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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ett språk är ett individuellt redskap för att stimulera och organisera begrepp och 

tänkande. Genom språket ges individen också möjligheter att förstå omvärlden och sig själv. 

Att inte ha tillgång till ett funktionellt språk och kommunikationssätt innebär att individen 

riskerar att gå miste om många utvecklingsmöjligheter och bli starkt begränsad i livets 

samtliga aspekter. För individer med språk, tal och kommunikationssvårigheter finns 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). AKK är ett samlingsbegrepp för 

olika redskap och metoder som avser att förbättra och underlätta kommunikation och 

interaktion mellan individen och personerna i dennes omgivning. En form av AKK är 

Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display (PODD).  

Syfte: Denna studie syftar till att med metodologin för Conversation Analysis (CA) 

undersöka vad som sker i interaktion med PODD under samtal mellan två personer. 

Metod: En kvalitativ fallstudie som genomfördes under en dag på en träningsskola då en 

AKK-användare (”Adam”) och hans kommunikationspartner (”Elin) interagerade med PODD 

i vardagliga aktiviteter. Observationen dokumenterades med två videokameror. 

Resultat: Det inspelade materialet uppgick till totalt tre timmar. Utifrån denna mängd valdes 

ett par sekvenser ut för analys. Analysen av materialet visar att interaktionen med PODD 

byggs upp sekventiellt genom ömsesidigt samarbete mellan deltagarna. Deltagarna använde 

sig av olika tillvägagångssätt för att initiera, upprätthålla och avsluta kommunikativa projekt 

med PODD. Analysen visar även att PODD användes för att utföra olika sociala handlingar 

inom flera olika aktivitetstyper. Resultaten tyder också på att det är kommunikationspartnerns 

förmåga att uppmärksamma, tolka, stötta och vägleda AKK-användarens kommunikativa 

initiativ som ger AKK-användaren möjlighet att delta i det gemensamma kommunikativa 

projektet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Cerebral Pares, 

Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display (PODD), Conversation Analysis, interaktion, 

samtal, kommunikativa projekt, social handling 
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ABSTRACT 

Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and 

thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the 

outside world and himself. Not having access to a functional language and means to 

communicate results in a potential loss of opportunities for development and limitations in all 

aspects of life. For individuals with language-, speech- and communication difficulties, there 

are Augmentative and Alternative Communication (AAC). AAC is a collective term for 

various tools and methods that aim to improve and facilitate communication and interaction 

between the individual and the persons surrounding them. One type of AAC is Pragmatic 

Organized Dynamic Display (PODD). 

Aim: This study aims to investigate what happens during interaction with PODD in 

conversations between two people using the methodology of Conversation Analysis (CA). 

Method: A qualitative case study was conducted during a day at a training school where an 

AAC user ("Adam") and his communication partner ("Elin) interacted with PODD in different 

everyday activities. The observation was documented with two video cameras. 

Result: The recorded material totaled three hours. From this amount of video material, a 

couple of sequences were selected for analysis. The analysis of the material shows that the 

interaction with PODD is built up sequentially through cooperation between the participants. 

Participants used different approaches to initiate, maintain and terminate communicative 

projects with PODD. The analysis also shows that PODD was used to perform various social 

actions within several different activity types. The results also indicate that it is the partner’s 

ability to pay attention to, interpret, support and guide the AAC user's communicative 

initiative, which gives the AAC user the opportunity to participate in the joint communicative 

projects. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Augmentative and Alternative Communication (AAC), Cerebral Palsy, Pragmatic 

Organized Dynamic Display (PODD), Conversation Analysis, Interaction, Conversation, 

Communicative Project, Social Action  
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1. Inledning  

Utveckling är en livslång process som beror på barnets möjligheter till fysisk och social 

interaktion. Barn utvecklas genom att interagera med andra människor; genom att imitera 

personer i omgivningen utvecklas barnets språkliga och pragmatiska förmågor. Genom 

språket får barnet ett redskap som stimulerar och organiserar begrepp och tänkande, samt ett 

verktyg för att informera och förstå andra människor, sin omvärld och sig själv (Vygotskij, 

1978).  

Denna uppsats syftar till att genom en fallstudie ge en inblick i vad som sker i interaktion med 

Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display (PODD) (Porter & Cafiero, 2009) vilket är ett 

kommunikationsverktyg samt en metod för språklig organisation. Gruppen av barn som 

erbjuds PODD har ofta omfattande funktionsnedsättning inom kommunikation, språk och tal. 

Barnet och dennes kommunikationspartners har därför ofta stora behov av Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation (AKK) i ett flertal kontexter.  

Det saknas studier om hur PODD används i interaktion och det är viktigt att öka denna 

kunskap av tre skäl. För det första behövs lingvistiska och kommunikativa resurser för 

inlärning och personlig utveckling, samt för möjligheterna till utbildning och socialt 

engagemang (Beukelman & Mirenda, 2013). PODD erbjuder både lingvistiska och 

kommunikativa resurser (Porter & Cafiero, 2009). För det andra har tidigare forskning påvisat 

en korrelation mellan begränsad kommunikativ förmåga och beteendeproblematik 

(Beukelman & Mirenda, 2013).  För det tredje har förskrivningen av PODD ökat under de 

senaste åren och kliniskt verksamma logopeder behöver fördjupad kunskap för att kunna 

optimera interventionen (Socialstyrelsen, 2012; Tonér, 2018). 

Föreliggande studie undersöker interaktionen mellan en PODD-användare (”Adam”) och hans 

kommunikationspartner (”Elin”). Studiens material bygger på en dokumenterad observation 

av vardaglig interaktion i en träningsskola där PODD används. Materialet har analyserats med 

den samtalsanalytiska metoden Conversation Analysis (CA). I uppsatsen antas ett dialogiskt 

perspektiv på kommunikation som i likhet med analysmetoden (CA) utgår från att 

meningsskapande och sociala handlingar är resultatet av samarbetet mellan deltagarna. Då 

tidigare studier som har studerat interaktion med hjälp av CA (Abrahamsson & Ljung, 2008; 

Ferm 2006; Nilsson, 2010; Sigurd Pilesjö 2012) har visat att detta är en lämplig metod för att 
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studera interaktionella mönster och för att uppmärksamma sociala handlingar som utförs med 

olika modaliteter är denna analysmetod motiverad för att studera interaktion med AKK. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Kommunikation som samspel och interaktion 

Kommunikation är en social process som sker mellan minst två personer.  Det är även den 

grundläggande mänskliga resurs som gör det möjligt för människor att utveckla och 

förverkliga sina personliga, utbildningsmässiga, yrkesmässiga och sociala mål samt ge en 

person möjligheten att upptäcka sin fulla potential (Light et al., 2003). Begreppet ”samtal” 

kan betraktas som en samlingsterm för olika typer av mänsklig muntlig kommunikation 

(Lindström & Londen, 2008). Genom samtal får vi största delen av vår språkliga, sociala, 

kulturella och känslomässiga skolning (Bockgård, 2004).  

 

Ett samtal kan vara ett symmetriskt socialt muntligt växelspel mellan två eller flera deltagare 

som samarbetar mot ett gemensamt mål och visar varandra hänsyn, eller ett asymmetriskt 

samspel mellan parter som är i konflikt och har olika mål och syften med sitt deltagande i 

samtalet (Linell, 2011). Enligt Linell (2011) består ett samtal dock inte bara av verbala inslag, 

utan präglas av icke-verbala uttryck så som gester, mimik, blickriktning och deltagarnas 

kroppshållning. Även fysiska objekt som hanteras under samtalet kan bidra till 

meningsskapandet. Dessa tillsammans med de tidigare nämnda icke-verbala uttrycken utgör 

då ett samtals multimodala meningsskapande resurser (Lindström & Londen, 2008). Om en 

av parterna som deltar i ett samtal inte använder tal för att kommunicera så kommer icke-

verbala resurser så som fysiska föremål, blickriktning, vokaliseringar och kroppsrörelser att få 

en större och mer betydande roll för interaktionen (Norén, Samuelsson & Plejert, 2013). 

 

2.1.1. Ett dialogiskt perspektiv på kommunikation 

Linell (2009) beskriver ett dialogiskt perspektiv på språk och kognition som ett teoretiskt 

ramverk som syftar till att beskriva kommunikation utifrån en uppfattning av att människor är 

sociala varelser som står i ömsesidig relation till varandra. En människas handlingar, tankar 

och yttranden är därav alltid genomsyrade av vad andra människor gör, har gjort och skulle 

kunna komma att göra. 
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Ett av det dialogiska perspektivets fundamentala antaganden är att målet med kommunikation 

är tillräcklig förståelse för att tjäna rådande, praktiska syften, snarare än att uppnå perfekt 

förståelse. Ur detta perspektiv kan en dialog fortsätta (eller för den delen avrundas) då 

deltagarna har uppnått tillräckligt god förståelse för att detta ska kunna göras. När det uppstår 

missförstånd eller tydlig brist på förståelse i kommunikationen kan detta åtgärdas där och då 

genom att deltagarna med sin tid, vilja och kompetens (exempelvis språkliga kunskaper) 

använder sig av fortsatt dialog och olika tillgängliga resurser (så som reparationer och 

följdfrågor) för att lösa det kommunikativa problemet. Det dialogiska perspektivet menar 

därmed, i kontrast till det monologiska, att de yttranden och tolkningar som hör till en dialog 

författas gemensamt av deltagarna, och att reparationer inte är ett tecken på att 

kommunikationen inte fungerar, utan på att deltagare löser problem tillsammans (Linell, 

2009). 

 

2.1.2. Kommunikativa aktivitetstyper 

Enligt det dialogiska perspektivet är meningsskapande inte bara beroende av deltagarnas 

interaktion, utan även av att interaktionen sker i olika sociala aktiviteter som skiljer sig med 

avseende på vad som är lämpligt att göra och vad som är väntat. Kommunikativa resurser, 

som exempelvis orden i ett språk, får därmed sin funktion och betydelse i den särskilda 

aktivitetskontext som interaktionen äger rum i. Deltagarna i en interaktion använder sig aktivt 

av aktivitetskontexten för att orientera sig själva och varandra till en särskild tolkning.  

 

Sättet som vi småpratar på vid en måltid, en lektion i skolan eller vid en arbetsintervju skiljer 

sig åt både rörande vad man normalt ägnar sig åt där och hur man samtalar i dessa olika 

sammanhang. Skillnaderna mellan dessa sammanhang är enligt Linell (2009) exempel på hur 

vi samtalar i olika samtalskulturer – närmare bestämt, i olika aktivitetstyper. Begreppet 

aktivitetstyper syftar därmed till de mönster, normer och förväntningar som deltagarna i ett 

samtal orienterar sig mot i olika sociala kontexter (Norrby, 2014). 
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2.2. Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

Barn med kommunikations-, språk- och talsvårigheter och barnets kommunikationspartners 

har ofta behov av AKK. AKK är ett samlingsbegrepp för redskap och metoder som avser att 

förbättra och underlätta kommunikation och interaktion mellan personen med 

kommunikations-, språk- och talsvårigheter och hens kommunikationspartners. Behovet av ett 

alternativt och kompletterande kommunikationssätt uppstår när en persons förmåga att 

använda talat språk, det vill säga att tala och/eller förstå vad andra människor säger, inte 

räcker för att tillfredsställa det mänskliga grundläggande behovet av social interaktion 

(Beukelman & Mirenda, 2013). Ett AKK-system bör, enligt von Tetzchner och Grove (2003), 

utgå från individens behov och syfta till att främja självständighet och delaktighet. Det är 

därför vanligt att ett AKK-system byggs upp av de uttryck (så som t.ex. gester, ljud och 

grafiska tecken), de hjälpmedel och de strategier en person använder sig av för att 

kommunicera (Ferm & Thunberg, 2014).  

 

Det optimala AKK-systemet bör enligt Light och Lindsay (1991) kunna manövreras 

självständigt så att användarna kan koncentrera sig på det som ska förmedlas och inte på 

produktionen (Trevianus, 1994). Vidare föreslår Light att man kan dela in kommunikation i 

fyra grundläggande funktioner; uttrycka önskemål och behov, ge och få information, social 

närhet och social etikett. Indelningen motiveras av att målet med AKK-insatserna är att göra 

det möjligt för personer med kommunikationssvårigheter att interagera med sin omgivning 

samt vara delaktig i olika aktiviteter efter eget val (Light, 1988).  

 

AKK delas ofta in i hjälpmedelsoberoende respektive hjälpmedelsberoende 

kommunikationssätt (Light et al., 2003). Hjälpmedelsoberoende kommunikationssätt utgörs 

t.ex. av naturliga reaktioner och signaler, samt stödtecken (TAKK), och hjälpmedelsberoende 

kommunikationssätt utgörs av konkreta föremål samt fotografier, tecknade bilder, pictogram, 

bliss, fraser/meddelanden och skriftspråk i pappersformat eller samtalsapparater. Det är 

vanligt att individer som använder sig av ett hjälpmedelsberoende kommunikationssätt också 

använder sig av hjälpmedelsoberoende kommunikation som komplement (Light et al., 2003). 

 

Kommunikation genom hjälpmedelsberoende AKK bygger på ett redan utvalt vokabulär som 

utgörs av ett begränsat antal tillgängliga ord, fraser eller bilder. Vid kommunikation med 

föremål, bilder och symboler (grafiskt AKK) påverkas därmed det som en användare kan 
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uttrycka av det vokabulär som finns tillgängligt och hur detta kan organiseras på den grafiska 

display som används. Eftersom det tillgängliga utrymmet på en grafisk display är begränsat 

centreras vokabuläret i regel kring innehållsord. Detta medför att grammatiska funktionsord 

uteblir, vilket gör att de yttranden som produceras ofta består av ofullständiga syntaktiska 

strukturer (Beukelman & Mirenda, 2013). Vanligtvis organiseras vokabulären i olika rutnät 

efter taxonomiska (hierarkiska) eller schematiska (kontextuella) principer. Enligt Beukelman 

och Mirenda (2013) bör ett AKK-vokabulär till en person på en tidig utvecklingsnivå 

organiseras situationellt eller pragmatiskt, vilket betyder att vokabuläret bör utgå från olika 

vardagliga aktiviteter och hur AKK-användarens behov av kommunikation ser ut inom dessa. 

 

2.2.1. Deiktiska gester 

Begreppet deiktisk gest kommer från begreppet “deixis” (att peka ut), ursprungligen från det 

grekiska ordet “δεικνύναι” som betyder “att visa”. En pekning med handen är en 

konventionell deiktisk gest som används för att orientera en annan persons uppmärksamhet 

mot ett objekt för gemensam uppmärksamhet. Delad visuell uppmärksamhet kan också 

etableras genom att den ena parten i en interaktion följer den andre partens blickriktning och 

fäster sin uppmärksamhet på det som den andre ser på (Kita, 2003). Forskning tyder på att 

liknande kriterier är relevanta även för blickpekningar. Blickriktning kan därmed också 

räknas som en form av pekande deiktisk gest (Sargent et al., 2013). 

