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SAMMANFATTNING 
Kommunikation och interaktion är viktigt för att utveckla både språklig och social 

kompetens. Barn som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) får 

dock inte alltid samma möjligheter som talande barn att kommunicera. Speciellt svårt kan 

det vara att interagera och därigenom skapa relationer med jämnåriga. Det övergripande 

syftet med denna studie var att studera samtal mellan jämnåriga, speciellt hur de bygger upp 

och upprätthåller gemensam förståelse i samtal. Studien innefattade två unga pojkar som på 

grund av cerebral pares (CP) saknade talförmåga och därför använde bliss som AKK. De 

filmades under ett samtal med varsin klasskamrat. En samtalsanalytisk metod (conversation 

analysis, CA) användes för att identifiera mönster i interaktionen och analysera deltagarnas 

strategier för att etablera gemensam förståelse. De strategier som användes visade sig vara 

tolkningsförslag, följdfrågor, formuleringar och reparationer. Strategierna användes främst 

vid responspunkter efter blissyttranden, men reparationer förekom även under 

konstruktionen av yttranden. Analysen visade också att förståelsestrategier ibland saknades 

i det ena samtalet vilket då ledde till att samtalet stannade av. De talande tog större delen av 

ansvaret för förståelsearbetet i båda samtalen, men även de blissande pojkarna var 

delaktiga. Sammantaget visade analysen att samtal med AKK kan se mycket olika ut. Vilka 

strategier deltagarna använde sig av för att etablera gemensam förståelse var av stor 

betydelse i båda samtalen. Det krävdes att alla samtalsdeltagare var engagerade i 

förståelsearbetet för att samtalet inte skulle avstanna. 

 

Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bliss, conversation 

analysis (CA),  cerebral pares (CP), förståelsestrategier, gemensam förståelse. 

 

ABSTRACT 
Communication and interaction are important parts in developing both linguistic and social 

skills. Children who uses augmentative and alternative communication (AAC) may not 

always have the same opportunities as talking children to communicate. It can be especially 

difficult to interact and thereby create relationships with peers. The aim of this study was to 

explore conversations between peers, more specifically in which ways they establish and 

maintain common understanding in the conversation. Participants in the study were two 

young boys with cerebral palsy (CP) causing non-intelligible speech, and therefore using 

blissymbolics as their AAC. The boys were videotaped during a conversation with a 

classmate. A Conversation Analysis method (CA) were used to identify patterns in the 

interaction, and to analyze the participants' strategies to establish common understanding. 

Strategies used were suggestions of interpretation, following up-questions, formulations and 

reparations. The strategies were most used in transition-relevance places, but reparations 

could also be found during the creation of blissymbolic utterances. The analysis also found 

that understanding-oriented strategies sometimes were missing in one of the conversations, 

which led to breakdown in the conversation. The talking individuals were responsible for 

establishing common understanding in the major part of both conversations, but the boys 

using blissymbolics did not leave the responsibility entirely to them. In total the analysis 

showed that conversations with AAC can differ in many ways. Which strategies the 

participants used to establish common understanding were of great importance in both 

conversations. Every participant in the conversation were obliged to engage in creating 

common understanding in order to not lead the conversation to a breakdown. 

 

Keywords: Augmentative and alternative communication (AAC), blissymbolics, 

conversation analysis (CA), cerebral palsy (CP), common understanding, understanding-

oriented strategies. 
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1. Introduktion 

För att utvecklas som människa är det viktigt att kommunicera med andra (Bjar & 

Liberg, 2010). Alla människor är dock inte födda med samma förmåga att utveckla tal. 

Anledningarna till detta kan vara många, men oavsett varför kan man oftast få 

möjligheten till ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt (AKK) 

(Beukelman & Mirenda, 2005). Hur bra kommunikationen sedan kommer att fungera 

beror på både AKK-användaren och samtalspartnern, deras erfarenheter och strategier 

(Alm & Newell, 1996). 

Det är viktigt för barn med talsvårigheter att kommunicera med mer kompetenta 

språkanvändare, som föräldrar och assistenter, men det är också viktigt att interagera 

med jämnåriga. Det är i samspel med dem som man lär sig sociala spelregler och det är 

via interaktion man kan få vänner (Lilienfeldt & Alant, 2005). Genom kommunikation 

utvecklas och upprätthålls sociala relationer. En fungerande interaktion skapas genom 

att utgå från en gemensam grund och att anpassa sig efter både samtalspartnern och 

samtalsämnet (Light, 1988). Alla samtal, med eller utan AKK, måste grundas i 

gemensam förståelse och den måste upprätthållas i varje tur genom hela samtalet 

(Müller, 2002; Schegloff, 1992). Hur detta sker i vanliga samtal är beskrivet inom det 

samtalsanalytiska forskningsfältet, men då följer frågan hur man gör i samtal där den 

ena parten använder AKK? 

I studien undersöks två olika samtal mellan två pojkar som använder bliss som 

AKK och deras talande klasskamrater. Samtalen videofilmas, transkriberas och 

analyseras med en samtalsanalytisk metod (conversation analysis, CA). Målet för 

studien är att se hur deltagarna etablerar och upprätthåller den gemensamma förståelsen 

i samtalet. Därför analyseras särskilt strategier som leder till fortsatt utveckling av 

samtalet samt vad som leder till missförstånd och avstannande. 
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2. Bakgrund 

2.1. Kommunikation och interaktion 

Det finns många olika sätt att definiera kommunikation och interaktion på. Inom 

forskningen används dessa termer på olika sätt (Kraat, 1985). Till exempel beskrev 

Heister Trygg et al. (2009) en förenklad modell där parterna i kommunikationen består 

av sändare och mottagare. Sändaren överför ett lingvistiskt kodat budskap till 

mottagaren som tolkar och reagerar på detta. Den ursprungliga sändaren tar emot denna 

reaktion och blir då mottagare, och så vidare. Linell (1991) menade att denna modell har 

flera brister, bland annat att den lägger för stor vikt vid talaren och att dennes yttrande 

ses som ensidigt konstruerat. Därmed underskattas betydelsen av det samarbete som 

sker med andra samtalsdeltagare. 

Linell (1991) förespråkade istället en dialogisk modell, vilket innebär att 

kommunikation ses som en gemensam process, där mening skapas och utvecklas i 

samarbete mellan deltagarna. En lyssnare är inte bara en mottagare, utan även 

”medförfattare” på så sätt att han/hon påverkar talaren genom att bland annat ge verbal 

och icke-verbal feedback samt lyssna och förstå, och därmed skapa mening och 

sammanhang i det som sägs. En lyssnare gör även att talaren utformar sina bidrag efter 

just den personen. Varje bidrag till interaktionen bygger dessutom på det som redan 

sagts och hänt, alltså är alla yttranden i ett samtal kontextberoende och kan inte till fullo 

förstås om de tas ur sitt sammanhang. 

Ett liknande synsätt hade Kraat (1985) som beskrev kommunikation som en 

dynamisk, interaktiv och multimodal process som pågår mellan minst två personer. 

Kraat menade att alla deltagares beteenden fortlöpande påverkar varandra, inte bara 

mellan yttranden utan även under produktionen av dem, via verbala och icke-verbala 

signaler. I Kraats definition av kommunikation inkluderas alla handlingar och beteenden 

som överför mening, medvetet eller omedvetet.  

Denna studie utgår ifrån en syn på kommunikation inspirerad av Linell och Kraat, 

det vill säga att kommunikation är en gemensam process där alla parters yttranden och 

handlingar både påverkar och påverkas av varandra samt av olika kontexter. 

Kommunikationsutvecklingen börjar redan vid födseln, då vuxna från början 

bemöter barnets olika läten och kroppsspråk som något meningsfullt och 

kommunikativt. Detta skapar förutsättningar där barnet kan lära sig kommunicera (Von 

Tetzchner & Martinsen, 2000) samt ger barnet en tillit till sig själv som kommunikatör, 

vilket är en viktig drivkraft för det fortsatta utvecklandet av kommunikativa förmågor 

(Liberg, 2010). Barn lär sig språk och språkanvändning i interaktion med andra (Kraat, 

1985) och vilka språkliga sammanhang de ingår i påverkar hur de senare i livet 

kommunicerar (Bjar & Liberg, 2010). 

Syften med det kommunikativa samspelet beskrev Light (1988) som fyra stycken. 

Det första syftet är att uttrycka behov och önskemål, och fokus ligger då på funktionen 

att få ett önskat föremål eller få en handling utförd. Nästa syfte är att dela information 

med andra, att utbyta tankar, idéer och upplevelser. Det tredje syftet är att uppleva 

social närhet, det vill säga att etablera, upprätthålla och utveckla personliga relationer. 

Det sista syftet är att anpassa sig till sociala konventioner och därigenom utveckla en 

social och kommunikativ kompetens. Bjar och Liberg (2010) menade att 

kommunikation också är viktigt för att utveckla den egna identiteten samt kunskaper om 

världen och kognitiva förmågor. Viktigt för att utveckla dessa kunskaper och förmågor 

är också att ha möjlighet att delta i samtal om annat än det som sker just här och nu. 

Barn formar sin självbild efter vilka kommunikativa situationer de upplever och 
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relationer de ingår i. Brist på erfarenhet av kommunikation med olika människor och i 

olika kontexter kan ge begränsningar av språkförmågan. 

 

2.2. Conversation Analysis 

Det finns olika sätt att studera kommunikation och interaktion. Ett av dessa är en typ av 

samtalsanalys som kallas Conversation Analysis (hädanefter CA). Detta är en kvalitativ  

metod för interaktionsanalys som har sitt ursprung i sociologin. Grundaren var 

sociologen Harvey Sacks som på 60-talet reagerade på att forskning både inom hans 

område sociologin, men även inom lingvistiken, i mångt och mycket utgick ifrån 

forskarens egen intuition. Sacks var intresserad av hur det såg ut i verkligheten och 

inspirerades av en forskningsmetod där man inte konstruerade kategorier i förväg om 

vad man trodde att man borde finna i undersökningar, utan istället skrev ner vad man 

fann för att se om det kunde finnas några mönster i materialet. Sacks gjorde likadant i 

sina studier av samtal, vilket blev grunden till CA (Hutchby & Wooffitt, 1998). 

Inom strikt CA utgår analysen endast från det som går att se i materialet, man ska 

alltså inte ta någon hänsyn till i vilken kontext samtalet utspelar sig, om den inte 

uppmärksammas av deltagarna själva. Man bör inte heller ha några förutfattade 

meningar, inte ställa upp hypoteser i förväg och inte heller använda sig av någon 

specifik språkteori – man ska enbart utgå från vad som sägs och görs i samtalet och vad 

av detta som görs relevant genom deltagarnas responser. Analyser gjorda på detta sätt 

sägs utgå ifrån deltagarnas perspektiv. Utifrån deltagarnas responser på varandras 

bidrag kan man dra slutsatser om vad som sker i samtalet – men man kan inte 

generalisera slutsatser från ett samtal till att gälla alla. De flesta samtalsforskare är dock 

inte så strikta utan kombinerar gärna CA-metodik med andra metoder och teoretiska 

utgångspunkter (Norrby, 2004). 

 

2.2.1. Samtalets uppbyggnad 

Inom CA utgår man ifrån fyra grundläggande antaganden; att all interaktion är 

strukturerad, att alla bidrag till interaktionen är såväl kontextberoende som 

kontextförnyande, att alla detaljer i interaktionen potentiellt är av värde samt att studiet 

av social interaktion bäst sker genom att studera naturlig interaktion. Strukturen i 

interaktionen omfattar allt ifrån den övergripande samtalsstrukturen till hur man ger 

uppbackande minimala responser. För att yttranden ska förstås av samtalspartnern måste 

de på något sätt förhålla sig till vad som tidigare sagts och/eller gjorts, de är alltså 

kontextberoende. När de är yttrade har de påverkat samtalets innehåll och ger alltså en 

ny kontext för nästa tur att förhålla sig till. En kommunikativ handling gör alltså nästa 

relevant. Vad som är relevant vet man inte förrän man ser hur samtalsdeltagarna 

reagerar – därav principen att inga detaljer ska avfärdas som oviktiga (Norrby, 2004). 

Ett samtal består enligt CA av turer som är sekventiellt organiserade – det vill säga 

att de inte följer på varandra som på en lång rad utan att de påverkar och påverkas av 

varandra, kontextberoende och kontextförnyande som förklarats ovan. En tur kan vara 

alltifrån ett enda ord till en lång berättelse. Varje tur är uppbyggd av en eller flera så 

kallade turkonstruktionsenheter, där varje enhet slutar med ett möjligt ställe att byta 

talare på, en så kallad responspunkt (Norrby, 2004). Vid dessa responspunkter kan turen 

bytas eller fortsättas enligt vissa mer eller mindre prefererade principer. I första hand 

vänder sig talaren till en av samtalspartnerna och överlämnar turen direkt. Utses ingen 

efterträdare lämnas turen öppen och kan tas av vem som helst av samtalsdeltagarna, 

inklusive den föregående talaren (Schegloff, 2007). 

När en talare berättar något som de andra samtalsdeltagarna vill lyssna vidare på ger 

de ofta så kallade uppbackningar vid responspunkterna. Det är ljud och ord som till 
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exempel mm, ja och aha, eller icke-verbala responser som nickningar. Dessa syftar inte 

till att ta över turen utan visar att man lyssnar och vill att talaren ska fortsätta. Man är 

dock så van som lyssnare att placera ut dessa småord att man ibland kan göra det även 

om man faktiskt inte riktigt är närvarande i samtalet. Därför kan man inte ta dem som 

ett bevis på lyssnandet och förståelsen (Norrby, 2004). Eriksson (1997) nämner även 

lyssnarevalueringar som korta inpass som ger värderande kommentarer till berättandet, 

till exempel va roligt. Schegloff (2007) skiljer särskilt ut orden åh (eng. oh) och okej 

som särskilda nyhetsmarkörer. Dessa använder lyssnaren dels för att visa att det här var 

något nytt (åh), och dels för att markera att man uppfattat och förstått vad som sagts 

(okej). 

Turerna i samtal hör ofta ihop i så kallade närhetspar. Det vanligaste exemplet på en 

sådan är fråga-svar. Detta innebär att första delen i paret, i det här fallet frågan, kräver 

en andradel, det vill säga ett svar. Andradelen måste dock inte alltid måste komma 

direkt efter förstadelen, det kan förekomma inskottssekvenser med andra frågor eller 

förtydliganden emellan (Norrby, 2004). Samtal är emellertid inte bara uppbyggda av 

olika närhetspar utan deltagarnas turer kan följa på varandra ändå. Man talar om att en 

tur förväntar sig eller bjuder in till, snarare än kräver, en efterkommande tur (Heritage, 

2009). 

Ett samtal består dock inte bara av turer och prat, utan även av pauser – både i och 

mellan turer och mellan olika talare. I undersökningar har man kommit fram till att den 

längsta pausen deltagare normalt accepterar i en responspunkt är ca 1 sekund (Jefferson, 

1988; Norrby, 2004). Efter den tiden kan deltagarna reagera på en utebliven respons, till 

exempel genom att någon tar ordet för att det inte ska kännas som en obekväm situation. 

Om någon skulle ha en längre paustolerans kan den personen lätt känna sig överkörd i 

samtal då denne aldrig hinner ta ordet själv (Norrby, 2004).  

 

2.2.2. Gemensam förståelse och samtalsstrategier 

Samtal grundas i gemensam förståelse. Detta innebär att samtalsdeltagarna har samma 

uppfattning kring vad samtalet har handlat om. Den gemensamma förståelsen måste 

upprätthållas genom varje tur i konversationen, för om man inte längre pratar om 

samma sak blir det snart omöjligt att fortsätta samtalet (Müller, 2003). Schegloff (1992)  

menade även att konsekvenser av sammanbrott i samtal kan påverka relationen mellan 

samtalsdeltagarna i en mycket negativ riktning – i vissa fall kan man helt komma att 

undvika att prata med varandra mer. Därför är upprätthållandet av den gemensamma 

förståelsen mycket viktig. 

