väg att säga. Nina fortsätter då att fråga vidare och 

börjar scanna av blissymbolerna i den bekräftade raden och kommer till slut fram till sport. På 

rad 46 vrider Elsa sitt huvud kraftigt åt Ninas håll. På rad 47 och 48 frågar Nina om ”sport” är 

rätt. Denna fråga kan tolkas som att Nina uppfattar huvudvridningen som en respons på att sport 

stämmer och begär därmed en bekräftelse av förståelse. En alternativ tolkning skulle kunna vara 

att Nina begär ett förtydligande då hon är osäker på hur hon ska tolka Elsas huvudvridning. Elsa 

bekräftar sedan på rad 49 att hon ska gå och se på sport.  
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I nedanstående utdrag fortsätter Elsa och Nina att prata om sport och Nina vill gärna veta vilken 

sport som Elsa ska gå och se. 

Utdrag 10 från filmning 1 (Inspelat före intervention) 

01 N: va:r vet du de¿ ((tittar på E))  

02   (3.5)  

03 E: hh ((tittar på N)) 

04 N: kan du visa med blissen var ni ska va? ((tittar på= 

05    blisskartan))(3.0) kanske inte står. 

06 E: ehj ((tittar på N)) 

07 N: näe ↑ ska ni göra nått mer än titta på sport. ((tittar på E)) 

08 E: ◦a:◦ ((tittar mot blisskartan)) 

09 N: ni åker å tittar på sport alltså? ((tittar på E))  

10    (2.0) 

11 E: ◦ah◦ 

12 N: aha↑ ä de nått mä: (.) här å göra? ((pekar på ”boll” på= 

13    blisskartan, tittar sedan på E))  

14 E: hh ((tittar på N)) 

15 N: ska ni titta på bandy. ((tittar på E)) 

16 E: ((vrider sig till höger åt N)) (5.5) ◦eh◦ 

17 N: inte? ((tittar på blisskartan)) inte bandy. ((tittar på E)) 

18 E: ◦eh◦ ((tittar på N)) 

19 N: är det inomhus¿ ((tittar på E)) 

20    (2.0) 

21 E: ((vrider huvudet mot höger)) a 

22 N: inomhus (.) eh (.) sporthallen? ((tittar på E)) 

23 E: ◦ah◦ 

24 N: ha (.) ä de (.) e::: fotboll? inomhusfotboll? ((spänner fast= 

25    Es arm i rullstolen)) 

26 E: eh ((tittar mot N)) 

27 N: volleyboll? ((tittar på E)) 

28    (3.5)  

29 E: ◦eh◦ ((tittar på N)) 

30 N: e: basket? ((tittar på E)) 

31    (2.5)  

32 E: ◦e◦  ((tittar på N)) 

33 N: vet du va dä e då. ((tittar på E)) 

34 E: ((tittar på N)) hh 

35 N: vilken slags – men det är en boll mä i alla fall eller?= 

36    ((tittar på E)) 

37 E: ◦ah◦ ((tittar mot blisskartan)) 

38 N: a va kan det finnas mer då? ((tittar på blisskartan)) e å de= 

39    är nån sport här eller? ((pekar på ”sport” på blisskartan))= 

40    me boll. ((pekar på ”boll” på blisskartan)) 

41 E: ah ((tittar mot N)) 

42 N: känner du nån som spelar dä eller? ((tittar på E)) 

43 E: ◦eh◦ ((tittar på N)) 
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44 N: nä (.) är de nån kortispersonal som känner nån. ((tittar på= 

45    E)) 

46 E: eh ((tittar på N)) 

47 N: nä (2.0) ska ni göra nått mer än titta på sport? ((tittar på= 

48    E)) 

49 E: ◦ah◦ ((tittar på N)) 

50 N: ha berätta? 

På rad 1 till 6 vill Nina veta var Elsa ska titta på sporten och Elsa svarar att hon inte vet. Nina 

byter därefter samtalsämne och frågar på rad 7 om Elsa ska göra något mer än att titta på sport, 

vilket Elsa bekräftar. Därefter byter Nina tillbaka till ämnet sport och frågar Elsa om hon ska åka 

iväg och titta på någon sport. Nina försöker komma fram till vilken sport som Elsa ska gå och se 

genom att ställa ja/nej – frågor. Trots flertalet frågor uppnår de inte gemensam förståelse. I 

samtal där AKK används ställer ofta samtalspartnern som inte använder AKK frågor som de 

redan har förkunskap om (von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). Detta utdrag visar dock att 

Nina inte hade någon förkunskap om att Elsa skulle titta på en sport. Nina avslutar ämnet på rad 

47 genom att upprepa sin fråga från rad 7 om Elsa ska göra något mer än att titta på sport. Nina 

uppmanar på rad 50 Elsa att berätta vidare. Kommunikativa sammanbrott är vanligt 

förekommande i samtal där AKK används (von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996), vilket 

utdraget ovan ger ett exempel på. Under de inspelningar som gjorts är detta exempel ett av de få 

kommunikativa sammanbrott som konstateras. Det kommunikativa sammanbrottet skulle kunna 

förklaras med att Nina under de första inspelningarna ställde frågor kring saker hon redan hade 

förkunskap om, medan hon i utdraget ovan inte hade kännedom om innehållet.  

 

I utdrag 11 sitter Elsa och Nina bredvid varandra framför blisskartan. Elsa har precis berättat om 

att hon och hennes mamma ska handla mat senare under dagen. 

