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Choice making with Objects and Pictures for Children in Tanzania with Cerebral Palsy – 
an Intervention Study 

 

Abstract 

 

Previous research has shown that children with multiple disabilities have been able to learn to 

make choices. Practising choice making is a good way to introduce an intervention using 

Alternative and Augmentative Communication (AAC). Choice making with objects should then 

be trainded before choice making with pictures. The present study is a single subject experimental 

design and was accomplished at a center for children with disabilities in Tanzania during 12 

weeks. The primary purpose was to examine if the number of choices made by two boys with 

cerebral palsy increased after communicationintervention with objects and pictures. The 

participants were trained to make choices over two intervention phases and the staff were given 

lectures on two occasions and through tuitions. The number of choices made by the participants 

as well as the choices offered by the staff, were measured continuously at predetermined 

activities. The results show that the number of choices with objects and pictures increased in 

both participants. It was also observed that the interaction between the children and the staff 

increased. Aspects that are discussed are whether the staff‟s ability to offer choices affects the 

result and that the factors which separate what a “none-choice” is could be defined more clearly. 
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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning har visat att barn med flerfunktionshinder kan lära sig göra val. Att träna val är 

ett bra sätt att introducera intervention med Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

(AKK). Man bör då först träna val med föremål och därefter gå över på bilder. Föreliggande 

studie är en single subject experimental design som utfördes på ett center för barn med 

funktionshinder i Tanzania under totalt 12 veckor. Det primära syftet var att undersöka om antal 

gjorda val ökade hos två pojkar med cerebral pares efter kommunikationsintervention med 

föremål och bilder. Deltagarna tränades att göra val under två interventionsfaser och personalen 

gavs utbilding vid två tillfällen och genom handledning. Antal gjorda val liksom antal erbjudna val 

mättes kontinuerligt i förutbestämda aktiviteter mellan personal och deltagare. Resultatet visar att 

antal gjorda val ökade med föremål och bilder hos båda deltagarna. Vad som även observerades 

var att interaktionen mellan deltagarna och personalen ökade. Aspekter som diskuteras är bland 

annat hurvida personalens förmåga att erbjuda val påverkade resultatet samt att en gränsdragning 

för vad som inte är ett val kunde ha tydliggjorts.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Val, interaktion, intervention med AKK, föremål, bilder, Tanzania, cerebral pares, 

kultur, single subject design. 
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1. Inledning 

American-speech-language-hearing association (ASHA) beskriver kommunikation som en 

grundläggande mänsklig rättighet som ska garanteras för alla människor med 

funktionsnedsättningar (ASHA, 1992). Genom att man genom att skapa valmöjligheter i den 

dagliga kontexten ger man individen möjlighet att uttrycka sin vilja och styra interaktionen med 

andra (Yoder & Warren, i Sigafoos, Laurie & Pennell 1996)  Tidigare forskning har visat på 

positiva effekter efter intervention med val, både vad gäller brukares förmåga att göra val och de 

valmöjligheter som ges (Lancioni, O‟Reilly & Emerson, 1996). 

    Uppskattningsvis 8 % av Tanzanias befolkning lever med någon form av funktionsnedsättning. 

Endast en liten del får tillgång till rehabilitering (Njelesani, Couto & Cameron, 2011). Efter ett 

besök på ett center för barn med funktionshinder i Kilimanjaroregionen var det uppenbart att 

behovet av logopedisk kompetens fanns och efterfrågades av personalen. Idén att med 

lågteknologiska hjälpmedel skapa kommunikationsmöjligheter för barnen på centret började 

formas. Det fanns även ett intresse att undersöka hur det fungerar att utföra logopedisk 

intervention i ett utvecklingsland med en utbildad logoped på 42,5 miljoner invånare1. Detta 

ledde fram till ett tremånaders projekt i Tanzania och grunden till föreliggande uppsats.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Kommunikation och kommunikationsnedsättning 

Med kommunikation menas alla handlingar som involverar ett givande och tagande av 

meddelanden mellan människor. Kommunikation kan ske genom tal eller via andra moduler och 

vara intentionell eller icke-intentionell liksom konventionell eller icke-konventionell (Genovese, 

Vallarino & Farneti, 2010). Intentionell kommunikation sker med ett syfte, där personen har en 

intention att kommunicera ett specifikt budskap. Med konventionell kommunikation menas 

användning av konventionella uttryck i kommunikationen som är socialt accepterade (The 

Communication Matrix, 110418).   

    Barn utvecklar tal – och språkförmågor som möjliggör de att uttrycka viljor och behov liksom 

att interagera och socialisera med sin omgivning (Light, 1997). När ett barn inte utvecklar 

förväntade tal- och språkförmågor på grund av motoriska, språkliga, sensoriska och/eller 

kognitiva nedsättningar, uppstår även ofta en nedsättning i förmågan att kommunicera (Light, 

                                                 
1
 http://www.who.int/gho/countries/tza.pdf 



 

2 

 

1997). Orsakerna till en kommunikationsnedsättning varierar. De vanligaste medfödda 

etiologierna är cerebral pares, autism och utvecklingsstörning. Skadan kan även vara förvärvad, 

till exempel vid traumatisk hjärnskada eller stroke (Beukelman & Mirenda, 2005). Cerebral pares 

är ett samlingsnamn för ett rörelsehinder orsakat av en skada eller en utvecklingsrubbning i 

hjärnan som inträffat före två års ålder. Vanliga symtom är nedsatt muskelkontroll, talsvårigheter, 

epilepsi och perceptionsstörningar (Hjärnfonden, 110505). Dysartri är en talstörning som är 

vanligt förekommande hos personer med cerebral pares och leder till att talet eller artikulationen 

blir otydlig eller obefintlig. Orsaken är att muskulaturen i mun och svalg påverkas i 

rörelseomfång, styrka, hastighet och koordination på grund av exempelvis spasticitet eller 

förlamning (Hartelius & Lohmander; Mc Allister, i Hartelius et al. 2008). Anartri innebär total 

oförmåga att artikulera och forma ljud (Hartelius, 2008). Oavsett kommunkationsnedsättning 

finns det en risk att individen upplever begränsningar i deltagandet med omgivningen genom 

minskade interaktioner med samtalspartners och få möjligheter till kommunikation (Ibragimova, 

Lillvist, Pless & Granlund, 2007). 

2.1.1 Kommunikationsnedsättning ur ett ICF-perspektiv 

ASHA beskriver kommunikation som en grundläggande mänsklig rättighet som ska garanteras i 

alla behandlingsinsatser som rör individer med funktionsnedsättningar. Oavsett grad och typ av 

funktionsnedsättning ska en individ kunna påverka sina livsvilkor genom kommunikation 

(ASHA, 1992). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) kan 

användas som ett verktyg för att klassificera de kommunikativa rättigheterna hos individer med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2003). Funktionsnedsättning sett ur ett ICF-perspektiv 

beskrivs som ”interaktionen mellan en persons hälsotillstånd och den sociala och fysiska miljön” 

(Ibragimova et al. 2007, s 1690, författarens översättning).  Klassifikationen betonar även vikten 

av attityder och förmågor hos personer i omgivningen liksom alternativ teknologi som främjar 

individens deltagande (Ibragimova et al., 2007).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Strukturell uppställning av ICFs komponenter (Socialstyrelsen, 2003). 

ICF 

Kontextuella faktorer Funktionstillstånd, 

funktionshinder

onshinder 

Personfaktorer Omgivnings-

faktorer 

Aktiviter, 

delaktighet 

Kroppsfunktioner, 

kroppsstrukturer 
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ICF består av två huvuddomäner: funktionstillstånd och funktionshinder samt kontextuella faktorer. 

Funktionstillstånd och funktionshinder hänvisar till kroppssystemets fysiologiska funktioner och 

anatomiska delar samt personens förmåga att genomföra aktiviteter och delta i olika 

livssituationer. Kontextuella faktorer innefattar den omgivning vi verkar och lever i gällande 

fysiska, sociala och attitydmässiga faktorer samt individens personfaktorer (Socialstyrelsen, 2003). 

ICF kan med fördel användas för att beskriva interaktionen mellan barn med funktionshinder 

som inte använder talat språk och deras samtalspartners. Klassifikationen tar upp faktorer i 

omgivningen som påverkar interaktionen positivt eller negativt, liksom i vilka aktiviteter 

interaktion uppstår (Ibragimova et al., 2007).  I en studie där barn med grava 

funktionsnedsättningar och deras vårdgivare deltog, fann man att barnen blev mer aktiva i 

interaktionen om vårdgivarna tog hänsyn till individuella liksom sociala och kontextuella faktorer 

(Wilder & Granlund, 2003). ICF kan även användas för att kategorisera information som är 

nödvändig i beslutsfattandet kring tidig intervention (Wilder, Axelsson & Granlund, 2004). 

 

2.2 AKK  

Vid en kommunikationsnedsättning kan det finnas behov att ersätta eller komplettera det talade 

språket med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) (Beukelman & Mirenda, 

2005).  ASHA (1989) definierar AKK på följande sätt: 

 

“An area of clinical practice that attempts to compensate (either temporarily or permanently) for the impairment 

and disability patterns of individuals with severe expressive communication disorders (i.e., the severely speech-

language and writing impaired).” (I Beukelman & Mirenda, 2005, s 3). 