Det säkraste sättet genom vilket man som CA-forskare kan säga att deltagarna har 

en gemensam förståelse av ämnet är att inga turer behandlas som problematiska 

(Schegloff, 1992). Ibland kan dock detta vara lite missvisande, enligt Müller (2003), då 

i alla fall uppbackningar kan användas på två skilda sätt. Antingen som stöd, se ovan, 

eller för att ge tillbaka turen till samtalspartnern för att få mer information – i Müllers 

ord: ”'keep talking, I'll catch up any minute now'” (s. 318). Lyckas inte den strategin 

brukar dock ofta eventuella missförstånd ändå komma fram, vilket gör att reparationer 

krävs för att man ska kunna återetablera den gemensamma förståelsen. 

Reparationerna kan ske på flera olika sätt i konversationen. Det mest prefererade 

sättet är självinitierad självreparation, att man själv kommer på sin felsägning, misstag 

eller tvetydighet och rättar sig själv i samma eller efterföljande tur. Det står i kontrast 

till det minst prefererade sättet – annaninitierad annanreparation, där samtalspartnern 

både tar initiativet till och gör reparationen. Ofta görs detta med skratt eller 

förmildrande kommentarer för att det inte ska uppfattas som en ren rättning, eftersom 

det skulle kunna kännas kränkande för den som utsätts. Andra former av reparation är 



6 
 

självinitierad annanreparation, att man ber samtalspartnern om hjälp med ett ord eller 

uttryck, och annaninitierad självreparation, när samtalspartnern ber om förtydligande för 

att den inte förstått. Man kan reparera allt som på något sätt kan eller har orsakat 

problem med den gemensamma förståelsen, som felsägningar, fel ordval, missförstånd 

och så vidare – det är strategin och inte rättandet i sig som är reparationen (Hutchby & 

Wooffitt, 1998). Schegloff (1992) poängterade att en reparation inte alltid måste ske 

direkt efter den tur som orsakat den utan kan ske flera turer efter problemkällan. Det 

beror på vem som inser att den behövs och när. 

Gemensam förståelse kan också kontrolleras genom att deltagarna använder sig av 

formuleringar. Heritage & Watson (1980) nämnde två typer av formuleringar – 

”formulations of gist”, här kärnformuleringar, och ”formulations of upshot”, här 

konsekvensformuleringar. Kärnformuleringar är sammanfattningar av det som sagts, 

antingen dittills i samtalet eller i ett kortare avsnitt innan. Konsekvensformuleringar 

utgår från kärnformuleringen, den kan vara uttalad eller inte, och ger som namnet 

antyder ett förslag till en konsekvens av det formulerade. Ett exempel skulle kunna vara 

om man pratar om resmål och någon säger att den inte har varit i London. En 

konsekvensformulering kan då vara så du har aldrig sett Big Ben då?. 

Formuleringar brukar hanteras av deltagare som förstadel i ett närhetspar och följs 

upp med en bekräftelse eller motsägelse av huruvida samtalspartnern håller med eller 

inte. Bekräftelser är mer prefererade och förekommer då tolkningen är någorlunda 

riktig, medan motsägelser nästan bara används då samtalspartnern inte alls håller med. 

En bekräftelse eller motsägelse av en formulering behöver inte bara innehålla det som 

redan sagts i samtalet, utan kan komma med ny information för att förklara mer om 

varför man håller med eller inte (Heritage & Watson, 1979; 1980). 

I samtal används formuleringar för att visa att man lyssnat och förstått. Detta sker 

inte specifikt vid problemkällor utan snarare vid oproblematiska delar av samtalet. Ofta 

används dock formuleringar för att sammanfatta vad man kommit fram till, till exempel 

efter en reparation (Heritage & Watson, 1980). 

 

2.2.3. Samtalsanalytiskt perspektiv på alternativ och kompletterande kommunikation 

Eftersom CA är utvecklat för att analysera verkliga samtal, till skillnad från 

konstruerade exempel, är det mycket användbart för att undersöka samtal med alternativ 

och kompletterande kommunikation (AKK, se 2.3). Man kan på så sätt se hur de 

fungerar i verkligheten, på ett sätt som är relevant för deltagarna. Clarke och Wilkinson 

(2007) nämnde till exempel möjligheten att belysa de sekventiella relationerna mellan 

kommunikativa bidrag som en anledning att välja CA som analysmetod. Uppbyggnaden 

av en AKK-användares bidrag till samtalet sker nämligen ofta i en serie 

samkonstruerade turer mellan denne och samtalspartnern. De mönster och strategier 

som används kan analyseras för att se vad som fungerar och inte samt vad som kan 

göras för att förbättra samtalen med AKK (Bloch et al., 2001). 

 

2.3. AKK – alternativ och kompletterande kommunikation 

Olika motoriska, sensoriska, språkliga och kognitiva funktionsnedsättningar kan ge de 

drabbade svårigheter med att använda sig av tal i kommunikativt syfte. De kan ha svårt 

att uttrycka sig, förstå ord och symboler och/eller att samspela med andra (Heister 

Trygg et al., 2009). Beukelman och Mirenda (2005) nämnde kognitiv 

funktionsnedsättning, cerebral pares, autism och verbal dyspraxi som de vanligaste 

medfödda störningarna som kan påverka kommunikationsförmågan. Även olika 

förvärvade skador kan ge kommunikativa svårigheter. Språkliga nedsättningar hos barn 

ger dem sämre förutsättningar för att utveckla bland annat sina språkförmågor och sin 
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sociala kompetens (se 2.4). Det är viktigt att personer som drabbats av någon form av 

kommunikationsstörning får tillgång till alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK) för att förstå andra och/eller uttrycka sig själv. 

AKK kan vara hjälpmedelsoberoende eller hjälpmedelsberoende. I det första fallet 

används bara den egna kroppen i kommunikationen, genom naturliga reaktioner, 

signaler (ljud, ansiktsuttryck, kroppsspråk, blickar), gester och tecken. Dessa 

kommunikationssätt kan även kallas manuella eller kroppsnära. Gruppen av 

hjälpmedelsberoende AKK består av exempelvis föremål, fotografier och symboler. De 

kan också kallas för grafiska eller visuella kommunikationssätt och används 

tillsammans med hjälpmedel av olika slag, till exempel kommunikationstavlor, 

samtalsapparater eller datorprogram. Precis som att talande även använder bland annat 

kroppsspråk och gester i kommunikationen, kombinerar AKK-användare med fördel 

flera olika kommunikationssätt som kompletterar varandra, alltså multimodal 

kommunikation (Heister Trygg et al., 2009). 

Vilket AKK som är mest lämpligt för en individ beror på en mängd faktorer. Den 

kognitiva och språkliga nivån måste beaktas, liksom auditiva och visuella perceptions- 

och tolkningsförmågor. Hur motoriken fungerar behöver man också ta hänsyn till, samt 

hur motiverad personen är till att använda kommunikationshjälpmedlet. Även hur den 

kommunikativa miljön ser ut bör vägas in i bedömningen (Heister Trygg et al., 2009; 

Von Tetzchner & Martinsen, 2000). 

Von Tetzchner och Martinsen (2000) delade in barn med behov av AKK i tre 

grupper; de som behöver AKK för att uttrycka sig, de som behöver det som stöd för 

uttryck och förståelse och de som behöver det som alternativ för uttryck och förståelse. 

Den första gruppen utgörs av barn med ett stort glapp mellan vad de förstår och vad de 

kan uttrycka. De har god förståelse men ofta stora motoriska svårigheter, exempelvis på 

grund av cerebral pares. AKK för den här gruppen syftar till att vara ett permanent 

uttryckssätt som används i alla kommunikativa situationer under hela livet. Den andra 

gruppen är barn som behöver AKK som stöd. De kan antingen ha ett övergående behov, 

till exempel barn med språkstörning för vilka AKK främjar förståelse och utvecklande 

av tal, eller ett situationsberoende behov, då AKK bara behöver användas vid vissa 

tillfällen. Den sista av de tre grupperna behöver AKK både för att förstå andra och för 

att uttrycka sig själva. Dessa personer kan exempelvis ha autism eller grav kognitiv 

funktionsnedsättning och behöver oftast använda AKK hela livet. Deltagarna i denna 

studie tillhör den första gruppen. De har normal språkförståelse men motoriska 

svårigheter, vilket gör att de har svårt att uttrycka sig muntligt och använder sig av 

symbolspråket bliss som sitt huvudsakliga AKK. 

 

2.3.1. Bliss 

Bliss är ett grafiskt språk som skapades av den österrike-ungerske ingenjören Charles 

Bliss i slutet av 1940-talet. Ursprungligen var det tänkt som ett fredsfrämjande 

världsspråk, men framgången som detta uteblev och istället började blissystemet 

användas för personer som inte hade något tal (Heister Trygg, 2009). Bliss används nu 

som AKK i mer än 20 länder (Jennische et al., 2009). 

Blissystemet består av cirka 100 nyckelsymboler konstruerade av enkla former, 

vilka kan kombineras till ett obegränsat antal ord och representera både konkreta och 

abstrakta begrepp (BCI, 2012). Ett blissord kan bestå av endast en symbol, eller vara 

sammansatt av flera. Man kan även lägga till markörer som modifierar ordet på olika 

sätt, till exempel genom att ange tempus eller semantisk betydelse. Dessa möjligheter 

gör att en avancerad användare kan uttrycka praktiskt taget vad som helst (Heister 

Trygg, 2009; BCI, 2004). 
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Symbolerna kan användas på en mängd olika sätt. Man kan med hjälp av 

datorprogram sätta ihop egna blisskartor, men det finns också färdiga att beställa. 

Vanlig är den så kallade standardkartan (se bilaga 1), vilket är ett ark med ett urval av 

ofta förekommande symboler, olika för olika länder. Det finns också anpassade kartor 

för särskilda situationer. Blissymbolerna kan förutom på papperskartor även användas i 

exempelvis samtalsapparater och datorer. Att peka på symbolerna med hjälp av 

händerna är det styrsätt som ofta provas först, då det är det mest naturliga. Många 

personer som använder bliss har dock så grava motoriska funktionsnedsättningar att de 

inte kan använda sig av detta, och de får då välja andra styrsätt. Man kan till exempel  

peka på kartan med hjälp av pinnar eller lampor som fästes på glasögon eller liknande. 

Ögonpekning är en annan möjlighet, liksom scanning, vilket innebär att man stegvis 

avsöker kartan tills man kommit fram till rätt symbol. Båda kan utföras med hjälp av en 

annan person eller datorprogram (Heister Trygg, 2009). 

På den svenska standardkartan har symboler från olika ordklasser olika 

bakgrundsfärg, och de är placerade från vänster till höger i ordningen person/subjekt, 

verb, adjektiv och substantiv/objekt för att underlätta satsbyggnad (Heister Trygg et al., 

2009).  Förutom dessa ord finns även siffror och alfabetet med på kartan. Den har också 

frågeord, prepositioner och andra funktionsord, samt olika hjälpsymboler, till exempel 

”motsatsen till” och ”nästan samma som”. Vad varje blissord betyder står i bokstäver 

över eller under symbolen, så samtalspartnern behöver bara kunna läsa för att förstå. 

Von Tetzchner och Martinsen (2000) menar dock att detta bara gäller bassymboler och 

redan kända kombinationer av dem. När nya kombinationer av symboler används bör 

samtalspartnern ha kunskap om hur blissystemet är konstruerat för att kunna tolka dem. 

Då symbolerna ofta är förenklade och inte helt bildlika är bliss det symbolsystem 

som är svårast att lära sig, näst efter skriftspråket (Heister Trygg, 2005). Tidigare har 

det ansetts att man bör ha normal begåvning för att använda bliss, men Heister Trygg 

(2009) menar att det räcker med att man har en språklig och kognitiv förmåga på minst 

samma nivå som en typiskt utvecklad tvååring. 

 

2.4. Cerebral pares 

Cerebral pares (CP) är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med den gemensamma 

nämnaren att hjärnan blivit skadad under sin tidiga utveckling, vilket ger en påverkan på 

motoriken. Beroende på hur omfattande skadan är kan den ofta, men inte alltid, också 

ge kognitiv funktionsnedsättning, påverka synen och perceptionsförmågan, samt orsaka 

epilepsi (Sanner, 1999). 

Symtomen är individuella men kan delas in i olika undergrupper beroende på vilka 

som är dominerande. Den vanligaste formen är spastisk, vilket innebär att musklernas 

tonus är ökad. Samtidigt är musklerna försvagade vid aktiva rörelser och många reflexer 

är starka. Dyskinetisk CP innebär att muskelstyrningen fungerar dåligt, antingen i form 

av tonusväxling då spänningen i musklerna växlar kraftigt och ofta tvärtemot ens vilja, 

eller choreoatetos som är en sammanslagning av två olika sorts ofrivilliga 

muskelrörelser – chorea som kännetecknas av snabba slängande rörelser, och atetos där 

händer och underarmar långsamt vrids och spretar. Vid ataktisk CP, som är den tredje 

och ovanligaste formen, har man svårt för koordination av rörelser vilket yttrar sig 

främst i tremor, att rörelserna blir skakiga. Ofta hänger det samman med svårigheter 

med balansförmågan samt låg muskelspänning (Sanner, 1999). 

Eftersom CP kan påverka många olika muskelgrupper är det inte ovanligt att även 

talförmågan kan vara mer eller mindre nedsatt. Enligt Bergh och Bergsten (1999) är det 

vanligt med dysartri hos en stor del av barn med CP, alltså att de har svårigheter med 

munmotoriken och att kunna artikulera språkljud. Det kan även vara svårt att koordinera 
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andning och ljudbildning med artikulationen. Ibland fungerar munmotoriken som den 

ska men det går ändå inte att styra artikulationen, man talar då om verbal dyspraxi. Det 

är ofta en kombination av dysartri och dyspraxi hos de med allvarlig CP som gör att de i 

stort sett inte har någon talförmåga alls.  

Ungefär hälften av alla barn med CP har någon form av tal- eller språkstörning och 

cirka en tredjedel har kognitiva funktionsnedsättningar. De exakta siffrorna varierar 

dock mycket mellan olika former (Borg och Forssberg, 2006; Sanner, 1999). Kognitiva 

funktionsnedsättningar påverkar också språket. För de barn som har svårt att tala men 

inte har någon grav kognitiv nedsättning är till exempel bliss ett bra 

kommunikationsalternativ (Heister Trygg, 2009). 

 

2.5. Tidigare forskning om funktionsnedsättningar och AKK 

2.5.1. Funktionsnedsättningars påverkan på barns utveckling 

De signaler som spädbarn ger ifrån sig och som vuxna behandlar som kommunikativa 

bidrag (se 2.1) kan vara svårare att tolka när det gäller barn med funktionsnedsättningar 

(Von Tetzchner & Martinsen, 2000). Detta ger dem ett sämre utgångsläge vad det gäller 

den kommunikativa utvecklingen. Även självständigheten och utforskandet av 

omgivningen påverkas tidigt av fysiska funktionsnedsättningar, vilket kan hämma den 

sociala och kognitiva utvecklingen. Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan 

också använda sig av beteendemönster som ytterligare försvårar barnens chans till 

utveckling, genom att exempelvis ge dem mindre ansvar och förvänta sig mindre av 

dem än av andra barn (Kraat, 1985). I en studie av kommunikation mellan mödrar och 

deras barn med funktionsnedsättning utformade mödrarna sina turer så att barnen var 

tvungna att svara, vilket resulterade i enkla och kontextbundna svar. Pennington och 

McConachie (1999) som utförde studien menade att denna strategi kan vara bra i 

stunden för att inkludera barnen, men hjälper dem inte att utveckla sina 

samtalsfärdigheter. 