Utdrag 11 från filmning 4 (Inspelat efter intervention) 

01 N: näe skoja bara (.) .a: nått [mer] då? ((pekar mot= 

02    blisskartan)) 

03 E:                          [a] 

04 E: a 

05 N: m↑ (.) här¿ ((pekar på första gula rutan i sista kolumnen på= 

06    blisskartan)) 

07 E: aheheh:[ej] 

08 N:        [här?] ((pekar på första gula rutan i andra kolumnen= 

09    på blisskartan)) 

10 E: a: 

11 N: där? ((pekar på gul rad 2 i andra kolumnen på blisskartan)) 

12 E: äe: 
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13 N: där? ((pekar på gul rad 3 i andra kolumnen på blisskartan)) 

12 E: e:  

13 N: här? ((pekar på gul rad 4 i andra kolumnen på blisskartan)) 

14 E: a 

15 N: ((pekar på ”kött” på blisskartan)) 

16 E: e 

17 N: ((pekar på ”korv”, sedan på ”hamburgare” på blisskartan)) 

18 E: e 

19 N: ((pekar på ”pizza” på blisskartan)) 

20 E: a:a 

21 N: ska ni handla pizza? ((tittar på E)) 

22 E: a 

Nina ger Elsa utrymme att själv berätta om vad hon vill genom att ställa frågan ”nåt mer då?”. 

Med hjälp av blisskartan så kommer de fram till rätt blissrad som Nina scannar av. På rad 20 

bekräftar Elsa ”pizza” och Nina ställer på rad 21 frågan ”ska ni handla pizza?” vilket Elsa 

bekräftar på rad 22. Genom att Nina ställer sin första fråga som hon gör ger hon Elsa 

möjligheten att själv bestämma samtalets innehåll. 

I utdrag 12 sitter Elsa och Nina bredvid varandra med blisskartan framför sig. De har precis 

pratat om vad de ska göra senare under dagen när Nina frågar om Elsa har några andra 

hemligheter. 

Udrag 12 från filmning 5 (Inspelat efter intervention, blisskartan utanför bild) 

01 N: mm? (2.0) men va skulle vi hitta på nåt då? har du inga= 

02    andra hemlisar då? ((tittar på E)) 

03 E: a [a::::::: bobo::] ((tittar framåt)) 

04 N:   [ja ja då får vi höra då a] 

05 N: nåt här? ((pekar på blisskartan och tittar sedan på E)) 

06 E: aeh: 

07 N: här? 

08 E: e:: 

09 N: här? 

10 E: e: ((sneglar på N)) 

11 N: här? 

12 E: hh  

13    ((låter från fönstret och både N och E tittar ditåt)) 

14 E: aeh 

15 N: här? ((tittar mot fönstret sedan på E)) 

16 E: äej 

17 N: här? 

18 E: ah 

19 N: här? 

20 E: ah 
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21 N: här? 

22 E: e ((tittar åt höger)) 

23 N: här? 

24 E: e:::::m[a::] ((tittar på blisskartan)) 

25 N:        [här] på den raden? 

26 E: a: (.) aej ((tittar på N)) 

27 N: godis? vadå godis? ska du handla godis¿ 

28 E: °a° 

29 N: vart ska du handla dä nånstans¿ 

30 E: hh ((tittar mot blisskartan)) 

31 N: elle vem ska handla godis¿ (.) ä dä, (.) säj nåt mer då? 

32    (2.0) 

33 E: hh 

34 N: här? 

35 E: hh ((vrider ansiktet mot N)) 

36 N: där¿ 

37 E: e ((vrider ansiktet åt höger)) 

38 N: där? 

39    (4.0) 

40 E: ((vrider ansiktet mot blisskartan)) e 

41 N: här¿ 

42    (2.0) 

43 E: a 

44 N: där? jaha? 

45 E: hh 

46 N: dä? 

47 E: a ((tittar på N)) 

48 N: du ska handla godis på bio? 

49 E: ah 

Även i detta utdrag börjar Nina med att ställa en fråga som ger Elsa möjligheten att bestämma 

innehållet. På rad 4 uppmanar Nina Elsa att berätta vidare genom blisskartan.  På rad 27 kommer 

de fram till att det är godis Elsa syftar på, vilket hon bekräftar på nästa rad. Nina frågar då på rad 

29 vart Elsa ska handla godis vilket Elsa svarar otydligt på. Nina ställer en ny fråga och undrar 

vem som ska handla godis. På samma rad uppmanar sedan Nina Elsa, genom att ställa en öppen 

fråga, att berätta något mer. På rad 48 kommer de fram till att det är Elsa som ska handla godis 

på bio, vilket Elsa bekräftar på rad 49. 

 

Samtalsämne: jämförelse av mönster 

I de första inspelningarna frågar Nina ofta om saker och händelser som hon redan har 

förförståelse kring, vilket är vanligt förekommande att samtalspartnern gör i samtal där en person 

använder sig av AKK (von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). Elsa styr sällan själv samtalsämnet 
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helt men vid enstaka tillfällen bidrar hon med ny information inom ett redan valt ämne, som i 

utdrag 9. Vid interventionen uppmuntrades assistenterna att ställa öppna frågor som främjar 

Elsas möjligheter att själv bestämma samtalsämne. Light et al. (1985) betonar just vikten av att 

uppmuntra personen som använder AKK att ta initiativ och bestämma samtalsämne. Vid en 

kvantitativ analys jämfördes Elsas initiativ till att bestämma samtalsämne. Det konstaterades då 

att Elsa hade mer än fördubblat de antal gångar hon bestämde samtalsämne i de två sista 

filmningarna jämfört med de två första filmningarna. I de sista inspelningarna finns många 

exempel på att Elsa gavs möjligheten till att bestämma samtalsämne genom att Nina ställde 

