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SAMMANFATTNING 
 
Huvudsyftet med denna studie är att beskriva hur ett barn, som använder ett datorbase-
rat grafiskt kommunikationshjälpmedel (Tellus), med hjälp av reparationer löser lokala 
kommunikativa problem i samarbete med människor i sin omgivning. Barnet har video-
filmats i vardagliga naturligt förekommande aktiviteter – skola och hem. Som analys-
metod har Conversation Analysis (CA) använts. Resultaten visar att reparationer är en 
typ av resurser för deltagarna att, bland annat, skapa samförstånd genom att förtydliga 
oklarheter och missförstånd i samtalet. Reparationssekvenserna är ofta långa, och leder 
till inskottssekvenser i samtalet, men har en viktig interaktionell betydelse för att uppnå 
samförstånd. Analysen visar även att kommunikation med datorbaserad AKK är mul-
timodal, trots att datorn är barnets primära kommunikationshjälpmedel. Exempelvis 
används tecken, gester och ljud för att markera fel och för att visa upp känslor. Aktivi-
teten och datorns placering påverkar också interaktionen. I skolan används datorn oftare 
som en traditionell kommunikationskarta. Detta beror till stor del på att samtalspartnern 
sitter på ett sådant sätt att det barnet gör med datorn blir synligt för båda. Forskning som 
belyser reparationer i denna typ av AKK-samtal saknas. Denna studie kommer förhopp-
ningsvis att skapa intresse för fortsatt forskning som, med ett interaktionellt synsätt, 
identifierar och beskriver fungerande kommunikativa praktiker i AKK-samtal. 
 
Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), samtalsanalys (CA), 
interaktion, datorbaserat kommunikationshjälpmedel (Tellus), multimodalitet, 
reparationer.  
 

ABSTRACT 
 
The main purpose of this study is to describe how a child, who uses a computer based 
graphical communication aid (Tellus), with the help of repairs resolves local communi-
cative problems in cooperation with people in the immediate surroundings. The child 
has been videotaped in natural occurring activities – school and home. Conversation 
Analysis (CA) has been used as a method. The results show that repairs are a set of re-
sources for the participants to, among other things, create mutual understanding by 
clarifying ambiguities and misunderstandings in the talk. The sequences of repair are 
often long, and lead to inserted sequences in the talk, but have an important interac-
tional meaning in achieving mutual understanding. The analysis also shows that the 
computer based AAC is multimodal, despite the fact that the computer is the user’s pri-
mary technical communication aid. For example, signs, gestures and sounds are used to 
indicate errors and to display emotion. The activity and the placement of the computer 
also affect the interaction. In school the computer is more often used as a traditional 
communication map. This is largely due to the fact that the communication partner is 
positioned in such a way that what the child is doing with the computer becomes visible 
to both of them. Presently, research that illustrates repair in these kinds or AAC conver-
sations is sparse. This study will hopefully create interest for continuing research that, 
with an interactional approach, identifies and describes functional communicative prac-
tices in AAC conversations.  
 
Keywords: Augmentative and alternative communication (AAC), Conversation 
Analysis (CA), interaction, computer based communication aid (Tellus), multimodality, 
repair. 
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1. Introduktion 