 

2.5.2. Funktionsnedsättningars påverkan på barns sociala liv 

Raghavendra et al. (2011) fann att barn med både grava kommunikationssvårigheter och 

fysiska funktionsnedsättningar hade större begränsningar vad det gäller vilka aktiviteter 

de deltar i och tillsammans med vem, jämfört med barn utan funktionsnedsättningar och 

barn med enbart fysiska sådana. Kraat (1985) beskrev att AKK-användare interagerar 

mer sällan, har färre samtalspartners och deltar mindre i de interaktioner som sker 

jämfört med jämnåriga, och Light (1988) observerade att AKK-användare oftast 

interagerar med personal och andra vuxna, sällan med kompisar. Även Thirumanickam 

et al. (2011) fann att barn med kommunikationssvårigheter samt fysiska funktions-

nedsättningar interagerade mindre med jämnåriga än vad barn utan dessa svårigheter 

gjorde, vilket skulle kunna leda till begränsad utveckling av social kompetens. Detta 

kan i sin tur resultera i ännu mindre interaktion; det kan alltså bli en ond cirkel. 

Sundqvist (2010) såg också detta samband i sin studie av mentalisering hos barn som 

använder AKK. Bristen på socialt deltagande kan också påverka barns självförtroende 

negativt (Clarke & Kirton, 2003; Von Tetzchner & Martinsen, 2000; Thirumanickam et 

al., 2011). Ett problem som rapporterats hos AKK-användare är inlärd passivitet. 

Negativa erfarenheter av interaktion gör att barnen tror att de inte kan göra sådant som 

de egentligen kan, samt lär sig att de är beroende av andra. De barn som växer upp med 

huvudsakligen bekräftande och nekande som sin enda form av kommunikation kan ha 

svårt att ändra på denna passiva strategi även om de senare i livet får möjlighet (Von 

Tetzchner & Martinsen, 2000). Sweidel (1991) beskrev att det är svårt att få 
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uppmärksamhet för att initiera samtal då man använder grafiska kommunikationsmedel, 

och att AKK-användare ofta lätt ger upp när de har svårt att få denna uppmärksamhet. 

 

2.5.3. Svårigheter i samtal med AKK 

De båda första syftena med kommunikation i Lights (1988) modell (se 2.1), att uttrycka 

behov och önskemål respektive att dela information, har länge varit ett stort fokus vid 

AKK-intervention. Sweidel (1991) menade att detta ofta inte är några problem för 

AKK-användare. Det är istället de sociala aspekterna av kommunikation som är svåra. 

Bergh och Bergsten (1998) rekommenderade att det bör finnas sociala fraser i en AKK-

användares ordförråd. Alm och Newell (1996) menade att det är viktigt att ge barn som 

använder AKK tillfällen att öva på sociala situationer för att öka deras kommunikativa 

kompetens, då deras sociala värld annars inskränks till de personer som vill och kan 

samarbeta med dem. Kraat (1985) betonade att barn behöver sociala och 

kommunikativa erfarenheter med många olika människor och i olika kontexter för att 

utveckla sitt språk. 

Tidigare studier av samtal med AKK har till stor del fokuserat på interaktion mellan 

AKK-brukande vuxna (t.ex. Buzolich & Wiemann, 1988; Wilkinson et al., 2011) eller 

mellan barn som använder AKK och talande vuxna (t.ex. Light, 1985a,b,c;  Pennington 

& McConachie, 1999). På senare tid har det dock forskats mer om samtal mellan 

talande barn och barn som använder AKK (t.ex. Clarke & Wilkinson, 2005, 2007, 2008, 

2009, 2010; Lilienfeld & Alant, 2005). 

Samtal mellan talande personer och AKK-användare präglas ofta av asymmetri. 

Kommunikationsmönstren i samtal mellan barn och vuxna samt barn och barn liknar 

varandra, men i Clarke och Kirtons (2003) studie framstod interaktionen mellan barn 

som mer jämlik än interaktionen mellan vuxna och barn. Mönster som observerats är att 

AKK-användaren vanligtvis har färre och kortare turer (Buzolich & Wiemann, 1988; 

Clarke & Kirton, 2003; Light et al., 1985a; Lund & Light, 2007) och ofta misslyckas 

med att ta över turen (Buzolich & Wiemann, 1988). AKK-användaren initierar sällan 

nya sekvenser (Clarke & Kirton, 2003; Clarke & Wilkinson  2007; Heister Trygg et al., 

2009; Pennington & McConachie, 1999), och när det väl sker så blir det lätt 

förståelseproblem då samtalspartnern inte alltid förstår att det är något nytt, utan tolkar 

det som följande på de föregående yttrandena (Clarke & Wilkinson, 2005, 2008). Andra 

mönster som är vanliga i samtal med AKK är att den talande samtalspartnern ställer 

mycket frågor (Clarke & Kirton, 2003; Clarke & Wilkinson  2007; Heister Trygg et al., 

2009; Light et al., 1985a; Pennington & McConachie, 1999) som AKK-användaren 

svarar kort på (Clarke & Kirton, 2003; Clarke & Wilkinson, 2007; Heister Trygg et al., 

2009).  

En stor svårighet vid kommunikation med AKK är att det oftast går mycket 

långsammare att producera ett yttrande med AKK än med tal (Clarke & Wilkinson, 

2005, 2010; Sweidel, 1991; Todman & File, 2005; Wilkinson et al., 2011), vilket kan 

göra att det är svårt att hinna ta talarturer (Buzolich & Wiemann, 1988) och producera 

längre yttranden (Todman & File, 2005). Man har även begränsade möjligheter att vara 

spontan, småprata och kommentera snabba händelser (Beukelman & Mirenda, 2005). 

Långsamheten leder också till tystnader, vilket kan göra samtalspartnern obekväm (Alm 

& Newell, 1996) eller tolkas som indikationer på problem i kommunikationen (Light et 

al., 1985a). I en studie gjord av Clarke och Wilkinson (2010) behandlade dock 

samtalsdeltagarna tystnaderna som oproblematiska i kommunikationen då de var fyllda 

av en aktivitet, i det här fallet tryckande på en samtalsapparat. I denna studie föregicks 

de fördröjda AKK-turerna av förstadelen av ett närhetspar, vilket gjorde en respons 

relevant. Tryckandet kunde då tolkas som inledningsfasen av detta yttrande, vilket 
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också kan ha bidragit till att tystnaderna inte betraktades som ett problem. 

 

2.5.4. Samarbete i samtal med AKK 

Vid all interaktion krävs ett samarbete mellan deltagarna, och det är särskilt tydligt vid 

samtal med AKK. Enligt Heister Trygg et al. (2009) innefattar begreppet AKK tre 

komponenter: brukaren (personen med kommunikationsnedsättningen), redskapen 

(kommunikationssätten/-hjälpmedlen) och omgivningen (interaktionspartners, miljö). 

Detta kallade de för BRO-modellen och den utgår ifrån att kommunikationen sker i 

samspel mellan dessa tre. Den talande samtalspartnern blir ofta aktivt involverad i 

konstruktionen av AKK-användarens yttrande (Alm & Newell, 1996; Clarke & 

Wilkinson, 2007; Hjelmquist & Sandberg, 1996; Kraat 1985), genom att exempelvis 

gissa ord utifrån bokstäver, expandera korta yttranden till hela meningar (Alm & 

Newell, 1996) eller uttala de bokstäver eller symboler som AKK-användaren pekar på 

(Kraat, 1985). Metakommunikation är också en viktig del av samtal med AKK. Med det 

menas att man diskuterar innebörden av yttrandena (Alm & Newell, 1996) eller att den 

talande samtalspartnern verbalt eller via gester, blick och kroppshållning orienterar sig 

mot kommunikationshjälpmedlet så att det görs relevant att användas i nästa tur (Clarke 

& Wilkinson, 2007). För att AKK-användaren skulle kunna behålla en tur krävdes i en 

studie av Buzolich och Wiemann (1988) samarbete i form av uppmärksamhet på 

bokstavering eller att utstå långa tystnader. De fann att det var lättare att behålla en tur 

när ett kommunikationshjälpmedel där meddelandet kodades och avkodades samtidigt 

(genom att de stavade sig fram) användes. Light (1988) såg också att AKK-användare 

hade mindre problem med att behålla sin tur om de hade AKK-sätt som krävde 

samkonstruktion av yttranden. 

Kraat (1985) menade att fungerande AKK-samtal till stor del beror på hur väl den 

talande kan anpassa sig till, och kommunicera med, en annorlunda talare. Lilienfeld och 

Alant (2005) genomförde en interventionsstudie där en AKK-användare och hans 

klasskamrater förbättrade sina kommunikativa strategier efter att ha fått öva på detta. 

Resultaten generaliserades dock inte till utanför klassrummet, vilket kan ha berott på att 

interventionen inte pågick tillräckligt länge. Lund och Light (2007) menade att det inte 

går att lära alla potentiella samtalspartners till AKK-användare bra 

kommunikationsstrategier, och att det därför är viktigt att personen som använder AKK 

lär sig att instruera sina samtalspartners hur de kan bete sig för att kommunikationen ska 

gå så bra som möjligt. Bergh och Bergsten (1998) ger exempel på samspelsstrategier 

som kan användas för kontaktskapande och för att kunna rätta till missförstånd, samt 

föreslår strategier som AKK-användaren kan använda för att introducera sig själv och 

sitt kommunikationssätt. 

 

2.5.5. Ansvarsfördelning i samtal med AKK 

Buzolich och Wiemann (1988) beskrev två villkor för ett välfungerande samtal: att alla 

deltagare får chansen att säga vad de vill säga, och att alla deltagare delar på ansvaret 

för att föra samtalet framåt. I de samtal mellan vuxna där den ena parten använde AKK 

lyckades inte AKK-användaren bidra helt till att uppfylla dessa villkor. Den talande fick 

ta mer ansvar än i vanliga samtal för att det skulle flyta på och för att ge AKK-

användaren chansen att säga vad han ville. Det är vanligt i samtal med AKK att den 

talande samtalspartnern tar ett stort ansvar (Alm & Newell, 1996; Kraat, 1985), både för 

att ens eget och samtalspartnerns deltagande ska lyckas (Alm & Newell, 1996). 

Buzolich och Wiemann (1988) menade att denna ansvarsfördelning har nackdelar för 

båda parter. För AKK-användaren kan det upplevas negativt att inte ha så mycket 

kontroll, och för den talande kan det kännas stressande att behöva ta så stort ansvar. 
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2.6. Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar alltså att fungerande kommunikation skapas utifrån en grund av 

gemensam förståelse, samt att deltagande i interaktion med jämnåriga är viktigt för 

barns och ungdomars språkliga och sociala utveckling. Då det är viktigt för personer 

som talar med AKK att få samma möjlighet som talande att utveckla dessa förmågor, är 

det en viktig uppgift för forskningen att undersöka vad som gör etablerandet och 

upprätthållandet av den gemensamma förståelsen möjligt. Det övergripande syftet med 

denna studie är därför att studera samtal mellan jämnåriga barn och ungdomar, och 

särskilt hur de etablerar och upprätthåller gemensam förståelse i samtal. 

 

Studiens specifika frågeställningar är: 

 Med vilka strategier etablerar deltagarna en gemensam förståelse?  

 Var i samtalet används förståelseetablerande strategier?  

 Vem eller vilka tar ansvar för att gemensam förståelse etableras? 
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3. Deltagare och metod 

3.1. Deltagare 

3.1.1. Val av deltagare 

För att vara med i denna studie skulle de blissande barnen vara i skolåldern och tidigare 

inte bedömts ha någon kognitiv funktionsnedsättning eller kommunikationssvårigheter i 

form av till exempel en underliggande språkstörning eller autismspektrumtillstånd. De 

skulle även ha bliss som sitt primära kommunikationsmedel. Denna information 

skickades ut till kliniskt verksamma logopeder tillsammans med studiens projektskiss 

och en förfrågan om de hade kontakt med barn som skulle kunna passa för studien. 

Genom logopederna etablerades kontakt med två pojkar, deras föräldrar och lärare. 

Varsin klasskamrat att göra inspelningen med valdes ut. Två samtalspar bedömdes vara 

ett antal lagom för studiens omfattning.  

 

3.1.2. Beskrivning av deltagare i samtal 1 

Kalle 

Den blissande pojken, som här får heta Kalle, var vid inspelningstillfället nio år och två 

månader. Han var rullstolsburen på grund av en CP med mycket ofrivilliga rörelser. En 

utvecklingsbedömning som gjordes innan skolstart visade att han var normalbegåvad 

för sin ålder, och han gick vid tiden för inspelningen i grundskolan i en klass för barn 

med rörelsehinder. Kalle hade praktiskt taget inget förståeligt tal och bliss hade 

introducerats när han var tre-fyra år. Vid inspelningen använde han en standardkarta. 

Han pekade inte själv på blisskartan, men markerade med blickar och rörelser vilka 

symboler han menade när assistenten scannade. Scanningen skedde genom att 

assistenten pekade på en kolumn i taget, utgående från var Kalle tittade, för att sedan 

peka på enskilda rutor, rader och sist symboler. Hon tolkade symbolen muntligt och 

frågade om det stämde om hon inte var säker. Kalle markerade att hans blissyttranden 

var klara genom att titta bort från blisskartan. Kalle kunde uttrycka ja- och nej-svar 

icke-verbalt genom rörelser och mimik, och ja kunde ibland också förmedlas verbalt. 

Författarna hade svårt att tolka Kalles signaler då han hade mycket ofrivilliga rörelser 

och har därför valt att lita på assistentens tolkningar. Likadant var Kalles vokalisationer 

svåra att tolka och författarna har därför valt att inte fokusera på dem i analysen. 

 

Assistent 

Assistenten var en 21-årig kvinna som hade jobbat med Kalle i ett år och använt bliss 

under hela den tiden. 

 

Samuel 

Kalles samtalspartner, som här kallas Samuel, var nio år och elva månader när de 

spelades in. Han var inte rullstolsburen, men hade en lindrig CP och vid en 

utvecklingsbedömning ett par år tidigare hade han en lindring utvecklingsförsening. 

Samuel talade utan kommunikationshjälpmedel och var den som Kalle pratade mest 

med i skolan. Läraren berättade dock att de icke-talande eleverna överlag sällan deltog i 

spontana samtal med andra elever, utan att de mest pratade med de vuxna. När de 

talande eleverna pratade med de icke-talande vände de sig ofta till assistenten, istället 

för direkt till barnet.  
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3.1.3. Beskrivning av deltagare i samtal 2 

Gustaf 

Den blissande pojken, Gustaf, var vid inspelningstillfället 16 år och åtta månader. Han 

var rullstolsburen och hade en CP med nedsatt motorik i armar och ben. Gustaf hade 

god språkförståelse men inget förståeligt tal och bliss introducerades när han var tre år. 

Vid inspelningen använde han en standardkarta som han själv pekade på med vänster 

pekfinger. Förutom standardkartan hade han en dator, med bland annat talsyntes, som 

han styrde via en joystick. Denna användes dock inte vid inspelningen. Gustaf blissade 

hellre än använde datorn, eftersom det gick snabbare. 

 

Jonathan 

Gustafs samtalspartner, som här får heta Jonathan, var 18 år och fem månader när de 

spelades in. Han var rullstolsburen men hade vad författarna märkte inga problem med 

kommunikation, varken kognitivt eller fysiskt. Jonathan berättade att han och Gustaf 

sällan förde spontana samtal, men var ändå en av dem som Gustaf pratade mest med i 

skolan. 