öppna frågor såsom ”är det något mer du vill berätta?” och ”har du några hemligheter?”, frågor 

som då fungerar som ämnesframkallare (Button & Casey, 1984). Elsa tar då vara på detta och 

berättar om det hon vill tala om. I de senare inspelningarna ges Elsa fler möjligheter att själv styra 

ämnet och Nina ställer fler frågor kring sådant hon inte har förkunskap kring. I de senare 

inspelningarna skulle fler kommunikativa sammanbrott därmed kunna förväntas som en följd av 

att nya samtalsämnen oftare introduceras av Elsa samt att Nina har mindre förförståelse kring 

vad Elsa vill berätta. Dock visar en jämförelse mellan de tidigare och senare inspelningarna att 

kommunikativa sammanbrott snarare förekommer mer sällan i de senare inspelningarna. Att så är 

fallet skulle kunna tolkas som att samtalsdeltagarnas strategier för att uppnå gemensam förståelse 

fungerar väl och Elsas möjligheter till att styra samtalsämnet inte påverkar den gemensamma 

förståelsen negativt på samma sätt som i utdrag 11. 

 

Icke-verbal kommunikation  

Icke-verbal kommunikation består av bland annat ögonkontakt, leenden, skratt och mimik 

(Allwood, 1979, 1991) vilka kommer att exemplifieras i utdragen nedan. Den icke-verbala 

kommunikationen används genomgående av samtalsdeltagarna och får en betydande roll i 

samtalet.  

 

I nedanstående utdrag sitter Elsa och Nina bredvid varandra framför blisskartan och de pratar 

om vad Elsa ska göra i helgen. 

Utdrag 13 från filmning 1 (Inspelat före intervention) 

01 N: ((pekar på ”mat” på blisskartan)) 

02 E: a ((tittar på blisskartan)) 

03 N: mat? ((tittar på blisskartan)) 

04 E: ah ((tittar på blisskartan)) 

05 N: ska ni äta mat nånstanns, ((tittar på blisskartan)) 
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06 E: ◦a◦ ((tittar på blisskartan)) 

07 N: ska ni äta mat på kortis? ((tittar på E)) 

08 E: e ((tittar på blisskartan)) 

09 N: nehä vart ska ni – ska du visa mig vart ni ska äta? ((tittar= 

10    på E)) 

11 E: ah 

12 N: där? ((pekar på gul rad 10 på andra kolumnen)) 

13 E: e 

14 N: där? ((pekar på gul rad 11 på andra kolumnen)) 

15 E: e 

16 N: där? ((pekar på gul rad 12 på andra kolumnen)) där? ((pekar= 

17    på gul rad 13 på andra kolumnen, pekar på ”affär”)) 

18 E: ◦eh◦ 

19 N: ((pekar på ”restaurang” på blisskartan)) 

20 E: ◦ah a◦ ((tittar på N)) 

21 N: ((tittar på E)) äta restaurang?  

22 E: ah ((tittar på N)) 

23 N: vad rolit ((tittar på E)) 

I detta utdrag har Elsa och Nina något mindre ögonkontakt än i utdragen nedan. Ögonkontakt 

används vid frågor som handlar om innehållet, inte när blisskartan scannas, som när Nina tittar 

på Elsa på rad 7 efter hon har sagt ”ska ni äta mat på kortis?”. När Nina scannar av blisskartan åt 

Elsa blir det svårt för henne att ha ögonkontakt med Elsa då hon behöver se kartan för att kunna 

scanna. Nina tittar dock på Elsa då scanningen blir klar och hon vill ställa en fråga till Elsa. 

Genom att på det sättet ha kontinuerlig ögonkontakt mellan scanningen blir samtalet mer 

interaktivt istället för att samtalet fokuseras bara på blisskartan, då social interaktion ofta 

förutsätter att ögonkontakt finns (Allwood, 1979). Elsa tittar på Nina först på rad 20, när hon har 

bekräftat blissymbolen ”restaurang”. Detta kan då tolkas som att Elsa har berättat klart och 

lämnar på så sätt över turen till Nina. 

 

I utdrag 14 spelar Elsa, Nina, Ida och logopeden memory. Elsa står i sitt ståskal med Nina 

stående på sin vänstra sida. Ida sitter på en bänk mittemot Nina och logopeden sitter på en bänk 

mittemot Elsa. 

Utdrag 14 från filmning 2 (Inspelat före intervention) 

01 I: så ska vi se vart lilla snigel är nånstans?((tar upp= 

02    ett kort)) °nä de där va inte lilla snigel°. ((lägger tillbaka   

03    kortet)) 

04 E: +a:::::+ ((ler)) 

05 L: du såg att ja tjuvkika ((skratt)) 

06 N: ja de gjorde hon ja¿ ((ler och tittar på E)) 

07 E: ha 
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Logopeden uppmärksammar på rad 5 Elsas uttryck på rad 4 och tolkar detta som att Elsa har sett 

henne tjuvkika på korten. Då Elsa ler på rad 4 och logopeden plockar upp leendet och skrattar till 

på rad 5, fungerar Elsas leende som en ”pre-laughing device” (Haakana, 2010). Nina backar upp 

logopedens yttrande på rad 6. Detta visar på att Elsas icke-verbala yttranden uppmärksammas 

och tolkas som ett svar på något som hänt, då icke-verbal kommunikation är ett sätt att uttrycka 

betydelse i samtal (Tenjes, 2001). Elsas leende och vokalisering på rad 4 skulle även kunna tolkas 

som en respons på att Ida inte fick ett par och visar därmed att Elsa har en aktiv roll i spelet. 