 

2.2.2. Aided language stimulation (”Pekprat”) 

Kommunikationspartnern kan använda sig av aided language stimulation (”pekprat”) för att 

modellera kommunikation med stöd av AKK (Allen et al., 2017). Pekprat innebär i praktiken 

att personer i AKK-användarens omgivning under interaktion med AKK i dagliga aktiviteter 

pekar ut symbolerna för olika nyckelord på en aktivitetsspecifik display samtidigt som dessa 

benämns muntligt (Goossens’ et al., 2000).  

 

Enligt Romski och Sevcik (1996) tjänar pekprat flera funktioner. När AKK-användares 

kommunikationspartner pekpratar kopplar detta samman betydelsen hos en symbol med ett 

ord i det talade språket, vilket gör det möjligt för AKK-användaren att extrahera talade ord 

från den språkliga omgivningen som tidigare varit otillgängliga. Att se hur någon använder 

AKK-systemet ger dessutom AKK-användaren en inblick i symbolernas betydelse och de 

olika funktioner som de tjänar. Slutligen illustrerar detta AKK-systemets 
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användningspotential för såväl användaren som för andra människor i omgivningen. Att den 

receptiva förståelsen av tal och symboler stöttas är av särskild betydelse för AKK-användare 

med motoriska och/eller sensoriska svårigheter som begränsar deras förmåga att interagera 

med sin miljö. Detta medför ofta att de får ett begränsat antal erfarenheter att bygga sin 

konceptuella och lexikala utveckling på (Light et al., 2003). En systematisk översikt av Allen 

et al. (2017) visar att pekprat kan bidra till både ökad förståelse och uttrycksförmåga.  

 

2.2.3.  PODD 

En form av AKK är Pragmatisk Organisatorisk Dynamisk Display (PODD) (Porter & Cafiero, 

2009). PODD är ett grafiskt AKK som utarbetats av den australiensiska logopeden Gayle 

Porter och hennes specialpedagogkollega Lee Witham. Utvecklingen av PODD, som har 

pågått sedan slutet av 90-talet, har vuxit fram i nära samarbete med familjer till barn med 

Cerebral Pares (CP). 

 

PODD (se bilaga 2) består av: (1) ett vokabulär som är organiserat i pragmatiska startfraser, 

kategorier och i situationskartor, (2) ett system för att navigera bland vokabulären, (3) 

symboler som kan användas för att uppmärksamma felnavigering och missförstånd (”oj då”) 

samt (4) metoder som kommunikationspartnern använder för att lära barnet kommunikation 

med stöd av PODD. Målet med PODD är självständig kommunikation. Oavsett motorisk 

funktion ska personen med kommunikation-, språk- och talsvårigheter kunna styra 

kommunikationspartnern via navigationssystemet för att uttrycka det hen önskar. En 

förutsättning är att personen har förmåga att uttryck ett JA/NEJ.  

 

Det finns sammanlagt fem svårighetsnivåer av PODD-pärmar; PODD 9, 12, 20, 40 samt 

PODD 70. Den enklaste versionen består av nio symboler per uppslag och den mest 

komplicerade består av 70 symboler per uppslag. PODD 12 består t.ex. av ett ordförråd som 

inkluderar symboler för frågeord, substantiv, pronomen, verb, negationer, adjektiv, adverb, 

och prepositioner. Oavsett svårighetsgrad sker alltid en viss grad av individualisering av 

PODD-pärmen.  

  

Ett yttrande i PODD byggs upp genom att användaren indikerar grafiska symboler i PODD-

pärmen. Genom navigeringssystemet (t.ex. “nästa sida”, “gå till kategorier”, “tillbaka till 

första sidan”) har användaren tillgång till ett ordförråd som är knutet såväl till den specifika 

aktiviteten som till ämnen bortom ett här och nu. Detta skiljer PODD från exempelvis 
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kommunikation genom situationskartor som erbjuder användaren en situationsspecifik 

vokabulär som plockas undan då en ny aktivitet påbörjas (Porter & Cafiero, 2009).  

 

2.3. Cerebral Pares (CP) 

Den vanligaste orsaken till motorisk funktionsnedsättning hos barn är Cerebral Pares (CP) 

(Parkes et al., 2010). CP är ett samlingsbegrepp för permanenta icke-progressiva motoriska 

svårigheter som påverkar utvecklingen av en persons rörelseförmåga och orsakar en motorisk 

funktionsnedsättning (Rosenbaum et al., 2007). Funktionsnedsättningen uppstår till följd av 

en hjärnskada under den prenatala-, perinatala- eller postnatala fasen upp till barnets andra 

levnadsår och de motoriska svårigheterna kan härledas till en påverkan i de områden i hjärnan 

som är involverade i muskelkontroll, koordination och balans (Light et al., 2003). De 

motoriska svårigheterna hos individer med CP manifesteras exempelvis i bristande motorisk 

planering (vilket ger rörelser med oprecis timing och intensitet), ofrivilliga rörelser, 

svårigheter att isolera rörelser samt nedsatt balans, kroppshållning och muskelsvaghet. 

Förhöjda muskelspänningar så som spasticitet och dystoni kan bidra till ytterligare 

nedsättning av den motoriska förmågan (Rosenbaum et al., 2007). 

 

2.3.1. Kommunikations- och språksvårigheter vid CP 

Det är vanligt att personer med CP har nedsatt talförmåga (Parkes et al., 2010). En studie av 

Ashwal et al., (2004) fann från ett urval av 886 individer med CP nedsatt artikulationsförmåga 

och talsvårigheter bland 38 %. Nordberg et al., (2012) fann från ett urval av 129 barn med CP 

att 41 barn (32 %) saknade talad kommunikation och 27 barn (21 %) hade talsvårigheter i 

varierande grad.  

 

Individers förmåga att använda kommunikativa resurser effektivt framhålls av Beukelman och 

Mirenda, (2013) som en grundförutsättning för inlärning och personlig utveckling, samt för 

möjligheterna till utbildning och socialt engagemang. Därför löper barn som inte kan tala, 

förflytta sig eller på andra sätt interagera med sin omgivning, stor risk att gå miste om många 

utvecklingsmöjligheter om de inte får tillgång till ett funktionellt kommunikationssätt (Ferm, 

2006). Tidigare forskning visar att individer som inte kan förlita sig på sitt tal och inte får 

tillgång till AKK för att kunna kommunicera riskerar att bli starkt begränsade vad gäller att 

kunna uttrycka sig och delta i livets alla aspekter - såsom utbildning, arbetsliv, familjeliv och 

samhälle. Begränsningar i att producera eget tal kan också påverka språkförståelsen på grund 
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av att barnet därav kan gå miste om möjligheter att tillägna sig språkutvecklande erfarenheter 

under uppväxtåren (Beukelman & Mirenda, 2013). En AKK-intervention bör därmed inrikta 

sig på att stötta individers förmåga att kommunicera såväl som att stötta individernas 

språkförståelse (Light et al., 2003). 

 

2.4. Tidigare forskning 

Studier av PODD i social interaktion har inte gjorts tidigare, vare sig i Sverige eller 

internationellt. Studier på social interaktion med andra AKK (så som Bibliografic 

Classification (Bliss), Pictures Exchange Communication System (PECS), Voice Output 

Communication Aids (VOCA) m.fl.) har dock genomförts (Abrahamsson & Ljung, 2008; 

Brolin & Karlsson, 2014; Clarke & Wilkinson, 2007; 2008; Ferm, 2006; Nilsson, 2010; 

Sedaghat Tellner & Svensson, 2010; Soto et al., 2007).  

 

Tidigare forskning om interaktion med AKK har visat att kroppsrörelser och vokaliseringar 

spelar en avgörande roll för personer med nedsatt talförmåga till följd av motoriska 

svårigheter och att dessa modaliteter framförallt används för att uttrycka bekräftelse och 

nekande (Blackstone & Hunt Berg 2003; Ferm, 2006; Harris, 1982; Light et al., 1985b, Sigurd 

Pilesjö, 2012). Exempelvis visade resultaten från en kvantitativ studie av Clarke och Kirton 

(2003) att gester och vokaliseringar stod för merparten av barnens bidrag till interaktionen, 

och att AKK-systemet endast användes i en bråkdel av yttrandena. 

 

Ett exempel på mer omfattande studier av interaktion med AKK som har genomförts i Sverige 

är Ferm (2006). I sin avhandling studerade Ferm vardaglig interaktion mellan föräldrar och 

talande barn samt mellan föräldrar och icke-talande barn med omfattande 

funktionsnedsättning i fem olika aktivitetstyper (måltid, spel, ritande, tandborstning och 

sagoläsning). Ferm fann att AKK sällan användes i aktivitetstyperna måltid, ritande och 

tandborstning. 

 

Kvalitativa studier på interaktion med AKK visar att deltagarna tenderar att organisera 

interaktionen i termer av närhetspar. Kommunikationspartnern är ofta den som genererar 

närhetsparets första led och designar i regel denna som en fråga. AKK-medierade bidrag följs 

ofta av en utredande sekvens, vilket förklaras av att initiativen tenderar att tolkas utifrån 

sekventiell placering (Clarke & Wilkinson; 2007, 2008; Nilsson, 2010; Sigurd Pilesjös, 2012) 
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som kan underlätta eller göra det svårare för kommunikationspartners att förstå bidragen. 

Exempelvis ses en sekvens i Clarke och Wilkinson (2008) då kommunikationspartnern 

utreder innebörden i AKK-användarens initiativ med hjälp av frågor och påståenden med 

koppling till en tidigare kontext (”- grön”, ”- är det något du har haft på dig? ... ”, ”- middag”, 

”- jaha, du åt något vegetariskt”, ”- ja”). Utredandet sker som resultat av att 

kommunikationspartnern inte kan orientera sig mot AKK-användarens bidrag utifrån en given 

kontext. I Clarke och Wilkinssons tidigare studie (2007) ses även ett exempel på hur 

tolkningen av det AKK-medierade bidraget underlättas då det finns en tydlig samtalskontext. 

Exempelvis då initiativ kommer från kommunikationspartnern i form av en fråga (”- hur 

många gånger har England vunnit fotbolls VM?”, ”- en”) finns tydliga ramar som deltagarna 

orienterar sig mot. Studierna av Clarke och Wilkinson (2007, 2008) fann också att 

kommunikationspartnern ofta använde sig av meta-interaktionella instruktioner, så som 

exempelvis vägledande uppmaningar (”fråga mig något om fotboll”) och yttranden som 

synliggör turtagningsorganisationen (”du kan börja”).  

 

Flera studier har funnit att kommunikationspartnern i interaktion med AKK har olika 

kommunikativa strategier för att stötta och ge utrymme till AKK-användaren (Brolin & 

Karlsson, 2014; Kent-Walsh och McNaughtion, 2005; Nilsson, 2010; Sedaghat Tellner och 

Svensson, 2010; Sigurd Pilesjö, 2012). Exempelvis i Kent-Walsh och McNaughtions studie 

(2005) om kommunikationspartnerns kommunikativa strategier i interaktion med AKK fann 

man att ökad lyhördhet för AKK-användarens icke-verbala kommunikativa initiativ och 

utökade pauser med ögonkontakt bidrog till att den icke-talande personen i högre utsträckning 

fick möjlighet att initiera kommunikativa projekt. Andra studier lyfter animering (efter 

voicing, Sigurd Pilesjö, 2012) som en framgångsrik strategi för att ge en röst till AKK-

användaren. Genom att kommunikationspartnern benämner och tolkar AKK-användarens 

uttryck får AKK-användaren en möjlighet att bekräfta kommunikationspartnerns tolkning 

(Brolin och Karlsson, 2014). Liknande fynd återfinns i en studie om interaktion med bliss av 

Abrahamsson och Ljung (2008) som studerade hur olika angivelser med bliss gjordes genom 

tre faser (begynnelse-, huvud- och slutfas). Studien fann att angivelser med bliss 

samkonstruerades genom att kommunikationspartnern gav ett tolkningsförslag som AKK-

användaren responderade på genom att jaka eller neka. Genom detta tillvägagångssätt blev 

angivelserna i interaktionen gemensamt utförda kommunikativa projekt. 
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Tidigare forskning visar även att deltagare i interaktion med AKK använder sig av olika 

resurser och tillvägagångssätt för att initiera och avsluta kommunikativa projekt 

(Abrahamsson och Ljung, 2008; Nilsson, 2010; Sedaghat Tellner och Svensson, 2010;  

Sigurd Pilesjö, 2012). De ovan nämnda studierna visar att deltagarna tillsammans konstruerar 

sociala handlingar med hjälp av olika modaliteter och att de tenderar att bygga upp 

kommunikativa projekt genom en sekvensstruktur i tre faser (pre-, huvud- och postfas). I 

prefasen öppnas det kommunikativa projektet, i huvudfasen samkonstrueras det av deltagarna 

för att sedan bekräftas och avslutas i postfasen. Exempelvis fann Sigurd Pilesjö (2012) i sin 

avhandling att AKK-användaren i initiativet av prefasen etablerade ögonkontakt med 

kommunikationspartnern. Initiativet åtföljdes av att de både orienterade sig mot bliss-kartan. 

Andra multimodala uttrycksresurser som användes för att initiera kommunikativa projekt var 

leenden, vokalisationer och armrörelser. Leenden och blickriktning användes också som 

avslutande handlingar.  

 

Inom forskning av språkutveckling hos barn studeras också narrativer (Hayward & Schneider, 

2000; Lindgren, 2018; McGregor, 2000; Soto et al., 2007). I McGregor (2000) beskrivs hur en 

berättelses fundamentala inslag utgörs av huvudkaraktär, miljö, inledande händelser, 

mentala/känslomässiga tillstånd hos huvudpersonen, upplösning och utvärdering. Dessa inslag 

behöver i sin tur bindas samman av såväl temporala som kausala konnektiver (t.ex. 

konjunktioner och tidsuttryck) för att lyssnaren ska kunna förstå vad som händer vem, när och 

varför.  

 

Narrativ förmåga hos barn som använder AKK beskrivs i en interventionsstudie av Soto et al. 

(2007). Studien syftade till att utvärdera effekten av intervention för narrativ förmåga hos ett 

barn som använder AKK och fann att barnet före inventionen endast inkluderade 

huvudkaraktär, miljö och inledande händelse i sitt berättande. Utöver det saknades även 

temporala och kausala konnektiver, vilket fick som följd att det var upp till lyssnaren att 

utreda hur berättelsens inslag stod i relation till varandra. Soto et al. (2007) jämförde även den 

egna studiens resultat med en studie om narrativ förmåga hos typiska förskolebarn av 

Hayward och Schneider (2000) som fann att barn som är kompetenta berättare använder 

samtliga av McGregors fundamentala inslag för att strukturera sina muntliga berättelser. 

Resultatet från Soto et al. (2007) visade att interventionen förbättrade barnets narrativa 

förmåga då hen vid uppföljningen inkluderade flera fundamentala inslag.   
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Då AKK är ett samlingsbegrepp som rymmer olika redskap och metoder är variationen mellan 

de olika formerna av AKK stor. Inom grafiska symbolspråk, så som bliss, finns 

utvecklingsmöjligheter men kräver därmed en utbildad omgivning. Ljudbaserade hjälpmedel, 

så som VOCA, ger tillträde till en talande gemenskap vilket möjliggör kommunikation på 

avstånd. Bildbaserade hjälpmedel, så som PECS, är utformade utifrån enskilda individers 

behov och bygger på symboler som är relativt lätta att förstå. Dock medför symbolerna en 

begränsning för abstrakta begrepp och kräver visuell uppmärksamhet (Ferm & Thunberg, 

2014). Nilssons studie på PECS (2010) fann att pratkartan var central i samtliga faser under 

det kommunikativa projektet, men såg också indikationer på att PECS inte skapar optimala 

förutsättningar för dialogisk interaktion. Resultaten från tidigare studier på interaktion med ett 

AKK kan därför inte med enkelhet appliceras på interaktion med andra AKK. 