 

Exempel på AKK-former är talande hjälpmedel, foton, grafiska symboler (Bliss) och tecknade 

bilder (Ferm & Thunberg, i Hartelius et al. 2008). Det finns växande evidens på effektiviteten av 

AKK hos individer med komplexa kommunikationsbehov (Blackstone, Williams & Wilkins, 

2007). En persons tillgång till ett AKK beror dock på en rad faktorer så som hjälpmedlet, 

personens fysiska och kognitiva förmågor samt samtalspartnerns förmåga att interagera och 

använda hjälpmedlet (Higginbotham, Shane, Russel & Caves, 2007). Kvalitén och kvantiteten av 

det stöd ett barn får av samtalspartnern under kommunikativ interaktion har även stor betydelse 

för barnets språkliga och kognitiva utveckling (Blackstone et al., 2007). AKK kan vidare användas 

för att stödja utvecklingen av vokalisation och talat språk (Cress & Marvin, 2003). Genom att titta 
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på kommunikativa interaktioner mellan barnet och dennes samtalsspartner kan man få en bild av 

hur AKK teknologi och AKK strategier stödjer kommunikationsprocessen. Med AKK teknologi 

avses det medlet ett meddelande överförs via och AKK strategier avser på de sätt ett meddelande 

kan överföras mest effektivt (Blackstone et al., 2007).   

 

2.3. Tidig intervention med AKK 

2.3.1. Definition och målsättning 

Typ av skada eller funktionsnedsättning påverkar inte det faktum att det al.ltid finns möjlighet att 

förbättra kommunikationen genom interventionsåtgärder som involverar dels omgivningen och 

dels hjälpmedel (Genovese, Vallarino & Farneti, 2010). AKK på tidig nivå definieras som 

alternativ och kompletterande kommunikation för personer som befinner sig på en tidig 

kommunikativ nivå, oavsett ålder eller etiologi (Beukelman & Mirenda, 2005). I denna uppsats 

kommer intervention på tidig nivå att avse tidig intervention för barn med 

kommunikationsnedsättning och komplexa kommunikationsbehov. 

     För att kunna visa på förbättring av livskvalitén hos barn med kommunikationsnedsättning 

menar Blackstone et al. (2007) att man bör ha ett multidiciplinärt fokus inom AKK-forskning 

och praktik. Målen kan sålunda vara att utveckla och förbättra individuella kommunikationsmål, 

det kommunikativa innehållet samt möjligheten till självständig kommunikation och 

egenbestämmande. Ett kommunikationshjälpmedel behöver inte vara framgångsrikt i sig, utan 

måste ses i sitt sammanhang. Ett första steg att öka kommunikationen hos yngre barn är att skapa 

aktiviteter där barnet deltar på ett meningsfullt sätt i naturliga kontexter. Exempel på dagliga 

aktiviteter där kommunikationsträning med AKK kan ingå är i musikaktiviteter, matsituationen 

och i rollekar med dockor, bilar med mera (Beukelman & Mirenda, 2005). Att få individer med en 

kommunikationsnedsättning att delta i sociala aktiviteter kan vidare vara ett viktigt 

interventionsmål i sig:  

 

” …the ultimate goal for an AAC intervention is not to find a technological solution to the communication 

problem but to enable the individual to efficiently and effectively engage in a variety of interactions.” ( Beukelman 

& Mirenda, 2005 s. 8) 

 

AKK som integreras i roliga lekar och aktiviteter där stor vikt läggs vid interaktion med andra blir 

intresseväckande och attraktivt för barn (Light & Drager, 2007). Barnets potentiella 

kommunikationspartners såsom vänner, familj och personal, spelar därför en nyckelroll i 
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utveckling och intervention med AKK (Kent-Walsh & McNaughton, 2005; Murphy, 2004), inte 

minst för barn och ungdomar med komplexa kommunikationsbehov (Blackstone et al. 2007). 

Yngre barn har vidare lättare att utveckla vokabulär om den används funktionellt av 

samtalsspartnern i meningsfulla kontexter via både AKK och tal (Light & Drager 2007). 

 

2.3.2 Intervention på presymbolisk nivå 

Presymboliska kommunikationssätt kan involvera ljudande, blickkontakt, leenden och gester. 

Intervention med AKK på presymbolisk nivå kan således innebära att lära och uppmuntra en 

person att kommunicera via dessa olika modaliteter (Iacono, Carter & Hook, 1998). Presymbolisk 

kommunikation är alltså signaler som inte involverar användning av symboler, så som bilder, 

teckenspråk eller skrivet språk (Granlund & Olsson, 1999). Interventionen syftar främst till att 

skapa kommunikativa tillfällen i vardagen för individer på en tidig kommunikativ nivå. Målen kan 

även vara att utveckla förmågan att genom icke-symbolisk kommunikation kunna påverka 

omgivningen på ett positivt sätt (Beukelman & Mirenda, 2005). Flera studier har visat på hur 

viktigt det är att barn får möjlighet att använda presymboliska kommunikationssätt i omgivningen 

för att nya och mer komplexa beteenden ska kunna utvecklas (se exempelvis en översikt i 

Granlund & Olsson, 1999).  Genom intervention på presymbolisk nivå bygger man en grund för 

individen att i framtiden kunna använda symboler i kommunikationen (Beukelman & Mirenda, 

2005). 

2.3.3 Intervention på symbolisk nivå 

Intervention med AKK på symbolisk nivå hänvisar till olika tekniker för att träna och introducera 

användning av symboler, till exempel för att uttrycka ja/nej, för att göra val eller för att protestera 

(Beukelman & Mirenda, 2005). När man pratar om symboler i samband med AKK kan en sådan 

definieras som något som representerar sin referens (Lloyd & Blischak, 1992). Bates et al. (1979) 

beskriver vidare symbolanvändning som användning och förståelse för relationen mellan 

symbolen och dess referens, i eller utanför kommunikativa situationer. Beukelman & Mirenda 

(2005) ger ett förslag på en indelning av symboler i föremål och bildsymboler.  

Föremål 

Föremål definieras som tredimensionella och högikoniska symboler som kan diskrimeneras taktilt 

genom form, konsistens eller textur. En cd-skiva kan exempelvis representera en musikaktivitet 

och ett miniatyr-äpple representera ett riktigt äpple eller frukt (Beukelman & Mirenda, 2005). 

Fördelen med föremål är att man kan känna på dem och att de är lättförståeliga. Nackdelen kan 

vara begränsningen och att de kan vara svåra att ta med sig (Ferm & Thunberg, i Hartelius et al. 
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2008). Lanman & Schaeffler (i Beukelman & Mirenda, 2005) visade i sin studie att 

kommunikationsintervention med miniatyrföremål var framgångsrikt för individer med cerebral 

pares. Rowland & Schweigert (2000) visade även i sin studie att barn med diverse 

funktionsnedsättningar kan lära sig använda föremål relativt snabbt, förutsatt att de ges 

systematiska instruktioner i hur de används i kommunikationen. 

 

Bildsymboler 

Bildsymboler är till skillnad från föremål tvådimensionella. Fotografier och tecknade bilder är 

exempel på bildsymboler som kan fungera som representationer av föremål och aktiviteter 

(Kangas & Lloyd, 1988; Rowland & Schweigert, 2000). Fördelen med tecknade bilder är att de är 

permanenta och ofta lätta att förstå. Möjligheten att förenkla och modifiera tecknade bilder är 

större än ett fotografi. Ett fotografi är dock mer personligt och specifikt. Nackdelen med 

bildsymboler är att de kräver visuell förmåga och visuell uppmärksamhet (Ferm & Thunberg, i 

Hartelius et al. 2008). Användning av tecknade bilder har visat sig vara effektivt i AKK 

intervention hos personer med intellektuella nedsättningar (Stephenson & Linfoot, 1996). 

Exempelvis demonstrerade Goossens‟ (1989) i sin studie hur ett barn med grav cerebral pares 

kunde utveckla symbolkommunikation med bilder efter funktionell kommunikationsträning med 

ögonpekning och micro-swich. Särskilt vid inlärning av konkreta substantiv har personer med 

cerebral pares visat framgång med tecknade bilder (Beukelman & Mirenda, 2005).  

 

 2.4 Val med föremål och bilder 

Att lära barn att välja mellan föremål eller bilder kan vara ett sätt att börja intervention med AKK 

(Sigafoos et al. 1996). Förmågan att välja ger individen möjlighet att uttrycka sin vilja och styra 

interaktionen med andra (Yoder & Warren, i Sigafoos et al. 1996). Att skapa valmöjligheter i 

vardagliga kontexter kan även bidra till höjd livskvalité (Lancioni et al. 1996), liksom minskat 

problembeteende hos barn med funktionsnedsättning (Dyer, Dunlap & Winterling, i Vaughn & 

Horner, 1995). Flera studier har visat på positiva resultat på valmöjligheter hos personer med 

funktionsnedsättning efter intervention med två eller flera val-alternativ (Locke & Mirenda, 1988; 

Parsons & Reid, 1990; Parsons, Mc Carn & Reid, 1993). Reid & Parsons (1991) visade exempelvis 

i sin studie att antal val personalen erbjöd på ett boende ökade i måltidssituationen efter 

intervention. Tre personer med utvecklingsstörning fick välja mellan två dryck- eller matalternativ 

som ställdes framför dem. Om de tog det ena alternativet inom 10 sekunder, inkluderades detta i 

måltiden. Om inget val gjordes uppmuntrades deltagarna att smaka av båda alternativen. 
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Resultatet visade att inga val erbjöds till deltagarna under baslinjen, det vill säga perioden innan 

interventionen sattes in. Antal val ökade sedan kontinuerligt under interventionen och slutligen 

gavs deltagarna mellan fem och åtta val i snitt i varje matsituation. Parsons et al. (1993) fick 

liknande resultat i en studie med 16 deltagare med utvecklingsstörning. Efter att ett 

interventionsprogram genomförts bestående av utredning av deltagarnas förmåga att göra val 

tillsammans med träning av deltagarna och personalen, ökade antalet val markant, både antalet val 

personalen erbjöd och antal gjorda val. Vidare har man i flera studier sett att personer med 

flerfunktionshinder effektivt kan lära sig att göra val med föremål eller bilder som representerar 

olika aktiviteter (se exempelvis en översikt i Lancioni et al. 1996). I en studie av Dattilo (1987) 

lärde sig ett barn att göra val mellan visuell, auditiv och taktil stimulans med hjälp av en micro-

swich. Barnet visade på en tydlig preferens-hierarki mellan aktiviteterna, där den auditiva 

stimulansen (musik) valdes flest gånger och den taktila stimulansen (vibration) var den minst 

frekventa.    