 

I utdrag 15 så sitter Elsa och Nina bredvid varandra och samtalar genom blisskartan, som står 

framför dem, om vad de ska göra på vägen hem från skolan. 

Utdrag 15 från filmning 5 (Inspelat efter intervention) 

01 N: a (.) men vi hinner inte gå förbi maxi inte? (.) å köpa= 

02    nåt där inte? som tur är kanske? ((tittar på E)) 

03 E: °o o° ((tittar på N)) 

04 N: ja kanske faller för nåt annat därinne? 

05 E: ((ler)) 

06 N: ((skrattar till)) 

07 E: ((skrattar till)) 

Nina skojar vilket Elsa plockar upp genom att le på rad 5. Leendet fungerar, på liknande sätt som 

i utdrag 14, som en ”pre-laughing device” (Haakana, 2010) då Nina börjar skratta i rad 6. 

Situationen visar på att samtalsdeltagarna plockar upp varandras kommunikativa signaler, både 

verbala och icke-verbala signaler, och för på så sätt samtalet vidare.  

 

I nedanstående utdrag sitter Elsa och Nina bredvid varandra med blisskartan framför sig. Nina 

har precis berättat om en överraskning som ska ske. 

Utdrag 16 från filmning 5 (Inspelat efter intervention) 

01 N: du visste inte o- om att de skulle bli nå- bli nån=  

02    överraskning va? ((tittar på E)) 

03 E: °e° ((tittar på N)) 

04 N: nä dä fick ja höra¿ s- små fåglar kvittrade där ute= 

05    °förut.° ((nickar ut mot fönstret, tittar sedan på E)) 

06    (3.0) 

07 N: får vi se va dä blir för överraskning, 

08    (9.0) 

09 E: ((kniper ihop ansiktet)) 

10 N: men då ä ju mamma me också¿ så du behöver inte va= 

11    nervös, mamma ä ju också me där? (.) alltså. (.) på=  

12    bion menar ja. 
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På rad 9 kniper Elsa ihop ansiktet efter att Nina pratat om överraskningen. Nina 

uppmärksammar detta och verkar tolka det som ett tecken på oro genom att förklara vidare att 

hon inte behöver vara nervös då hennes mamma kommer att vara med när överraskningen ska 

ske. Det blir då tydligt att Nina uppfattar Elsas mimik som ett uttryck för en känsla (jmf. 

Allwood, 1979, 1991). Genom att Nina plockar upp Elsas mimik ges denna icke-verbala signal 

betydelse i samtalet och uppmärksammas av Nina som ett svar från Elsa. 

 

Icke-verbal kommunikation: jämförelse av mönster 

Vid en jämförelse mellan de första inspelningarna och inspelningarna efter intervention, används 

liknande mönster i kommunikationen gällande icke-verbala uttryck, exempelvis mimik, och de 

uppmärksammas av samtalsdeltagarna och får betydelse i samtalet. Vid skämtsamma situationer 

ler och skrattar deltagarna tillsammans och har ögonkontakt med varandra under samtalets gång 

även då blisskartan används som stöd i kommunikationen, något som ses genomgående under 

samtliga inspelningar. Under interventionerna exemplifierades och diskuterades dessa mönster 

som positiva för kommunikationen, och deltagarna uppmanades att fortsätta uppmärksamma och 

använda dessa icke-verbala signaler i den dagliga interaktionen. 

 

Intervju 

Deltagarna intervjuades av logopeden efter sista filmningen, dagen innan den avslutande träffen 

(se bilaga 5 för frågorna). På frågan om hur deltagarna upplevde träffarna svarade Elsa att det 

hade varit lite jobbigt, men att det har varit kul att se och höra sig själv på film och att det varit 

kul att se filmerna tillsammans. Assistenten Nina svarade att hon ibland upplevde att det varit 

svårt att komma på aktiviteter och saker att göra under inspelningarna. Nina kunde inte komma 

på något direkt som hon lärt sig i kommunikationen, men tyckte att hon fått bekräftelse på att det 

hon gör är rätt. Elsa svarade att hon inte lärt sig något nytt i kommunikationen. Hon tyckte även 

att träffarna hade tagit mycket tid. Nina tyckte att det inte tog så farligt mycket tid men var lite 

lättad att träffarna var över. På frågan angående om de tittat mer på de två listor med 

sammanfattande mönster av vad som fungerar bra i kommunikationen och saker som kan 

utvecklas svarade Nina att hon inte tittat mer på dem efter att de lämnats ut. 
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Diskussion 

 

Genom analyser av det inspelade materialet uppmärksammade uppsatsförfattarna samtal där viss 

vokabulär saknades på blisskartan, vilket vållade problem för samtalsdeltagarna i att uppnå 

gemensam förståelse. Utdrag 10 visar hur Nina försöker komma fram till vilken sport som Elsa 

ska gå och titta på. När problem uppstod, då olika sporter inte fanns som symboler på 

blisskartan, försökte Nina under samtalets gång reda ut vilken sport Elsa menade genom att ställa 

ja/nej-frågor. Genom att uppmärksamma dessa mönster i kommunikationen har 

uppsatsförfattarna tillsammans med samtalsdeltagarna kommit fram till att olika sporter och 

frukter samt bär borde finnas som symboler på en extra blisskarta. Detta fick logopeden i 

uppdrag att utveckla. I situationer då samtalsdeltagarna inte kommer fram till vad Elsa vill berätta 

ringer assistenterna ibland till Elsas mamma och frågar, eftersom hon brukar ”ha koll” på vad det 

är Elsa försöker berätta. Det vore då bättre att utveckla blisskartan och därmed Elsas 

självständighet, som betonats av uppsatsförfattarna vid samtliga interventionstillfällen, då det 

visats att en person som kommunicerar med hjälp av AKK ofta innehar en svag eller passiv roll i 

samtalet (Light et al., 1985; von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996; Clarke & Kirton, 2003). 