Människan är en social varelse med ett grundläggande behov av att kommunicera. Vi 
använder kommunikation för att uttrycka behov och önskningar; utveckla, etablera och 
underhålla sociala relationer; utbyta information med andra samt utföra olika artighets-
handlingar, t.ex. att hälsa och tacka (Light, 1997). Barn som p.g.a. motoriska begräns-
ningar inte kan använda talat språk behöver ett alternativt och/eller kompletterande 
kommunikationssystem (AKK). Ett sådant system gynnar utvecklingen av språk och 
kommunikation hos dessa barn (von Tetzchner & Grove, 2003). Med hjälp av tekniska 
lösningar kan barnet få möjlighet att utveckla sitt språkliga uttryckssätt. Enligt vissa 
forskare är tekniken endast ett medel för hur ett yttrande presenteras (Brekke & von 
Tetzchner, 2003). Det tekniska redskapet och dess utformning kan dock även betraktas 
som en integrerad del av brukarens resurser för att delta i kommunikativa aktiviteter. 
Det behövs därför idag en större kunskap om hur barn, med hjälp av datorbaserade 
kommunikationshjälpmedel, använder och utvecklar sitt språk och hur interaktion med 
omgivningen går till. En ökad kunskap kan leda till bättre bedömning och intervention 
samt till teknisk vidareutveckling. I denna fallstudie används metoden CA – 
Conversation Analysis – för att beskriva hur ett barn, som använder ett datorbaserat 
grafiskt kommunikationshjälpmedel, interagerar med människor i sin omgivning, samt 
deltar i kommunikativa projekt (Linell, 1998). 
 
1.1. Syfte  

Huvudsyftet med föreliggande studie är att 
• beskriva hur ett barn, som använder ett datorbaserat grafiskt kommunikations-

hjälpmedel (Tellus), använder reparationer som resurs för att lösa kommunika-
tiva problem och uppgifter tillsammans med sin kommunikativa omgivning.  

 
Studien syftar även till att undersöka 

• om hjälpmedlets placering påverkar interaktionen. 
• vad som händer när/om hjälpmedlet inte räcker till. 
• hur olika aktiviteter i skola respektive hem ger olika förutsättningar för deltagar-

nas val av praktiker för att lösa kommunikativa problem och uppgifter. 
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2. Bakgrund 

2.1. Kommunikation och interaktion 

Kommunikation kan i snäv bemärkelse definieras som överförande av ett budskap från 
en individ till en annan (Heister Trygg et al., 1998). Enligt Heister Trygg et al. (1998) är 
det alltid fråga om ett samspel, där överföringen sker medvetet eller omedvetet. I en 
vidare bemärkelse är dock kommunikation en del av en social handling, i vilken sam-
talsdeltagare skapar mening (t.ex. budskap) i löpande interaktion med varandra och i 
samspel med olika kontexter. I interaktion är varje deltagares samtalsbidrag (yttrande, 
tur) beroende av övriga samtalsdeltagare (Linell, 1998). Att plocka ut ett yttrande ur sin 
kontext och analysera det som bärare av ett enstaka budskap gör det omöjligt att analy-
sera dess kommunikativa relevans. Många studier kring kommunikation med AKK fo-
kuserar oftare på vad individerna säger och gör i en isolerad situation samt på innehåll, 
istället för att fokusera på interaktionen och hur denna är strukturerad (Bloch et al., 
2001).  
 
I denna studie betraktas därför kommunikation i denna vidare bemärkelse, dvs. hur 
människor tillsammans försöker få något sagt och gjort, hur människor använder själva 
samtalandet som aktivitet för att skapa mening och visa att man delar samma verklighet. 
Kommunikation och interaktion handlar således ytterst om socialt handlande, där fokus 
ligger på de processer och resurser med vilka deltagare tillsammans bygger upp hand-
lingar och skapar mening över tid, snarare än i överföringar mellan individer. 
 
Människan använder sitt språk för att kommunicera och bygga upp dessa handlingar. 
Exempel på sådana handlingar kan vara att uttrycka önskningar, känslor eller att infor-
mera. Språkliga uttryck får en mening via kommunikation (Sjöström, 2006). Uttrycks-
former och språkliga sammanhang står i ett dialogiskt förhållande till varandra. Ny be-
tydelse bygger vidare på redan etablerad betydelse. Mening återskapas, omskapas och 
nyskapas. Genom att ingå i språkliga sammanhang, i ett meningsskapande, utvecklas 
människans tänkande och förståelse för det som behandlas. Språkanvändningen i sig, 
som aktivitet och process, blir alltså ett viktigt redskap för att utveckla omvärldsförstå-
else (Bjar & Liberg, 2003). 
 