 

3.2. Metod 

3.2.1. Förberedelser 

Kontakt togs med föräldrarna till barnen under 18 år samt med den myndige ungdomen 

via mail och brev med information och blankett för godkännande av inspelningen 

(bilaga 2). Rektorerna kontaktades för att godkänna att inspelningen ägde rum i 

skolmiljö (bilaga 3). Tid för inspelningen bestämdes med barnens lärare. Assistenterna 

fick information muntligt innan inspelningsdagen och en blankett (bilaga 4) att skriva 

på samma dag. 

Deltagarna tillfrågades av föräldrar, logoped eller lärare om de ville delta i studien. 

De informerades om att det handlade om samtal där en av deltagarna var blissanvändare 

och den andra inte behövde något kommunikationshjälpmedel. I studie 1 informerades 

barnen av läraren att de skulle bli filmade när de pratade med varandra om valfritt ämne, 

och de övade därför inför situationen genom att läraren filmade dem en gång ett par 

dagar innan. Innehållet i samtalet vid denna övningsfilmning var dock inte samma som 

vid författarnas inspelning. I samtal 2 hade ungdomarna blivit informerade att de skulle 

prata om valfritt ämne, men inte förberett sig innan. 

 

3.2.2. Inspelning 

Inspelning 1 skedde på fritidstid i skolans lokaler. En kamera stod på stativ och filmade 

alla samtalsdeltagarna – Kalle, hans assistent samt Samuel. Den andra kameran satt på 

en stativarm och filmade Kalles blisskarta.  

Den ursprungliga tanken med inspelningarna var att efterlikna Clarke och 

Wilkinsons (2007, 2008, 2009) studie. Där hade forskarna förberett en samtalssituation 

men gick ut för att ”uträtta ett ärende” innan de började, och filmkamerorna lämnades 

på under den tiden för att fånga spontant samtal. Det blev dock inte så i föreliggande 

studie av två anledningar. Dels kunde inte barnen lämnas helt ensamma, då Kalle enbart 

blissade med assistentens hjälp och ett samtal då inte skulle vara möjligt. Dels ville 

författarna att det skulle vara så naturligt som möjligt, så de vuxna var inte förberedda, 

vilket fick som följd att blisskartan plockades undan när författarna lämnade rummet. 

När författarna sedan efter några minuter kom tillbaka hade den dock tagits fram igen 

och barnen var inne i ett samtal om fotboll, ett ämne som diskuterats tidigare bland 

klasskamraterna. De avbröts därför inte utan de tre samtalsdeltagarna fick prata om sitt 
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självvalda ämne i 23 minuter, vilket var det samtal som sedan analyserades. 

Inspelning 2 skedde på en lunchrast i ungdomarnas klassrum. En kamera stod på 

stativ och filmade båda samtalsdeltagarna, Gustaf och Jonathan. Den andra kameran satt 

på en stativarm och filmade Gustafs blisskarta. 

Målet för inspelning 2 blev att efterlikna situationen i inspelning 1. Författarna 

lämnade därför inte rummet under inspelningen, men satt ett par meter bort från 

ungdomarna för att inte störa. Gustafs assistent satt även han en bit bort. Ungdomarna 

hade inte förberett något samtalsämne, initiativet till ämnet togs istället av Gustafs 

assistent. Samtalet, vilket var det som senare analyserades, blev 26 minuter långt och 

innefattade ämnena ”bekantas resor” och ”Gustafs restaurangbesök”. 

 

3.2.3. Analysmetod 

Filmerna redigerades ihop så att överblicksvyn och blisskartan visades synkroniserat. 

Samtalen transkriberades enligt transkriptionsprinciper för samtal med tillägg angående 

icke-verbala händelser (bilaga 5). Transkriptionen utfördes av båda författarna 

tillsammans för att öka noggrannheten. Scanningen i inspelning 1 representeras av 

SCANNAR/x.x/= i transkriptionen då assistenten startar scanningen, där x.x motsvarar 

den tid i sekunder det tog att komma fram till det ord Kalle ville säga. Det ordet 

uttalades av assistenten, och är markerat med tecknet = i början. Pekningen i inspelning 

2 transkriberades på liknande sätt; när Gustaf började sin pekning representeras det av 

PEKAR/x.x/= i transkriptionen och när ordet utlästes av Jonathan är det markerat med 

ett =. Långa blissekvenser har efteråt sammanfattats för att öka läsbarheten, vilket har 

markerats med en understrykning. 

Samtalen analyserades genom att varje samtalsbidrag studerades utifrån vilken 

funktion det hade i samtalet, alltså hur det påverkades av föregående yttranden och hur 

det påverkade efterkommande yttranden. Mönster i interaktionen identifierades och 

fenomenet etablerande av gemensam förståelse påträffades som ett genomgående tema. 

Deltagarnas strategier för att etablera gemensam förståelse analyserades genom att 

använda de principer för samtalsanalys som utvecklats inom Conversation Analysis (se 

2.2). Samtalen jämfördes och likheter och skillnader noterades. Representativa och 

tydliga exempel valdes ut att presenteras i samband med resultatredovisningen. 

 

3.3. Etiska överväganden 

Brev med information samt medgivandeblanketter skickades ut till alla berörda; 

deltagare, föräldrar, logopeder och lärare, innan inspelning ägde rum. Alla medverkande 

på filmerna har i förväg lämnat sitt medgivande på därför avsedd blankett. Alla 

deltagare informerades om rätten att tacka nej till deltagande, både inför inspelningen 

och i efterhand.  

Materialet förvaras efter studiens slut inlåst på institutionen för neurovetenskap på 

Uppsala Universitet. Ingen personlig information presenteras i uppsatsen. Känsliga 

uppgifter avidentifierades vid transkriptionen, och enbart pseudonymer har använts. 

Negativa konsekvenser för deltagarna kan vara att det finns en risk att de kan känna 

sig utpekade om de får delta i många studier. Beroende på deras personlighet kan 

deltagandet dock vara både positivt och negativt. Innan deltagarna själva kontaktades 

kontrollerades dock detta med föräldrar och logoped, så att risken för att deltagarna 

skulle ta förfrågan negativt minimerades. 

Resultaten kan förhoppningsvis komma till gagn för alla AKK-användare och deras 

omgivning genom att ge exempel på strategier som kan användas  för att underlätta 

deras samtal och förståelse av varandra. 
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4. Resultat 

Samtalen är analyserade var för sig. Resultaten kommer därför presenteras enskilt för 

varje samtal under varje frågeställning, med en kort jämförelse som inledning. 

 

4.1. Med vilka strategier etablerar deltagarna en gemensam förståelse? 

Vid analysen av de två samtalen har olika strategier för att etablera gemensam förståelse 

(se 2.2.2) påträffats i respektive samtal. I samtal 1, mellan Kalle, Samuel och Kalles 

assistent, används främst utredande bidrag i form av tolkningsförslag och följdfrågor. 

Även reparerande och formulerande bidrag (se 2.2.2) förekommer i deltagarnas 

förståelsearbete. I samtal 2, mellan Gustaf och Jonathan, används framför allt 

följdfrågor och reparationer. Metakommunikation (se 2.5.4) används sparsamt i båda 

samtalen.   

 

4.1.1. Förståelsestrategier i samtal 1 

Tolkningsförslag 

Eftersom Kalle varken blissar snabbt eller mer än enstaka ord ägnar Samuel och 

assistenten mycket tid åt att försöka komma fram till vad han menar med sina yttranden. 

En vanlig metod är att de ger många tolkningsförslag, vilket innebär att de föreslår ord 

och/eller meningar som utgår ifrån Kalles blissade ord, så att han kan signalera om det 

är rätt tolkning eller inte. Förslagen kan också byggas ut (expanderas) från enstaka ord 

till mer omfattande tolkningar, utgående från vad de har pratat om dittills. Dessa bidrag 

påminner ibland om formuleringar (se 2.2.2), men det finns flera olikheter som 

motiverar att analysera dem för sig. Den främsta skillnaden dem emellan är att 

formuleringar används för att visa att man har förstått, medan tolkningsförslag är 

gissningar med syfte att komma fram till vad som menas. Användningen av 

tolkningsförslagen kan även påminna lite om reparationer, i den bemärkelsen att om ett 

tolkningsförslag inte accepteras så ger man ett nytt förslag, ungefär liknande en 

initiering och utförande av en reparation. När ett förslag accepteras kan samtalet  

fortsätta, precis som efter en lyckad reparationssekvens. 

 

Exempel 1) 

I följande exempel har Kalle börjat prata om en kompis till Samuel. Assistenten ber 

honom att ge den första bokstaven (rad 1) så de kan lista ut vem det handlar om.  

 
1. A: (va heter) första bokstaven 

2. K: VOKALISERAR 

3. A&K: SCANNAR/9.2/= 

4. A: M? (1.6) N 

5.    (1.8) 

6. A: en kompis till dej som börjar på N 

7. S: Niklas? 

8.  (4.6) 

9. S: ((slår i bordet)) 

10. S: tycker du att Niklas ska va tränare 

11.   i Bajen 

12.    (1.6) 

13. A: [va e re me] Niklas 

14. S: [han kan-  ] 

15.    (2.8) 
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När Kalle ger dem bokstaven N (rad 4) ger Samuel tolkningsförslaget ”Niklas” (en 

kompis) (rad 7), vilket tolkas som rätt svar. Detta korta tolkningsförslag bygger han 

sedan ut med ett längre förslag (rad 10-11), som syftar på något han sagt tidigare i 

samtalet. Assistenten tolkar dock Kalle som att det var något annat han ville med att 

säga ”Niklas”, och frågar då vidare (rad 13). 

 

Exempel 2) 

I följande exempel har samtalsämnet varit vem som ska vara fotbollstränare. Kalle vill 

föreslå en speciell person och har därför börjat bokstavera ett namn. 

 
1. A: va pratar du om då vem börjar på S 

2.   A M 

3.   (2.2) 

4. S: S A M Samuel? 

5.   (1.0) 

6. A: a Samuel (2.0) va re Samuel du mena 

7.   (.) a Samuel, 

8. A&K: SCANNAR/12.0/= 

9. A: =vuxen? 

10.   (2.2) 

11. A: när Samuel blir vuxen 

12.   (3.8) 

13. A: hans mamma, (0.6) pappa, (1.2) nån 

14.   annan vuxen 

15. S: tycker du att ja ska va tränare när 

16.   ja blir vuxen 

17.   (2.4) 

18. A: ((harklar sig)) 

19.  (3.2) 

20. A: säj de me en hel mening 

21.  (10.2) 

22. A: nån vuxen som Samuel känner eller. 

23.  (2.8) 

24. A:  >inte de< 

25.   (1.0) 

26. K: VOKALISERAR 

27.   (0.8) 

28. S: pappa? (1.0) mamma. 

29.   (2.2) 

30. K: VOKALISERAR 

31.   (0.8) 

32. A: ja förstå nte du får förklara me en  

33.   hel mening 

34. A&K: SCANNAR/11.2/= 

35. A: =en arbetsplats 

36. A&K: SCANNAR/7.2/= 

37. A&K: =SLUTAR SCANNA 

38. A: Samuel här på fritis, (.) vuxna 

39.   Samuel 

40. A: ah (1.0) va e re me han 

41.   (0.8) 

42. S: ska han va tränare i Bajen 

43. A: aha 

44. S: åhh 

45. S: men de bryr ja mej inte om 
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På rad 4 ger Samuel tolkningsförslaget ”Samuel”, vilket på rad 6 tolkas av assistenten 

som att det var rätt. Kalle fortsätter att förklara vem han är ute efter genom att blissa 

ordet ”vuxen” (rad 8-9). Efter det kommer både assistenten och Samuel med många 

tolkningsförslag på vem det då kan vara: hans föräldrar eller Samuel själv (rad 11-16). 

Inget av de förslagen tolkas dock som rätt, så assistenten ger ytterligare ett alternativ 

(rad 22). Samuel gissar än en gång på sina föräldrar (rad 28), men när det fortfarande 

inte är rätt förklarar Kalle ytterligare (rad 34-37). Då ger assistenten tolkningsförslaget 

”Samuel här på fritids, vuxna Samuel” (rad 38-39), och på hennes bekräftande 

fortsättning ser man att hon då fick en positiv respons av Kalle. Därmed kan de  

fortsätta bygga ut samtalsämnet genom att assistenten frågar vad Kalle vill säga 

angående denne Samuel (rad 40). På rad 42 svarar Samuel på detta genom att ge ett 

slags sammanfattande tolkningsförslag som skiljer sig från tolkningsförslaget i turen 

innan, genom att hänvisa till det mer övergripande samtalsämnet istället för att bara 

fastställa vem Kalle pratar om. 

 

Följdfrågor 

För att få Kalle att bygga ut sina yttranden mer än det ord han oftast brukar börja med, 

använder främst assistenten men också Samuel en hel del följdfrågor. Dessa frågor 

används både för att förtydliga Kalles yttranden men också för att komma vidare i 

ämnet. En följdfråga är alltså en fråga som anknyter till vad man har pratat om dittills, 

men som inte används för att ge tolkningsförslag under en pågående blisstur (se ovan). 

 

Exempel 3) 

I följande exempel har Samuel precis bett assistenten bestämma vilket lag i Premier 

League de ska möta, och dessutom döpt om deras eget lag till ”BNK Manchester City”. 

 
1. A&K: SCANNAR/13.4/= 

2. S: å vi (.) vinner me ett noll (0.8) 

3.    ja vet Kalle så här kan de ju va .h  

4.    B N K Manchester ju-city 

5.    (1.6) 

6. S: B N K [Man   ]chester city 

7. A:       [(=dag)] 

8.    (1.0) 

9. K: VOKALISERAR 

10. A: idag eller. (1.2) ska ni spela idag 

11. K: VOKALISERAR 

12.    (1.4) 

13. S: på kvällen eller på- 

14. K: VOKALISERAR 

15. S: på dagen 

16. K: VOKALISERAR 

17.    (1.4) 

18. K: VOKALISERAR 

19.    (1.2) 

20. S: på kvällen? 

21. K: VOKALISERAR 

22.   (1.4) 

23. A: ikväll 

24.   (2.4) 

25. S: vicken (.) vi- (1.4) hur mycke ska 

26.    klockan va tycker du, (.) om du 
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27.    fick bestämma 

28. A&K: SCANNAR/7.0/= 

29. A: =fyra (0.6) klockan fyra 

30.    (0.6) 

31. S: [((slår i bordet))] 

32. S: [nej              ] det har jag  

33.    inte lust med 

34. S: ((slår i bordet)) 

35. S: åtta (0.8) nio (1.4) Kalle vi kör 

36.    de när .h alla barna sover (2.0) 

37.    klockan åtta? (2.4) sju? 

38.   (3.8) 

39. A: sju 

40.   (2.8) 

41. K: VOKALISERAR 

42.   (1.6) 

43. S: sju (1.2) sju åtta nie (2.2) 

44.    nånstans (0.6) dä- för ja vill inte 

45.    köra [klockan          ] fyra 

46. S:      [((slår i bordet))] 

47.    (1.0) 

48. S: å vem vill köra då (.) ingen. 

49.    (1.2) 

50. S: [[(åtta)        ] 

51. A: [[varför vill du] köra klockan fyra 

52. K: VOKALISE[RAR ] 

53. S:         [de e] taskigt mot andra  

54.    laget (1.0) dom kanske vill åka hem 

55.    (1.0) 

56. A: varför vill du köra fyra 

57. A&K: SCANNAR/11.0/= 

58. A: =fritis (1.8) för att du e kvar på  

59.    fritis då 

 

På rad 13, 15 och 20 följer Samuel upp Kalles inlägg ”idag”, och vill att han ska 

specificera när på dagen han menar. För att utveckla ämnet ställer Samuel på rad 25-27 

en fråga om vilken tid Kalle skulle föredra. Assistentens fråga om varför Kalle vill köra 

klockan fyra (rad 51 och upprepad på rad 56) har som syfte att få Kalle att förklara sitt 

inlägg och förtydliga sig. 