   Användning av konkreta bilder och symboler kan öka motivationen att kommunicera (Haynes, 

i Beukelman & Mirenda, 2005). Man bör initialt börja en specifik val-intervention med 

meningsfulla föremål, exempelvis mat och leksaker. När personen har lärt sig att välja mellan två 

föremål kan man gå över på att träna val mellan bildsymboler (Beukleman & Mirenda, 2005., The 

Communication Matrix, 110218).  

2.5 AKK och kultur 

En grupp människor som har samma kulturella tillhörighet kan sägas dela åsikter och värderingar 

som påverkar och formar deras sätt att tänka, leva och handla (Ripat & Woodgate, 2010). Den 

kulturella bakgrunden påverkar även hur man kommunicerar, till exempel vilka metoder man 

använder för att överföra ett budskap eller hur den mottagna informationen förstås. Rutiner, 

ritualer och värderingar inom den sociokulturella strukturen speglas därför i kommunikationen 

mellan AKK-användaren och omgivningen (Hetzroni & Harris, 1996). Forskning har visat att 

AKK är effektivt hos individer i olika åldrar, med olika typer av funktionshinder, socio-

ekonomisk status, kultur, etnicitet och språkbakgrund (Blackstone et al., 2007). Det är dock 

viktigt att komma ihåg att dagens AKK teori och praktik i huvudsak är baserad på västerländsk 

filosofi och att självständighet, autonomi och rätt till självbestämmande inte är universella 

värderingar. Målformuleringar i AKK processen blir således viktiga att se ur ett kulturellt 

perspektiv, liksom hur relevanta de är för individen och dennes familj (Ripat & Woodgate, 2010).  

     För att AKK ska kunna vara kulturellt anpassat måste man först förstå hur ett visst 

funktionshinder definieras i den existerande kulturen (Brown, 2002), liksom hur olika 

microkulturer ser ut (Hetzroni & Harris, 1996). Föräldrar till barn med flerfunktionshinder kan 
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sägas tillhöra en microkultur. Sättet de interagerar med sina barn, liksom deras egna behov, 

påverkar värderingarna och sättet att tänka, vilket skapar en egen kultur bland föräldrar 

(Gallimore, Weisner, Kaufman, & Bernheimer, 1989). Ripat & Woodgate (2010) ger en definition 

på ”Disability culture” som tar hänsyn till fler aspekter än bara olika etniciteters syn på 

funktionshinder: 

 

“Disability culture develops within a group of people who hold a particular worldview about disability, experience a 

common sense of alienation and who develop shared language and community”. (Ripat & Woodgate, 2010, s. 

7). 

 

Swann (1987) undersökte hur kulturella aspekter påverkade implementering av AKK ibland annat 

Östafrika. Hon fann att det fanns en hög förväntan på omedelbart bot och att 

funktionsnedsättning ofta sågs som något ödesbestämt. Andra faktorer som påverkade var 

analfabetism, låg överlevnad hos barn med funktionsnedsättning samt transportproblematik. I 

Tanzania finns vidare en syn på funktionsnedsättning som ofta involverar skam och skuld och 

det är inte helt ovanligt att funktionsnedsättning ses bero på en förbannelse eller ett straff 

(Howard, 1994; Marwick, 2010). I en fallstudie av Hough (1992) illustreras ett exempel på när det 

är nödvändigt att anpassa hjälpmedelsinsatser efter kulturella värderingar. Ett 

interventionsprogram som genomfördes för en amish AKK-användare, påverkades av kulturella 

olikheter mellan professionerna och familjen, då amish-kulturens religösa tro inte tillät 

användning av elektroniska hjälpmedel eller fotografier på familjemedlemmar. Detta gjorde att ett 

nära samarbete med familjen var nödvändigt för att utforma hjälpmedelsinsatser som var 

acceptabla i amish-kulturen. Slutligen är det viktigt att professioner som arbetar kring AKK-

användaren vet vilken kulturell tillhörighet de själva har och hur den påverkar den kliniska 

processen. Bland logopeder är till exempel språk och kommunikation de viktigaste aspekterna i 

AKK-processen, vilket kanske inte stämmer överens med andra kulturer eller professioners 

prioriteringar. Att vara medveten om sin egen kultur och microkultur är således väsentligt för att 

kunna identifiera och utvärdera kulturella skillnader och utföra en adekvat interventionsplanering 

(Hetzroni & Harris, 1996).     

2.6 Single subject design 

Single subject design är en forskningsmetod som har blivit allt mer vanligt inom rehabilitering 

och angränsande forskningsområden det senaste decenniet. Det är en alternativ metod till 

traditionella gruppstudier där man istället för att fokusera på skillnader mellan grupper är 

intresserad av förändringar på individnivå. Den enskilda deltagaren fungerar både som 
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forskningssubjekt och sin egen kontroll.  Metoden används med fördel då deltagarantalet är litet 

eller då tiden är för studien är knapp (Rassafiani & Sahaf, 2010). Single subject design involverar 

systematiska och repetitiva mätningar över tid av en så kallad beroendevariabel (Kennedy, 2005). 

En beroendevariabel är vanligtvis ett specifikt beteende hos personen som man är intresserad av 

att undersöka. I designen strävar man efter att uppnå en funktionell relation mellan beteendet och 

den intervention som utförs, med andra ord visa att interventionen ger en specifik förändring i 

det beteendet som undersöks. Exempel på detta är att ökade valmöjligheter (interventionen) ger 

minskat problembeteende (beroendevariabeln) (Kennedy, 2005).   

    Lancioni, Singh, O‟Reilly, Oliva, Baccani & Canevaro (2002) visade hur single subject design 

användes vid intervention med AKK hos barn med flerfunktionshinder. Resultaten från studien 

visade att två barn med grava funktionshinder ökade användandet av ett 

kommunikationshjälpmedel för att uttrycka val. Flera studier har vidare undersökt 

kommunikativa beteenden hos barn på presymbolisk nivå via single subject design (Granlund & 

Olsson, 1999; Ogletree, Wetherby & Westling, 1992). Single subject design har även använts som 

metod vid interventionsstudier med AKK hos barn med autsim (Schepis, Reid, Behrmann & 

Sutton 1998; Goldstein, Kaczmarek, Penningsis & Shafer, 1992).  

 

 

3. Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om antal val hos två pojkar med cerebral pares, 

ökar efter kommunikationsintervention med föremål och bilder.  

 

 

4. Metod 

Studien utfördes på ett center för barn med funktionshinder i Kilimanjaroregionen, Tanzania. 

Centret bedrivs av kyrkan och ingår i den kristna organisationen Impact. Lokalerna består av två 

små rum och en utegård. Det är sammanlagt nio barn och ungdomar med ett åldersspann från tre 

till 22 år som befinner sig på centret dagtid. De har olika funktionsnedsättningar, så som cerebral 

pares, autism, cerebral malaria, fysiskt och psykiskt trauma. Två kvinnor jobbar på centret fem 

dagar i veckan och utöver dessa finns även en föreståndare som pendlar mellan det aktuella 

centret och tio andra liknande center i regionen. Personalen har ingen specifik utbildning men 

erbjuds en veckas seminarieserie varje år då habiliteringspersonal från främst USA flygs in och 
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undervisar inom olika ämnen som logopedi, sjukgymnastik och arbetsterapi. Vid ett tillfälle 

varannan vecka besöker även två socialarbetare samt en sjukgymnast centret. 

 

   

4.1 Single subject experimental design 

Studien är en single subject experimental design där barnet är sin egen kontroll. I designen ingår 

sex faser: en observationsperiod (O), en baslinjesperiod (A1), två interventionsperioder: 

intervention föremål (B1) och intervention med bilder (B2), en kontrollperiod (A2) samt en 

uppföljning (U). Två parallella studier utfördes under samma period på centret, en som 

fokuserade på omgivningsfaktorer i samband med AKK (Eklöf, 2011) och en som fokuserade på 

barnen. Båda testledarna var med och utformade och genomförde en gemensam intervention 

men undersökte olika aspekter. Eklöf (2011) undersökte i vilken utsträckning personalen erbjöd 

val på centret i styrda och icke-styrda situationer. I föreliggande studie undersöktes  i vilken 

utsträckning barnen gjorde val. Testledarna vistades på centret tre gånger i veckan under 

sammanlagt 12 veckors tid inklusive en interventionspaus på två veckor. Vidare i denna uppsats 

kommer ”deltagarna” och ”barnen” användas synonymt om inget annat anges.    