 

Resultaten från ovan nämnda kvalitativa studier på interaktion med andra AKK är inte 

generaliserbara, men kvalitativa studier behövs för att man ska kunna utreda vad som fungerar 

bäst för vilka typer av brukare. Idag är kunskapen om interaktion med AKK tämligen 

begränsad och därav kan det också vara svårt för kliniker att välja vilka redskap och metoder 

man vill satsa på (Schlosser, 2003). Föreliggande studie motiveras därmed av att PODD, i 

likhet med andra AKK, är unikt utformat och att studier av PODD i social interaktion inte har 

gjorts tidigare. I och med de pragmatiska ingångarna och systemet för att navigera i 

vokabulären ges användarna tillgång till ett ordförråd som är knutet till ämnen bortom här och 

nu såväl som till situationsspecifika samtal (Porter & Cafiero, 2009).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att studera hur en PODD-användare och dennes 

kommunikationspartner interagerar med varandra. Analysen av materialet kommer göras med 

den kvalitativa metoden Conversation Analysis (CA) och utgå från följande frågeställningar: 

- Vilka sociala handlingar utförs med PODD? 

- Hur initieras kommunikativa projekt med PODD? 

- Hur upprätthålls deltagandet i de kommunikativa projekten med PODD?  

- Hur avslutas kommunikativa projekt med PODD? 
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4. Metod 

4.1. Deltagare 

I studien medverkar två deltagare, en PODD-användare (“Adam”) och en 

kommunikationspartner (“Elin”). 

 

4.1.1. Val av deltagare 

Till fallstudien söktes minst två deltagare, en PODD-användare och en 

kommunikationspartner. PODD-användaren skulle vara ett barn/ungdom som inte använder 

tal för att kommunicera och som använder PODD som kommunikationsverktyg. Kön, ålder, 

etnicitet och diagnos utgjorde inte exklusionskriterier. Kommunikationspartner skulle vara en 

talande person i PODD-användarens vardagliga omgivning som genomgått en 

introduktionsutbildning i hur PODD används. 

 

Rekrytering av deltagarna till fallstudien inleddes genom att kontakt etablerades med en av de 

verksamheter inom Sverige som håller i utbildningarna för PODD. Genom kontakt med denna 

fick forskningsledarna information om olika verksamheter i Sverige som använder PODD. 

Verksamheterna fick ett e-postmeddelande som kort beskrev studien och dess syfte. En av 

verksamheterna, en träningsskola, visade intresse att delta och förmedla kontaktuppgifter till 

verksamhetens kommunikationsansvarige. Kontakten följdes upp ungefär en vecka senare via 

ett telefonsamtal till kommunikationsansvarig på träningsskolan under vilket ytterligare 

information gavs och kommunikationsansvarig hade möjlighet att ställa frågor. Informationen 

från telefonsamtalet mellan kommunikationsansvarig och forskningsledarna förmedlades till 

verksamhetsansvarig som via vidare e-postkontakt fick möjlighet att ställa ytterligare frågor. 

Verksamhetsansvarig för träningsskolan var sedan behjälplig med att identifiera personer som 

uppfyllde studiens specificerade inklusionskriterier.  

 

Information om studiens syfte, deltagarnas rättigheter och att deltagandet var frivilligt samt 

samtyckesblanketter (se bilaga 3 - 8) förmedlades av verksamhetsföreståndaren på 

träningsskolan till PODD-användarens vårdnadshavare, kommunikationspartnern samt till 

klasskamraters vårdnadshavare och övrig personal på träningsskolan. Då inspelningen skulle 

genomföras under en heldag inom verksamheten gjorde forskningsledarna bedömningen att 

flera skulle kunna komma att ingå i materialet, vilket gjorde att även klasskamrater och övriga 
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personal tillfrågades. Den deltagare som deltog i studien som kommunikationspartnern 

lämnade själv skriftligt samtycke och PODD-användarens samt dennes klasskamraters 

skriftliga samtycke inhämtades från vårdnadshavare. Vårdnadshavare som inte kunde svenska 

informerades om studien med hjälp av personal från verksamheten. Tid och plats för 

fallstudien bestämdes i samråd med deltagarna och verksamhetsansvarig. 

 

4.1.2. Adam 

Adam är en mycket social, flerspråkig 13-årig pojke som går i träningsskola (se 4.1.4). Adam 

har diagnosticerad cerebral pares samt utvecklingsförsening och kom tillsammans med sin 

familj till Sverige för 5 år sedan. Enligt uppgift från träningsskolan har Adam ingen syn- eller 

hörselnedsättning och ordförståelsen på svenska bedöms av personalen som god. Adam 

använder inte tal för att kommunicera, utan uttrycker sig med ljud, gester samt bildstöd. Enligt 

information från skolan svarar Adam Ja genom att säga ”Mmm, med rösten” och Nej genom 

att ”visa protest med hela kroppen”. I skolan pekar Adam dit han vill gå och interagerar med 

olika personer i sin omgivning. 

 

Adam började nyligen på den nuvarande träningsskolan och fick då en PODD 12. På Adams 

nuvarande skola används PODD under hela skoldagen. Beroende på aktivitetstyp hänger 

Adams PODD-pärm på Adams stol eller bärs av Adams elevassistent. Enligt uppgift från 

träningsskolan har Adam varit snabb på att lära sig kommunikation med stöd av PODD-

pärmen. Genom PODD hoppas skolan att Adam kan utveckla en självständig kommunikation 

så att han kan uttrycka sig fritt och berätta vad han vill, till vem han vill, när han vill.   

 

4.1.3. Elin 

En av Adams elevassistenter heter Elin. Elin är 45 år och har arbetat på träningsskolan i 5 år. 

Elin gick PODD-introduktionsutbildningen för tre år sedan. Elin har även erfarenhet av att 

kommunicera med stöd av stödtecken (TAKK) och bilder (PECS). Elin arbetar idag med två 

elever på träningsskolan.  

 

4.1.4. Verksamheten 

Observationen genomfördes på en träningsskola. Träningsskola är en inriktning inom 

grundsärskolan (Skollagen, 2010:800). Varje elev på träningsskolan har ett individuellt 

anpassat schema utifrån läroplanens fem ämnesområden; estetisk verksamhet, motorik, 

kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Östlund, 2012).  
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På träningsskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 9. På skolan finns totalt 20 

elever som är indelade i mindre grupper med 3-5 elever i varje. Enligt uppgift från 

träningsskolan har verksamheten gjort ett aktivt val att använda PODD. Verksamheten arbetar 

målmedvetet för att utveckla varje elevs förmåga till kommunikation. Träningsskolan håller 

bland annat i PODD-café för föräldrar och anhöriga och satsar på fortbildning för personalen. 

Detta motiveras av verksamheten med att de känner ansvar för att fortsätta arbetet med att 

sprida verktyget och inspirera användande då de har introducerat det till eleverna.  

 

4.2. Material och procedur 

4.2.1. Val av tid och plats för filmning 

Fallstudien genomfördes på en träningsskola under en dag då forskningsledarna (författarna) 

följde Adam och Elin. Interaktionen mellan deltagarna filmades med två videokameror som 

stod på monopod- respektive tripodstativ. En vidvinkellins användes till en av 

videokamerorna.  

 

4.2.2. Material 

Valet att göra en videoinspelning motiverades med att detta möjliggör en analys av hur 

deltagarna med hjälp av multimodala kommunikativa uttrycksresurser samspelar på en 

detaljerad nivå. Inspelat data ger också möjlighet till utförlig analys i efterhand. De två 

kamerorna placerades så att ett vidvinkelperspektiv på interaktionen samt en närbild på 

PODD-materialet fångades. Detta gjordes för att alla kommunikativa handlingar som utfördes 

under interaktionen skulle kunna dokumenteras. Inför analysen synkroniserades 

inspelningarna från de båda kamerorna, vilket resulterade i filmfiler där båda perspektiven 

kunde ses simultant. Inspelningstiden uppgick totalt till ca tre timmar. För att få ett 

sammanhängande material och dokumentera spontan interaktion var ambitionen att filma 

interaktionen under en hel skoldag inom verksamheten. Kamerorna stängdes dock av kortare 

stunder för justering av den tekniska utrustningen (så som exempelvis batteribyte), vid 

tillfällen då klasskamrater som inte givit samtycke var närvarande samt vid omvårdnad av 

Adam. 
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4.2.3. Etiska överväganden  

Inget material har märkts med namn eller andra uppgifter som skulle kunna riskera att röja 

deltagarnas identitet. Endast transkriberat eller avkodat material har använts för att presentera 

studiens resultat. Alla personer som förekommer i det inspelade materialet har själva eller 

genom vårdnadshavare gett samtycke till att materialet får användas till studien samt i 

framtida forsknings- och utbildningssammanhang. Deltagaren och kommunikationspartnern 

samt andra personer som nämns i transkriptionsutdragen har givits andra namn i texten. Andra 

uppgifter som förekommer i materialet har också ändrats för att deltagarna inte ska kunna 

identifieras.   

 

Kontaktuppgifter till forskningsledarna och till handledarna förmedlades till deltagarna genom 

informationsbladen (se bilaga 3 – 8). Då några personer som berördes av filmningen har 

nedsatt kommunikationsförmåga förmedlades deras samtycke till studien genom 

vårdnadshavare, som också fick ge sitt samtycke. För att bidra till att deltagarna med 

kommunikationssvårigheter fick förutsättningar att göra sin vilja hörd rörande deltagande i 

studien tog forskningsledarna hjälp av de resurser som fanns i form av elevassistenter, övrig 

personal och anhöriga.  

 

4.2.4. Transkription 

I denna studie har ett multimodalt perspektiv använts i transkriptionen och i analysen av den 

observerade interaktionen med PODD. Enkla uppspelningsprogram som QuickTime-player 

och Windows Media Player har använts vid analys av den inspelade interaktionen. Ett vanligt 

ordbehandlingsprogram och en transkriptionsnyckel, enligt konventionerna för Conversation 

Analysis (Ochs et al., 1996) och konventionerna för AKK (Tetzchner & Hygum Jensen, 

1996), har använts för transkriptionen av relevanta delar inför samtalsanalysen av materialet. 

All transkription är skriven i typsnittet Courier New. De transkriberade exemplen som 

presenteras i resultatavsnittet har valts ut för att belysa sociala handlingar och hur dessa 

genomförs i form av längre, sammanhållna kommunikativa projekt som struktureras eller 

ordnas (inleds, upprätthålls och avslutas) över tid och genom en sekventiellt ordnad 

interaktion mellan deltagarna. Sekvenser där båda deltagarna är i bild och synkroniseringen av 

de två kameravinklarna är möjlig har premierats. Vidare har sekvenser där bakgrundsljud stör 

analysen av det empiriska materialet valts bort. Transkriptionerna har gjorts av 

forskningsledarna i samråd med handledarna.  
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4.3. Analysmetod 

4.3.1. Conversation Analysis (CA) 

 

Vår analysmetod är Conversation Analysis. CA utvecklades av Harvey Sacks, Emanuel 

Schegloff och Gail Jeffersson på 1970-talet ur en gren av sociologin, etnometodologin, inom 

vilken fokus riktas mot interpersonell interaktion. Metodologin för CA är empirisk och 

induktiv inom ramen för en fenomenologisk forskningstradition. Detta betyder att 

förutbestämda teoretiska antaganden undviks och att det är med utgångspunkt i ett empiriskt 

material på naturligt förekommande interaktion som deltagarnas egna metoder för att tolka 

och bidra till social interaktion studeras. Alla detaljer i interaktionen är därmed av potentiellt 

analytiskt värde (så som felsägningar, tvekljud, skratt och icke-verbala uttryck som 

ögonkontakt och gester) och inkluderas därför i transkription av inspelningar som syftar till att 

illustrera hur interaktion är organiserad (Norrby, 2014).  

 

Enligt Heritage (1989) bygger analysen av det empiriska materialet i enlighet med 

konventionerna för Conversation Analysis på fyra grundläggande antaganden (Norrby, 2014): 

 

- All interaktion är strukturerad. 

- Alla bidrag till interaktionen är såväl kontextberoende som kontextförnyande. 

- Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan därför avfärdas som 

irrelevant eller slumpartat eller felaktigt.  

- Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig ”äkta” interaktion. 

 

Från att ha varit en i hög grad talspråkorienterad analysmetod från 60-talet och framåt har 

forskningstraditionen idag utvecklats multimodalt mot att uppmärksamma (och transkribera) 

alla relevanta kommunikativa modaliteter med vilka samtals- och interaktionsdeltagare skapar 

mening. Detta inkluderar exempelvis kroppsliga resurser (blick, gester, kroppsorientering), 

föremål, rumslig orientering, samt även olika kommunikativa hjälpmedel. Utvecklingen av 

CA som forskningsmetod har gått hand i hand med en utveckling av teknologier för att 

dokumentera samtal, till dagens digitala videokameror (Bloch et al., 2001). 
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4.3.2. Sociala handlingar 

CA:s definition av sociala handlingar är deltagares egna projekt skapade med en mängd olika 

meningsskapande resurser (exempelvis prosodi, grammatik, blick, gester och artefakter) som 

förstås och tolkas utifrån dess sekventiella position i den specifika språkliga och kulturella 

kontexten (Norrby, 2014). Termen sociala handlingar används framförallt inom analys av 

social interaktion och är inte något som deltagarna i ett samtal själva orienterar sig mot. 

Sociala handlingar förutsätter en respons, men det finns ingen given respons på en specifik 

social handling. De sociala handlingarna kan vara mer eller mindre tydliga för deltagarna, 

men deltagarna behöver inte kategorisera en social handling för att förstå hur de ska kunna 

respondera (Turner, 2009). 

 

Garfinkel (1967) beskriver att människan är metodisk då det kommer till att resonera sig fram 

till både utförandet av olika sociala handlingar samt för hur dessa tolkas. Det är enligt 

Garfinkel detta metodiska tillvägagångssätt - att människan konsekvent utgår från kontextuell 

information - som möjliggör både meningsskapande och förståelse av sociala handlingar. 

Tesen motiveras av Garfinkel med resultat från hans egna studier som bland annat indikerade 

att sociala handlingar, samförstånd och sociala institutioner är genomsyrade av förförståelse, 

antaganden och olika metoder för inferens, vilket i sin tur resulterar i skapandet av en 

uppfattning för vad som är en kulturellt meningsfull handling.  

 

4.3.3. Kommunikativa projekt 

Enligt Linell (2011) är kommunikativa projekt dynamiska och sker i samarbete mellan två 

eller flera samtalsdeltagare. Några exempel på kommunikativa projekt är exempelvis att ställa 

en fråga och få ett svar, att erbjuda någon annan något eller berättandet av en historia.  