 

Reparationer 

I samtalet mellan Kalle, Samuel och assistenten förekommer inte så många reparationer 

av avslutade blissade yttranden. De som finns förekommer vanligtvis under ett 

pågående blissyttrande och är oftast relaterade till bokstavering av ord. 

 

Exempel 4) 

I följande exempel har Kalle och Samuel precis bestämt på vilka positioner de och en 

kompis ska spela, och ska nu bestämma i vilket lag de ska spela i. 

 
1. S: i vicket lag 

2. K: VOKALISERAR 

3. K: ((tittar på blisskartan)) 

4. K: VOKALISERAR 

5. A&K: SCANNAR/7.8/= 
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6. A: =K 

7.     (1.8) 

8. K: VOKALISERAR 

9.    (2.0) 

10. A: va re K 

11. A&K: SCANNAR/10.4/= 

12. A: =K L- N 

13.    (1.4) 

14. A: [[K N        ] 

15. K: [[VOKALISERAR] 

16.    (1.8) 

17. A: K N 

18.    (1.6) 

19. K: VOKALISERAR 

20. A&K: SCANNAR/4.8/= 

21. A: =R 

22.   (3.8) 

23. A: K (0.8) N (0.8) K N R (1.0) S menar 

24.    u (1.0) K N R- 

25. K: VOKALISERAR 

26. A: ska laget heta K N S (1.2) Kalle 

27.    Samuel å Niklas 

 

På rad 12 rättar sig assistenten, efter signal från Kalle att uttolkningen av bokstaven inte 

var helt rätt. Det blir även fel i scanningen på rad 20-21, men där rättas inte den 

felaktiga bokstaven förrän hela förkortningen formuleras igen, på rad 23-24. 

 

Metakommunikation 

Det finns flera exempel i inspelningen då assistenten inte är helt säker på vilken 

blissymbol Kalle menar. Under scanningen ber hon då om förtydligande för att det inte 

ska bli fel i uttydandet, vilket är en form av metakommunikation. 

 

Exempel 5) 

Innan det här exemplet har Kalle och Samuel precis kommit överens om när de ska 

spela matchen. Samuel frågar om de ska spela borta eller hemma. 

 
1. A&K: SCANNAR/13.6/= 

2.    (3.4) 

3. K: VOKALISERAR (2.2) VOKALISERAR 

4.    (7.2)    

5. A: =motsats till 

6. A&K: SCANNAR/29.0/= 

7. K: ((gör lite småljud)) (19.2) 

8. K: VOKALISERAR 

9.    (0.8) 

10. A: e re den rutan 

11. A: =SCANNAR= 

12.    (8.0) 

13. A: =motsats till (.) tävling (.) 

14.    träning 

15. S: ä re bara en tränings[match      ] 

16. K:                      [VOKALISERAR] 

17.    (1.0) 

18. A: a 
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I detta exempel ser vi en lång scanningsprocess som börjar på rad 6, där assistenten efter 

drygt 20 sekunder frågar ”e re den rutan” (rad 10) för att försäkra sig om att hon 

kommer att tolka Kalle rätt. Hon fortsätter dock scanningen efteråt, vilket tyder på att 

Kalle givit en signal om att det inte var rätt ord, och kommer 8 sekunder senare fram till 

”tävling” som det ord som Kalle ville ha motsatsen till (rad 13-14). 

 

Formuleringar 

Samtalet mellan Kalle, Samuel och assistenten innehåller få konsekvensformuleringar, 

men kärnformuleringar förekommer vid bokstaverande av ord, samt som ett par 

sammanfattningar av vad som hittills sagts. 

 

Exempel 6) 

I följande exempel pratar de om vilken tid på dagen de ska spela fotboll, och Kalle och 

assistenten har just kommit fram till klockan fyra. Assistenten frågar då Kalle varför 

han vill spela just då. 

 
1. A: varför vill du köra fyra 

2. A&K: SCANNAR/11.0/= 

3. A: =fritis (1.8) för att du e kvar på  

4.   fritis då 

5.   (1.6) 

6. A: (x x) (köra fotboll) 

7.    (1.2) 

8. S: jaha:: du menar så .h att .h när  

9.   alla barnen har gått hem så kör vi 

10.    (0.8) 

11. A: ((harklar sig)) 

12. S: e re så du menar 

13.   (2.4) 

14. A: ((nickar)) 

15. S: ja då förstå j 

 

Kalle svarar ”fritis” (rad 3), efter vilket assistenten ger ett tolkningsförslag för att få 

klarhet i vad han menar med det. Samuel ger sedan ett konsekvensformulerande bidrag 

(rad 8-9) som är en vidareutveckling av assistentens förslag. När han inte får någon 

respons på det förslaget följer han upp med efterfråga responsen explicit (rad 12). 

 

Exempel 7) 

I nedanstående exempel används en kärnformulering som omstart efter ett kort 

avvikande från ämnet, som utlösts av att Kalle rört sig ovanligt mycket. Precis innan 

detta har deltagarna pratat om matchen de ska spela. 

 
1. S: (dj dj) du menar typ såhär .hh vi  

2.    ska heta BNK (0.6) B N K (.) BNK 

3.    (.) Manchester ju-city mot Arsenal 

4.    (0.8) klockan fyra efter alla 

5.    barnen har gått hem. (0.6) och, 

6.    (3.4) eh Kalle e back Niklas e (.) 

7.    målvakt å ja e anfallare. (1.2)  

8.    eller va ja back å han (.) mittback 

9. A: mm 

10.    (1.2) 
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11. S: men va gör p- mittbacken då 

 

I ovanstående exempel innefattar Samuels tur alltså ämnet om lagnamnet, vilken match 

de ska spela, när och vilka positioner de bestämt att de ska ha i laget (rad 1-7). När han 

kommer in på positionerna börjar han fundera på om han kom ihåg rätt och frågar 

assistenten (rad 8). När hon svarar jakande (rad 9) så kan han fortsätta med en följdfråga 

(rad 11). 

När sammanfattningar används i det här samtalet är det alltså fråga om 

kärnformuleringar, då de innefattar det mesta av vad deltagarna har pratat om. Denna 

sammanfattning gör att samtalet kan fortsätta därifrån, som i exemplet ovan, eller så 

rundar det av konversationen. 

 

4.1.2. Förståelsestrategier i samtal 2 

Reparationer 

Samtalet mellan Gustaf och Jonathan kännetecknas av en jämförelsevis mer avancerad 

blissnivå. Detta innebär inte att det automatiskt blir lättare att hänga med i samtalet, 

eftersom längre meningar kan vara svårare att hålla i huvudet för både den som blissar 

och den som tolkar. Det kan då uppstå fel och missförstånd, och reparationer kan då 

krävas för att återetablera den gemensamma förståelsen. 

 

Exempel 8) 

I detta exempel har Gustaf precis berättat att han varit på en fin restaurang. 

 
1. J: de va gott (1.2) va åt du där 

2. G: ((tittar på blisskartan)) 

3.   (3.0) 

4. G: PEKAR/9.4/= 

5. J: =sju, 

6. G: VOKALISERAR 

7.   (1.4) 

8. G: VOKALISERAR ((tittar på J))  

9. G: PEKAR/5.0/= 

10.   (4.4) 

11. G: VOKALISERAR 

12. J: =åtta? 

13. G: PEKAR/5.0/= 

14. J: =R 

15. G: PEKAR/2.0/= 

16. J: =Ä 

17. G: PEKAR/1.8/= 

18. J: =T 

19. G: PEKAR/3.0/= 

20. J: =T 

21. G: PEKAR/2.8/= 

22. J: =E 

23. G: PEKAR/1.4/= 

24. J: =rätter 

25. G: PEKAR/3.6/= 

26. J: =eh S 

27. G: PEKAR/2.0/= 

28. J: =eh M 

29. G: PEKAR/5.4/= 

30. J: =E 
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31. G: PEKAR/5.6/= 

32.   (4.2) 

33. J: ºsen?º 

34.   (1.2) 

35. J: =N 

     ÅTTA-R-Ä-T-T-E-R-S-M-E-N  

36. G: PEKAR/4.0/= 

37. G: =SLUTAR PEKA 

38. J: ((tittar på G)) 

39.   (5.4) 

40. J: >(x x x) ja såg inte riktigt (va re 

41.   sista)< 

42. G: PEKAR/3.2/= 

43. J: =Y 

44. G&J: ((tittar på varandra)) 

45.   (4.0) 

46. J: (x x x) också (1.8) >(ºva då för 

47.   nåtº)< 

48. G: PEKAR/7.8/= 

49. J: =åtta 

50. G: PEKAR/4.4/= 

51. J: =R 

52. G: PEKAR/3.8/= 

53. J: =Ä 

54. G: PEKAR/5.4/= 

55. J: =T 

56. G: PEKAR/1.8/= 

57. J: =T 

58. G: PEKAR/1.6/= 

59. J: =rätter 

60. G: PEKAR/3.4/= 

61. J: =(ress) 

62. G: PEKAR/4.6/= 

63. J: =M 

64. G: PEKAR/3.2/= 

65. J: =E 

66. G: PEKAR/9.8/= 

67. J: =(ºsmennº) 

    ÅTTA-R-Ä-T-T-E-R-S-M-E-N  

68. G: PEKAR/5.0/= 

69. G: SLUTAR PEKA 

70.   (2.0) 

71. J: >(åtta rätters)< meny? 

72. J: ((tittar på G)) 

73.   (1.2)  

74. G: PEKAR/2.6/= 

75. J: =med 

76. G: PEKAR/16.6/= 

77. J: =åtta 

78. G: PEKAR/6.4/= 

79. J: =olika 

80.   (2.2) 

81. G: ((suckar)) 

82. G: VOKALISERAR 

83. G: PEKAR/1.4/= 

84. J: =R 
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85. G: PEKAR/2.0/= 

86. J: =Ä 

87. G: PEKAR/2.6/= 

88. J: =T 

89. G: PEKAR/1.2/= 

90. J: =T (.) rätter 

    MED ÅTTA OLIKA R-Ä-T-T-ER  

91. G&J: ((tittar på varandra)) 

 

Gustaf inleder exemplet med ett långt yttrande med mycket bokstavering (rad 4-37). I 

början blir det lite fel, sju istället för åtta, men Gustaf initierar en reparation så att det 

blir rätt (rad 9-12). Jonathan missar sista bokstaven i det bokstaverade ordet och frågar 

efter den (rad 40-41). När denna annaninitierade reparation gjorts av Gustaf (rad 42-43) 

dröjer det några sekunder (rad 45) innan Jonathan inser att han måste fråga om för att 

förstå yttrandet (rad 46-47), alltså initiera ytterligare en reparation. Gustaf börjar 

reparera yttrandet genom att ta det från början (rad 48-67). Den här gången verkar 

Jonathan förstå, men uttalar början av ordet alltför snabbt (rad 71) vilket gör att Gustaf 

inte hör. Därför omformulerar han första delen av yttrandet ytterligare en gång, och gör 

alltså en självinitierad självreparation (rad 74-90). 

Reparationer i samtalet mellan Gustaf och Jonathan sker således på bådas initiativ, 

men det är bara Gustaf som reparerar sina yttranden. Några reparationer som utförs av 

Jonathan har ej påträffats i det här samtalet, dels för att han inte säger så mycket och 

dels för att varken han eller Gustaf initierar reparationer av hans yttranden. 

 

Följdfrågor 

Ett återkommande och systematiskt använt sätt för Jonathan att visa att han förstått vad 

Gustaf sagt i ett enskilt blissyttrande och att de därmed kan gå vidare i samtalet är 

genom att ställa följdfrågor som Gustaf oftast svarar på. Dessa följdfrågor anknyter till 

Gustafs omedelbart föregående yttrande. 

 

Exempel 9) 

Innan detta exempel har Gustaf precis berättat om några han känner som ska resa iväg. 

 
1. G: PEKAR/3.2/= 

2. J: =till 

3. G: PEKAR/2.2/= 

4. J: =F 

5. G: PEKAR/2.8/= 

6. J: =R 

7. G: PEKAR/2.2/= 

8. J: =A 

9. G: PEKAR/3.2/= 

10. J: =N 

11. G: PEKAR/2.0/= 

12. J: =kh- (.) K 

13. G: PEKAR/2.4/= 

14. J: =R 

15. G: PEKAR/2.8/= 

16. J: =I 

17. G: PEKAR/2.4/= 

18. J: =K 

19. G: PEKAR/1.6/= 

20. J: =Frankrike 
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21.   (2.2) 

     TILL F-R-A-N-K-R-I-K-E  

22. J: ((tittar på G)) 

23. J: va rolit 

24. G: PEKAR/6.2/= 

25. J: =och 

26. G: PEKAR/7.8/= 

27. J: =S 

28. G: PEKAR/2.8/= 

29. J: =(Y-U) 

30. G: PEKAR/4.2/= 

31. J: =P  

    OCH S-U-P  

32. G: ((tittar på J)) 

33.   (2.4) 

34. J: [[*supa*?        ] 

35. J: [[((tittar på G))] 

36. J&G: SKRATTAR 

37. J: *aa* 

38.   (7.6) 

39. G: ((tittar bort)) 

40. J: ((tittar på blisskartan)) 

41. J: a okej (1.2) hur länge e rom borta  

42.   rå 

43. G: PEKAR/13.2/= 

44. J: =vecka 

45. J: ((tittar på G)) 

46. G: PEKAR/4.4/= 

47. J: =på sönda 

 

Gustaf berättar att personerna (som han introducerade innan exemplet) ska åka till 

Frankrike och vad de ska göra där (rad 1-31). På rad 23 skjuter Jonathan in en 

lyssnarevaluering (se 2.2.2), men först när han är säker på att hela yttrandet är klart 

(efter pausen på rad 38) säger han ”a okej” för att visa att han har förstått, och följer upp 

med frågan om hur länge de kommer vara borta (rad 41-42). Gustaf svarar på rad 43-47. 

 

Formuleringar 

Kärnformuleringar förekommer vid bokstavering av ord (se förslagsvis exemplet ovan, 

rad 3-20). De har som funktion att kontrollera att det bokstaverade uppfattats korrekt, 

och därmed bidra till ökad gemensam förståelse. Konsekvensformuleringar är mer 

sällsynta, men förekommer (se exempel 16, rad 36).  Det närmaste man i övrigt kommer 

formuleringar i detta samtal är följdfrågor (se ovan). Bristen på formuleringar gör att 

den gemensamma förståelsen ofta är svår att etablera, och att samtalsdeltagarna därmed 

inte kommer vidare i samtalsämnet. 