4.2 Deltagare 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att barnen vistades regelbundet på det aktuella 

centret, hade grav tal-och/eller språkstörning samt hög vakenhetsgrad och motivation. Till 

exklusionskriterierna hörde om barnet hade mycket fysisk smärta eller var apatisk på grund av ett 

psykologiskt trauma. Även de barn som gjorde val under första observationsveckan genom själva 

gå och hämta föremål eller genom att säga till personalen, valdes bort. Utifrån detta blev urvalet 

två pojkar med cerebral pares (CP) från ett center för barn med funktionshinder i 

Kilimanjaroregionen, Tanzania. Information om barnens sjukdomshistoria kommer från 

personalen på centret.  Deltagarna har tilldelats fingerade namn för att skydda deras anonymitet.  

 

Babu 

Babu är fyra år och har cerebral pares sedan födseln. Han kan greppa föremål med händerna och 

kasta bort eller skjuta ifrån sig dem. Han är spastisk i extremiteterna och kan inte gå eller sitta 

själv, han har dock bra kontroll över nack-och huvudrörelser. Han klarar att sparka till en boll 

eller sträcka sig efter något med armarna och utsträckta händer. Han sitter ofta i en 

specialtillverkad trästol med ett tillhörande bord eller ligger på golvet på mage. Han kan varken 

krypa eller åla sig fram men lyfter ofta huvudet då han ligger ner. Han är måttligt hypoton i mun-
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och ansiktsmuskulaturen och har öppen mun i viloläge. Babu ljudar och jollrar och kan säga 

mamma och pappa. Han förefaller även ha god förståelse på ordnivå. Han tar exempelvis rätt 

mjukdjur då man frågar ”var är elefanten” på swahili. Han ler och skrattar när han tycker om 

något och grimaserar eller vänder bort huvudet för att visa vad han inte tycker om.   

 

Senedi 

Senedi är 13 år och har cerebral pares efter trauma mot huvudet i ettårsåldern. Hans kropp är i 

hög grad påverkad av spasticitet, speciellt höften, och han ligger därför alltid på en madrass på 

golvet med stöd för nacken. Han kan inte kontrollera sina rörelser, förutom högerarmen som han 

långsamt kan lyfta upp för att trycka eller peka med. Han ler och skrattar då han är glad och 

grimaserar/vänder bort huvudet då han protesterar. Senedi kommunicerar främst via 

blickkontakt och kan göra några få vokala ljud. Han förefaller ha måttlig till god förståelse på ord-

och meningsnivå. Han tittar inte alltid på rätt föremål om man ber honom göra det. Han kan 

däremot följa det som händer i rummet och börja skratta om man skojar med ett annat barn 

några meter bort. Han förefaller även förstå bra när man läser högt ur en bok på swahili. 

 

Tabell 1. Deltagare 

Deltagare Ålder Grunddiagnos Kön Kommunikationssätt 

Babu 4 CP Pojke Tar föremål med 
händerna, ljudar, 
ansiktsuttryck.  

Senedi 13 CP Pojke 

 

Blickkontakt, 
ansiktsuttryck, några 
få ljud.  

 

 

4.3 Material och procedur 

4.3.1 Insamling av data 

 

 

      1v                   1v                    3v                  3v              2v              1v                     1v 

 

 
Observation       Baslinje (A1)      Föremål (B1)       Bilder (B2)        Paus       Kontroll (A2)      Uppföljning(U) 

Mätsessioner    
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Figur 2. Mätsessioner i de olika faserna. Pilarna avser mätsessioner. Klamrarna avser inom hur lång tid 
mätsessiornerna gjordes, räknat i antal veckor.  

 
 

Totalt 17 mätsessioner gjordes kontinuerligt under studiens gång. Varje mätsession innehöll åtta 

aktiviteter som personalen individuellt skulle göra tillsammans med deltagarna: 

 

1. Måla/rita 

2. Taktil stimulans 

3. Musiklek 

4. Lek med ballong 

5. Dryck 

6. Lek med fingerdockor/nallar 

7. Blåslek 

8. Saga/bilderbok   

Personalen instruerades att interagera med barnen i dessa aktiviteter under sammanlagt 20-40 

minuter med tillgång till föremål och bilder. De fick ingen instruktion om att erbjuda barnen val. 

Testledarna satt med i rummet och antalet val deltagarna gjorde liksom hur många val personalen 

erbjöd under en mätsession antecknades av båda testledarna och dokumenterades genom 

filmning. Anledningen till att antal erbjudna val även noterades var för att deltagarnas resultat 

skulle sättas i relation till dessa. Totalt åtta val kunde göras av deltagarna för att nå maxpoäng, det 

vill säga ett val i varje aktivitet. På det sätt deltagarna gjorde valen observerades även, liksom hur 

personalen erbjöd val. Inget val räknas då deltagarna inte tittade eller tog på något av 

valalternativen inom ca 15 sekunder.  Filmerna användes i efterhand i de fall testledarna var 

osäkra på resultaten eller som underlag för att återkoppla till personalen.  Fältanteckningar 

gjordes även av övriga observationer på centret som kunde vara intressanta för studien, även 

utanför mätsessionerna. Mätsessionerna under baslinjen, interventionen, kontrollen och 

uppföljningen var identiska gällande instruktioner till personalen och tillgängligt material.  

 

Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabilitet gjordes på 30% av materialet genom att testledarnas anteckningar av 

antal uppfattade val under en mätsession jämfördes. Antal uppfattade val överensstämde efter 

beräkningar till 90 %.  
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4.3.2 Metodupplägg 

  
Tabell 2. Metodupplägg 
 
Fas BARN PERSONAL 

 
Observationsperiod 

 
Observation av centret, barnen och personalen. Introduktion av projektet där 
en kort beskrivning ges. Samtyckesformulär erhålles. 

Baslinje (A1) Personalen instrueras att genomföra åtta aktiviteter (se Insamling av data) 
med barnen med tillgång till föremål och bilder. 3 mätsessioner 

Intervention: (B1) 
Föremål 
 

 Utbildning 1: AKK med 
föremål 

   
 Deltagarna tränas att göra val mellan två föremål 

vid 6 träningstillfällen. 
6 mätsessioner. 

Handledning av 
personalen i samband 
med träning med 
deltagarna – hur man 
erbjuder val med 
föremål. 
 

Intervention (B2): 
Bilder 
 

 Utbildning 2: AKK med 
bilder 

 Bildinterventionen inleds med att deltagarna får 
lära sig koppla bild till en specifik aktivitet. En 
bild visas innan en aktivitet påbörjas (bildstöd för 
förståelse).  
 
Deltagarna tränas sedan att göra val mellan två 
bilder vid 4 träningstillfällen. 4 mätsessioner. 
 

 Handledning av 
personalen– hur man 
använder bildstöd för 
förståelse och erbjuder 
val med bilder.  

Paus  
 

 Testledarna lämnar 
centret 2 veckor, 
personalen får chans att 
arbeta självständigt.  
 

Kontrollperiod (A2) 
 
 

En person som ej arbetar på centret kommer och gör de åtta  aktiviteterna 
med deltagarna. 2 mätsessioner.   

Uppföljning (U) Personalen som arbetar på centret får göra de åtta aktivitetera med 
deltagarna, precis som i baslinjen och interventionen. 2 mätsessioner.   

 

4.3.3 Observationsperiod 

Testledarna observerade centret under en arbetsvecka för att lära känna barnen och personalen 

och sätta sig in i de dagliga rutinerna. Observationsperioden syftade även till att välja ut deltagare 

till studien. Efter urvalet gjorts användes The Communication Matrix (The Communication 

Matrix, 110103) som ett verktyg för att ringa in de kommunikativa nivåer deltagarna befann sig 

på. Deltagarnas grunddiagnos, syn, hörsel, motorik, ögonkontroll, motivation och utvecklingsnivå 

http://www.communicationmatrix.org/
http://www.communicationmatrix.org/
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bedömdes informellt av testledarna efter observation och informell intervju med personal och 

vårdnadshavare. Förmågor och begränsningar som påverkade kommunikationen och 

interventionen kunde på så sätt uppskattas. Deltagarna erbjöds inga val från testledarna under 

observationsperioden och personalen gavs heller inte några instruktioner i att erbjuda val.   

     I slutet av observationsveckan  introducerades projektet till personal och vårdnadshavare. 

Interventionen beskrevs innehålla generell kommunikationsträning för deltagarna. Ingen specifik 

beskrivning av träning av val informerades då detta skulle kunna påverka mätsessionerna 

framöver. Introduktionen gjordes med hjälp av tolk för att undvika missförstånd. 

Informationsbrev till barnens vårdnadshavare (se bilaga 1) tolkades muntligt till swahili från 

engelska. Samtyckesformulär erhölls från vårdnadshavare och personal efter muntlig tolkning till 

swahili (se bilaga 2).   

 

4.3.4 Baslinjen 

Baslinjen (A1) sattes vid tre mätsessioner av tidsmässiga skäl och enligt tidigare konventioner 

(Kennedy, 2005). Föremål och bilder fanns tillgängligt i rummet. Som val räknades när barnet 

sträckte sig mot, rörde vid eller tittade på ett av föremålen. Detta förutsatte att personalen gav 

barnet val i aktiviteterna (se 4.3.1 Insamling av data). Efter varje val gavs barnet direkt respons i 

form av det valda föremålet/aktiviteten. Då inget val gjordes av barnet, valde personalen aktivitet.  