 

Kommunikativa projekt uppstår ofta spontant och genomförs sekventiellt i olika faser. Vissa 

kommunikativa projekt, exempelvis en berättelse, kan förberedas genom ett yttrande i stil 

med ”jag måste bara berätta en sak som hände i helgen”, men det gäller långt ifrån alla. Under 

tiden som ett kommunikativt projekt fortlöper kan missförstånd repareras, vilket ger upphov 

till kortare reparationssekvenser som på sätt och vis gestaltar ett mindre kommunikativt 

projekt som utförts inom ramarna för det mer övergripande. Ett kommunikativt projekts 

sekventiella organisation kan utgöras av ett närhetspar, där det ena eller båda kan vara 

expanderat före (i en pre-expansion) eller efter (i en post-expansion). Initiativet till ett 
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kommunikativt projekt kan ofta komma från en av deltagarna i en interaktion och grundar sig 

inte sällan i något som har skett tidigare i samtalet (Linell, 2011).  

 

4.3.4. Sekvensorganisation 

Turerna i ett samtal är systematiskt sammankopplade i organiserade mönster. Sekvensering, 

eller sekvensorganisation, syftar därav till det organiserade mönster av turer som samtalets 

yttranden produceras i. Ett yttrandes sekventiella placering är fundamentalt för hur yttrandet 

tolkas då mycket information bärs av den sekventiella kontexten (Norrby, 2014).  

 

4.3.5. Turkonstruktionsenheter och turtagning 

Den grundläggande byggstenen i samtal benämns turkonstruktionsenhet (TKE) (Bockgård, 

2004). En TKE kan bestå av ett ord, en fras, en sats eller en (syntaktiskt fullständig) mening 

(Norrby, 2014). En TKE är enligt Norrby (2014) en talad enhet som är processorienterad och 

baserad på hur ett yttrande växer fram i tid. En TKE har nått en möjlig slutpunkt i syntaktiskt, 

prosodiskt, och pragmatiskt hänseende när en sats är klar, en prosodisk kontur går mot sitt 

slut, samt då enheten skulle kunna vara ett eget bidrag inom den aktuella samtalskontexten, 

vilket tillsammans gör ett talarbyte relevant, men inte obligatoriskt. Svaret ”ja det tycker jag” 

med fallande slutintonation, och som föregås av en fråga, skulle kunna motsvara dessa krav 

och utgöra en TKE, som dessutom utgör hela samtalsturen. Genom föregående nämnda 

särdrag som kännetecknar den möjliga slutpunkten på en TKE erbjuds alltså de andra 

samtalsdeltagarna en möjlighet att ta över samtalsturen.  

 

Turtagning (turtilldelning) är den organiserade aktivitet som utgör en av kärnorna i CA. Ett 

huvudsakligt drag i mänsklig interaktion är att vi turas om i samtalet (Norrby, 2014). Platsen i 

samtalet där detta kan äga rum kallas turbytesplats (TBP). Enligt Norrby (2014) är tre olika 

förlopp möjliga vid en TBP; 1) alternominering då en ny talare utses av den tidigare talaren, 

2) självnominering då en ny talare utser sig själv, eller om ingen tar över turen 3) utvidgad 

tur, då den föregående talaren fortsätter.  

 

Clarke & Wilkinsson (2007, 2008) definierar i sina studier av interaktionen med AKK en 

AKK-medierad tur som en tur som utförs av AKK-användaren. 
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4.3.6. Närhetspar 

Sekvenser i samtal organiseras i regel kring närhetspar. Ett närhetspar består av två 

huvudsakliga delar, en första del och en andra del som produceras av olika samtalsdeltagare. 

Ett närhetspar kan vara exempelvis fråga-svar (”- är du ledsen?”, ”- nej, jag är trött”), 

begäran-bifall (”- kan jag få godis?”, ”- ja, ikväll”), erbjudande-accepterande (”- vill du ha 

vatten?”, ”- ja, tack”) och hälsning-hälsning (”- Hej”, ”-Hej”). Närhetspar är därmed exempel 

på sekventiell organisation som deltagarna orienterar sig mot under interaktionen (Norrby, 

2014). Ett närhetspar kan byggas ut med en pre-expansion (”jag har en fråga till”) och post-

expansion (”då ska jag gå och se om det finns ett brunt papper”) (Ten Have, 2007).  

 

4.3.7. Reparationer 

Missförstånd eller andra problem som kan uppstå under ett samtal kan hanteras med hjälp av 

reparationer. Om en talare identifierar och reparerar sitt eget yttrande blir det en självinitierad 

(SI) självreparation (SR). Om en annan deltagare identifierar och reparerar någons annans 

yttrande blir det en annaniniterad (AI) annanreparation (AR). Enligt Schegloff et al. (1977) 

finns fyra typer av reparationer som utgörs av de fyra alternativa kombinationsmöjligheterna. 

Deltagare i vardagliga samtal föredrar att reparera sina egna problem inom ramen för den 

egna turen (SISR). 

 

4.3.8. Lucklämnande frågor och luckifyllande svar  

Samtalsdeltagare kan använda ett yttrandes grammatiska egenskaper för att skapa TBPs. En 

lucklämnande fråga är ett yttrande som utelämnar en sista obligatorisk syntaktisk komponent. 

Därigenom skapas en förväntning om en viss typ av efterföljande respons och det 

luckifyllande svaret som följer bär därmed funktionen av att den syntaktiska och semantiska 

luckan fylls i (”Och du åker? – Den 28:e”; Bockgård, 2004). I jämförelse med andra typer av 

frågor, som kan starta nya kommunikativa projekt, har den lucklämnande frågan det 

karakteristiska draget av att den syftar tillbaka till något som har förekommit tidigare i 

interaktionen (Bloch, 2011; Bockgård, 2004).  
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5. Resultat och analys 

Utifrån vårt inspelade material har fem sekvenser där deltagarna i interaktionen använder 

PODD som stöd för den gemensamma aktiviteten valts ut. Sekvenserna har valts ut för att 

synliggöra olika sociala handlingar och hur dessa genomförs i interaktionen med PODD. De 

fem sekvenserna äger rum i fyra olika aktivitetstyper (skapande verksamhet, rast, måltid och 

lektion). 

 

- För transkriptionskonventioner, se Transkriptionsnyckeln på bilaga 1 (s. 54).  

 

5.1. Fråga-svar med PODD i en skapande verksamhet  

I sekvensen nedan belyses hur Elin initierar, upprätthåller och avslutar ett sammanhållet 

kommunikativt projekt med PODD. Då det transkriberade utdraget inleds förbereder sig 

Adam och Elin inför skapande verksamhet. Elin har med hjälp av podden informerat Adam 

om att de ska måla och Adam har fått välja färg genom podden. Elin har tidigare frågat Adam 

hur han vill måla och Adam har svarat JA på frågan om att måla med sprayflaska med en 

bekräftande vokalisering. Då utdraget inleds har Elin precis klätt på Adam ett skyddsförkläde. 

Under tiden som Adam väntar i sin gåstol klär Elin på sig sin målarrock och inleder en 

PODD-sekvens genom att använda formaliserade fraser, hämtade från PODD-systemet.  

 

Exempel 1. 

 
1. Elin: -> jag har en fråga till   

2.   (3.8) 

3. Adam: riktar blicken mot Elin 

4. Elin: jag har något att säga 
5.       -> viftar med armband på höger hand 

6. Elin: tar fram podden bläddrar till sida 1a 

7. Adam:                 tittar på podden 

8. Elin: vill säga något mer= 

9.   VILL SÄGA NÅGOT MER   

10. Elin: bläddrar till sida 2a  

11.   =undrar = 

12.   JAG UNDRAR 
13. Elin: bläddrar till sida 8 

14.   =kategorier= 
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15.   KATEGORIER 

16. Elin: bläddrar till sida 7 

17.   =beskriva tittar på Adam  

18.    BESKRIVA 
19.   (.) 

20. Adam: mm  

21. Elin: mm  

22.       -> undrar =   

23. Elin: bläddrar till sidan 24a 

24.        =vilken färg (.)=  

25.    FÄRGER 

26. Elin: =vill du ha på=  

27.    vänder sig mot staffliet    

28.   =pappret (.) som vi ska måla på? 

29.   pekar på pappret      

30. Adam: vrider sig mot staffliet, höjer armen(.)  

31. Elin: tar bort ett gammalt papper  

32. Elin: skulle du kunna visa färger    
33.                          FÄRGER 
34. Elin: bläddra till sidan 24c  

35.  
36.   vad vill du ha för färg?  

37. Adam: -> BRUN     

38. Elin: ett brunt papper   

39. Adam: mm    

40. Elin: mm (.) vad fint du svarade ja där.         

41. Elin: -> då ska jag gå och titta om det finns ett brunt papper 

42.            ”titta” 

 

Utdraget inleds med att Elin refererar till den tidigare frågan om målarfärg (rad 1). Elins 

första yttrande ”jag har en fråga till” riktar Adams uppmärksamhet mot henne. Elin använder 

sig också av ett fysiskt föremål (ett armband med texten ”jag har något att säga”) tillsammans 

med en rörelse (i vilken hon lyfter armen som hon bär armbandet på) för att annonsera att hon 

vill inleda ett PODD-samtal med Adam. Detta riktar Adams uppmärksamhet mot podden och 

förbereder honom på interaktion genom denna. Adam responderar på Elins initiativ genom att 

först möta hennes blick och riktar sedan uppmärksamheten mot podden. Elin yttrande och de 

efterföljande handlingarna kan ses som en del av presekvens (rad 1-8), under vilken Elin 

uppmärksammar Adam på en kommande fråga.  

 

Elin påbörjar en fråga-svars-sekvens på rad 9 som fortgår till rad 36. En TBP skapas (rad 19) i 

och med kombination av handlingar utförda av Elin: pekpratar ”beskriva/BESKRIVA” och 

tittar på Adam (rad 17-18), samt pausar direkt efter (rad 19). Adams respons ”mm” (rad 20) är 

en fortsättningsmarkör som Elin kvitterar med ”mm” och därefter fortsätter Elin sin fråga 

genom att upprepa det senaste ordet ”undrar” (rad 22) och lägga till ”vilken färg” med pekprat 

på FÄRGER (rad 23-25). Elin expanderar dessa ord till frågan ”vilken färg vill du ha på 
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pappret som vi ska måla på?” i (rad 26-29). Istället för att använda podden, vänder sig Elin 

mot staffliet precis innan hon säger ”pappret” och pekpratar ordet genom att samtidigt peka 

mot pappret som sitter på staffliet och Adam vänder sig också mot staffliet (rad 26-30). Elin 

för tillbaka fokus mot podden genom att uppmana Adam att svara med podden ”skulle du 

kunna visa färger/FÄRGER?” (rad 32-33). För att Adam ska kunna välja en färg i podden 

bläddrar Elin fram till bladet med färger och upprepar därefter hela frågan ”vad vill du ha för 

färg?” (rad 36). Först nu har Adam getts tillgång till de symboler med vilka han kan svara på 

frågan, och Adam svarar med en indikering i podden, ”BRUN” (rad 37). Elin responderar på 

Adams indikering genom att animera ordet (voicing, Sigurd Pilesjö, 2013), samt bygger också 

ut Adams indikering till en möjlig tolkning i form av en fullständig fras som Adam kan 

bekräfta (rad 38). Adam bekräftar Elins tolkning (rad 39). Elin kvitterar Adams jakande och 

avslutar fråga-svars-sekvensen med en evaluerande kommentar av Adams svar ”vad fint du 

svarade där” (rad 40). När Elin går iväg och hämtar pappret och kommenterar samt tecknar att 

hon gör det (40-41) kan Adams svar ”BRUN” tolkas som en begäran som hon utför genom att 

hämta, men Elins evaluerande kommentar kan också sägas tillhöra frågehandlingens post-

expansionsfas, och att när hon går iväg för att hämta pappret inleds något nytt i interaktionen. 

 

I exemplet ovan kan vi se hur det kommunikativa projektet organiseras som en social 

handling med en längre pre-expansion, ett längre närhetspar (fråga-svar) och en kort 

evaluerande post-expansion. Det kommunikativa projektet med PODD initieras i pre-

expansionen (rad 1-9) genom att Elin använder flera formaliserade yttranden ”jag har en fråga 

till” (rad 1), ”jag har något att säga” (och vinkar med höger hand som bär armbandet, rad 4), 

och ”jag vill säga något mer” (rad 8-9). För att upprätthålla Adams deltagande i det 

kommunikativa projektet ser vi i detta exempel hur Elin använder sig av olika 

tillvägagångssätt. Inledningsvis släpper Elin in Adam i en syntaktiskt ofullständig fråga (rad 

19-21), och låter honom bekräfta att han lyssnar och förstår, vilket inte hör till den normativa 

samtalsstrukturen, där sådana responspunkter snarare skapas vid grammatiskt avslutade satser. 

Därefter vänder sig Elin mot staffliet och pekar ut pappret samtidigt som det benämns (rad 27-

30). Hon får därigenom med sig Adams uppmärksamhet mot staffliet. Elin vänder sedan deras 

fokus mot podden, där hon avslutar frågan samt navigerar till sidan ”Färger” där Adam kan ge 

sitt svar. Då uppslaget presenteras för Adam upprepar Elin frågan. Avslutet på det 

kommunikativa projektet (post-expansionen) sker genom att Elin, efter Adams svar 

(närhetsparets andra led) och den efterföljande animeringssekvensen, värderar Adams svar 

med podden positivt (rad 40) och sedan går iväg för att hämta ett brunt papper (40-41). Elins 
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fråga och Adams svar kan då ses som ett genomfört gemensamt kommunikativt projekt, där 

PODD används för att utföra den sociala handlingen att ställa och besvara en fråga med 

relevans för den skapande aktiviteten.  

 

5.2. Önskan-beslut med PODD under en rastaktivitet 

I exempel 2 nedan visas hur ett kommunikativt projekt med PODD initieras utifrån att Adam 

gör en deitisk pekning som av Elin behandlas som en kommunikativ handling (alltså något 

som är riktat till Elin och gör en respons relevant för Elin). Då utdraget inleds har Adam och 

Elin precis avslutat en aktivitet i skapande verkstaden. Adam har just fått hjälp av Elin med att 

tvätta händerna och att ta av skyddsförklädet. Adam går i sin gåstol i korridoren mot den 

skapande verkstaden där Elin befinner sig.  

 

Exempel 2.  