2.1.1. Kontexter 

Språklig kommunikation försiggår alltid i någon form av kontext. Språket anpassas till 
omgivningen, som i sin tur bidrar till tolkningen av de språkliga uttryck som används. 
Betydelsen av vad som sägs beror delvis på vem talaren respektive lyssnaren är (i en 
statisk mening) och förutsätter en viss grad av gemensam bakgrundskunskap av olika 
slag hos de parter som deltar i kommunikationen. Hur man kommunicerar påverkas till 
viss del även av sociala faktorer, t.ex. deltagarnas kulturella och socioekonomiska bak-
grund. Betydelsen och tolkningen av de språkliga uttrycken bestäms dock i ännu högre 
grad av kommunikationens lokala fysiska omgivning, dvs. dess förankring i tid och rum 
(Sjöström, 2006), samt de lokala och ständigt föränderliga interaktionella omständighe-
terna. Ett sätt att strukturera detta är att dela in kontexter i yttre kontext och inre kontext 
(Norrby, 2004). Yttre kontext omfattar då den samhälleliga, sociala och kulturella kon-
texten. Till yttre kontext hör också situationskontext, med vilket avses ett mer dyna-
miskt perspektiv, exempelvis deltagarnas inbördes samtalsroller. Inre kontext är då lik-
tydigt med samtalskontext. Samtalskontexten är dynamisk i och med att samtalsdelta-
garna bidrar med nya yttranden som successivt förändrar den inre kontexten. Samtalsbi-
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dragen blir på så sätt både kontextberoende och kontextförnyande. Kontextberoende, 
eftersom ett nytt yttrande produceras inom ramen för den pågående meningskontexten 
och kontextförnyande, eftersom det nya yttrandet förändrar och förnyar meningskon-
texten för efterföljande yttranden (Norrby, 2004). 
 
2.1.2. Multimodalitet 

All kommunikation är multimodal. Vid mänsklig kommunikation brukar man tala om 
verbal och icke-verbal kommunikation, dvs. kommunikation med hjälp av flera moda-
liteter. Med verbal kommunikation avses vanligtvis det talade språket – kommunikation 
med ord och ordkombinationer (Linell, 1982). Oavsett uttryckssätt innebär verbal 
kommunikation att det finns en språklig grund (Alant et al., 2006). Verbal kommunika-
tion kan också syfta på olika skriftsystem eller teckensystem. Teckenspråk hos döva 
räknas också till verbal kommunikation. Dessutom kan rösten – röststyrka, intonation, 
tempo – användas som komplement till den verbala kommunikationen.  
 
Till den icke-verbala kommunikationen hör sådant som används samtidigt med den ver-
bala kommunikationen, t.ex. ansiktsuttryck och gester (Linell, 1982). Även kroppsspråk 
och ögonkontakt hör till den icke-verbala kommunikationen (Bergh & Bergsten, 1998), 
likaså blickens riktning (uppmärksamhetsfokus). I denna studie måste dock begreppet 
multimodalitet utvidgas till att inte enbart avse kommunikativa aktiviteter som åtföljer, 
eller ackompanjerar det verbala, utan även till att avse en huvudsaklig kommunikativ 
resurs för en AKK-brukare. 
 
2.2. Alternativ och kompletterande kommunikation 

Användandet av kommunikativa hjälpmedel har sin historiska bakgrund i en kli-
nisk/utbildande verksamhet. Tidigare hade personer med litet eller inget funktionellt tal 
erbjudits traditionell talterapi, utan att kunna tillgodogöra sig denna. Eftersom de hade 
ett stort behov av hjälp, erbjöd man istället olika typer av alternativa och komplette-
rande kommunikativa hjälpmedel (Alant et al., 2006). Idag används dessa och nyut-
vecklade hjälpmedel i vardagen av personer som inte kan använda talet för att fungera 
kommunikativt i vardagen. Med AKK avses således alla de kommunikationssystem som 
kompletterar eller ersätter talet för dessa personer (Bergh & Bergsten, 1998). Enligt 
Brodin och Thurfjell (1995, s. 11) handlar AKK om ”icke-verbal kommunikation eller 
om kommunikation hos personer med mycket dåligt utvecklat talat språk”.  
 