    

4.3.5 Intervention: Föremål 

Ett första utbildningstillfälle hölls för personalen på centret om kommunikation på presymbolisk 

nivå samt hur man kan erbjuda val med föremål. Utbildningen varade i 40 minuter. Testledarna 

berättade på engelska om hur man kan skapa kommunikativa tillfällen i vardagen och stimulera 

användning av presymboliska kommunikationssätt (så som gester och ansiktsuttryck) samt varför 

det är viktigt att erbjuda valmöjligheter i barnens vardagsmiljö. Utbildningen tolkades muntligt till 

swahili av en ur personalen. 

    Träningen med deltagarna under B1 skedde under ca 30 minuter, två dagar i veckan i tre 

veckor. Att erbjuda två konkreta val är ett första steg när man introducerar val hos barn med 

funktionshinder (Beukleman & Mirenda 2005).  Deltagarna uppmuntrades att göra val med 

föremål som var kopplade till olika aktiviteter (se tabell 3). Personalen erbjöd barnen två 

valmöjligheter genom att hålla upp två föremål ca 40 cm framför barnet och ställa en fråga 

(exempelvis ”vad vill du göra, blåsa såpbubblor eller blåsa ballong?”). Majoriteten av 

träningstillfällena skedde mellan personal och barn på swahili med en av testledarna sittandes 
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bredvid. Målet var att personalen skulle göra så mycket av jobbet som möjligt men att testledarna 

hela tiden finns till hands och kunde guida och svara på frågor. Tolk fanns tillhands vid  alla 

träningstillfällen. Personalen fick återkoppling och möjlighet att ställa frågor efter 

träningsstunden.  Vissa motoriska övningar som syftade till att förbättra barnets förmåga att göra 

val ingick även i interventionen. Deltagarna fick sträcka sig efter leksaker som hade lagts en bit 

ifrån, följa ett föremål med blicken och trycka på knappar med fingret, handen eller handleden.   

  

4.3.6 Intervention: Bilder  

Intervention med bilder syftade till att introducera deltagarna till bildkommunikation. B2 inleddes 

med en andra utbildning för personalen på 40 minuter om kommunikation på symbolisk nivå där 

fokus låg på kommunikation med bilder. Testledarna pratade om hur man kan introducera 

bildkommunikation genom att använda bildstöd till föremålen och således underlätta för 

förståelsen. På utbildningen togs även upp hur man kan ge barnet valmöjligheter med två bilder 

som representerar olika aktiviteter. Personalen uppmuntrades att fortsätta använda föremål i 

träningsaktiviteterna med barnen men att samtidigt börja använda bilder tillsammans med 

föremålen.  

     Vid fyra tillfällen tränades barnen att göra val med bilder. Här användes till en början 

föremålen tillsammans med en tillhörande bild för att barnen skulle koppla bild till 

föremål/aktivitet (bildstöd för förståelse) (Beukleman & Mirenda, 2005). Den sista veckan i B2 

tränades deltagarna att göra val med två bilder (”vill du rita eller spela musik?”). Bilderna som 

användes var ca 10x7 cm och tillverkade av en lokal konstnär föreställande olika föremål och 

aktiviteter samt några få känslouttryck samt väderlek och ansiktsuttryck (se bilaga 4). Till skillnad 

från B1 användes inte lika många bilder som föremål eftersom bilder är mer komplexa och kan 

vara svårare att lära sig (Ferm & Thunberg, i Hartelius et al. 2008). 

 

Tabell 3. Träningsaktiviteter under interventionen.  

 

Lekaktivitet Exempelfrågor till 
barnet 

      Föremål (B1) Bilder (B2) 

-Lek med 
fingerdockor/nallar 
 

Vilken vill du vara?   Fingerdockor/nallar/dockor Lek med dockor och 
nallar 

-Måla/rita Ska bollen vara blå 
eller röd? 
 

Kritor, färgpennor, penslar Måla 

-Blåslek Ska vi blåsa 
såpbubblor eller 
ballong?    

Såpbubblor och ballonger såpbubblor/ballonger, 
ballong som 
pyser/flyger iväg 
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-Taktil stimulans Vilken vill du känna 

på? 
 

Tyger, silkespapper, sand, 
stenar, vibration 

Taktil stimulans 

-Musiklek Vill du spela trumma 
eller synth?  
 

Instrument, cd-spelare Musiklek 

Saga/Bilderbok Vilken ska vi läsa?   Sagoböcker, gosedjur, 
leksaker, matsymboler 

Läsa saga 

Matsituation Vill du dricka juice 
eller vatten. 
 
  

Koppar, skedar, juice, vatten Juice, vatten  

Humör 
 
 
 
 
Väder  

Är du glad eller inte 
glad? Trött eller 
ledsen?  
 
 
Är det sol eller regn 
idag? 
 

 Känslogubbar 
 
 
 
 
Olika väderlek 

 

 

4.3.7 Kontrollperiod och uppföljning  

Kontrollperioden (A2) gjordes genom att en personal från ett annat center i Kilimanjaroregionen, 

fick göra de åtta aktiviteterna med barnet under samma förutsättningar som personalen fick 

under baslinjen. Syftet med kontrollfasen var att få ett generaliseringsmått på antal val deltagarna 

gjorde genom att ta in en utomstående person som inte varit med under interventionen 

(Kennedy, 2005).  Den nya personen hade inte deltagit i utbildningarna eller handledningen och 

hade inte på förhand fått information om projektet. 

   Under sista veckan gjordes två mätsessioner i uppföljningen (U) där personalen som varit med 

under interventionen, instruerades att göra de åtta aktiviteter med barnen på samma sätt som 

tidigare. 

4.4 Etiska överväganden 

Informationsbreven författades på enkel engelska för att de skulle vara lättlästa och så enkla att 

översätta till swahili som möjligt. Tolk hade förberetts utifall någon av de berörda personerna var 

analfabet. Samtycke erhölls skriftligt från personalen på centret samt från barnens vårdnadshavare 

(se bilaga 2). För att säkra anonymiteten användes inte barnens verkliga namn i studien. Allt 

material som användes under projektet lämnades på centret efter det att testledarna åkt hem. 

Centret kommer även få en sammanfattning av studien på engelska då den färdigställts. 
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Videoinspelningar kommer att sparas under säkra förhållanden på Institutitionen för Klinisk och 

Experimentell medicin vid Linköpings universitet. 

 

5. Resultat 

I resultatet presenteras en sammanfattning av deltagarnas förmågor och kommunikativa nivå 

enligt The Communication Matrix. På de sätt respektive deltagare gjorde val på beskrivs även här. 

Vidare tar resultatet upp antal val deltagarna gjorde med föremål respektive bilder liksom hur 

många val som erbjöds av personalen. Slutligen presenteras kvalitativa observationer hos 

deltagarna och personalen. 

  

5.1 Deltagarnas förmågor 

Under första veckan observerade testledarna centret under den så kallade observationsperioden. 

Vad som kunde observeras här var att  interaktionstillfällena mellan personalen och deltagarna 

var få och att kommunikationen mellan barnen och personalen var mycket begränsad. 

Personalens dagliga rutiner handlade mer om att omhänderta barnen och göra praktiska sysslor 

som att laga mat, mata barnen, byta blöja och lägga om sår. Bedömning av deltagarnas förmåga 

att kommunicera gjordes utifrån de få tillfällen som kommunikation uppstod samt under 

interaktion med testledarna och deltagarna.  

5.1.1 Babu 

Babu är under observationsperioden på kommunikationsnivå III ”okonventionell 

kommuniation” enligt The Communication Matrix. Han kan protestera och avfärda något genom 

att vända bort huvudet eller skjuta ifrån ett föremål med båda händerna. Han kallar på 

uppmärksamhet genom att skrika och gråta och visar tillit genom att vilja bli upplyft i famnen. I 

slutet av interventionen använder han mer konventionella uttryck på nästa kommunikationsnivå, 

nivå IV. Han gör val genom att peka på eller ta föremålet med båda händerna eller i några få fall 

endast titta på föremålet. Han tittar även ibland mellan föremålet  och personen framför. 

Gällande val med bilder tittar han på båda bilderna först och lägger sedan hela handen på den 

bild han väljer. Efter interventionen visar han tillgivenhet genom mer konventionella uttryck som 

att pussa och krama, exempelvis på mjukdjur. Han kallar på uppmärksamhet genom att jollra och 

säga ”mamma” eller ”pappa” och titta på personerna i rummet. Han uttrycker att han vill ha mer 

av ett föremål eller en handling genom att le och titta på personen framför.  
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5.1.2 Senedi 

Senedi är liksom Babu på kommunikationsnivå III under observationsperioden. Han protesterar 

genom att vända bort huvudet och göra en grimage. Han visar tillit genom att le och titta på en 

person och kallar på uppmärksamhet genom att ljuda och skratta. Efter interventionen gör han 

majoriteten av sina val genom att titta på föremålet och ibland ljuda (”a”). Detta gäller både bilder 

och föremål. Vid några tillfällen lyfter han höger handled och rör vid det valda föremålet, vilket 

räknas som ett konventionellt uttryck på nivå VI enligt The Communication Matrix. Ett val 

räknades inte hos Senedi då han föreföll titta lika mycket på båda föremålen/bilderna eller tittade 

bort. För övriga kommunikativa uttryck, inklusive uttryck av att vilja mer av en aktivitet, gjordes 

på nivå III. 