 
1. Adam: går genom korridoren, stannar vid dörröppningen 

2. Elin: ser Adam i dörröppningen ((utanför bild)) 

3. Elin: du:, 

4. Adam: -> pekar in i rummet > > > > > > > > > > > > > = 

5. Elin:       ja (.) nu har ju jag pratat hela tiden.  
6. Adam: => > > > > > > handen faller ner  

7. Elin: tar fram podden och håller den framför sig, går mot A 

8. Elin: -> har ↑du nånting du vill säga. 

9. Adam: lägger handen på podden 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Elin ställer sig bredvid Adam i dörröppningen, positionerar Adam genom 

att placera gåstolen framför sig själv och riktar sedan Adams 

uppmärksamhet mot podden. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. ADAM: fingrar vid flikarna (17.5) 

11. ELIN:           ja det är Elin som bläddrar och Adam pekar. 

12. ELIN: -> här öppnar man boken   

13.  VILL SÄGA NÅGOT MER 
14.  (1.0) 

15. ELIN: vill säga nått mer  

16.   VILL SÄGA NÅGOT MER 
17. ADAM:  VILL SÄGA NÅGOT MER  

18. ELIN:  alldeles riktigt  bra.   

19.            bläddrar till sidan 2 
20. ADAM: -> lägger handen på podden      

21. ELIN: du pekar och Elin bläddrar 
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22. ADAM:          VILL HA 
23. ELIN:  jag vill, 

24.  (1.0)  
25. ELIN: bläddrar till sidan 11 

26.  håller upp sidan 11 för Adam 

27. ADAM:  LEKSAKER 

28. ELIN:  ja vill ha leksaker, 

29. ELIN: bläddrar till sidan 11c 

30.  håller upp en sida för Adam 

31. ADAM: -> NALLEN    

32. ELIN:  ja vill ha nallen 

33. ADAM: håller kvar pekning på NALLEN 

34. ELIN: jaa, bra, du vill ha nallen.     
35. ELIN: går och hämtar Adams nalle  

 

När utdraget ovan inleds går Adam genom korridoren fram till dörröppningen. Elin 

uppmärksammar Adam i dörröppningen, tilltalar honom med ”du:,”, men innan hon hunnit 

fortsätta pekar Adam in rummet (rad 1-4). Elin behandlar gesten som ett kommunikations-

initiativ med responspartikeln ”ja” och kommenterar att hon ”ju har pratat hela tiden” (rad 5). 

Hon tar fram podden och frågar samtidigt ”Har du någonting du vill säga?” (rad 7-8). Adam 

fingrar på flikarna ett par sekunder (rad 10), vilket Elin responderar på med två 

metakommentarer ”ja det är Elin som bläddrar och Adam pekar” (rad 11) och ”här öppnar 

man boken” (rad 12-13). Därefter lämnar Elin utrymme till Adam att göra en indikering (rad 

14), men Adam tar inte turen varpå Elin pekpratar ”vill säga nått mer/VILL SÄGA NÅGOT 

MER” (rad 15-16). Adam responderar på detta genom att välja samma indikering i podden 

som Elin just benämnt (rad 17). Elin svarar uppmuntrande på Adams indikering och följer 

hans indikering genom att bläddra fram sidan 2 (rad 18-19), vilket är den sida i podden som är 

länkad till VILL SÄGA NÅGOT MER.  

 

På nästa uppslag i podden påbörjar Adam en indikering (rad 20) vilket Elin bekräftar med en 

uppbackande kommentar (rad 21), samtidigt som Adam indikerar ”vill ha” (rad 22). Rad 1-21 

kan därmed ses som en pre-expansion till närhetsparet (begäran-bifall). Elin responderar på 

Adams indikering genom att animera ordet, samt bygger ut Adams indikering med ett subjekt 

”jag vill” och navigerar vidare i podden (rad 23-26). Då detta sker har Adam möjlighet att 

bekräfta Elins utbyggnad med en vokalisering (rad 24), vilket Adam ofta gör annars. När 

Adam inte gör något, bläddrar Elin vidare i podden till sidan 11, en sida med aktiviteter. Då 

indikerar Adam ”LEKSAKER” (rad 27), och Elin animerar genom att summera hela Adams 

yttrande ”jag vill ha leksaker” (rad 28). Men Elin responderar inte på denna begäran, utan 

navigerar vidare (rad 29) till en sida med leksaker. Där indikerar Adam ”NALLEN” (rad 31), 

som Elin animerar och bygger ut utifrån hans tidigare indikeringar ”jag vill ha nallen” (rad 
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32). Först nu responderar Elin på Adams begäran genom responspartikeln ”ja”, det 

värderande ”bra”, samt ”du vill ha nallen” (rad 34), varefter hon går iväg och hämtar nallen.  

 

I exemplet ovan kan vi se hur det kommunikativa projektet organiseras som en begärande 

social handling med en längre pre-expansion, ett längre närhetspar (önskan-beslut) och en kort 

värderande post-expansion. Det kommunikativa projektet med PODD initieras i pre-

expansionen (rad 1-8) genom att Elin fångar upp Adams deiktiska pekning och behandlar 

denna som ett initiativ till att säga något. I och med Elins yttrande ”du” (rad 2) då Adam 

uppenbarar sig i dörröppningen och den efterföljande ”ja, nu har ju jag pratat hela tiden” (rad 

5) är det möjligt att Elin redan innan pekningen var på väg att inleda ett kommunikativt 

projekt, men att hon ändrade sitt projekt då hon såg hans pekning. Att Elin använder Adams 

pekning för att initiera ett kommunikativt projekt kan därmed tänkas vara en strategi för att 

engagera Adam i interaktionen. Denna tolkning motiveras ytterligare av att vi ser att Elin, då 

Adam inte direkt gör en indikering, visar honom hur han kan inleda en social handling i 

podden. Genom tre metakommentarer (rad 11, 18, 21) som uttrycker både instruktion och 

uppmuntran upprätthåller Elin Adams deltagande i det övergripande kommunikativa 

projektet. Adams önskan (närhetsparets första led) inleds med första verbet ”VILL HA”) och 

besvaras med Elins beviljande (närhetsparets andra led) (rad 34-35). Det kommunikativa 

projektet avslutas i en post-expansion som består av positiv värdering från Elin (rad 34) samt 

att hon agerar på Adams önskan (rad 35).  

 

5.3. Önskan-beslut med PODD i ett samtal efter en måltid 

I sekvensen nedan belyses hur ett kommunikativt projekt med PODD initieras av att Adam 

gör ett ämnesbyte (se exempel 3). Ämnesbytet initieras genom att Adam vokaliserar samtidigt 

som han försöker bläddra i podden. Då utdraget nedan inleds sitter Elin och Adam 

tillsammans med klasskamraterna och elevassistenter vid matbordet. Det är lunch på 

träningsskolan och under tiden som sekvensen nedan pågår befinner sig många personer i 

rummet och olika ljud hörs i bakgrunden. Tidigare har de pratat om att Adam har ramlat vid 

simbassängen. Elin har precis avslutat det tidigare samtalet genom en positiv värdering ”vad 

bra du berättar” som är en utbyggnad av hennes indikation ”BRA” på sidan 4a i podden. 

Adam börjar därefter bläddra i podden.  
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Exempel 3     

1. Adam: #mmm= 

2.       -> #börjar bläddra från sid 4a= > > > >  

3. Elin: kan vi(.) 
4. Adam:        =#mm,mmm 

5.              =#fortsätter bläddra= > > > >  

6. Elin: -> ska vi gå till= 

7.      hjälper Adam att bläddra > > > > > 
8. Adam: #mmm 

9.      =#fortsätter bläddra mmm 

10. Elin: -> =skolan? 

11.      hjälper Adam bläddra > > > > > > 
12. Adam: #mmm 

13.              =#bläddrar till sid 25a                                          
14. Elin: håller upp sid 25a för Adam        

15. Adam: mmm   

16. Adam: -> letar och bläddrar till sidan 28 

17. Elin:      hjälper Adam bläddra till sid 28 
18.      (2.0) 

19. Elin: -> musik 

20.      håller upp sid 28 för Adam    
21. Adam:  håller upp uppslaget     

22. Elin: -> musik 

23.      tecknar musik     
24.      (3.0) 

25. Adam:  börjar röra handen över uppslaget 

26. Elin: tittar på uppslaget 

27. Adam:  petar in sitt finger under fliken för sidan 30 

28. Elin:      hjälper Adam bläddrar till sid 31  
29.      (2.0) 

30. Adam:  har handen på uppslaget ((nära SKAPANDE))  

31. Elin: ->  skapande(.)modellera    

32. Elin: håller upp sidan för Adam    
33.      tittar på uppslaget och påbörjar pekning 

34. Adam: -> VAD= 

35. Elin: vad? 

36. Adam: -> =mmm(.)KAVLA 

37. Elin: kavla 

38.      (4.0) 

39. Elin: igår prata Siv om att vi skulle göra trolldeg 

40.                 KAVLA 
41.      (.) 

42. Elin: kavla(.)och göra handavtryck i trolldegen(.)i lera 

43.      KAVLA  gestikulerar handavtryck 
44. Adam: mmm 

45. Elin: mm 

46.   (.) 

47. Elin: -> vill du göra det? 

48. Adam: -> mmm 

49. Elin: okej(.)säg det till Siv på rasten 

50.   (.) 

51. Elin: det är hon som är rastvakt 
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När utdraget börjar bläddrar Adam i podden och vokaliserar (rad 1-5). Under tiden som Adam 

gör detta påbörjar Elin en fråga ”kan vi” (rad 3) som hon inte avslutar. Adam behåller 

samtalsturen med hjälp av att vokalisera ”mm” och fortsätta bläddra (rad 4-5). Elin 

responderar på Adams agerande genom att vänta in Adams initiativ, börja hjälpa honom 

navigera och fråga ”ska vi gå till” (rad 6-7). Adam responderar jakande med ytterligare en 

bekräftande vokalisering ”mm” (rad 8) och fortsätter bläddra (rad 9). Samarbetet som 

efterföljer detta upprätthåller det kommunikativa projektet (rad 9-32) och karaktäriseras av att 

Elin väntar in Adams initiativ, ger honom stöttning genom animering och tecknande av de 

uppslag de bläddrar till samt hjälper honom att bläddra vidare då Adam indikerar att de ska 

vidare. 

 

Då de når sidan 31 tittar Adam på uppslaget och påbörjar en indikering (rad 33) som han 

genom att indikera två symboler ”VAD” och ”KAVLA” på samma uppslag bygger ut till en 

fråga (34-36) som Elin kan svara på. Elin responderar på Adams fråga genom att presentera 

en tolkning av vad Adams fråga syftar till ”igår pratade Siv om att vi skulle göra trolldeg, 

kavla(.) och göra handavtryck i trolldegen(.) i lera” (39-43) som Adam kan bekräfta. Adam 

bekräftar Elins tolkning med en vokalisering (rad 44), som Elin responderar på. Därefter 

ställer Elin en kontrollfråga som utgör en möjlig tolkning av hur hon uppfattar avsikten i 

Adams fråga ”vill du göra det?” (rad 47), som Adam svarar jakande på (48). Elin avslutar det 

kommunikativa projektet med en kvittering (”okej, säg det till Siv på rasten (.) det är hon som 

är rastvakt”, rad 49-51). 

 

I exemplet ovan ser vi hur Elin och Adam tillsammans organiserar en social handling 

(önskan-beslut-sekvens) som ett kommunikativt projekt med de sekventiella faserna pre-

expansion och närhetspar. Det kommunikativa projektet med PODD initieras av att Adam i en 

pre-expansion då han gör ett ämnesbyte från det föregående kommunikativa projektet genom 

att vokalisera och försöka börja bläddra. Genom detta tillvägagångssätt behåller Adam 

samtalsgolvet. Elin responderar på Adams agerande genom att vänta in hans initiativ, ge 

honom stöttning genom animering och tecknande samt hjälper honom att navigera. Detta 

samarbete fortsätter fram till uppslaget med de två indikeringarna (rad 1-34). 

 

Huvudsekvensen inleds då frågeordet ”VAD” och verbet ”KAVLA” indikeras (rad 34-36). 

Sättet som Elin responderar på Adams indikering ”igår pratade Siv om att vi skulle göra 

trolldeg, kavla(.) och göra handavtryck i trolldegen(.) i lera” (rad 39-43), samt följdfrågan 
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”vill du göra det?” (rad 47) och Adams bekräftelse av hennes tolkning (rad 44, 48) utgör 

huvudbidragen i den sociala handlingen önskan-beslut: Adams önskan (närhetsparets första 

led) och Elins svar ”okej (.) säg det till Siv på rasten” (”beslutet”, närhetsparets andra led). 

Elin beslutar att överlåta beslutet på Siv, vilket avslutar det kommunikativa projektet (rad 49-

51).  

 

 

5.4. Erbjudande att värdera med PODD i ett samtal under en lektion 

Sekvensen nedan äger rum i aktivitetstypen ”Kommunikationspass”. Adam och Elin sitter vid 

ett bord i klassrummet och har precis gått igenom vad som har hänt sedan han började på 

skolan, vilka ämnesområden som Adam läser nu och hur det går. I denna sekvens använder 

deltagarna en situationskarta och PODD. I sekvensen nedan belyses hur ett gemensamt 

övergripande kommunikativt projekt med PODD organiseras av Elin och Adam i form av två 

på varandra följande närhetspar, det första i form av ett erbjudande och det andra i form av en 

fråga, som bygger vidare på varandra. 

 

Exempel 4. 

1. Elin: -> nu tänkte jag att du skulle få berätta  

2.   för mig om du får välja vad du vill prata= 

3. Adam:         BADA 

4. Elin: =om och berätta mer om om det är nåt du= 

5. Adam:                        BADA > > > > > >  

6. Elin: -> =*gillar* (.) eller *inte gillar* 

7.     GILLAR             GILLAR INTE  

8.    (3.2)     

9. Adam: -> GILLAR > > > > > BADA ((sammanhängande rörelse))  

10. Elin:     du gillar       du gillar å bada 
11. Adam: mmm     

12. Elin: kul å höra    (.)   

13.          tar upp podden   

14. Elin: jag har nått att säga   

15.    vinkar med höger arm 

16. Adam: mmm tittar på podden 

17. Elin: mm, vill säga nåt mer  

18.       MER ATT SÄGA   
19.    bläddrar till sidan 2a    

20. Elin: du gillar (.) å bada=        

21.   JAG GILLAR        bläddrar till sidan 4a    

22. Elin: -> =vill du berätta nåt mer om det,  

23.    om du tycker att det är roligt             
24.                                ROLIGT    

25.   bra gjort eller s 
26.    BRA GJORT        SMART 

27. Adam: ->       mmmm     
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28. Elin: roligt?      

29. Adam: -> mmm         

30. Elin: mhmm          

 

 

Utdraget ovan inleds med att Elin erbjuder Adam att berätta något i anslutning till vad de har 

pratat om (rad 1-6) utifrån innehållet på situationskartan ”Mina mål”. Mitt i Elins yttrande 

indikerar Adam ”BADA” (rad 3, 5) två gånger på situationskartan. Elin responderar inte 

direkt på dessa indikationer, utan väntar med att lämna över turen till Adam tills hon är klar 

med sitt yttrande (rad 6-7). Adam accepterar Elins erbjudande att prata om något han gillar 

genom att göra två indikeringar på samtalskartan i följd, ”GILLAR BADA” (rad 8). Elin 

animerar indikationerna samt bygger ut dessa med ett subjekt ”du gillar att bada” till en 

möjlig tolkning som Adam kan bekräfta (rad 10). Adam bekräftar denna tolkning med en 

vokalisering (rad 11). Elin värderar Adams svar och tar fram podden och använder sig av ett 

fysiskt föremål (ett armband med texten ”jag har något att säga”) tillsammans med en rörelse 

(i vilken hon lyfter armen som bär armbandet) för att annonsera att hon vill inleda en ny 

PODD-sekvens (rad 14-15).  