 

Exempel 10) 

Följande exempel föregås av flera yttranden av Gustaf som Jonathan troligtvis inte 

riktigt förstår. Gustaf anknyter inte på ett tydligt sätt till sin föregående tur, men berättar 

fortfarande om dem som åkte till Nordpolen. Detta utdrag syftar till att exemplifiera 

bristen på formuleringar, samt vad en formulering hade haft för funktion om den fanns. 
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1. J: =de 

2. G: PEKAR/4.2/= 

3. J: =har 

4. G: PEKAR/6.4/= 

5. J: =mer 

6. G: PEKAR/1.6/= 

7. J: =fler 

8. G: PEKAR/3.2/= 

9. J: =A 

10. G: PEKAR/11.4/= 

11. J: =lägenhet (.) lägenhet 

12. J: ((tittar på G))  

13. G: PEKAR/5.2/= 

14. J: =på 

15. G: PEKAR/5.6/= 

16. J: =J 

17. G: PEKAR/3.0/= 

18. J: =O 

19. G: PEKAR/1.6/= 

20. J: =R 

21. G: PEKAR/2.8/= 

22. J: =D 

23. G: PEKAR/1.0/= 

24. J: =ºEº 

25. G: PEKAR/2.2/= 

26. J: =jorden 

    DE HAR FLER-A LÄGENHET PÅ J-O-R-D-E-N  

27.   (2.8) 

28. G&J: ((tittar på varandra))  

29.   (2.0) 

30. J: ((nickar)) (1.0) 

31. J: ((tittar på blisskartan))  

32.   (8.0) 

 

Gustaf framställer ett yttrande efter vilket han markerar att hans tur är färdig genom att 

titta upp (rad 28). Han och Jonathan har ögonkontakt, men Jonathan ger ingen respons 

mer än att nicka (rad 30) och sedan rikta blicken mot blisskartan (rad 31), vilket tolkas 

som att han lämnar åter turen till Gustaf. Den uteblivna responsen tolkas som att 

Jonathan inte förstått vad Gustaf menade. Här hade en formulering kunnat hjälpa 

deltagarna att sammanfatta det som sagts. Detta hade eventuellt fått Gustaf att märka att 

hans yttrande inte uppfattats korrekt, så att han kunde reparera missförståndet med ett 

förtydligande. Därmed hade kanske Jonathan fått chansen att förstå bättre, och kunnat 

vidareutveckla samtalet. Istället blir det ingen fördjupning av samtalsämnet, utan Gustaf 

fortsätter efter en relativt lång paus (rad 32) med att berätta om något helt annat. 

 

Metakommunikation 

Ett par enstaka gånger förekommer metakommunikation i samtalet mellan Gustaf och 

Jonathan, då Jonathan inte riktigt ser var Gustaf pekar och därför frågar om 

förtydligande. Det finns även flera exempel på icke-verbal metakommunikation i 

samtalet, då Jonathan tittar på blisskartan för att lämna över turen till Gustaf. Se 

exempel 10 (ovan), rad 31. Efter den promptingen och pausen som följer fortsätter 

Gustaf att berätta. 
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4.2. Var i samtalet används förståelseetablerande strategier? 

Utredande bidrag, till exempel förståelsestrategier som tolkningsförslag eller 

följdfrågor, utförs i båda samtalen oftast precis efter att den blissande parten har avslutat 

sin tur, alltså vid en responspunkt. Reparationer inträffar däremot oftast under loppet av 

den blissande personens tur, och handlar då om korrigering av tolkningen av en bokstav 

eller om förståelseproblem i samband med symbolindikeringar. 

 

4.2.1. Var utförs förståelsearbetet i samtal 1? 

Vid en responspunkt efter avslutad scanning 

Responspunkter skapas när Kalle och assistenten har scannat klart, vilket Kalle visar 

genom att titta bort från blisskartan. Utredande bidrag produceras vanligtvis vid en 

sådan responspunkt. Ibland ställer dock Samuel en fråga eller ger ett tolkningsförslag 

under scanningen, men då får han oftast inget svar (och om han får det är det av 

assistenten). Reparationer utförs dock praktiskt taget alltid av assistenten under Kalles 

turer, för att korrigera tolkningen av exempelvis en bokstav. 

 

Exempel 11) 

I följande exempel har deltagarna pratat om vem som ska vara tränare i ett fotbollslag, 

och Kalle har stavat sig fram till SAM, vilket assistenten tolkat som Samuel. 

 
1. A: a Samuel (2.0) va re Samuel du mena 

2.    (.) a Samuel, 

3. A&K: SCANNAR/12.0/= 

4. A: =vuxen? 

5.    (2.2) 

6. A: när Samuel blir vuxen 

7.    (3.8) 

8. A: hans mamma, (0.6) pappa, (1.2) nån 

9.    annan vuxen 

10. S: tycker du att ja ska va tränare när 

11.    ja blir vuxen 

 

Här utförs utredningen när assistenten och Kalle har scannat klart och kommit fram till 

ordet ”vuxen”, alltså i en responspunkt. Assistenten ger då ett tolkningsförslag (rad 6), 

vilket tolkas som att det är felaktigt och sedan följs av fler, tills de fastställt vad Kalle 

menar (se exempel 2). 

 

4.2.2. Var utförs förståelsearbetet i samtal 2? 

Vid en responspunkt efter avslutad indikering 

När försök görs för att etablera gemensam förståelse mellan Gustaf och Jonathan sker 

det oftast vid responspunkter, när Gustaf visar att han blissat klart genom att titta upp på 

Jonathan. I dessa fall responderar Jonathan med följdfrågor som anknyter till innehållet 

i Gustafs yttrande. Enstaka reparationer görs dock under Gustafs yttranden, då initierade 

av honom själv genom att han håller kvar pekningen så att Jonathan provar en annan 

tolkning (se exempel 13, rad 11-21). 

 

Exempel 12) 

Precis innan följande exempel vände sig Gustaf till författarna som erbjöd en paus. 

Detta avböjdes och Gustaf fortsatte sedan med följande inlägg, där han anknyter till 

restaurangbesöket som han pratat om tidigare. 
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1. G: PEKAR/10.8/= 

2. J: =de 

3. G: PEKAR/11.2/= 

4. J: =som 

5. G: PEKAR/2.8/= 

6. J: =B 

7. G: PEKAR/3.6/= 

8. J: =bj 

9. G: PEKAR/3.8/= 

10. J: =Ö 

11. G: PEKAR/5.0/= 

12. J: =bjöd 

13. G: PEKAR/3.8/= 

14. J: =O 

15. G: PEKAR/2.8/= 

16. J: =S 

17. G: PEKAR/0.6/= 

18. J: =S oss 

19. G: PEKAR/4.2/= 

20. J: =på 

21.   (1.6) 

22. G: VOKALISERAR 

23. G: PEKAR/3.4/= 

24. J: =restaurang 

25. G: PEKAR/7.8/= 

26. J: =dom 

27. G: PEKAR/5.4/= 

28. J: =har 

29. G:  PEKAR/8.6/= 

30. J: =rest 

31. G: PEKAR/6.0/= 

32. J: =till 

33. G: PEKAR/5.4/= 

34. J: =N 

35. G: PEKAR/1.2/= 

36. J: =O 

37. G: PEKAR/2.6/= 

38. J: =R 

39. G: PEKAR/4.0/= 

40. J: =D 

41. G: PEKAR/3.4/= 

42. J: =P 

43. G: PEKAR/5.8/= 

44.   (3.2) 

45. J: e::h 

46.   (2.0) 

47. J: =O 

48. G: PEKAR/2.6/= 

49. J: =[[nordpolen 

50. J:  [[((tittar på G)) 

     DE SOM B-J-Ö-D O-S-S PÅ RESTAURANG  

     DOM HAR REST TILL N-O-R-D-P-O-LEN   

51.   (1.0) 

52. G: ((tittar på J))  

53.   (1.0) 
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54. J: va gör dom på nordpolen då 

 

I exemplet markerar Gustaf att hans tur är slut genom att titta upp på Jonathan (rad 52), 

han skapar alltså en responspunkt. Jonathan responderar då genom en följdfråga (rad 

54) som anknyter till Gustafs yttrande och visar att han uppfattat åtminstone delar av 

detta. Frågan återlämnar turen till Gustaf. 
 

Relevant men uteblivet förståelsearbete vid en responspunkt 

Vid flera tillfällen i samtalet mellan Gustaf och Jonathan hade någon form av utredande 

bidrag varit relevant, men uteblir. Detta märks genom att samtalet stannar av. 

 

Exempel 13) 

I följande exempel fortsätter Gustaf, efter en uppbackande kommentar från Jonathan, att 

berätta om dem som åkte till Nordpolen. 
 

1. G: PEKAR/12.4/= 

2.   (4.0) 

3. J: ((viskar)) (få titta) 

4.   (6.8) 

5. J: ºm:º 

6. J: =dom 

7. G: PEKAR/5.2/= 

8. J: =har 

9. G: PEKAR/4.2/= 

10. J: =var 

11. G: PEKAR/1.4/= 

12. J: =på (.) näe? 

13. G: PEKAR/2.4/= 

14. J: =för 

15. G: PEKAR/5.4/= 

16. J: =ovanför 

17. G: PEKAR/7.2/= 

18.   (4.2) 

19. J: öv- 

20.   (2.4) 

21. J: =[[ovan(.)för- över] 

22. G:  [[VOKALISERAR     ] 

   DOM HAR VAR PÅ FÖR OVANFÖR ÖVER  

23. G&J: ((tittar på varandra))  

24. G: ((suckar)) 

25. G: PEKAR/2.0/= 

26. J: =hel 

27. G: PEKAR/1.2/= 

28. J: =all 

29. G: PEKAR/8.2/= 

30. J: =land 

31. G: PEKAR/13.0/= 

32.   (12.2) 

33. J: m 

34. J: =de 

35. G: PEKAR/3.6/= 

36. J: =har 

37. G: PEKAR/6.6/= 

38. J: =bara 
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39. G: PEKAR/4.2/= 

40. J: =R 

41. G: PEKAR/2.4/= 

42. J: =Y 

43. G: PEKAR/3.6/= 

44. J: =M 

45. G: PEKAR/5.0/= 

46. J: =D 

47. G: PEKAR/1.4/= 

48. J: =E 

49. G: PEKAR/1.8/= 

50. J: =rymden 

51. G: PEKAR/3.0/= 

52. J: =K 

53. G: PEKAR/5.6/= 

54.   (3.0) 

55. G: VOKALISERAR 

56. J: =kvar 

    ALL LAND DE HAR BARA R-Y-M-D-E-N KVAR  

57. G&J: ((tittar på varandra)) 

58.   (3.4) 

59. J: ska dom åka upp till rymden för att 

60.   (x x) där (kvar) 

61.   (12.2) 

   ... 

G:  DE INTE ÅKA MED ARBETSPLATS DOM  

   INTE BEHÖVER ARBETA FÖR PENGAR   

 

Exempel 13 avslutas med att Jonathan ställer en följdfråga (rad 59) som författarna har 

svårt att uppfatta, och som Gustaf inte heller responderar på. Frågans innehåll anknyter 

endast till den sista delen av Gustafs yttrande, vilket författarna tolkar som att Jonathan 

inte förstått hela yttrandet. Gustaf beter sig inte heller som att han förstår Jonathans 

fråga, eftersom det han fortsätter med inte besvarar den. Frågan följs dessutom av en 

lång tystnad (rad 61), innan Gustaf tar över turen, vilket i vanliga samtal tolkas som ett 

tecken på att något inte står rätt till. På rad 23, efter reparationerna (rad 11-21), etablerar 

de ögonkontakt, vilket utifrån tidigare analys hade varit en relevant position för en 

förtydligande fråga eller formulering från Jonathan för att bestämma vilket av 

reparationsförslagen som var det rätta. Likadant efter Jonathans följdfråga (rad 59) hade 

det varit relevant för Gustaf att reagera genom en fråga eller ett förtydligande, då 

Jonathan tittar på honom i över 12 sekunder (rad 61). Ingen tar här ansvar för att 

etablera en gemensam förståelse och samtalsämnet får ingen fortsättning. 

 

4.3. Vem eller vilka tar ansvar för att gemensam förståelse etableras? 

De båda inspelade samtalen skiljer sig åt med avseende på vem eller vilka som tar 

ansvar för att etablera gemensam förståelse. I samtalet mellan Kalle, Samuel och 

assistenten tar alla tre ansvar, men på olika sätt. I samtalet mellan Gustaf och Jonathan 

händer det sällan att båda tar detta ansvar. Oftast är det Jonathan, men ibland händer det 

att varken han eller Gustaf tar ansvaret, vilket får som följd att samtalet stannar av. 

 

4.3.1. Ansvar för förståelsearbetet i samtal 1 

Alla tre delar på ansvaret 

Samtal 1, alltså mellan Kalle, Samuel och assistenten, karakteriseras av att alla tre tar 
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ansvar för att etablera gemensam förståelse, genom tidigare nämnda strategier. Kalle 

responderar på förslag och frågor genom vokaliseringar eller andra icke-verbala signaler 

som de andra deltagarna tolkar som minimala responser. Han använder även bliss för att 

förtydliga sina tidigare yttranden. 

 

Exempel 14) 

Följande exempel är från början av samtalet, och Samuel har just frågat Kalle vad inom 

fotboll han vill prata om. 

 
1. A&K: SCANNAR/2.2/= 

2. K: VOKALISERAR 

3. A: =chef 

4.    (1.6) 

5. S: +chef?+ 

6. A: vadå chef 

7. K: VOKALISERAR 

8. A&K: SCANNAR/17.6/= 

9. S: (xx xx xx) att jag ska va chef över 

10.    hela laget 

11. S: nu kommer dom 

12. S: ºåff de va nå andraº 

13. A&K: =SCANNAR= 

14. A: (e där) 

15. A&K: =SCANNAR= 

16. K: VOKALISERAR 

17. A: =fot 

18. K: VOKALISERAR 

19. A&K: SCANNAR/10.6/= 

20. A: =fotbollschef 

21. K: VOKALISERAR 

22. A: ska ru prata om fotbollschef 

23. K: VOKALISERAR 

24. S: (varå) fotbollschef 

25. K: [[VOKALISERAR] 

26. A: [[menar du då] 

27. K: [[VOKALISERAR] 

28. S: [[fifa eller ] 

 

Kalle blissar att han vill prata om ”chef” (rad 3), vilket både Samuel och assistenten 

reagerar på genom frågor som syftar till att Kalle ska förtydliga sig (rad 5-6). När Kalle 

och assistenten har börjat scanna ger Samuel ett tolkningsförslag (rad 9-10), vilket han 

inte får någon respons på. Kalle förtydligar sitt ”chef” genom att blissa ”fot” och ”boll” 

(rad 8-20), vilket assistenten formulerar som ”fotbollschef” (rad 20). När den 

gemensamma förståelsen kring vad det är Kalle vill prata om är etablerad, för 

assistenten och Samuel samtalet vidare genom att åter ställa förtydligande frågor (rad 

22, 24 och 26). Samuel ger även ett tolkningsförslag (rad 28).  

 

4.3.2. Ansvar för förståelsearbetet i samtal 2 

I början av samtalet mellan Gustaf och Jonathan är det huvudsakligen Jonathan som tar 

ansvaret för att etablera gemensam förståelse. Hans strategi är framför allt att ställa 

följdfrågor. Jonathan använder sig annars ofta av uppbackningar, vilka syftar till att 

lämna åter turen till Gustaf och uppmuntra honom att fortsätta prata, men inte hjälper 

till att etablera någon gemensam förståelse. Under samtalets gång tar Jonathan allt 
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mindre ansvar för den gemensamma förståelsen och eftersom Gustaf sällan heller tar 

detta ansvar leder det till att samtalet stannar av flera gånger. Detta visas till exempel 

när Jonathan inte markerar tydligt att han inte förstår vad Gustaf menar, och när Gustaf 

inte är uppmärksam på Jonathans icke-verbala signaler.  

 

Sekvenser där ingen tar ansvar 

Exempel 15) 

I följande samtalsutdrag ses konsekvenserna av att ingen av deltagarna där tar ansvar för 

den gemensamma förståelsen. Innan denna sekvens har Gustaf just berättat att han ätit 

en åttarättersmeny på en restaurang.  