5.2 Val med föremål 

Figur 3 och 4 visar antal val som deltagarna gjorde med föremål under baslinjen (A1), 

intervention med föremål (B1), intervention med bilder (B2) samt under kontrollfasen (A2) och 

uppföljningen (U).  

 

 

                   A1                             B1                              B2                   A2               U                                                                                              

 

 
Figur 3.  Antal val gjorda med föremål i respektive mätsession. Linje avser antal gjorda val av Babu. Stapel avser 
antal erbjudna val av personalen. I mätsession 11 hade Babu feber. 
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                                         A1                           B1                             B2                   A2              U                                                                                             

 
 
Figur 4. Antal val gjorda med föremål i respektive mätsession. Linje avser antal gjorda val av Senedi. Stapel 
avser antal erbjudna val av personalen. Under session 9 gjordes ingen mätning då Senedi var frånvarande.  

 

 
Under baslinjen gav personalen ett val till deltagarna under alla tre mätningar i kategorin lek med 

handdockor/nallar. Personalen höll upp två nallar framför deltagarna och frågade vilken de ville 

leka med. Under alla tre sessioner valde både Babu och Senedi vilken av nallarna de ville ha.  

   Efter att den första utbildningen om föremål hållits för personalen i B1, gjordes en mätning 

(mätsession 4). Utbildningen innehöll en introduktion om AKK, presymbolisk kommunikation 

och hur man kan låta barnen välja mellan två föremål i olika aktiviteter under dagen. Ingen 

träning hade skett med barnen då mätsession 4 utfördes. Babu gjorde här fyra val medan Senedi 

gjorde två val. Inget val kunde urskiljas för Senedi i kategorin dryck då han tittade lika mycket på 

båda kopparna. Deltagarna fick som synes olika många valmöjligheter, Babu gavs val i fyra av 

aktiviteterna och Senedi i endast tre av aktiviteterna. Om man tittar vidare i B1 ser man att Senedi 

fram till mätsession 8 gradvis ges fler val av personalen och att han också gör fler val. De 

kategorier han inte gör ett val i under den åttonde mätningen involverar val av färg (välja färg på 

penna och välja färg på ballong). Antal val Babu gör under B1 är till stor del beroende av hur 

många val som ges av personalen. Mätsession 7, där resultatet går ner, gjordes senare på dagen 

med mer folk än vanligt som befann sig samtidigt i rummet. 

    Den andra interventionsfasen (B2) inleddes med en utbildning för personalen om 

bildkommunikation. Personalen uppmuntrades att fortsätta använda föremål i 

träningsaktiviteterna med barnen och att samtidigt använda bilder tillsammans med föremålen. 
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Vad som kunde observeras under B2 var att båda deltagarna fick välja mellan två föremål i åtta 

aktiviteter i alla mätsessioner, till skillnad från i B1. Babu gör val i alla aktiviteter med undantag 

från session 11 då han hade feber och endast gjorde fem val. Senedi gör kontinuerligt fler val 

fram till sista mätningen under B2. De aktiviteter han inte gör val i är i då han skulle välja färg i 

aktiviteten måla/rita eller välja mellan linser och sand i taktil stimulans. Han gör sina val tydligare 

i några av aktiviteterna i B2 genom att, förutom att titta på föremålet, gapa och ljuda när 

personalen frågar om det var den han menade. I session 7 gör han sitt val genom att titta och 

peka med höger handled på det prefererade föremålet, som var en dvd-spelare.  

    Kontrollfasen gjordes under två mätsessioner av en person som arbetade på ett annat center 

för barn med funktionshinder i samma region. Den nya personen hade ingen tidigare information 

om studien eller deltagit i personalutbildningarna. Under mätsessionerna erbjöds deltagarna inga 

valmöjligheter i någon av aktiviteterna, varför de heller inte kunde göra val. 

    Under uppföljningen, som utfördes med personalen på centret, gjorde deltagarna val i alla 

aktiviteter som erbjöds efter det att testledarna varit frånvarande från centret i två veckor. Enda 

undantaget var i mätsession 16 då Babu inte erbjöds val i kategorin blåslek. Personalen valde själv 

att de skulle blåsa såpbubblor. 

5.3 Val med bilder 

Figur 5 och 6 visar hur många val som gjordes med bilder respektive hur många val som erbjöds 

med bilder. Bildstöd för förståelse illustreras även och avser då personalen använde en bild i 

aktiviteterna för att deltagarna skulle lära sig att koppla bild med föremål/aktivitet, till skillnad 

från i val då två bilder användes.  
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                                   A1                               B1                                 B2                     A2           U                                                                                             

 

Figur 5. Val med bilder och användning av bildstöd för förståelse. Figuren illustrerar hur många val Babu gjorde 
med bilder. Linje avser gjorda val. Mörk stapel avser erbjudna val. Ljus stapel avser bildstöd för förståelse i 
aktiviteterna.  

               

                 A1                            B1                                 B2                   A2                U                                 

 

Figur 6. Val med bilder och användning av bildstöd för förståelse. Figuren illustrerar hur många val Senedi 
gjorde med bilder. Linje avser gjorda val. Mörk stapel avser erbjudna val. Ljus stapel avser bildstöd för förståelse i 
aktiviteterna. 
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Under baslinjen och intervention med föremål (B1) användes inga bilder i någon av aktiviteterna. 

Bilderna fanns hela tiden tillgängligt i rummet men introducerades inte av testledarna förrän i B2. 

Under första mätningen i intervention med bilder (B2), mätsession 10, använde personalen 

bildstöd för förståelse i alla aktiviteterna. Personalen visade upp en bild för en av deltagarna som 

föreställde en aktivitet (exempelvis piano som symboliserar musiklek), sa ”nu ska vi leka med 

musik” och gav därefter deltagaren möjlighet att välja mellan att lyssna på cd-skiva eller spela 

marackas genom att hålla upp föremålen som tidigare. Bildstöd för förståelse användes på detta 

sätt i alla mätsessioner i B2 med båda deltagarna. Innan mätsession 12 uppmuntrades personalen 

genom handledning att erbjuda val med två bilder i aktiviteterna (val med bilder). I session 12 

gavs Babu val med bilder i tre av aktiviteterna. Han gjorde val i två av dem (”vill du blåsa 

såpbubblor eller ballong?”, ”vill du blåsa ballong eller spela musik?”). Senedi fick inga val med 

bilder i denna mätsession. Personalen fortsatte dock använda bildstöd och ge val med föremål. I 

mätsession 13 gavs Senedi åtta valmöjligheter med bilder. Han gjorde sex val utav dessa. Babu 

gjorde åtta val av åtta möjliga i denna mätsession. I kontrollen (A2) gavs inga valmöjligheter med 

bilder med någon av deltagarna. Personen som utförde kontrollen och som inte hade varit med 

under interventionen, använde heller inga bilder som stöd för förståelsen.  

    I den första mätningen i uppföljningen, mätsession 16, fick deltagarna välja mellan två bilder 

en gång (vill du spela musik eller blåsa såpbubblor?) . I resten av aktiviteterna användes endast 

bildstöd och val med föremål. Slutligen gjorde Babu i mätsession 17 val med bilder i alla åtta 

aktiviteterna. Senedi gjorde val med bilder i sex av totalt sju erbjudna val.  

 

5.4 Kvalitativa observationer 

Deltagarna 

Fältanteckningar gjordes utifrån observationer på centret under studiens gång med anledning att 

dokumentera kvalitativa skillnader över beteendet hos deltagare och personal. Dessa visar att 

deltagarna uttryckte att de ville göra mer av en aktivitet eller ha mer av ett föremål i högre 

utsträckning i slutet av interventionen än i början. Babu uttryckte ”mer” fyra gånger i mätsession 

13, genom att sträcka ut armarna efter föremål som hade tagits undan och/eller le och titta på 

personalen. Detta kan jämföras med mätsession 4 då han inte gjorde några mer-val. Senedi 

uttryckte ”mer” fem gånger i mätsession 13. Vid ett tillfälle stängde personalen av en cd-spelare 

med musik och frågade om Senedi ville lyssna mer. Då tittade han på pesonalen, log, gapade och 

sa ”a”. I mätsession 4 visade han att han ville göra mer endast en gång, då han i taktil stimulans 

lyfte upp handleden och tryckte på en knapp som satte igång en vibrerande discolampa efter den 

stängts av. Övriga observationer hos deltagarna var att de föreföll ha mer energi och vara gladare 
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i slutet av interventionen och skrattade och log oftare. De deltog mer aktivt i aktiviteterna och 

föreföll göra valen snabbare än tidigare. Babu jollrade i betydligt högre utsräckning i slutet av 

interventionen än under observationsveckan och sa ”mamma”, ”pappa” och ”syster” oftare. Han 

föreföll även starkare i kroppen och var mer aktiv med armar, ben och rygg. Senedi gjorde något 

fler vokala ljud i slutet av interventionen. Interaktionen mellan barnen och personalen ökade 

under mätsessionerna liksom utanför mätsessionerna.     

 

Personalen 

Kvalitativa framsteg observerats i personalens sätt att erbjuda deltagarna val. I mätsession 6 höll 

personalen föremålen nära varandra och korsade händerna efter en stund, till skillnad från i 

mätsession 16 då de höll valen stilla och längre ifrån varandra. De väntade även längre på svar, 

särskilt från Senedi. De lät deltagarna vara mer delaktiga i aktiviteterna i slutet av interventionen, 

till skillnad från i början då personalen utförde aktiviteterna själva. De väntade även på att 

deltagarna skulle uttrycka att de vill göra mer eller igen, till exempel genom att vänta med att sätta 

igång en leksak som tidigare hade rört på sig och fråga ”vill du göra igen?” och invänta svar. 