 

Adam svarar jakande med en vokalisering (rad 18). Elin speglar Adams respons, inleder ett 

yttrande med en indikering i podden (rad 19-21) och navigerar sedan vidare till sidan 2a (rad 

21). Hon fortsätter där sitt yttrande (rad 22-25) som refererar till Adams tidigare indikationer 

på samtalskartan och frågar om han vill berätta något mer om det (rad 24). Därefter utför hon 

partnerscanning (rad 25-28) till dess att Adam gör en jakande vokalisering (rad 29) mitt i en 

av indikationerna (”bra gjort”). Då endast en indikation hann uttalas fullständigt före Adams 

vokalisering upprepar Elin denna med frågande intonation (”roligt?”, rad 30). Adam bekräftar 

Elins tolkning av hans föregående bekräftande vokalisering med ännu en vokalisering (rad 

31). Denna åtföljs av att Elin gör en kvittering ”mhm” (rad 32). 

 

I exemplet ovan ser vi hur det kommunikativa projektet inleds genom två meta-

kommunikativa instruktioner, där den första är mer som ett erbjudande ”du ska få berätta för 

mig” och den andra mer som en fråga ”vill du berätta för mig”. Den sociala handlingen utgörs 

därmed av närhetsparet (erbjudande-acceptans) och den värderande post-expansionen.  

 

Efter Elins förberedande formyttranden (”jag har något att säga” + ”jag vill säga något mer”) 

och hennes hänvisning till att Adam gillar att bada (rad 14-20) ställer Elin en följdfråga ”vill 

du berätta nåt mer om det” (rad 22). Via partnerscanning svarar Adam på frågan med 
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indikationen ”ROLIGT” (rad 23-30). Den sociala handlingen utgörs därmed av pre-

expansionen, närhetsparet (fråga-svar) och den minimala bekräftande post-expansionen 

 

Då ovanstående utdrag äger rum i en aktivitetstyp som är ett lektionstillfälle (inom 

ämnesområdet kommunikation) ges genom detta viss förklaring till hur Elins tillvägagångssätt 

(rad 1-6) genomsyras av ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt där hon skapar ett 

övningstillfälle för kommunikation med såväl situationskartan som podden. Inledningsvis ser 

vi att Elin inte responderar på Adams indikationer (rad 2,4), utan istället styr samtalet med en 

riktad instruktion som återknyter till lektionens innehåll (att prata om något), vilket är en 

instruktion med relevans inom denna kontext. Instruktionen förser Adam med riktlinjer för 

hur han kan acceptera erbjudandet att berätta om något han gillar. Valmöjligheterna GILLAR 

och GILLAR INTE pekpratas av Elin, vilket betonar att något av just dessa alternativ är 

relevanta som respons.  

 

I detta utdrag ser vi även hur Elin uppmuntrar Adam att skapa ett responsbidrag genom att gå 

till den sidan i podden som hans indikation ”GILLAR” leder till. Där skapas, genom Elins sätt 

att partnerscanna indikationerna som Adam kan ge respons med, en fråga som syntaktiskt 

liknar en lucklämnande-fråga då Adam genom att bekräfta en av de partnerscannade 

indikationerna kan ge ett luck-ifyllande-svar. Genom detta tillvägagångssätt upprätthålls 

deltagandet i det kommunikationstränande projektet och Adam ges genom Elins 

partnerscannande även en möjlighet att använda ett visst vokabulär i podden. I och med 

Adams respons och Elins kvittering (rad 26-28) avslutas det övergripande kommunikativa 

projektet. 

 

5.5. Berättande med PODD i ett samtal efter en måltid 

I sekvensen nedan belyses hur ett kommunikativt projekt med PODD initieras utifrån att 

Adam gör en indikering. Denna indikering behandlas av Elin som att Adam berättar något, 

vilket utgör formatet för den sociala handling som deltagarna orienterar mot i sekvensen. Då 

utdraget nedan inleds äter Elin och Adam lunch på träningsskolan. Elin och Adam har precis 

pratat om att Adam har uttryckt en önskan om att få en egen väska med badkläder i till nästa 

gång skolan ska besöka badhuset. Elin och Adam sitter vid ett matbord tillsammans med 

klasskamraterna och elevassistenter. 
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Exempel 5.  

 

1. Elin:    vi har gott om tid på oss, vi ska prata om det sen= 

2.   söker blickkontakt med Adam 

3. Adam: har handen vid flikarna och tittar ner på uppslaget 
4. Elin: =(.) efter rasten (.) då ska vi prata om det å titta i  

5.  almanackan om när kategorier 

6.                                         KATEGORIER 

7. Adam: ->            påbörjar pekning > > > > > > > > > > 
8.   (6.0)   

9. Adam:   VARMT 

10. Elin:  varmt  

11.   (2.2) 

12. Elin: man badar när det är varmt, mm          

13. Adam: ->           RAMLA ((symbol intill VARMT))  
14. Elin: ramla? (.) har du ramlat? 

15.   (.) 

16. Adam:  lyfter huvudet och ler mm 

17. Elin: -> har du? (.) har du ramlat på badet? 

18.  söker blickkontakt med Adam 
19. Adam: -> mm #((skrattar)) 
20.      #tittar upp mot något på andra sidan bordet 

21. Elin:    har du (.) har du ramlat på badet? 
22. Elin: söker blickkontakt med Adam 

23. Adam: mm 

24. Elin:    har du (.) ramlat på 

25. Elin:     RAMLA 

26. Adam:                    ((skrattar)) 

27. Elin: ((fnissar)) kategorier 

28.                 KATEGORIER 

29. Adam:             ((skrattar)) 

30. Elin: bläddrar till sidan 7a  

31. Adam: tittar på podden   

32. Elin: aktiviteter (.)   

33.    AKTIVITETER  
34. Adam: mm 

35. Elin: bläddrar till sidan 11  

36. Elin:  uteaktiviteter 

37.    UTOMHUS AKTIVITETER 
38. Adam: tittar på podden 

39. Elin: bläddrar till sidan 11e 

40.       -> har du ramlat på, vid (.) simbassängen någon gång 

41.                                                           SIMBASSÄNG 
42. Adam:  mm (.) SIMBASSÄNG 

43. Elin:  simbassängen (.)badet mhm 

44. Adam: ->                 pekar mot fönstret 
45.   (3.6) 

46. Elin: tittar dit Adam pekar vad pekar du på? på almanackan?  

47.  (3.3) 

48. Elin: tittar på Adam, var det ute? var det ute 

49.                                               ”ute”  
50. Adam:  mm 
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51. Elin: -> okej, det var ute, plockar upp en bit paprika 

52.  var det på sommarn? äter paprikan 
53. Adam:                      pekar mot fönstret  

54. Elin: -> ute på badet 

55.  ”ute”    BADET 

 

Efter det transkriberade utdragets slut säger Elin ”Vet du vad, jag har nåt att säga” samtidigt 

som hon annonserar att hon vill inleda ett nytt PODD-samtal genom att lyfta armen som bär 

armbandet (med texten ”jag har något att säga”). Elin använder sedan länkarna (tillbaka till 

sidan 11a, tillbaka till sidan 1) för att navigera till första sidan där hon pekpratar ”Jag vill säga 

något mer”, ”kategorier”, ”känslor” samtidigt som hon säger ”Jag känner mig nyfiken”. Elin 

säger därefter ”Jag skulle vilja veta mer om det. Om när du ramlade på badet, ute.” och 

använder TAKK simultant med nyckelorden ”mer”, ”ramla”, ”bad” och ”ute”. Elin pekpratar 

sedan följdfrågorna ”Blev du rädd?” och ”Blev du ledsen?” till Adam som svarar NEJ genom 

att visa protest med hela kroppen. Elin sammanfattar innebörden i Adams svar genom att yttra 

”Inte rädd” och ”Nej, inte ledsen”. Elin börjar därefter ett nytt yttrande i podden genom att 

indikera ”tillbaka till sidan 23a” samtidigt som Adam tar tag i podden och bläddrar upp ett 

nytt uppslag (sidan 24k). Elin responderar genom att säga ”Nu kom du till väder, beskriva” 

och vänder sedan tillbaka till sidan 1a var hon pekpratar ”Vill säga något mer”, ”gillar”, ”vad 

bra att du berättar”.  

 

I det transkriberade utdraget på föregående sida (s. 37) är Elin på väg att bläddra till sidan 

med kategorier (rad 5) då Adam påbörjar en pekning, som Elin väntar in. Adam indikerar 

VARMT (rad 9) och Elin responderar med att animera ordet (rad 10) samt bygger ut Adams 

indikering till en möjlig tolkning (rad 12). Istället för att bekräfta Elins tolkning, vilket Adam 

ofta gör, korrigerar Adam sin indikering genom att indikera RAMLA (rad 13). Detta kan i 

denna kontext tolkas som en självinititerad självreparation (SISR), då detta är symbolen intill 

VARMT. Elin animerar Adams korrigering med en frågande intonation ”ramla?”, och ställer 

därefter en följdfråga ”har du ramlat” (rad 14) som Adam kan svara ja eller nej på. Adam 

svarar jakande med ett vokalt ”mm” och ett leende (rad 16). Elin upprepar samma fråga två 

gånger (rad 17 och 21) samtidigt som hon försöker etablera blickkontakt med Adam (rad 18). 

I frågorna lägger hon även till frasen ”vid badet”, vilket skapar något nytt för Adam att svara 

på. Adam responderar båda gångerna genom att svara jakande (rad 18 och 21) med både 

vokalisering och skratt. Elin går då vidare och frågar igen, men denna gång med PODD (rad 

24-41). Elins PODD-fråga är en process där Elin lotsar Adam genom podden via tre kategori-

indikeringar, KATEGORIER, AKTIVITETER och UTOMHUS AKTIVITETER, som alla 
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pekpratas, och som bekräftas av Adam vokalt eller med blick mot podden. När de bläddrat till 

sidan med utomhusaktiviteter, indikerar Elin ett av orden som finns tillgängliga där och byter 

ut det sista ordet ”badet” mot ”simbassängen” (”har du ramlat på, vid (.) simbassängen någon 

gång”), samtidigt som hon indikerar SIMBASSÄNG i podden. Detta skapar återigen något 

nytt för Adam att respondera på med ja eller nej. Adam svarar på Elins poddfråga (rad 40) 

genom en bekräftande vokalisering ”mm” och en upprepning av indikationen 

SIMBASSÄNG. Elin animerar Adams indikering (rad 43) och responderar på Adams 

berättelse genom att repetera det tidigare ordet ”badet” och yttra ”mhm”.  

 

Samtidigt som Elin animerar Adams indikering av SIMBASSÄNG gör Adam en deitisk 

pekning mot fönstret (rad 44). Elin responderar och bygger ut hans pekning till en möjlig 

tolkning genom att titta åt samma håll och fråga (rad 46) ”vad pekar du på? på almanackan?”. 

Därefter skapar Elin en TRP (rad 47) men Adam tar inte turen. Då Adam ej bekräftar eller 

responderar på hennes tolkning, ställer Elin en ny fråga ”var det ute?” (rad 48) som Adam kan 

svara ja eller nej på, med grund i vad som finns i hans synfält. På denna fråga responderar 

Adam jakande (rad 50). Elin uttalar en möjlig tolkning av innebörden i Adams pekning ”okej, 

det var ute” (rad 51), och ställer sedan en följdfråga ”var det på sommarn?” (rad 52). Istället 

för att bekräfta Elins tolkning med en vokalisering, vilket Adam ofta gör, responderar han 

ytterligare en gång med en deiktisk pekning (rad 53). Elin responderar på Adams pekning 

med en animering ”ute på badet” samtidigt som hon tecknar ”ute” och indikerar ”BADET” i 

podden (rad 54-55).  

 

I exemplet ovan kan vi se hur ett interaktionellt projekt organiseras som den inledande fasen 

på ett gemensamt berättande, helt utan en förberedande pre-fas (Adam avbryter Elin), och 

som därefter byggs ut vidare genom att Elin ställer följdfrågor om Adams upplevelse av 

badhändelsen. Det kommunikativa projektet med PODD initieras av Adam genom att han 

indikerar ”RAMLA” (rad 3-13). Elin lämnar under tiden för detta utrymme till Adam att låta 

honom behålla samtalsturen tills indikeringen är klar, vilket visar sig i två längre pauser (rad 8 

och 11). I och med Adams SISR uppmärksammas indikeringen som rapport från en tidigare 

händelse (rad 14), vilket också visar sig bli berättelsens huvudhändelse (”ramla”). 

 

Berättandet som kommunikativt projekt utgörs därefter av flera inskottssekvenser som består 

av fråga-svar-sekvenser, emotionella uttryck (skratt, fniss, leenden) och navigeringsturer. 

Deltagandet i det kommunikativa projektet upprätthålls genom att Adam själv börjar med att 
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introducera berättelsens huvudhandling och Elin stödjer honom sedan genom att bygga ut 

berättelsen med andra inslag allteftersom. Genom att Adam responderar med en bekräftande 

vokalisering på Elins följdfråga ”Har du ramlat” blir han själv huvudkaraktären i berättelsen. 

Genom att Adam gör deiktiska pekningar mot fönstret samt bekräftar Elins tolkning av 

innebörden i dessa byggs berättelsen ut med en miljö (ute på badet). Då Adam sedan 

responderar på Elins andra följdfrågor med vokalisering och emotionella uttryck (skratt och 

leenden) (rad 19-29) samt svarar NEJ på frågorna som ställs efter det transkriberade utdragets 

slut (”Blev du rädd?” och ”Blev du ledsen?”) byggs berättelsen ut med det emotionella 

tillståndet hos huvudkaraktären.  

 

I och med Elins sista respons som värderar själva berättandet (”vad bra att du berättar”) 

avslutas berättandet som kommunikativt projekt. Ett nytt kommunikativt projekt inleds 

därefter genom att Adam börja bläddra i podden och därmed byter ämne.  

 

6. Diskussion och sammanfattning 

6.1. Sammanfattning av de empiriska resultaten 

Analysen i föreliggande studie visar hur sociala handlingar byggs upp och organiseras 

gemensamt som kommunikativa projekt mellan en pojke med CP och hans elevassistent. 

Studiens resultat och analys har som syfte att belysa hur de kommunikativa projekten med 

PODD initieras, upprätthålls och avslutas.  

 

Den dialogiska ansats som antagits i denna studien, med hjälp av en utförlig CA-analys av 

materialet, visar hur de olika sociala handlingar som förekommer i materialet (fråga-svar, 

önskan-beslut, erbjudande, berättande) byggs upp gemensamt och att PODD bidrar till att 

möjliggöra det. De sociala handlingar som de kommunikativa projekteten resulterar i 

synliggör en interaktionell struktur, bestående av en pre-, huvud- och postexpansion, som 

deltagarna tillsammans bygger upp över tid.  

 

I de transkriberade utdragens pre-expansioner ses en relativt jämn fördelning av initiativ från 

deltagarna. I exempel 1 och 4 är det Elin som initierar det kommunikativa projektet. Elin gör 

detta genom att yttra meta-interaktionella instruktioner, ”jag har en fråga till” och ”nu tänker 
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jag att du ska få berätta för mig”. Elins tillvägagångssätt ger Adam kommunikativt utrymme 

och förutsättningar för att de tillsammans ska kunna bygga upp ett kommunikativt projekt.  