Ett annat steg i att utveckla Elsas självständighet, som betonades vid samtliga 

interventionstillfällen, var att stärka Elsas möjlighet att ta initiativ i samtal (se Light et al., 1985) 

och bidra med ny information, då omgivningen ofta tar initiativ och bestämmer samtalsämne 

(von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). Vid en jämförelse mellan de första och de sista 

inspelningarna konstateras en förändring av detta mönster. I de första inspelningarna är Elsas 

möjlighet till att ta initiativ och bidra med ny information begränsad till ett fåtal gånger, medan i 

de sista inspelningarna har Elsas möjlighet till att ta initiativ mer än fördubblats. Huruvida detta 

kan ses som ett resultat av interventionen är något oklart då assistenten Nina i intervjun svarade 

att hon inte direkt lärt sig något nytt kring kommunikationen, men det är ett mönster som 

uppsatsförfattarna konkret har sett en skillnad på. 

När området turtagning diskuterades under interventionen tog uppsatsförfattarna upp scanning 

av blisskartan som ett potentiellt mönster att förändra. Deltagarna scannar utan paus för att det 

ska vara effektivast då det är jobbigare för Elsa att säga ja och nej efter varje symbol jämfört med 

att säga till när rätt symbol syftats på. De menar att Elsa brukar säga ja när rätt symbol nämnts. 

Vissa exempel konstateras dock av uppsatsförfattarna där Elsa inte hinner indikera rätt 

blissymbol och assistenten måste då gå tillbaka till tidigare symboler. Å andra sidan visar andra 
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exempel att det kanske är mest effektivast när flera ord ska scannas. Diskussion fördes kring 

scanningsmetoden och assistenterna fick berätta om sin syn kring detta. Jämför exempelvis med 

SPARCC (Lock et al., 2001) där deltagarna ges möjlighet att själva bestämma vilka mönster som 

de vill förbättra. Viktigast är kanske att skapa medvetenhet hos deltagarna kring de mönster som 

observerats så att de själva kan ta ställning till vilka mönster de vill förändra. 

Områdena turtagning, icke-verbal kommunikation och reparationer för att uppnå gemensam 

förståelse, som presenterats i föreliggande studie, är mönster i kommunikationen som 

konstaterats fungera på liknande sätt både före och efter interventionstillfällena. Nina använder 

sig ofta av ögonkontakt för att lämna över turen till Elsa, Ninas turer är längre än Elsas, som 

byggs upp av ettordssatser, något som kan ses i samtliga inspelningar. När Elsa använder sig av 

icke-verbal kommunikation, såsom skratt och mimik, uppmärksammas det av samtalsdeltagarna 

och blir på så sätt ett betydande bidrag i kommunikationen. Reparationer används av deltagarna 

för att tillsammans kunna förstå varandra, något som samtliga deltagare strävar efter. 

Efter interventionstillfällena fick deltagarna en lista över sammanfattande punkter kring mönster 

som fungerade bra samt mönster som kunde utvecklas (se bilaga 3 och 4), där samtliga punkter 

diskuterats under interventionerna. Vid intervjun framkom att deltagarna inte använt sig av listan 

efter interventionen, utan enbart läst den när pappret lämnades ut. Listan delades ut så att 

deltagarna konkret skulle kunna se vad som diskuterats under interventionerna och för att veta 

vilka mönster de skulle kunna utveckla vidare. Även om det i föreliggande studie därför kan 

konstateras att punkterna på saker som fungerat bra samt kunde utvecklas inte lästes under 

perioden då interventionen utfördes, ser uppsatsförfattarna fördelarna med att skriva ner och 

lämna ut sådana ”tips”. Den första fördelen med ett sådant papper är att den som utför 

interventionen, i detta fall uppsatsförfattarna, kan få en strukturerad bild av vilka punkter som 

diskuterats som bra samt mindre bra. Applicerat på kliniskt arbete betyder sådana tydliga punkter 

att det även blir möjligt att följa utvecklingen över tid, då det kan vara bra att följa upp 

utvecklingen av de bra samt mindre bra mönster som visat sig i kommunikationen. En annan 

fördel som uppsatsförfattarna ser med dessa punkter är att deltagarna i interventionen har 

konkreta punkter att se över om de i framtiden vill återkomma till dessa. 