Vidare använde personalen fler bilder utanför mätsessionerna efter att intervention med bilder 

(B2) inletts. Efter utbildningen om bildkommunikation (innan mätsession 10) fick fyra barn på 

centret (inklusive deltagarna) välja mellan en bild på en glad pojke eller en sur/ledsen pojke på 

morgonen vid flera tillfällen, för att tala om vilket humör de var på. En pojke fick flera gånger 

välja om han ville sitta upp eller ligga ner via bilder och en flicka fick välja vilket väder det var ute. 

Deltagarna samt övriga barn (dock ej alla) fick även välja mellan två föremål i flera av de 

aktiviteter som genomfördes på centret utanför mätsessionerna i slutet av interventionen. 

Generellt observerades att personalen interagerade mer med alla barnen på centret i slutet av 

interventionen.      

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I studien undersöktes om deltagarna gjorde fler val efter kommunikationsträning med föremål 

och bilder. Författaren undersökte även om man kunde se några kvalitativa skillnader hos 

deltagarna och personalen under och efter inteventionen. Tidigare studier har visat att personer 

med funktionshinder kan lära sig att göra val med både föremål och bilder (Lancioni et al., 1996; 

Parsons et al. 1993) och att antal valmöjligheter som ges från omgivningen ökar efter intervention 

(Reid & Parsons, 1991). Liknande resultat illustreras i denna uppsats.   
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6.1.1 Föremål 

Deltagarna ökade sin förmåga att göra val med föremål, där antal gjorda val steg från baslinjen till 

slutet av interventionen. Uppföljningen visar att barnen fortsatte göra val även efter en 

interventionspaus på totalt tre veckor, vilket pekar på att förmågan att göra val med föremål 

kvarstår förutsatt att de erbjuds val. Baslinjen liksom kontrollen visar att val inte prioriterades om 

personalen inte uppmuntras till detta genom utbildning och handledning, både gällande bilder 

och föremål. Lancioni et al. (1996) menar att ökade valmöjligheter i vardagen kan bidra till ökad 

livskvalité hos personer med funktionshinder. Senedi och Babu föreföll vara gladare och ha mer 

energi i slutet av interventionen jämfört med observationsperioden, vilket tyder på att deras 

välbefinnande ökat.  

    För att AKK ska bli intresseväckande och attraktivt för barn behövs att den integreras i roliga 

lekar och aktiviteter där stor vikt läggs vid interaktion med andra (Light & Drager, 2007). Ur ett 

ICF-perspektiv kan man beskriva faktorer i omgivningen som påverkar interaktionen positivt 

eller negativt, liksom i vilka aktiviteter interaktion uppstår (Ibragimova et al. 2007). De aktiviteter 

där interaktion mellan deltagarna och personalen fungerade bäst var i musikaktiviteten och lek 

med ballong och såpbubblor. Dessa inkluderade ljud och rörelse och var aktiviteter som 

deltagarna själva kunde delta i genom att trycka på en knapp eller blåsa, varför de kan ha upplevts 

som roligare. Senedi, som var 13 år, gjorde inte val lika ofta med färger eller i aktiviteter med 

dockor/nallar. Detta kan ha berott på att dessa inte var intresseväckande eller motiverande för 

honom att välja. Andra aspekter som kan ha påverkat resultatet, både hos Senedi och hos Babu, 

var deras dagliga form. Den språkliga barriären påverkade även interventionen på så sätt att 

träningen skedde via personalen, vilket kan ha lett till missuppfattningar i träningssituationen. 

 

6.1.2 Bilder 

Vid intervention med val bör man börja med föremål och sedan gå över på bilder (Beukelman & 

Mirenda, 2005). På grund av tidsbrist tränades val med bilder inte lika länge jämfört med val med 

föremål. Mätsessionerna i B2 var även färre, vilket gör det svårare att tolka resultatet. Det fanns 

dock en prioritering av val med föremål och att deltagarna skulle lära sig detta i första hand, 

varför denna fas fick mer utrymme. Val med föremål gjordes dessutom genom hela 

interventionen, även under intervention med bilder. Detta visar att personalen fortsätter erbjuda 

val med föremål och att deltagarna svarar på detta, trotts att en ny interventionsfas inletts. Något 

som heller inte ska glömmas är att bildstöd för förståelse användes konsekvent i alla aktiviteter i 

B2. 



 

25 

 

    Om man jämför intervention med föremål med intervention med bilder förefaller bilder vara 

svårare att interagera i aktiviteterna. Senedi får till exempel inga erbjudna val med bilder i de tre 

första mätsessionerna i B2 och Babu endast tre erbjudna val. Val med föremål fortsatte dock att 

erbjudas i hög utsträckning. I den första mätsessionen i uppföljningen (mätsession 16) gavs vidare 

endast ett val med bilder till deltagarna, även om åtta val med bilder hade getts innan. Detta kan 

bero på att testledarna var borta från centret under två veckor och att det blivit en paus i 

interventionen. Att resultatet blev så bra i mätsession 13 (8/8 resp 7/8 gjorda val) kan bero på att 

ett logopedseminarium hade genomförts dagen innan och där en logoped från Australien berömt 

personalen på centret för att de använde bildkommunikation. En sjukgymnast var även med vid 

denna mätsession, vilket kan ha fungerat uppmuntrande för personalen att ge deltagarna många 

val med bilder. Resultatet pekar på att deltagarna förstod att göra val med bilder förhållandevis 

snabbt, vilket stödjs i forskning som visat att bildsymboler varit framgångsrika hos barn med 

cerebral pares (Goossens‟, 1989). Deltagarnas förståelse av bildsymbolernas egentliga betydelse 

kan dock diskuteras eftersom dessa kräver större visuell uppmärksamhet och högre visuell 

förmåga än föremål (Ferm & Thunberg, i Hartelius et al. 2008).  

 

6.1.3 Omgivningsfaktorer 

ICF betonar inte bara individens förmågor och begränsningar utan även vikten av attityder och 

förmågor hos personer i omgivningen som främjar individens deltagande (Ibragimova et al. 

2007). Interventionen grundade sig ur ett ICF-perspektiv då den riktade sig åt både barnen och 

omgivningen. Barnens förmåga att delta i beslut om olika aktiviteter tränades, liksom stimulering 

av kroppsliga funktioner för att kunna göra val. Barnens omgivning tränades genom utbildning 

på totalt 80 minuter och handledning. I de kvalitativa observationerna visas att Babu och Senedi 

medverkade i aktiviteterna i högre utsräckning och att interaktionerna med deras samtalspartners 

ökade. Detta pekar på att omgivningen, det vill säga personalen, lärde sig att främja barnens 

deltagande och att interventionen delvis uppnått målet om att ” med AKK… möjliggöra effektivt 

deltagande för individen i varierande interaktioner” (Beukelman & Mirenda, 2005, s. 8, 

författarens översättning). Något som kan understrykas här är att en relativt liten 

interventionsinsats krävdes för att personalens förmågor skulle öka. Resultatet visar också hur 

svårt det är att särskilja på vad som är omgivningens förmågor och vad som är barnens förmågor 

eftersom dessa samverkar (Socialstyrelsen, 2003). 

     Något som kan problematiseras är just om det är själva förmågan att göra val som blivit bättre 

hos barnen eller om värdena höjts på grund av att personalen gav fler valmöjligheter. Ett exempel 

på detta är Babu som gjorde lika många val med föremål som erbjöds av personalen i 14 av 17 
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mätsessioner. Här kan man ställa sig frågan om det snarare är personalens förmåga att ge val som 

har ökat än barnens förmåga att göra val. Som framgår av de kvalitativa observationerna gjorde 

personalen valen tydligare, förutom att antal erbjudna val ökade. Hur hade resultatet sett ut om 

val gavs i alla åtta aktiviteter från början?  Det är dock viktigt att komma ihåg att valen som 

mättes gjordes i barnets aktuella miljö och att man inte kan bortse från betydelsen av personalen i 

utveckling och intervention med AKK (Kent-Walsh & McNaughton, 2005; Murphy, 2004). 

Higginbotham et al. (2007) beskriver att en individs tillgång till AKK delvis beror på 

kommunikationspartnerns förmåga att interagera och använda hjälpmedlet. Blackstone et al. 

(2007) tar vidare upp att kvalitén och kvantiteten av det stöd ett barn får under kommunikativa 

interaktioner har betydelse för den språkliga och kognitiva utvecklingen. Deltagarna har således 

haft goda möjligheter att utvecklas, både vad gäller förmågan att göra val liksom andra språkliga 

förmågor, då personalen blev duktigare på att använda alternativa kommunikationssätt i form av 

föremål och bilder. Att Babu jollrade i högre utsträckning och använde fler ord i slutet av 

interventionen, kan tyda på en utveckling av språkförmågan.  