 
1. J: å va re (x x) va va re i dom 

2.   rätterna då (.) va va re för nå 

3.   olika rätter 

4. G: PEKAR/10.4/= 

5. J: =dyrt 

6. G: PEKAR/5.0/= 

7. J: =som 

8. G: PEKAR/11.8/= 

9. J: =vi 

10. G: PEKAR/7.4/= 

11. J: =som 

12. G: PEKAR/4.8/= 

13. J: =gäst 

14. G: PEKAR/3.8/= 

15. J: =inte 

16. G: PEKAR/5.2/= 

17. J: =få 

18. G: PEKAR/8.0/= 

19. J: =M 

20. G: PEKAR/3.6/= 

21. J: =me: 

22. G: PEKAR/2.8/= 

23. J: =men 

24. G: PEKAR/3.8/= 

25. J: =I 

26. G: PEKAR/5.4/= 

27. J: =N 

28. G: PEKAR/4.0/= 

29. J: =med 

30. G: PEKAR/3.4/= 

31. J: =P 

32. G: PEKAR/2.2/= 

33. J: =R 

34. G: PEKAR/3.6/= 

35. J: =I 

36. G: PEKAR/4.2/= 

37. J: =pris 

38. G: PEKAR/2.6/= 

39. J: =E 

40. G: PEKAR/3.6/= 

41. J: =priset 

    DYRT SOM VI SOM GÄST INTE  

   FÅ M-E-N-I-N MED P-R-I-S-E-T  

42. G&J: ((tittar på varandra)) 
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43.   (0.8) 

44. G: VOKALISERAR 

45. J: ((nickar)) 

46.   (1.0) 

47. J: a kej 

48.   (2.0) 

49. J: ((tittar på blisskartan)) 

50.   (3.0) 

51. G: ((tittar på S2)) 

52. J: ((tittar på G))  

53.   (9.0) 

54. J: ((tittar på blisskartan)) 

55.   (3.0) 

56. J: ((tittar på G))  

57.   (5.2) 

58. S2: ((kommer fram till G&J)) 

 

 

Något går fel under Gustafs yttrande (rad 4-41) och det blir oförståeligt, vilket han inte 

gör någon ansats till att rätta till. Jonathan har ingen möjlighet att förstå vad Gustaf 

menar, men beter sig ändå som om han förstått genom att nicka och säga ”a kej” (rad 45 

och 47). Han tittar sedan mot blisskartan, vilket tolkas som ett sätt att lämna tillbaka 

turen till Gustaf. Jonathan tar här inget ansvar för att etablera gemensam förståelse, 

vilket han kunde ha gjort genom att säga att han inte förstått och be Gustaf att förtydliga 

sig. Gustaf tar inte heller på sig detta ansvar då han inte är uppmärksam på 

förståeligheten hos sitt yttrande, och inte heller tolkar Jonathans intetsägande respons 

som ett tecken på att han inte förstått. Samtalet stannar av och ämnet får ingen 

fortsättning då Gustaf sedan vänder sig mot författarna för att fråga hur länge de ska 

hålla på. 
 

Sekvenser där båda tar ansvar 

Exempel 16) 

Följande exempel föregicks av att Gustaf berättade om två han känner som ska åka till 

Frankrike. En lång tystnad följde efter vilken Gustaf till slut tar turen och berättar 

följande. 
 

1. G: PEKAR/9.4/= 

2. J: =dom 

3. G: PEKAR/6.8/= 

4. J: =åker 

5. G: PEKAR/9.8/= 

6.   (5.8) 

7. G: VOKALISERAR 

8.   (3.2) 

9. J: =rund 

10. G: PEKAR/4.6/= 

11. J: =T 

12. G: PEKAR/6.8/= 

13. J: =på 

14. G: PEKAR/5.4/= 

15. J: =olika 

16. G: PEKAR/8.4/= 

17.   (3.2) 

18. G: ((suckar)) 
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19.   (3.4) 

20. J: m:: 

21. J: =V 

22. G: PEKAR/4.4/= 

23. J: =I 

24. G: PEKAR/2.4/= 

25. J: =N 

26. G: PEKAR/6.0/= 

27. J: =G 

28. G: PEKAR/9.2/= 

29. J: =Å 

30. G: PEKAR/4.6/= 

31. J: =R 

32. G: PEKAR/3.8/= 

33. J: =vingårdar  

   DOM ÅKER RUND-T PÅ OLIKA V-I-N-G-Å-R-DAR  

34. G&J: ((tittar på varandra, ler)) 

35.   (3.4) 

36. J: å smakar på vin 

37.   (1.0) 

38. G: VOKALISERAR 

39.   (1.8) 

40. J: (d e) mysigt (1.2) (bra) 

41.   (4.2) 

42. G: PEKAR/6.8/= 

43. J: =och 

44. G: PEKAR/3.2/= 

45.   (1.0) 

46. G: VOKALISERAR 

47.   (1.0) 

48. J: =äta 

49. G: PEKAR/10.8/= 

50.   (9.8) 

51. G: VOKALISERAR 

52. J: =fin 

53.   (0.8) 

54. G:  VOKALISERAR 

55. G: PEKAR/2.4/= 

56. J: =mat 

    OCH ÄTA FIN MAT  

 

I detta exempel tar båda ansvar för att etablera och upprätthålla gemensam förståelse. 

De ser på varandra och ler, och Jonathan expanderar Gustafs bidrag med en 

konsekvensformulering, ”å smakar på vin” (rad 36), som Gustaf bekräftar genom att 

vokalisera och sedan vidareutveckla med ”och äta fin mat”. De visar alltså att de förstår 

varandra genom att utveckla och bygga på varandras bidrag. 
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5. Sammanfattning och diskussion 

5.1. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var de studerade samtalen mycket olika till sin karaktär. 

Grundförutsättningarna skiljde sig åt i och med att de två kompisparen var i så olika 

åldrar och att pojkarnas blissande inte låg på samma nivå. Dessutom använde de olika 

sätt att indikera symboler, och en assistent deltog i det ena samtalet men inte i det andra. 

Samtalsdeltagarnas personlighet och erfarenheter spelade, precis som i alla samtal, viss 

roll för hur samtalen utvecklades. 

Dessa skillnader till trots har intressanta resultat framkommit i denna studie genom 

att fokusera på samtalens organisation. De mest iögonfallande skillnaderna var vem som 

tog ansvar för att etablera och upprätthålla den gemensamma förståelsen, och vilka 

strategier som användes i detta syfte. I samtalet mellan Kalle och Samuel tog alla tre 

samtalsdeltagare detta ansvar, genom att använda olika förståelsehanterande strategier. I 

det andra samtalet, mellan Gustaf och Jonathan, var det oftast Jonathan som försökte 

upprätthålla en gemensam förståelse. Under delar av samtalet tog dock ingen det 

ansvaret, vilket ledde till att samtalet stannade av. Även deras strategier för att hantera 

den gemensamma förståelsen var delvis annorlunda än i samtalet med Kalle. 

Vissa förståelsestrategier var alltså gemensamma och andra skiljde sig åt mellan de 

olika samtalen. I samtalet med Kalle använde sig hans samtalspartners av framför allt 

tolkningsförslag och följdfrågor. Dessa hade som funktion att fastställa innebörden i 

Kalles blissyttranden, och därmed etablera gemensam förståelse. De användes i hög 

grad, då Kalles yttranden var långsamma och bara bestod av enstaka ord. Kalle bidrog 

även han till förståelsearbetet genom att förtydliga sig på eget initiativ. Enstaka 

reparationer utfördes också, liksom metakommunikation samt några kärnformuleringar, 

vilka antingen uttalade ett bokstaverat ord eller sammanfattade stora delar av samtalet. I 

samtalet med Gustaf såg det annorlunda ut. Där förekom strategier för att etablera 

gemensam förståelse sällan, och de som användes var främst följdfrågor som Jonathan 

ställde, vilka anknöt till något av det Gustaf sagt innan, samt reparationer av 

blissyttranden. Enstaka fall av metakommunikation fanns, främst i icke-verbal form då 

Jonathan riktade blicken mot Gustafs blisskarta. Några kärnformuleringar förekom 

också, eftersom Gustaf bokstaverade mycket och Jonathan då formulerade dessa ord i 

sin helhet. Han formulerade dock bara enstaka ord, inte hela meningar vilket troligtvis 

hade underlättat i flera fall. I detta samtal hade förståelsestrategier behövt användas 

mycket mer, eftersom det i flera situationer då de inte användes ledde till att Gustaf och 

Jonathan inte tycktes förstå varandra. 

I båda samtalen genomfördes utredande bidrag efter att ett blissat yttrande var klart, 

alltså i samband med en responspunkt. Kalle skapade sådana genom att titta bort från 

blisskartan och Gustaf genom att titta upp på samtalspartnern. För Kalles del innebar 

utredande bidrag att hans enstaka blissade ord följdes av tolkningsförslag eller 

följdfrågor. I Gustafs fall betydde det oftast en följdfråga från Jonathan efter ett avslutat 

blissat bidrag. Reparationer skedde i båda fallen främst under pågående blissyttranden, 

antingen för att korrigera en misstolkad blissad bokstav eller då förståelsen av en 

symbolindikering varit oklar. I samtalet med Gustaf identifierades även positioner som 

hade varit relevanta för utredande bidrag, men där inga sådana ges. 

I det första samtalet, mellan Kalle, Samuel och assistenten, var alla tre deltagarna 

engagerade i att etablera och upprätthålla gemensam förståelse. Hur det gick till var 

olika från person till person; Kalle tog initiativ till att förklara sig samt svara på de 

frågor och tolkningsförslag som Samuel och assistenten gav. I det andra samtalet, 
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mellan Gustaf och Jonathan, skedde inte upprätthållandet av den gemensamma 

förståelsen kontinuerligt. Ibland tog båda ansvar, genom att reparera eller ställa 

följdfrågor, men ibland tog ingen av dem detta ansvar.  

 

5.2. Diskussion 

Man har i de här samtalen sett initiativtagande från den blissande parten, detta i motsats 

till att man i andra studier har sett att AKK-användare brukar inta en mer passiv roll i 

samtal (t.ex. Clarke & Wilkinson, 2007; Pennington & McConachie, 1999; Von 

Tetzchner & Martinsen, 2000). Kalle och Gustaf misslyckades inte heller med att ta 

över turer, vilket Buzolich och Wiemann (1988) i sin studie fann var vanligt i samtal 

med AKK. Att Kalle och Gustaf klarade av det bra och tog initiativ är positivt, eftersom 

de då har möjlighet att ta en mer ansvarsfylld roll i samtalet och vara mera delaktiga. I 

deras fall berodde detta troligen mycket på att deras samtalspartners var lyhörda för 

deras signaler. Man kan spekulera i om det också kan ha berott på situationen, då deras 

enda uppgift där var att prata med varandra, eller om det går lika bra även i samtal under 

andra omständigheter. 

Deltagarna samarbetade på olika sätt i dessa samtal, de använde sig av alltifrån 

omfattande expansionsarbete av varje ord i samtalet med Kalle till att samtalspartnern 

endast läste upp de blissade orden i samtalet med Gustaf. Det stämmer bra med resultat 

från tidigare studier där man sett att samarbete är en viktig del av AKK-samtal (Alm & 

Newell, 1996; Clarke & Wilkinson, 2007;  Hjelmquist & Sandberg, 1996; Kraat, 1985). 

En erfaren assistent deltog i samtalet med Kalle, vilket förmodligen bidrog till det stora 

samarbete som utfördes. Assistenten var van vid hur Kalle kommunicerade och hade 

strategier att använda för att samtalet skulle fungera. I och med att Kalle enbart 

uttryckte enstaka ord i detta samtal så krävdes dessutom ett större samarbete mellan 

deltagarna för att utveckla hans meningar. Detta i jämförelse med samtalet mellan 

Gustaf och Jonathan, eftersom Gustaf blissade mer avancerat. Analysen visade dock att 

det hade behövts mer samarbete mellan Gustaf och Jonathan för att få samtalet att 

fungera bättre.  

Metakommunikation var också en del i samkonstruktionen av yttranden. Detta 

förekom i båda samtalen, framför allt vid oklarheter under symbolindikering, vilket 

också Alm och Newell (1996) beskriver. I samtalet mellan Gustaf och Jonathan 

användes även metakommunikation i form av ”prompting” av kommunikations-

hjälpmedlet (Clarke & Wilkinson, 2007) då Jonathan riktade blicken mot blisskartan. 

Det gick långsamt för båda AKK-användarna att producera samtalsbidrag, vilket är 

något som andra forskare också har tagit upp (t.ex. Clarke & Wilkinson, 2005; Sweidel, 

1991). Anledningen till att det gick långsamt var i Gustafs fall både att det tog tid att 

peka och att han bokstaverade väldigt mycket. I Kalles fall berodde det på att han inte 

kunde peka direkt, utan att assistenten scannade åt honom. Vissa andra mönster i 

samtalet mellan Kalle, Samuel och assistenten gick också i linje med tidigare forskning, 

som att de talande samtalsdeltagarna hade många fler turer (t.ex. Buzolich & Wiemann, 

1988; Clarke & Kirton, 2003) och ställde mycket frågor (t.ex. Clarke & Kirton, 2003; 

Light et al., 1985). I samtalet mellan Gustaf och Jonathan var turfördelningen istället 

mycket jämn. Troligtvis berodde detta på att Gustaf var avancerad i sitt blissande och 

därför inte behövde så mycket hjälp av samtalspartnern, men också på att Jonathan var 

avvaktande och tog sina turer först efter att Gustaf visade att han var klar. Det var heller 

inte lika många frågor i detta samtal, och de som fanns ställdes av den talande parten, 

Jonathan.  

En stor del av ansvaret för att hålla igång samtalet låg hos de talande i samtalet med 

Kalle, vilket är något som Kraat (1985) och Alm & Newell (1996) också beskriver. 
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Detta krävdes på grund av att han bara använde ettordssatser i detta samtal. Skulle de 

talande ha tagit ett mindre ansvar så skulle samtalet förmodligen blivit mer 

ansträngande för Kalle. Kalle lämnade dock inte över ansvaret helt till de talande utan 

tog även egna initiativ. I samtalet mellan Gustaf och Jonathan tog båda två ansvar i 

början av samtalet men mot slutet blev det så att ingen av dem riktigt tog ansvaret för 

den gemensamma förståelsen. Eventuellt blev Gustaf trött, vilket kan ha orsakat både att 

det blev lite fel i blissandet och att han inte orkade ta något ansvar för förståelsen. 

Jonathan verkade ibland tappa tråden i det som Gustaf sade, och det kunde anas att han 

hade svårt att veta hur han skulle återfå sammanhanget. Möjligen valde han därför att 

avvakta i hopp om att förstå bättre ju mer Gustaf berättade. 

Kraat (1985) menade att hur lyckat ett AKK-samtal blir till stor del beror på hur den 

talande samtalsdeltagaren anpassar sig till AKK-användaren, medan Alm och Newell 

(1996) poängterade att det är viktigt att även AKK-användaren anstränger sig i samtalet. 

Resultaten av denna studie visar att det, som både Kraat samt Alm och Newell menar, är 

viktigt att alla samtalsdeltagare hjälps åt med att ta ansvar för den gemensamma 

förståelsen samt för att hålla igång samtalet. 

 

5.3. Studiens svagheter 

Något som var problematiskt med denna studie var att samtalssituationerna blev 

onaturliga. Det första försöket att få så naturlig kommunikation som möjligt, genom att 

lämna barnen ensamma, misslyckades. För att efterlikna den första inspelningen 

lämnades det andra paret inte heller ensamma. Författarna var alltså med under båda 

inspelningarna och deltagarna hade inte fått andra instruktioner än att de skulle prata 

med varandra om valfritt ämne. Detta ger dåliga förutsättningar för en naturlig 

interaktion och påverkade förmodligen hur samtalen såg ut. Samtalen mellan dessa 

personer behöver inte se ut så här i vanliga fall. Det som talar för att materialet ändå kan 

användas är att inspelningssituationerna blev relativt likartade. 