CA är ett sätt att analysera samtal i det dagliga livet och hur samtalsdeltagarna tillsammans uppnår 

gemensam förståelse (Hutchby & Wooffitt, 2005). CA har använts i intervention för personer 

som har afasi. De studier som har gjorts med CA som interventionsmetod har visat sig kunna 

förbättra vissa mönster i kommunikationen (Wilkinson et al., 1998; Lock et al., 2001; Beeke et al., 
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2011). I föreliggande studie har CA gett uppsatsförfattarna möjligheten att konstatera olika 

mönster i kommunikationen hos deltagarna i studien. Dessa mönster, både välfungerande och 

mindre välfungerande, har kategoriserats inom områdena turtagning, reparation, samtalsämne 

samt icke-verbal kommunikation. Så vitt uppsatsförfattarna vet så har inga tidigare studier gjorts 

där CA som intervention används för personer som kommunicerar med AKK. Då Elsa 

kommunicerar med hjälp av bliss så har tillämpningen av CA möjliggjort för uppsatsförfattarna 

att observera samtal där bliss används och att använda analysen som grund för intervention. Vid 

interventionstillfällena har deltagarna fått ta del av analyserna genom diskussioner och har på så 

sätt fått möjligheten att bli mer medvetna om de kommunikativa mönster som iakttagits. Under 

intervjun fick assistenten Nina frågan om hon lärt sig något nytt kring kommunikationen och hon 

kunde inte komma på något direkt. Under interventionerna uttryckte dock assistenterna att vissa 

mönster var de medvetna om, medan de tidigare inte reflekterat över andra mönster. 

Att spela in samtal och använda sig av CA kan vara ett sätt för logopeden/klinikern att se hur de 

olika samtalsmönstren ser ut, exempelvis vid en ny patientkontakt. Om en patient kommunicerar 

med hjälp av ja/nej-svar som är otydliga kan en analys av inspelat material vara ett sätt att se hur 

svaren ser ut. Analysen ger också kunskap om hur svaren tolkas av samtalsdeltagarna som känner 

patienten väl och som finns med i den vardagliga kommunikationen.  

Vissa mönster i kommunikationen förbättrades efter interventionen medan andra mönster 

konstaterades oförändrade. Dock anser uppsatsförfattarna att logopedens arbete med människor 

med kommunikationsnedsättningar gynnas av att mönster upptäcks i hur kommunikationen 

fungerar hos patienten. CA ger därmed ett bredare perspektiv på hur samtalet fungerar än att 

endast filma kommunikationen och på så sätt konstatera kommunikationsmönster utifrån en 

inspelning. 

 

Metoddiskussion 

Deltagarna har blivit filmade i för dem vardagliga situationer och kan ha blivit påverkade av 

videokamerans närvaro. För att få situationerna så naturliga som möjligt, valde uppsatsförfattarna 

att inte närvara i rummet när videoinspelningarna skedde för att underlätta för deltagarna. 

Uppsatsförfattarna upplever det dock som att deltagarna inte var berörda av videokamerans 

närvaro när samtalet väl kommit igång. Det betonades också under flertalet tillfällen att 

deltagarnas aktiviteter under inspelningarna skulle vara så naturliga som möjligt och att de inte 

behövde komma på nya aktiviteter utöver det de brukar göra efter skolan. I och med detta skulle 



                                                      

33 

 

inspelningarna ge en naturlig bild av samtalen i vardagen och deltagarna behövde inte känna att 

de skulle behöva prestera något särskilt utöver de aktiviteter de brukar göra efter skolan. Dock 

berättar Nina under intervjun att det ibland har varit svårt att komma på aktiviteter vid 

inspelningarna, vilket antyder att deltagarna trots denna uppmaning kände att de behövde 

prestera något särskilt inför kameran. 

I samtliga transkriptioner från film 5 saknas transkriptioner om vad som sägs genom blisskartan.  

Videokamerorna vinklades så att deltagarna samt spelbrickorna fanns med i bild då de skulle 

spela memory. Efter memoryspelet samtalade deltagarna och tog fram blisskartan. Då 

uppsatsförfattarna inte var närvarande i rummet under inspelningen, justerades inte 

videokameran. Det resulterade i att blisskartan hamnade utanför bild. Utdragen från film 5 

upplevdes dock vara relevanta för studien så de valdes att användas med en förklaring att 

blisskartan finns utanför bild vid varje utdrag. 

Uppsatsförfattarna har träffat deltagarna vid åtta tillfällen under en kort period, vilket kan ha 

påverkat deltagarna att tycka att perioden har varit intensiv. Elsa svarade i intervjun att hon tyckt 

att det har varit lite jobbigt samt att träffarna har tagit mycket tid men att det var kul att se sig 

själv på film. Nina tyckte dock att det inte har tagit allt för mycket tid. Uppsatsförfattarna 

vinnlade sig om att vara effektiva på plats för att det inte skulle ta för mycket tid. 

Interventionstillfällena tog längre tid än inspelningarna före och efter interventionerna, vilket 

ibland blev svårt för Elsa att orka med under hela tillfället. Videoinspelningarna samt 

interventionerna skedde i klassrummet efter skoltid för att inte påverka skolarbetet. Det kan i sin 

tur ha påverkat Elsas ork, då dagarna i skolan blev något längre. 

 

Slutsatser 

De slutsatser som baseras på resultatet av den intervention som genomförts i föreliggande studie 

är att CA kan användas för att uppmärksamma mönster i kommunikationen, både mönster som 

fungerar bra och mönster som fungerar mindre bra. Resultatet av interventionen visar även att 

metoden kan tydliggöra när nya blissymboler behövs, då samtalsmönstren visar att det blir svårt 

att nå gemensam förståelse och kommunicera effektivt utan vissa symboler på blisskartan. I 

föreliggande studie visade resultaten av interventionen även en positiv påverkan på 

kommunikationen för personen som använder sig av AKK att få mer utrymme att själv ta 

samtalsinitiativ och att bestämma samtalsämne. Andra mönster inom områdena turtagning, 

reparationer och icke-verbal kommunikation visade liknande mönster i kommunikationen innan 
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samt efter interventionen. Enligt den intervju som gjordes med huvuddeltagarna visades det dock 

att interventionen med CA kan upplevas som tidskrävande för deltagarna. 