    Hetzroni & Harris (1996) menar att det är viktigt att de som jobbar kring AKK-användaren är 

medvetna om sin egen kulturella tillhörighet och att de värderingar man har, exempelvis inom en 

profession, inte alltid stämmer överens med andra kulturers prioriteringar. Under 

observationsperioden var det tydligt att sjukgymnastik och omvårdnad var prioriterade områden 

på centret och att kommunikativa interaktioner med barnen inte fick utrymme. Enligt personalen 

berodde dock inte detta på att kommunikation var lågprioriterat utan på bristande kunskap om 

hur man tränar kommunikation.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Under mätsessionerna antecknade båda testledarna antalet gjorda val var för sig, vilka sedan 

jämfördes. Det var således testledarna som bedömde om ett val gjorts och hänsyn togs inte till 

personalens uppfatning om antal gjorda val. Testledarna var överens om resultatet i 90% av 

mätsessionerna. Vid några tillfällen användes filmerna i efterhand för att bedöma om ett val 

gjorts, oftast i Senedis mätningar. Senedi gjorde majoriteten av sina val genom att titta på 

föremålet eller bilden, vilket gjorde det svårare att avgöra när val gjorts, jämfört med Babu som 

markerade tydligare val. En mer omfattande interbedömarreliabilitet med en utomstående person 

skulle kanske ha lett till att bedömningen blivit mer korrekt, speciellt i Senedis fall. Vad som även 

kunde ha tydliggjorts är gränsen mellan ett val och ett icke-val. En idé hade kunnat vara att 

använda ett tidur och sätta en exakt tidsgräns för när ett val inte gjorts, till skillnad från i studien 

där tiden uppmättes i efterhand på de aktiviteter där ett val inte bedömts. Om ett val gjordes 
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intentionellt kan diskuteras. Valet kan exempelvis ha gjorts för att föremålet/bilden fanns på en 

speciell sida av barnet eller för att den hade starkare färg eller var mer utmärkande i storlek och 

form. Babu valde ibland det val som fanns till höger om honom upprepade gånger efter varandra, 

eventuellt för att han var starkare i höger sida av kroppen.  I många fall kunde man dock bedöma 

att ett val var intentionellt och prefererat genom att deltagarna skrattade och ljudade under den 

valda aktiviteten. Deltagarna valde dessutom nästan uteslutande det al.ternativet de tyckte bäst 

om, då valen bestod av något testledarna på förhand visste att de inte gillade samt något de 

prefererade.  

    För att nya och mer komplexa beteenden ska utvecklas hos barn på tidig kommunikativ nivå 

behövs att barnet får möjlighet att använda presymbolisk kommunikation med omgivningen 

(Westlake & Kaiser, 1991). Genom intervention på presymbolisk nivå bygger man även en grund 

för individen att i framtiden använda symboler i kommunikationen (Beukelman & Mirenda, 

2005). Utbildningstillfällena för personalen innehöll presymbolisk och symbolisk kommunikation. 

Ett problem i benämningen var dock att huvudfokus i utbildning 1 var kommunikation med 

föremål, vilket Beukelman och Mirenda klassificerar som en form av symbolkommunition med 

föremål. Granlund & Olsson (1999) definierar symbolisk kommunikation som användning av 

bilder, teckenspråk och skrivet språk och där föremål inte ingår. Föremål verkar därför kunna 

höra både till presymbolisk och symbolisk kommunikation, beroende på hur de används i 

interventionen. I föreliggande studie fungerade föremål som en övergång mellan dessa faser, och 

användes som en inkörsport till bildkommunikation. Blickpekning är vidare ett 

kommunikationssätt som i studien användes vid symbolkommunikation, men som även kan 

definieras som ett presymboliskt kommunikationssätt (Iacono et al. 1998). Väderlek och 

känslouttryck fanns även med som en del i bildinterventionen. Dessa kan diskuteras om de 

markerar och tränar val på samma sätt som övriga aktiviteter. De kändes trots detta relevanta att 

ha med eftersom de stärkte det kommunikativa fokuset i interventionen och ökade antalet 

interaktionstillfällen mellan barnen och personalen. Utbildningarna skedde vidare på engelska och 

översattes till swahili av en ur personalen. Viktig information kan på så sätt ha lämnats ute om det 

skedde en språkförbistring. 

     Andra aspekter i metodutförandet som kan ha påverkat resultatet är det faktum att 

interventionen och mätsessionerna skedde i ett litet rum med andra barn närvarande och ibland 

även bland okända människor som kom och besökte centret. Filmkameran var även ett 

störmoment vid vissa mätsessioner, liksom att testledarna satt och observerade. Detta kan ha 

påverkat både deltagarnas och personalens koncentration och stress att prestera kan uppstått.   
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      För att stärka omgivningsfaktorerna i interventionen hade insatserna även kunnat riktats till 

barnens föräldrar och i deras hem. Den kulturella barriären var dock för stor för att ett samarbete 

med föräldrarna skulle vara möjlig, i alla fall inom den tid projektet sträckte sig. Stor arbetsbörda i 

hemmet, fattigdom och språkskillnader var några av de faktorer som skulle försvåra samarbetet. 

Många av föräldrarnas attityder mot barn med medfödda funktionsnedsättningar skilde sig även 

från de testledarna var vana vid. Skam- och skuldkänslor var vanligt, vilket även bekräftas i 

tidigare forkning i Tanzania (Howard, 1992; Marwick, 2010). Istället var det därför extra viktigt 

att ett bra samarbete med personalen på centret fungerade under hela studiens gång.    

     

6.3 Slutsats  

Resultaten av den här studien visade att Babu och Senedi gjorde mera val med föremål och bilder 

efter intervention. Uppföljningen visar att deltagarna fortsatte göra val även efter en 

interventionspaus. Utbildning och handledning för personalen var en förutsättning för att val 

skulle erbjudas och ledde till att antal erbjudna val ökade. Även om deltagarnas resultat speglas av 

personalens förmåga att erbjuda val, visade de kvalitativa observationerna att andra kroppsliga 

och språkliga förmågor, liksom välbefinnandet, föreföll öka hos deltagarna efter interventionen. 

Interaktionen mellan barnen och personalen ökade vidare under och utanför mätsessionerna och 

barnen var mer aktivt deltagande i aktiviteterna. Studien visar slutligen att 

kommunikationsträning med föremål och bilder var möjlig att genomföra på centret och hade 

effekt på både deltagarna och personalen, trotts kulturella skillnader och språkliga barriärer.   

 

6.4 Vidare studier  

 I framtiden vore det intressant att göra en uppföljning av föreliggande studie för att se om 

förmågan att göra val kvarstår och i vilken utsträckning val fortsätter att erbjudas av personerna i 

omgivningen. Det vore även relevant att göra om samma studie men med en längre 

bildintervention för att se om val med bilder fungerar lika bra som val med föremål. Slutligen 

skulle det behövas vidare forskning deltagare med komplexa kommunikationsnedsättningar för 

att komma närmare en gemensam benämning för när dessa gör val.   
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Bilaga 1  
 

Dear Sir/Madame 

 

 

We are two students from Sweden who study to become speech therapists. We’re going to run 

a project on the KKKT centre during 11 weeks starting in January. This project is a part of our 

examination work. We will practice communication within different play activities with the 

children and inform and guide those who work at the center about alternative communication 

ways. We’re also going to make two group interviews with the staff. We hope that the project 

can develop some of the children’s communication abilities and give an insight about how to 

stimulate communication. We’re also looking forward to learn more about Tanzania and your 

culture.  

   We will take photos and record the training sessions during the project. This material will 

only be used by us and will not be used on commercial purpose. Shaeli Urassa will also be 

able to see the records if we need help with the translation. The children’s names will not be 

used when we report the results in an essay. All material will be safely stored at departments 

at Linköping University and Karolinska Institute and may be used in future research. 

Participation in the study is completely voluntary and you or the children are able to stop the 

participation whenever you/they want.  

 If you have any questions about the study, don’t hesitate to contact us. After we’ve gone back 

to Sweden we’ll also be available on e-mail to answer questions after the project. The KKKT 

centre will get an English summary of the study in June.  

We’re looking forward to get to know you!  

 

 

 

Best regards,  

 

Anna and Emilia  

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Responsible for the project: 

Speech therapy student Anna Eklöf, Karolinska Institute, Sweden. 

E-mail:  ……………………. 
Speech therapy student Emilia Asplund, Linköping University, Sweden. 

 E-mail: ……………….., tel: …………………. 
Tutors 
Janna Ferreira, Lektor, Leg Speech therapist, Linköping Universty.  
Anette Lohmander, Professor, Leg Speech therapist, Karolinska Institute  
Contact person 
Shaeli Urassa, tel: ………………… 
 

mailto:lg07nek@student.ki.se
mailto:emias339@student.liu.se
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Bilaga 2 

 

 

Consent form 
 

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

been informed about  

- The purpose of the study 

- How the study is conducted 

- Management of recordings and photos 

- Management of data and privacy 

- Responsible persons for the project 

- Voluntary participation 

 

Please sign and write printed name 

 

Parent/Guardian: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

City and date: 

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

 

The child’s name: 

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

 

Responsible person at the centre: 

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

 

City and date 

………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 
 

 

Instructions: 

Do the activities with the child during 20-40 min. You decide 

what materials will be used and how to do the activity.   

 

Play activity 

1. Paint/draw – kupaka rangi/ kuchora 

2. Tactile/touch 

3. Music/ Muziki 

4. Play with balloons/ Kucheza na mapulizo 

5. Drinks/ Vinywaji 

6. Play with dolls/teddybears/ Kucheza na midoli 

7. Blowing games/ michezo ya kupuliza 

8. Introduce books/ vielelezo kwa vitabu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 

Bilaga 4. Bilder (exempel) 

 

 

 
 
 
 