 

Analysen visar att initiativen till kommunikativa projekt som tas av Adam uttrycks med olika 

icke-verbala modaliteter, så som deiktisk pekning (exempel 2), vokalisering och bläddring i 

PODD (exempel 3). Att Elin snabbt fångar upp dessa uttryck ger Adam möjlighet att initiera 

de kommunikativa projekten. Då initiativen jämförs med varandra visar resultaten att de 

kommunikativa projekten som initieras av Elin har en kortare pre-expansion än de 

kommunikativa projekt som initieras av Adam. Adams initiativ följs i regel av en lång 

utredande fas bestående av följdfrågor från Elin, vilket skulle kunna förklaras av att hon 

saknar den betydande kontextuella informationen som behövs för att Elin ska förstå 

innebörden i Adams initiativ.  

 

Analysen av materialet visar att deltagandet i de kommunikativa projekten upprätthålls av 

olika tillvägagångssätt. Det kan bero på att det rör sig om olika aktivitetstyper inom vilka 

interaktionen förhåller sig till olika kontextuella ramar. Elin använder meta-interaktionella 

instruktioner, så som ”här öppnar man boken” (exempel 2), och pekpratar relevanta 

indikationer för Adam (exempel 4) genom partnerscanning. I exempel 3 ses hur Adam 

vokaliserar och försöker bläddra samt att Elin inväntar Adams initiativ, stöttar honom genom 

animering, tecknande och hjälper honom att bläddra vidare. I exempel 5 upprätthålls det 

gemensamma kommunikativa projektet genom att Adam responderar på Elins frågor med 

vokaliseringar samt emotionella uttryck (skratt och fniss) samt bygger ut berättelsen med 

inslag som förmedlas genom diektiska pekningar (”ute”). Elin stödjer Adams berättande 

genom att med utgångspunkt i det som han presenterar som berättelsens huvudhändelse bygga 

ut med övriga inslag (så som huvudkaraktär, miljö, emotionellt tillstånd hos huvudkaraktären) 

allteftersom.  

 

I de transkriberade utdragens post-expansioner ses hur de kommunikativa projekten avslutas 

på varierande sätt. I exempel 1 och 2 avslutas de kommunikativa projekten med 

metavärdering samt att Elin agerar utefter Adams svar. I exempel 3 avslutas det 

kommunikativa projektet i och med Elins svar på Adams önskan samt att Elin överlåter 

beslutet till Siv (”okej, säg det till Siv på rasten, det är hon som är rastvakt”). I exempel 4 

avslutas det kommunikativa projektet i och med Adams respons och Elins kvittering av svaret 

på frågan. I exempel 5 finns inget tydligt avslut förutom Elins sista respons som värderar 
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Adams berättande (”vad bra att du berättar”). Att ett nytt kommunikativt projekt inleds 

därefter framgår först i den sekvens som följer det transkriberade utdraget, i vilken Adam ses 

initiera ett nytt kommunikativt projekt. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av materialet att deltagarna i denna studie organiserar 

interaktionen genom PODD dels i termer av närhetspar, där det ena eller båda kan vara 

expanderat före (i en pre-expansion) eller efter (i en post-expansion), och dels i form av 

berättande. Närhetsparen kan ses som genomförda kommunikativa projekt där PODD används 

för att utföra olika sociala handlingar (fråga-svar, erbjudande-acceptans, önskan-beslut) med 

relevans för aktiviteten.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Vi har i denna studie i enighet med metodologin för CA förutsättningslöst undersökt hur 

kommunikativa projekt byggs upp i interaktion med PODD. Analysen av materialet visar att 

interaktionen med PODD är multimodal och att samspelet, som belyses med hjälp av CA, 

synliggör två olika tillvägagångssätt som används för att strukturera det gemensamma 

meningsskapandet. Den föreliggande studiens dialogiska ansats bidrar med viktig kunskap 

kring hur sociala handlingar byggs upp gemensamt av deltagarna i ett samtal med PODD och 

därmed med elementär kunskap om hur interaktion med PODD organiseras. 

 

I föreliggande studie konstruerar deltagarna, i enighet med fynd från tidigare forskning om 

interaktion med AKK (Sedaghat Tellner & Svensson, 2010; Sigurd Pilesjö; 2012), sociala 

handlingar med hjälp av olika modaliteter. Resultaten visar också att dessa byggs upp som 

kommunikativa projekt utifrån en sekvensstruktur i tre faser (pre-, huvud- och postexpansion). 

I pre-expansionen initieras det, i huvudfasen samkonstrueras det av deltagarna och avslutas 

sedan i en post-expansion. I linje med fynden från Sigurd Pilesjös avhandling (2012) visar 

resultaten från föreliggande studie att deltagarna i interaktionen med PODD använder sig av 

olika resurser och tillvägagångssätt för att initiera och avsluta kommunikativa projekt.  

 

Denna studies resultat visar i samklang med tidigare studier (Blackstone & Hunt Berg 2003; 

Ferm, 2006; Harris, 1982; Light et al., 1985b, Sigurd Pilesjö, 2012) att icke-verbala uttryck 

utgör en stor del av Adams bidrag till interaktionen. Adam kompletterar indikationerna som 

görs i podden med kroppsrörelser och vokaliseringar. Dessa uttryck används då framförallt till 

att initiera kommunikativa projekt samt för att uttrycka bekräftelse och nekande av de 
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tolkningar som Elin gör av hans kommunikativa uttryck. I enighet med Kent-Walsh och 

McNaughton (2005) visar analysen av det transkriberade materialet att 

kommunikationspartnerns förmåga att ge utrymme till AKK-användaren samt att tolka och 

uppmärksamma de icke-verbala uttrycken är en till synes fundamental faktor som ger AKK-

användaren möjligheter att initiera, upprätthålla och avsluta samtal.  

 

I likhet med resultaten från Clarke och Wilkinson (2007;2008) fann denna studie även 

förekomst av meta-interaktionella instruktioner (”nu tänker jag att du ska få berätta för mig” 

och ”här öppnar man boken”) som fungerar som vägledande uppmaningar och synliggör 

turtagningsorganisationen (”jag har en fråga till”) för AKK-användaren.  

 

I linje med fynden i tidigare forskning om interaktion med AKK (Abrahamsson & Ljung, 

2008; Brolin & Karlsson, 2014; Clarke & Wilkinson, 2007; 2008; Nilsson, 2010; Sedaghat 

Tellner & Svensson, 2010; Sigurd Pilesjö; 2012) visar analysen i föreliggande studie också att 

animering är en framgångsrik strategi i interaktion med PODD. Tillvägagångssättet ger AKK-

användaren en möjlighet att bekräfta kommunikationspartners tolkning av hens 

kommunikativa uttryck och stärker samarbetet i det gemensamt utförda kommunikativa 

projekten. 

 

Analysen i föreliggande studie fann i enighet med Clarke och Wilkinson (2007; 2008) och 

Nilsson (2010) även att deltagarna i interaktionen tenderar att organisera interaktionen i 

termer av närhetspar. Då kommunikationspartnern generar närhetsparets första led designas 

denna som en fråga och därmed etableras en tydlig samtalskontext som deltagarna förhåller 

sig till.  

 

Resultaten kan jämföras med fynden från studierna av Clarke och Wilkinson (2007; 2008) i 

och med att analysen i föreliggande studie visar att kommunikativa projekt som initieras av 

Adam i regel resulterar i en längre pre-expansion än i de fall då ett kommunikativt projekt 

initieras av Elin. Detta skulle kunna förklaras utifrån fynd från tidigare forskning (Clarke & 

Wilkinson, 2007; 2008; Sigurd Pilesjö, 2012) som visar att AKK-användares 

kommunikationspartner tenderar att tolka AKK-medierade bidrag utifrån dess sekventiella 

placering. Då detta kan medföra att AKK-användares bidrag blir svårtolkade följer därmed 

ofta utredande sekvenser bestående av frågor och påståenden från kommunikationspartnern 

som AKK-användaren i sin tur får förhålla sig till. Det ses exempelvis i det sätt som Elin 
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tolkar Adams indikeringar ”VARMT” och ”RAMLA” på i exempel 5 som relaterade till det 

samtalsämne som de tidigare har berört då de följdfrågor som följer Adams indikeringar 

förser dessa med en tydlig kontext. Vi ser dock i Exempel 3 att Elin, till skillnad från hennes 

tillvägagångssätt i exempel 5, kringgår detta genom att istället vänta in Adam vilket ger Adam 

utrymme att initiera ett nytt ämne som därmed inte behöver vara kopplat till den tidigare 

samtalskontexten.  

 

I likhet med interventionsstudien på narrativ förmåga hos barn som använder AKK (Soto, 

2007) visar resultaten från denna studie att det blir upp till kommunikationspartnern att utreda 

hur olika inslag i berättelsen står i relation till varandra då berättelsen saknar en struktur som 

förmedlar vad som händer vem, när och varför. I exempel 5 illustreras detta då Adams 

berättelse om när han ramlade på badet utvecklas med hjälp av animering och utredande 

frågor från Elin. 

 

Till skillnad från fynden i Ferms avhandling (2006), om interaktion mellan föräldrar och barn 

med AKK, som fann att AKK sällan användes i aktivitetstyperna måltid, ritande och 

tandborstning visar resultaten från föreliggande studie att PODD används i samtliga av de 

aktivitetstyper som förekommer under den observerade skoldagen. Resultaten skulle kunna 

förklaras av att observationen är genomförd inom en träningsskola som genomsyras av ett 

målmedvetet arbetssätt som syftar till att utbilda personalen inom kommunikation för att på så 

sätt kunna stärka varje elevs kommunikationsförmåga. Det är möjligt att en liknande 

observation inom en annan verksamhet inte hade genererat samma resultat.  

 

6.3. Metoddiskussion 

Eftersom kommunikation inom AKK i allt högre utsträckning har kommit att betraktas som 

en dialogisk process har flertalet tidigare studier av just dialogiska processer använt sig av 

CA. Metoden lämpar sig väl till studier av interaktionella mönster (Bloch et al., 2001) då 

fokus riktas mot just deltagarnas samspel i naturliga samtal (Norrby 2014; Sidnell, 2010). Då 

det vid en observation finns en risk för att forskningsledarnas närvaro påverkar hur deltagarna 

beter sig (“Experimenter Reactivity”, Graziano & Raulin, 2013) så försökte forskningsledarna 

i föreliggande studier att vistas så lite som möjligt bland deltagarna utöver själva 

inspelningarna. Enligt CA:s analysprinciper åstadkoms en social handling i ett situerat 

språkligt sammanhang och i samspelet med deltagarna i interaktionen (Norrby, 2014). 
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Möjligheten att belysa hur sociala handlingar åstadkoms i interaktion med AKK är ytterligare 

en anledning till att CA passar som analysmetod på detta område (Bloch et al., 2001).  

CA syftar till att undersöka naturligt förekommande interaktion, men själva inspelningen kan 

enligt Norrby (2014) leda till en viss grad av observer’s paradox eftersom 

inspelningsutrustningen påverkar samtalsdeltagarna i viss mån. CA-studier presenterar dock 

data och dess analys på ett transparant sätt, vilket minskar risken för att forskningsledarnas 

eventuella personliga inflytande på analysen går oupptäckt. Den som läser studien ges 

chansen att följa tillvägagångssättet och kan själv bestämma huruvida hen håller med om 

forskningsledarnas slutsats. I och med detta ökar studiens validitet men medför även att 

studiens analys och resultat kan komma att bli ifrågasatt (Sigurd Pilesjö, 2012).  

 

6.4. Slutsats 

Föreliggande studies resultat visar att interaktionen med PODD byggs upp sekventiellt genom 

ömsesidigt samarbete mellan deltagarna och att PODD används för att utföra olika sociala 

handlingar inom flera olika aktivitetstyper. Dock tyder resultaten på att det är 

kommunikationspartnerns förmåga att uppmärksamma, tolka, stötta och vägleda AKK-

användarens kommunikativa initiativ som ger AKK-användaren möjlighet att delta i det 

gemensamma kommunikativa projektet.  

 

6.4.1. Klinisk implementering i logopedisk verksamhet 

Föreliggande studies dialogiska ansats visar hur PODD kan användas för att en AKK-

användare och dennes kommunikationspartner ska kunna interagera kring händelser bortom 

här och nu. Studiens resultat visar även att PODD som kommunikationsverktyg och metod för 

språklig organisation gör det möjligt för deltagarna i interaktionen att gemensamt uttrycka 

olika sociala handlingar, så som fråga-svar, önskan-beslut, erbjudande och berättande. 

Kunskap om föreliggande studies resultat motiverar därför ytterligare utbildning och 

handledning till omgivningen. Logopeder kan genom att stötta och stärka 

kommunikationspartners förmåga att lyssna in och vara lyhörda för AKK-användares icke-

verbala uttryck och därmed bidra till att AKK-användare i högre utsträckning får möjlighet att 

aktivt delta och ta initiativ i den gemensamma interaktionen. Detta är viktigt för att skapa en 

kommunikativ miljö som bjuder in till och genererar möjligheter för interaktion vid olika 

tillfällen i AKK-användarens vardagsliv. 
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6.4.2. Framtida forskning 

Förskrivningen av PODD har ökat under de senaste åren, men forskning på PODD som AKK 

saknas idag både nationellt och internationellt. Idag är kunskapen om interaktion med PODD 

tämligen begränsad och därav kan det också vara svårt för kliniker att optimera interventionen 

för AKK-användaren och hens omgivning. Därför är det viktigt att vidare studier på PODD 

genomförs för att evidensbaserad vård ska kunna erbjudas och för att kliniskt verksamma 

logopeder ska kunna utreda vilket AKK som ska introduceras till vilka enskilda brukare.  

 

Föreliggande studie visar att omgivningen spelar en viktig roll i skapandet av en 

kommunikativ miljö. Därav bör fler studier göras med syftet att undersöka hur AKK kan 

inkluderas i vardagliga aktiviteter, i såväl hem- som i skolmiljö, för att kliniskt verksamma 

logopeder ska kunna utveckla, implementera och erbjuda evidensbaserad vård för barn, 

ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter. Då föreliggande studie endast har 

undersökt interaktion med PODD under en skoldag skulle vidare studier kunna undersöka 

interaktion med PODD i samtliga miljöer som AKK-användare vistas i, så som hemmet, 

korttidsboende och andra vardagsaktiviteter. Ytterligare studier skulle också kunna undersöka 

interaktionen mellan en AKK-användare och flera olika av de kommunikationspartners som 

finns i hens omgivning. Detta behöver undersökas för att belysa de olika miljöernas 

kommunikativa förutsättningar och hur omgivningen kan stöttas.  

 

Eftersom föreliggande studies kvalitativa frågeställningar har visat sig vara en framgångsrik 

metod för att synliggöra deltagandet i den interaktion med PODD som har observerats skulle 

en longitudinell studie med fördel också kunna genomföras. En sådan studie skulle kunna 

följa en AKK-användares kommunikativa utveckling över tid och bidra med värdefull 

kunskap om vad som sker i den språkliga- och kommunikativa utvecklingen hos en person 

som går igenom de olika utvecklingsnivåerna i PODD-materialet. 