 

Framtida studier 

I framtiden vore det intressant med fler CA-studier som fokuserar på samtalsmönster då en av 

samtalsdeltagaren använder sig av blissymboler för att kommunicera med sin omgivning.  Det 

behövs även fler studier för att se hur CA kan användas i intervention med andra målgrupper 

utöver personer med afasi. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information till förälder/målsman 

Samtalsanalys som intervention inom barnhabiliteringen – en fallstudie 

Vi som kommer att genomföra ovanstående studie är Sophia Björnestrand och Caroline Kindstrand som 

studerar på Logopedprogrammet vid Hälsouniversitetet i Linköping. Logopedprogrammet är en fyra år 

lång utbildning och vi läser numera vårt sista år. Denna studie kommer att vara en del av vårt 

Examensarbete som kommer att läggas fram under maj 2011. Legitimerad logoped Christina Samuelsson 

kommer att fungera som vår handledare under uppsatsens gång. 

Vi är intresserade av hur analys av samtal kan användas för att underlätta kommunikationen mellan olika 

samtalsdeltagare. Analyser av samtal har visat sig var ett bra sätt att studera samspel och därför vill vi 

undersöka om man kan använda analys av samtal som logopedisk behandling. Vi har valt att inrikta oss på 

kommunikationen mellan barn som har kontakt med Barnhabiliteringen och dess förälder eller assistent.  

Vi önskar videofilma samtal och analysera dessa genom att teckna ner det som sägs. Dessa inspelningar 

och analyser kommer ligga till grund för gemensamma diskussioner kring hur samtalen fungerar. Vår 

tanke är att vi efter varje videoinspelning tillsammans med er ser på inspelningarna och diskuterar dessa 

tillsammans vid högst fem tillfällen under våren 2011. När och var inspelningarna och dessa möten 

kommer att ske är något vi tillsammans kommer överens om. Inspelningarna kommer att ske i situationer 

där vardagssamtal sker exempelvis i hemmet eller skolan. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst under studiens gång avbrytas utan att er 

kontakt med ordinarie logoped påverkas. Ni har även möjlighet att välja om vissa delar av samtalen inte 

ska analyseras. All känslig information kommer att helt avidentifieras i uppsatsen. Alla namn på personer 

och platser kommer att tilldelas kodnamn för att säkerställa anonymitet. Materialet som samlas in kommer 

att förvaras i fem år på Logopedprogrammet vid Hälsouniversitetet. Materialet kan även komma att 

användas i framtida forskning. Studien kommer att redovisas i form av en magisteruppsats som 

presenteras vid ett seminarium och kommer även att finnas tillgänglig på E-press, som är en databas där 

olika uppsatser finns samlade.  

Vid frågor kring studien är ni välkomna att kontakta: 

Sophia Björnestrand                    Caroline Kindstrand 

E-post: xxx                                            E-post: xxx 

Tel: xxx                     Tel: xxx  

 

Målsmans namn …………………………………………………… 

Barnets namn ……………………………………………………… 

Barnets födelsedatum…………………….. 

Tfn hem……………..Tfn arbete …………….. 



                                                      

 

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att mitt barn deltar i studien. 

 

………………………………………… …………………………………… 

           Målsmans namnteckning                                 Ort och datum 

 

Jag ger även mitt samtycke till att sekvenser av inspelningarna visas på seminariet där uppsatsen 

presenteras. 

 

………………………………………… …………………………………… 

            Målsmans namnteckning                                Ort och datum 

 

Med vänliga hälsningar 

Sophia Björnestrand & Caroline Kindstrand   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

Bilaga 2 

Information till samtalsdeltagare 

Samtalsanalys som intervention inom barnhabiliteringen – en fallstudie 

Vi som kommer att genomföra ovanstående studie är Sophia Björnestrand och Caroline Kindstrand som 

studerar på Logopedprogrammet vid Hälsouniversitetet i Linköping. Logopedprogrammet är en fyra år 

lång utbildning och vi läser numera vårt sista år. Denna studie kommer att vara en del av vårt 

Examensarbete som kommer att läggas fram under maj 2011. Legitimerad logoped Christina Samuelsson 

kommer att fungera som vår handledare under uppsatsens gång. 

Vi är intresserade av hur analys av samtal kan användas för att underlätta kommunikationen mellan olika 

samtalsdeltagare. Analyser av samtal har visat sig var ett bra sätt att studera samspel och därför vill vi 

undersöka om man kan använda analys av samtal som logopedisk behandling. Vi har valt att inrikta oss på 

kommunikationen mellan barn som har kontakt med Barnhabiliteringen och dess förälder eller assistent.  