För att kunna jämföra samtalen på ett mer rättvist sätt hade förutsättningarna behövt 

vara mer lika. Nu skiljde sig både barnens/ungdomarnas ålder, samtalspartners och 

samtalsämne mycket åt. Skulle en liknande studie genomföras kan det rekommenderas 

att förbereda ämnen att prata om vilket skulle ge mer styrd kommunikation men en 

lättare situation för deltagarna att förhålla sig till. Man kan också försöka lyckas få till 

naturlig och spontan kommunikation, så som det ursprungligen var menat i denna 

studie.  

 

5.4. Studiens möjligheter 

Studien visar att vilka strategier man använder i kommunikation med andra har stor 

betydelse för hur samtalet utvecklas. Social kompetens och framgångsrika strategier 

utvecklar man i samspel med andra (Kraat, 1985), vilket AKK-användare generellt är 

med om mer sällan än talande (t.ex. Raghavendra, 2011; Sundqvist, 2010). Att ge barn 

som använder AKK fler tillfällen till samtal med andra barn skulle alltså kunna bidra till 

att utveckla dessa förmågor och därmed också förbättra hur deras samtal fungerar (Alm 

& Newell, 1996). 

Fortsatt forskning skulle därför kunna bestå av interventionsstudier där AKK-

användare och deras samtalspartners får lära sig hur man kan använda olika strategier 

för att etablera gemensam förståelse, vilket skulle likna studien av Lilienfeld och Alant 

(2005). Interventionen bör dock i så fall utföras under en längre tid än i den studien. En 

annan möjlighet skulle kunna vara att genomföra en studie då man ger barn som 

använder AKK fler möjligheter till att samtala med andra barn, till exempel genom att 
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schemalägga samtalstid i skolan. Detta för att se om de enbart genom att få ökade 

samtalsmöjligheter kan utöka sin sociala kompetens. 

Denna studie ger även exempel på strategier som kan användas i samtal med AKK-

användare. Vilka strategier som fungerar bäst är dock individuellt. Bäst är om både 

AKK-användaren och samtalspartnern har användbara strategier att ta till. Om en AKK-

användare ska prata med nya personer är det dock särskilt viktigt att han/hon själv har 

strategier för att underlätta samtalet eftersom man inte kan vänta sig att alla andra har 

utvecklat sådana (Lund & Light, 2007). En strategi skulle kunna vara att AKK-

användaren ger råd till samtalspartnern om hur denne kan bete sig, till exempel ställa 

frågor eller ge tolkningsförslag. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att det står i 

ett kommunikationspass (se Bergh & Bergsten, 1998). Viktigt är också att utveckla 

kommunikationsredskapen, till exempel blisskartan, så att de underlättar användandet 

av strategier. På en standardkarta finns till exempel symboler för ”jag börjar om” och 

”vad sa du?”, men det finns även tomma rutor där man kan lägga till egna symboler. 

Där skulle man exempelvis kunna ha råd till samtalspartnern eller andra 

samtalsreglerande fraser, såsom ”det blev fel” eller ”förstår du?”. 

 

5.5. Slutsats 

Denna studie visar att arbetet för att skapa gemensam förståelse är något som måste 

upprätthållas konstant under hela samtalet. Speciellt gäller det under kommunikation 

med AKK, eftersom det ibland kan ta lång tid att komma fram till innebörden av ett 

yttrande. Strategierna som används i de studerade samtalen är tolkningsförslag, 

följdfrågor, formuleringar och reparationer, och de placeras oftast vid responspunkter. 

Reparationer kan även ske under loppet av ett blissyttrandes konstruktion. 

AKK-samtal kan bevisligen se mycket olika ut, beroende både på 

kommunikationshjälpmedlet och samtalsdeltagarnas personligheter och erfarenheter. 

Gemensamt för alla samtal är dock att det krävs att alla parter anstränger sig samt 

använder sig av fungerande strategier för att aktivt etablera gemensam förståelse. Social 

kompetens och framgångsrika strategier utvecklas i samspel med andra, vilket innebär 

att alla, talande som AKK-användare, bör få likvärdiga chanser till interaktion. 
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6. Populärvetenskaplig sammanfattning 

Tiga är silver, tala är guld! 

 

Det är viktigt för oss människor att kommunicera. Genom kommunikation utvecklar vi 

vårt språk, vårt tänkande, vår kunskap om världen och vår sociala kompetens. Om man 

inte får tala med så många kan det leda till en ond cirkel där man halkar efter i 

utvecklingen av dessa förmågor. Då kanske man talar med ännu färre, och så vidare. 

Därför är det särskilt viktigt att kommunicera när man är barn.  

Barn och vuxna som inte har något fungerande tal får oftast tillgång till ett 

alternativt och kompletterande kommunikationssätt (AKK). Det kan vara enkelt 

teckenspråk, att peka på bilder på en karta eller ha en dator som pratar åt en. Men det är 

inte så lätt att småprata med någon som inte talar som vanligt. Barn som använder AKK 

har därför lite svårare att komma nära jämnåriga. Detta gör att de inte får tillräcklig 

erfarenhet av vanliga samtal. 

För att kunna samtala måste man skapa en gemensam grund att utgå ifrån, en 

gemensam förståelse. Det innebär inte något man gör en gång i början, utan det är 

istället något man måste jobba på under hela samtalet. Ett samtal är en dialog, vilket 

betyder att varje mening man säger påverkar den man talar med och vad den kommer 

svara, och tvärtom. Därför är det så viktigt att man håller koll på att man pratar om 

samma sak.  

Vår studie handlar om samtal mellan barn som använder AKK och deras talande 

kompisar. Trots att samtalen är mycket olika så kan vi se flera likheter. När kompisarna 

jobbar för att förstå varandra hela tiden, till exempel genom att ge förslag eller ställa 

frågor, så går samtalet bra. Men om de inte kollar var de har varandra så blir det lätt 

missförstånd som kan göra att samtalet dör ut. 

Barn som använder AKK riskerar alltså att halka efter i utvecklingen av olika 

förmågor, bland annat den sociala kompetensen. I studien ser vi att det är viktigt att 

skapa en gemensam förståelse i samtal, och hur man kan göra det. Slutsatsen vi drar av 

detta är att barn som kommunicerar via AKK behöver få fler tillfällen att prata med 

andra barn. Det skulle ge barnen större möjligheter att utvecklas, både personligt och 

socialt! 
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Bilaga 1: Exempel på standardblisskarta 

 

 
 

Hämtad 2011-11-07 från 

http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/Standardkarta_A4_0612.pdf  
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Bilaga 2-1: Informationsbrev, målsmän 

 

Är ni intresserade av att delta i en studie? 

 

Under hösten 2011 kommer en studie om hur barn som kommunicerar med bliss deltar i 

samtal att genomföras som ett examensarbete vid Enheten för logopedi, Uppsala 

universitet. Studien är tänkt att vara en fallstudie omfattande ett eller flera barn som 

kommunicerar med bliss i interaktion med en jämnårig som inte använder bliss. Studien 

utförs av oss två logopedstudenter, som går sista terminen på logopedprogrammet. 

Handledare för projektet är Fil.Dr Niklas Norén. Han är kommunikations- och 

samtalsforskare och har forskat kring kommunikativa hjälpmedel i samtal. 

Deltagandet i studien innebär att vi logopedstudenter kommer att filma barnen två och 

två i ett enskilt rum, då de utför en kommunikativ aktivitet. Detta kommer att ske 

antingen på skoltid eller på fritids och ta ca en halvtimma per par. 

Inspelningen kommer att ske under hösten 2011 och därefter kommer materialet att 

analyseras. Allt material kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av det. När studien redovisas i form av publikationer, seminarier 

och konferenser, kommer inga inspelade filmer att visas, utan endast nedskrivna delar 

där personlig information har tagits bort. Materialet kommer inte att användas för annat 

än forskning. 

Deltagandet är förstås helt frivilligt. Filmningen och medverkan kan när som helst 

avbrytas, utan att skäl behöver anges. Inspelat material kan på er begäran förstöras. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Är ni och ert barn intresserade av att delta i denna studie? Fyll då i medgivandet om 

samtycke och skicka in i det bifogade svarskuvertet. Har ni ytterligare frågor angående 

studien är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

________________________ ___________________________ 

Lisa Hägg Ylva Palmén 

logopedstudent logopedstudent 

lisa.hagg.2240@student.uu.se ylva.palmen.4614@student.uu.se 

 

 

________________________ 

Niklas Norén 

handledare 

niklas.noren@neuro.uu.se
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Bilaga 2-2: Godkännandeblankett, målsmän 

 

Medgivande till deltagande i studie kring blisskommunikation 
 

Studien, som kommer att handla om hur barn som kommunicerar med bliss deltar i 

samtal, kommer att utföras vid enheten för logopedi vid Uppsala universitet. Studien 

utförs av logopedstuderande, som går sista terminen på logopedprogrammet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien och vill att mitt barn deltar. Jag är 

införstådd med att mitt barn och dess samtalspartner kommer att filmas i skolan. 

Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och uppfattat att han/hon har lust att 

delta. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlad 

data samt att jag kan begära att insamlade data där mitt barn deltar förstörs. 

 

 

Barnets namn:  ..............................................................................................................................  

 

Födelsedatum:  .............................................................................................................................  

 

Förälders/Vårdnadshavares namn:  ..............................................................................................  

 

Adress:  .........................................................................................................................................  

 

Telefon:  .......................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

Ort och datum 

 

 .................................................................   ......................................................................  

Vårdnadshavares underskrift  Barnets underskrift (om möjligt) 
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Bilaga 2-3: Godkännandeblankett, myndig klasskamrat 

 

Medgivande till deltagande i studie kring blisskommunikation 
 

Studien, som kommer att handla om hur barn och ungdomar som kommunicerar med 

bliss deltar i samtal, kommer att utföras vid enheten för logopedi vid Uppsala 

universitet. Studien utförs av logopedstuderande, som går sista terminen på 

logopedprogrammet. 

Jag är införstådd med att jag och min samtalspartner kommer att filmas i skolan eller på 

fritids. 

Jag har förstått vad studien innebär och jag ger härmed mitt medgivande till medverkan 

i denna. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlad 

data samt att jag kan begära att insamlade data där jag deltar förstörs. 

 

 

Namn:  ..........................................................................................................................................  

 

Födelsedatum:  .............................................................................................................................  

 

Adress:  .........................................................................................................................................  

 

Telefon:  .......................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

Ort och datum 

 

 .................................................................   

Underskrift   
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Bilaga 3-1: Informationsbrev, rektor 

 

Är ni intresserade av att delta i en studie? 
 

Under hösten 2011 kommer en studie om hur barn och ungdomar som kommunicerar 

med bliss deltar i samtal att genomföras som ett examensarbete vid Enheten för 

logopedi, Uppsala universitet. Studien är tänkt att vara en fallstudie omfattande ett eller 

flera barn/ungdomar som kommunicerar med bliss i interaktion med en jämnårig som 

inte använder bliss. Studien utförs av oss två logopedstudenter, som går sista terminen 

på logopedprogrammet. Handledare för projektet är Fil.Dr Niklas Norén. Han är 

kommunikations- och samtalsforskare och har forskat kring kommunikativa hjälpmedel 

i samtal. 

Deltagandet i studien innebär att vi logopedstudenter kommer att filma deltagarna två 

och två i ett enskilt rum, då de utför en kommunikativ aktivitet. Detta kommer att ske 

antingen på skoltid eller på fritids och ta ca en halvtimma per par. 

Inspelningen kommer att ske under hösten 2011 och därefter kommer materialet att 

analyseras. Allt material kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av det. När studien redovisas i form av publikationer, seminarier 

och konferenser, kommer inga inspelade filmer att visas, utan endast nedskrivna delar 

där personlig information har tagits bort. Materialet kommer inte att användas för annat 

än forskning. 

Deltagandet är förstås helt frivilligt. Filmningen och medverkan kan när som helst 

avbrytas, utan att skäl behöver anges. Inspelat material kan på er begäran förstöras. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Har ni ytterligare frågor angående studien är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

________________________ ___________________________ 

Lisa Hägg Ylva Palmén 

logopedstudent logopedstudent 

lisa.hagg.2240@student.uu.se ylva.palmen.4614@student.uu.se 

 

 

________________________ 

Niklas Norén 

handledare 

niklas.noren@neuro.uu.se 
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Bilaga 3-2: Godkännandeblankett, rektor 

 

Medgivande till deltagande i studie kring blisskommunikation 
 

Studien, som handlar om hur barn och ungdomar som kommunicerar med bliss deltar i 

samtal, utförs vid enheten för logopedi vid Uppsala universitet. Studien genomförs av 

logopedstuderande, som går sista terminen på logopedprogrammet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien och är införstådd med, samt godkänner, 

att berörda elever kommer att filmas på skola eller fritids. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlad data. 

 

 

Rektors namn:  ...............................................................................................................................  

 

Skolans namn:  ..............................................................................................................................  

 

Skolans adress:  .............................................................................................................................  

 

Telefon:  .........................................................................................................................................  

 

 

 ....................................................................................  

Ort och datum 

 

 ....................................................................................  

Underskrift rektor 
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Bilaga 4: Godkännandeblankett, assistent 

 

Medgivande till deltagande i studie kring blisskommunikation 
 

Studien, som kommer att handla om hur barn och ungdomar som kommunicerar med 

bliss deltar i samtal, kommer att utföras vid enheten för logopedi vid Uppsala 

universitet. Studien utförs av logopedstuderande, som går sista terminen på 

logopedprogrammet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att vi kommer 

att filmas i skolan eller på fritids. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlad 

data samt att jag kan begära att insamlade data där jag deltar förstörs. 

 

 

Namn:  ..........................................................................................................................................  

 

Adress:  .........................................................................................................................................  

 

Telefon:  ........................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

Ort och datum 

 

 .................................................................   

Underskrift  
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Bilaga 5: Transkriptionskonventioner 

Principer för transkription 
 

efter Norrby (2004) 

 

(.) mikropaus, under 0,5 sek 

(0.6) paus mätt med tiondels sekund 

vansinnigt emfatiskt tryck 

va:nsinnigt förlängning av föregående ljud 

va:::nsinnigt ytterligare förlängning 

van- avbrutet ord  

[ ] överlappande tal 

[[ samtidigt inledda yttranden 

°vansinne° sägs med svag röst 

+vansinne+ sägs med starkare röst än normalt 

SKRATT alla skrattar 

SKRATTAR talaren skrattar 

*hej* sägs med skrattande röst 

.hja ordet påbörjas med tydlig inandning 

.hh tydlig inandning 

hh tydlig utandning 

(vansinne) osäker transkription 

(xx xx xx) ohörbart yttrande 

<de e vansinne> långsammare takt än vanligt 

>de e vansinne< snabbare takt än vanligt  

>> repliken fortsätter på ny rad (vid sekvenser av samtidigt tal) 

.  tydligt fallande ton   

? stigande ton/frågeintonation 

,  tydlig fortsättningston 

 

Egna tillägg: 

 

((viftar)) beskrivningar av icke-verbala handlingar 

 

SCANNAR/x.x/= Kalle initierar ett blissyttrande och assistenten börjar 

  scanna blisskartan, x.x är tiden från scanningens start  

 tills att assistenten läser ut ordet 

=ord ordet assistenten läser ut från scanningen 

 

PEKAR/x.x/= Gustaf startar en pekning på blisskartan, x.x är tiden från  

 att han börjar peka tills att Jonathan läser ut ordet 

=ord ordet Jonathan läser ut från pekningen 
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