 

Resultaten från föreliggande studie visar också att den observerade interaktionen med PODD 

innehåller flera olika samtalsämnen och att en övergång från ett samtalsämne till ett annat kan 

bli svår att tolka då den initieras av AKK-användaren. Vidare studier på PODD med CA som 

metod skulle därmed exempelvis kunna studera hur de pragmatiska ingångarna i PODD 

används för att introducera nya samtalsämnen och hur övergångar skapas mellan etablerade 

samtalsämnen. En sådan studie skulle kunna bidra med ökad kunskap om potentialen i och 

användningen av de pragmatiska ingångarna i PODD.  
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8. Bilagor  

 

Bilaga 1: Transkriptionsnyckeln 

Bilaga 2: PODD-uppslag 

Bilaga 3: Information till verksamhet 

Bilaga 4: Information till vårdnadshavare 

Bilaga 5: Information till kommunikationspartner 

Bilaga 6: Samtyckesblankett, kommunikationspartner 

Bilaga 7: Samtyckesblankett, vårdnadshavare 

Bilaga 8: Information till klasskamrats vårdnadshavare 
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Bilaga 1: Transkriptionsnyckel 

De valda transkriptionskonventionerna kombinerar konventionerna för Conversation Analysis 

(CA) enligt Ochs et al. (1996) med konventionerna för Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (AKK) enligt Tetzchner och Hygum Jensen (1996). 

 

 

alldeles riktigt talade yttranden 

hej  samtidiga handlingar av två olika deltagare (tal eller kropp,  

hej  eller både och) 

  multimodala/samtidiga handling av Elin (t.ex. tal +  

 kroppsrörelse) 

# multimodala/samtidiga handling av Adam (t.ex. tal +  

 kroppsrörelse) 

VILL HA  indikering av texten som hör till en grafisk symbol (i poddpärm eller på 

samtalskarta) 

podden  kroppsliga handlingar, t.ex. gest, justera poddens position, bläddra 

*hej* förändrat röstläge 

”ute” TAKK  

((skratt)) transkriptörens egna kommentarer, samt beskrivningar av vokala  

  handlingar. 

(5.0) pauser mellan yttranden, pauser i yttranden, längden på en kroppslig 

 handling, i sekunder 

-> pekar ut ställen i transkriptionsutdraget som analysen fokuserar på 

 tontopp 

> > >        fortsatt rörelse 

=         fortsatt yttrande (av tidigare talare) 
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Bilaga 2: Uppslag 1a och 2a ur PODD-12 
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Bilaga 3: Information till verksamhet 

Information om en studie om samspel och 

kommunikation med PODD 
 
Studien ingår i ett magisterarbete vid logopedprogrammet, institutionen 

för neurovetenskap, Uppsala universitet som utförs av Julia Bergstrand 

(logopedstudent) och Julia Contreras (logopedstudent) med handledning 

av Helena Tegler (doktorand och logoped) och Niklas Norén 

(universitetslektor).  

 

På er skola finns det elever som kommunicerar genom PODD (Pragmatiskt Organiserad Dynamisk 

Display), ett bildbaserat kommunikationsverktyg. Till vår studie söker vi minst en person som 

använder PODD istället för tal som vi kan följa under minst en dag.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur personer som använder sig av PODD gör för att uttrycka sig 

och under vilka aktiviteter som PODD används. Ökad kunskap förväntas bidra med förbättrade 

insatser till både barn och viktiga kommunikationspartners. Då studiens fokus ligger på interaktion 

genom PODD kommer vi att söka samtycke från deltagaren och de personer som denne kan komma 

att interagera med under dagen. 

 

Vad innebär denna studie för era elever och er personal? Vi kommer videofilma deltagarna i studien 

under max 2 vanliga skoldagar. Eftersom videofilmningen sker i lokaler där andra elever vistas finns 

det en risk att andra elever än deltagarna i studien kan komma att filmas. Vi kommer därför inför 

denna studie att informera samtliga som kan komma att beröras av filmningen och inhämta samtycke 

från elever och personal som kan komma att filmas i samband med studien. Sekvenser i 

videomaterialet där personer som inte önskar delta i studien förekommer raderas i efterhand. 

 

Hur hanteras det inspelade materialet? Videoinspelningarna behandlas säkert och förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av materialet. Studiens resultat presenteras i form av en magisteruppsats vid 

logopedprogrammet i Uppsala. Den kan även komma att presenteras på en konferens. I den färdiga 

uppsatsen redovisas endast en skriftlig analys av observationen. Uppsatsen kommer gå att sökas och 

läsas via universitetsbibliotekets databas. Ingen person i artikeln kommer kunna identifieras. Om Du 

har frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss eller våra handledare. 

 
Julia Bergstrand, logopedstudent  

Julia Contreras, logopedstudent  

Institutionen för neurovetenskap  

Uppsala Universitet 

julia.bergstrand@live.se 

julia.merced@gmail.com, 

076-27 587 81, 073-33 396 37   

 

Niklas Norén 

Universitetslektor i didaktik,  

Institutionen för pedagogik,  

didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala Universitet 
niklas.noren@edu.uu.se, 018-4712490 

 

Helena Tegler  

Doktorand, logoped 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Uppsala universitet 

Helena.tegler@pubcare.uu.se, 018-47176

mailto:julia.bergstrand@live.se
mailto:julia.merced@gmail.com
mailto:niklas.noren@edu.uu.se
tel:018-4712490
mailto:Helena.tegler@pubcare.uu.se
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Bilaga 4: Information till vårdnadshavare 

Information om en studie om samspel och 

kommunikation med PODD 
 

Studien ingår i ett magisterarbete vid logopedprogrammet, institutionen för 

neurovetenskap, Uppsala universitet som utförs av Julia Bergstrand (logopedstudent) och 

Julia Contreras (logopedstudent) med handledning av Helena Tegler (doktorand och 

logoped) och Niklas Norén (universitetslektor).  

 

På Ditt barns skola finns det elever som kommunicerar genom PODD (Pragmatiskt Organiserad Dynamisk Display), 

ett bildbaserat kommunikationsverktyg. Till vår studie söker vi minst en person som använder PODD istället för tal. 

Är ditt barn intresserad av att delta? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur personer som använder sig av PODD gör för att uttrycka sig och under vilka 

aktiviteter som PODD används. Ökad kunskap förväntas bidra med förbättrade insatser till både barn och viktiga 

kommunikationspartners.  

 

Vad innebär denna studie för Ditt barn? Vi kommer videofilma Ditt barn/ Din ungdom under max 2 vanliga 

skoldagar. Eftersom videofilmningen sker i samma lokaler som Ditt barn/ Din ungdom vistas under skoltid kan det 

finnas en risk att andra barn än Ditt barn/ Din ungdom kan komma att filmas. Vi kommer därför inför denna studie att 

informera samtliga som kan komma att beröras av filmningen och inhämta samtycke från alla elever och personal som 

kan komma att filmas i samband med studien. 

 

Hur hanteras det inspelade materialet? Videoinspelningarna behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig kan 

ta del av materialet. Studiens resultat presenteras i form av en magisteruppsats vid logopedprogrammet i Uppsala. Den 

kan även komma att presenteras på en konferens. I den färdiga uppsatsen redovisas endast en skriftlig analys av 

observationen. Uppsatsen kommer gå att sökas och läsas via universitetsbibliotekets databas. Ingen person i artikeln 

kommer kunna identifieras. Sekvenser i videomaterialet där personer som inte önskar delta i studien förekommer 

raderas i efterhand. 

 

Medverkan är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta Ditt barns medverkan utan någon motivering.  

 

Om Du har frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Julia Contreras och Julia Bergstrand 

  

Logopedstudenter - Uppsala universitet 

Logopedprogrammet, Institutionen för neurovetenskap  

julia.bergstrand@live.se 

julia.merced@gmail.com, 

076-27 587 81, 073-33 396 37   

 

 

 

 

 

Niklas Norén 

Universitetslektor i didaktik,  

Institutionen för pedagogik,  

didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala Universitet 

niklas.noren@edu.uu.se, 018-4712490 

 

Helena Tegler  

Doktorand, logoped 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Uppsala universitet 

Helena.tegler@pubcare.uu.se, 018-471769 

mailto:julia.bergstrand@live.se
mailto:julia.merced@gmail.com
mailto:niklas.noren@edu.uu.se
tel:018-4712490
mailto:Helena.tegler@pubcare.uu.se
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Bilaga 5: Information till kommunikationspartner 

Information om en studie om samspel och 

kommunikation med PODD 
 

Studien ingår i ett magisterarbete vid logopedprogrammet, institutionen för 

neurovetenskap, Uppsala universitet som utförs av Julia Bergstrand (logopedstudent) 

och Julia Contreras (logopedstudent) med handledning av Helena Tegler (doktorand och 

logoped) och Niklas Norén (universitetslektor).  

 

På skolan där du arbetar finns det elever som kommunicerar genom PODD (Pragmatiskt Organiserad Dynamisk 

Display). Till vår studie söker vi minst en person som använder PODD istället för tal och minst en talande person som 

kommunicerar med honom/henne. Är du intresserad av att delta som kommunikationspartner till personen som 

använder PODD? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur personer som använder sig av PODD gör för att uttrycka sig och under vilka 

aktiviteter som PODD används. Ökad kunskap förväntas bidra med förbättrade insatser till både barn och viktiga 

kommunikationspartners.  

 

Vad innebär denna studie för dig? Vi kommer videofilma när du interagerar med en elev från skolan under max 2 

vanliga skoldagar. Eftersom videofilmningen sker i samma lokaler som klasskamrater till eleven kan det finnas en risk 

att andra elever och personal kan komma att filmas. Vi kommer därför inför denna studie att informera samtliga som 

kan komma att beröras av filmningen och inhämta samtycke från elever och personal som kan komma att filmas i 

samband med studien. 

 

Hur hanteras det inspelade materialet? Videoinspelningarna behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig kan 

ta del av materialet. Studiens resultat presenteras i form av en magisteruppsats vid logopedprogrammet i Uppsala. Den 

kan även komma att presenteras på en konferens. I den färdiga uppsatsen redovisas endast en skriftlig analys av 

observationen. Uppsatsen kommer gå att sökas och läsas via universitetsbibliotekets databas. Ingen person i artikeln 

kommer kunna identifieras. Sekvenser i videomaterialet där personer som inte önskar delta i studien förekommer 

raderas i efterhand. 

 

Medverkan är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan någon motivering. Om Du har 

frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Julia Contreras och Julia Bergstrand 

Logopedstudenter - Uppsala universitet 

Logopedprogrammet, Institutionen för neurovetenskap  

julia.bergstrand@live.se 

julia.merced@gmail.com, 

076-27 587 81, 073-33 396 37   

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Norén 

Universitetslektor i didaktik,  

Institutionen för pedagogik,  

didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala Universitet 

niklas.noren@edu.uu.se, 018-4712490 

 

 

Helena Tegler  

Doktorand, logoped 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Uppsala universitet 

Helena.tegler@pubcare.uu.se, 018-471769  

  

mailto:julia.bergstrand@live.se
mailto:julia.merced@gmail.com
mailto:niklas.noren@edu.uu.se
tel:018-4712490
mailto:Helena.tegler@pubcare.uu.se
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Bilaga 6: Samtyckesblankett, kommunikationspartner  

Information om en studie om samspel och 

kommunikation med PODD 
  

 

 

 

Jag bekräftar att jag har fått skriftlig information om studien.  

 

Jag tillåter att jag får videofilmas i samband med datainsamling till en studie om kommunikation genom 

PODD och att materialet kan användas i studien. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst. 

 

 

 

 

 

 

Vid samtycke till videofilmning 

 

Jag samtycker till att återgivning i skrift av filmat material förekommer i uppsatsen  

 

Jag samtycker till att materialet kan komma att användas i vidare forskning och utbildningssyfte  

 

 

Mitt namn 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

Ort och datum   

 

 

………………………………… 

Namnteckning   

 

 

…………………………………  

Namnförtydligande    
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Bilaga 7: Skriftlig samtyckesblankett till vårdnadshavare 

Information om en studie om samspel och 

kommunikation med PODD 
  

 

 

Jag bekräftar att jag har fått skriftlig information om studien.  

 

Jag tillåter att mitt barn får videofilmas i samband med datainsamling till en studie om kommunikation 

genom PODD och att materialet kan användas i studien. 

 

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt barns deltagande när 

som helst. 

 

 

Vid samtycke till videofilmning 

 

Jag samtycker till att återgivning i skrift av filmat material förekommer i uppsatsen  

 

Jag samtycker till att materialet kan komma att användas i vidare forskning och utbildningssyfte  

 

 

Barnets namn  

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2 

 

 

……………………….  ……………………… 

Ort och datum  Ort och datum 

 

 

………………………  ……………………… 

Namnteckning  Namnteckning 

 

 

…………………….  ……………………….. 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Bilaga 8: Information till klasskamrats vårdnadshavare 

Information om en studie om samspel och 

kommunikation med PODD 
 

Studien ingår i ett magisterarbete vid logopedprogrammet, institutionen för 

neurovetenskap, Uppsala universitet som utförs av Julia Bergstrand (logopedstudent) och 

Julia Contreras (logopedstudent) med handledning av Helena Tegler (doktorand och 

logoped) och Niklas Norén (universitetslektor).  

 

På Ditt barns skola finns det elever som kommunicerar genom PODD (Pragmatiskt Organiserad Dynamisk Display), 

ett bildbaserat kommunikationsverktyg.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur personer som använder sig av PODD gör för att uttrycka sig och under vilka 

aktiviteter som PODD används. Ökad kunskap förväntas bidra med förbättrade insatser till både barn och viktiga 

kommunikationspartners.  

 

Vad innebär denna studie för Ditt barn? Vi kommer videofilma Ditt barns/ Din ungdoms klasskamrat under max 2 

vanliga skoldagar. Eftersom videofilmningen sker i samma lokaler som Ditt barn/ Din ungdom vistas i finns det en 

risk att Ditt barn/ Din ungdom kan komma att filmas.   

 

Hur hanteras det inspelade materialet? Videoinspelningarna behandlas säkert och förvaras så att ingen obehörig kan 

ta del av materialet. Studiens resultat presenteras i form av en magisteruppsats vid logopedprogrammet i Uppsala. Den 

kan även komma att presenteras på en konferens. I den färdiga uppsatsen redovisas endast en skriftlig analys av 

observationen. Uppsatsen kommer gå att sökas och läsas via universitetsbibliotekets databas. Ingen person i artikeln 

kommer kunna identifieras. Medverkan är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta Ditt barns medverkan utan 

någon motivering. Sekvenser i videomaterialet där personer som inte önskar delta i studien förekommer raderas i 

efterhand. Om Du har frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss eller våra handledare. 

 

Julia Contreras och Julia Bergstrand 

Logopedstudenter - Uppsala universitet 

Logopedprogrammet, Institutionen för neurovetenskap  

julia.bergstrand@live.se 

julia.merced@gmail.com, 

076-27 587 81, 073-33 396 37   

 

Niklas Norén 

Universitetslektor i didaktik,  

Institutionen för pedagogik,  

didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala Universitet 

niklas.noren@edu.uu.se, 018-4712490 

 

 

 

 

Helena Tegler  

Doktorand, logoped 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Uppsala universitet 

Helena.tegler@pubcare.uu.se, 018-47176
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