Vi önskar videofilma samtal och analysera dessa genom att teckna ner det som sägs. Dessa inspelningar 

och analyser kommer ligga till grund för gemensamma diskussioner kring hur samtalen fungerar. Vår 

tanke är att vi efter varje videoinspelning tillsammans med er ser på inspelningarna och diskuterar dessa 

tillsammans vid högst fem tillfällen under våren 2011. När och var inspelningarna och dessa möten 

kommer att ske är något vi tillsammans kommer överens om. Inspelningarna kommer att ske i situationer 

där vardagssamtal sker exempelvis i hemmet eller skolan. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst under studiens gång avbrytas. Ni har även 

möjlighet att välja om vissa delar av samtalen inte ska analyseras. All känslig information kommer att helt 

avidentifieras i uppsatsen. Alla namn på personer och platser kommer att tilldelas kodnamn för att 

säkerställa anonymitet. Materialet som samlas in kommer att förvaras i fem år på Logopedprogrammet vid 

Hälsouniversitetet. Materialet kan även komma att användas i framtida forskning. Studien kommer att 

redovisas i form av en magisteruppsats som presenteras vid ett seminarium och kommer även att finnas 

tillgänglig på E-press, som är en databas där olika uppsatser finns samlade.  

Vid frågor kring studien är ni välkomna att kontakta: 

Sophia Björnestrand                    Caroline Kindstrand 

E-post: xxx                                            E-post: xxx 

Tel: xxx                     Tel: xxx  

 

Deltagares namn …………………………………………………… 

Tfn hem……………..Tfn arbete …………….. 
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Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att delta i studien. 

 

………………………………………… …………………………………… 

           Namnteckning                                                Ort och datum 

 

Jag ger även mitt samtycke till att sekvenser av inspelningarna visas på seminariet där uppsatsen 

presenteras. 

 

………………………………………… …………………………………… 

                       Namnteckning                                Ort och datum 

 

Med vänliga hälsningar 

Sophia Björnestrand  & Caroline Kindstrand   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

Bilaga 3 

Bra – fortsätt 

 Turtagning – ge över samtalsturen till Elsa med hjälp av ögonkontakt. Det blir då 

tydligare för Elsa när hon ska svara. 

 Leenden – fortsätt fånga upp leenden som kommunikativ resurs. Bra att leenden också 

får betydelse i samtalen. 

 En fråga i taget – med pauser för svar. 

 När blisskartan inte räcker till – bra att ställa ja/ nej – frågor för att komma fram till svar. 

 Bra att koppla ihop ord som ni kommit fram till tidigare i samtalet för att bekräfta att ni 

har förstått varandra rätt. Ex) ”mormor hem” där dessa ord bekräftats enskilt innan.  

 Bra att Elsa får ta egna initiativ i samtal och komma med ny information samt styra 

samtalsämne. 

Fortsätt utveckla 

 Fortsätt utveckla Elsas egna initiativ i samtal och uppmuntra Elsa när hon vill komma 

med ny information. 

 Om ni inte kommer fram till vad Elsa vill säga inom ett visst ämne då denna inte finns 

med i blisskartan – fortsätt ställa ja/ nej – frågor så att ni kommer fram till vad Elsa vill 

säga genom att snäva in svaren så att Elsa känner att hon får fram det hon vill säga. 

 Då blisskartan inte är tillräcklig – skriv ner tankar kring vilka ämnen ni skulle kunna 

utveckla blisskartan med. 

 Bra att ni utvecklar blisskartan med nya teman – såsom ”sport”. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

Bilaga 4 

Bra – fortsätt 

 Bra att ni sammanfattar ord som bekräftats av Elsa tidigare under samtalet, t ex ”ne ni åt 

smörgås och drack smoothie”. Dels för er egen skull att ni förstått rätt och för Elsas skull, 

så hon vet att ni förstått rätt.  

Fortsätt utveckla 

 Att Elsa får möjligheten att bestämma samtalsämne själv.  

 Om det är svårt att tyda Elsas ja/nej svar fråga då om, i fall hennes svar är tydligt lita på 

det svaret.  

 När blisskartan används och Elsa har svårt att se kartan, är det bra att nämna färgerna så 

missförstånd undviks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

Bilaga 5 

Intervjufrågor 

Hur upplever ni att träffarna har varit? 

Hur har det känts att se och höra sig själv på film?  

Hur har det känts att se filmen tillsammans allihopa? 

Har ni lärt er något nytt kring kommunikationen? 

Kan ni i så fall ge exempel på något som ni börjat tänka på i kommunikationen? 

Hur tycker ni att det har fungerat tidsmässigt? Tidskrävande? 

Har ni tittat något mer på de två papper som ni fått med sammanfattade mönster av vad som 

fungerar bra i kommunikationen och saker som kan utvecklas? Tycker ni att de har varit till hjälp? 

Annat bra/mindre bra kring träffarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

Bilaga 6 

Transkriptionskonventioner  

 

Nedanstående transkriptionskonventioner är hämtade ur “När man talar om trollen” (Öqvist, 

2005) med vissa modifikationer.  

 

=     Visar att samma yttrande sträcker sig över flera transkriptions rader  

(0.8) En paus, mätt i tiondels sekunder  

(.)   En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder  

[     Anger att överlappande tal börjar  

]     Anger att överlappande tal slutar  

,     Jämn intonation  

.     Fallande intonation  

?     Stigande intonation  

¿     Svagt stigande intonation  

↑     Höjd grundton. När tecknet anges efter ett ord indikerar detta att hela ordet sägs med 

             höjd grundton. När tecknet anges innan en vokal betyder detta att vokalen sägs med     

             höjd grundton.  

jaså  Betonad stavelse  

:     Förlängning av ljudet som föregår det/dem  

som-  Ett tvärt avbrott i talflödet  

°näe° Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet  

+ja+  Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

> <   Det inramade talet har ett snabbare tempo än det omgivande  talet  

.hh   Hörbar inandning  

hh    Hörbar utandning 

((ler)) Markerar transkriberarens kommentar till eller beskrivning av något i samtalet 

 