AKK skall ge förmåga att kunna stödja kommunikationen både expressivt och impres-
sivt. En AKK-brukare skall kunna ifrågasätta, protestera, ställa och svara på frågor, 
kommentera, uttrycka känslor och bygga upp relationer till andra människor med hjälp 
av sin alternativa/kompletterande kommunikation (Light et al., 2003; Romski & Sevcik, 
1993; Wilkinson & Henning, 2007). AKK fyller även flera betydelsefulla funktioner 
som att ta bort oönskat beteende, exempelvis destruktivt, samt ilska och frustration 
(Wilkinson & Henning, 2007). Att inte kunna uttrycka sina tankar och kunna kommuni-
cera med sin omgivning kan vara mycket frustrerande (Heister Trygg et al., 1998).  
 
I samband med det praktiska arbetet med AKK är det viktigt att anta ett helhetsperspek-
tiv. I detta perspektiv finner man personen med kommunikativa svårigheter, kommuni-
kationspartnern och kontexten (Brodin & Thurfjell, 1995). AKK innefattar alltid: (a) 
brukaren, individen med kommunikativ funktionsnedsättning, (b) redskapen, kommu-
nikationssätt och kommunikationshjälpmedel och (c) omgivningen, aktiva samtalspart-
ner samt olika miljöer (Heister Trygg et al., 1998). Dessa tre delar av AKK samverkar 
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och är beroende av varandra för en fungerande kommunikation. Logopeder och peda-
goger är dock medvetna om att praktiska färdigheter och strategier hos brukaren och 
dess omgivning ofta är bristfälliga. Kombinerat med otillräckliga kommunikationssätt, 
kommunikationshjälpmedel och styrsätt blir kommunikationen lidande (Heister Trygg 
et al., 1998). I ett AKK-samtal är det t.ex. svårare att följa turtagningsregler i vanlig 
bemärkelse. Kommunikationshastigheten blir också markant lägre än vid verbal kom-
munikation (Heister Trygg et al., 1998). 
 
Omgivningen tar stor plats i AKK-samtalet och ställer ofta ja- och nej-frågor, med re-
dan kända svar. Brukaren använder korta satser och svarar ofta på frågor. Enligt ett sätt 
att se det (Brekke & von Tetzchner, 2003) kan detta bero på att omgivningen sänker 
sina förväntningar på samtalet och därför ger mindre utrymme till brukaren. Redskapets, 
t.ex. kommunikationskartans, ordförråd påverkar val av samtalsämne och minskar vari-
ation samt nyanser i språket. Enligt ett annat sätt att se det är omgivningens delaktighet 
och kompetenser en avgörande faktor för en fungerande kommunikation med AKK 
(Brekke & von Tetzchner, 2003; jfr även Goodwin, 2002). Aktiva samtalspartner måste 
bekanta sig väl med och själva använda hjälpmedlet (Johnson et al., 2006; Kent-Walsh 
& McNaughton, 2005; Parette et al., 2001). Romski och Sevcik (2003) betonade vikten 
av att omgivningen måste ägna tid åt att lära sig datorbaserade kommunikationshjälp-
medel då dessa ofta kräver ännu mer träning.  
 
2.2.1. Målgrupp 

AKK riktar sig till många olika målgrupper. En del behöver AKK för att kunna uttrycka 
sig, t.ex. om motoriska begränsningar har lett till talsvårigheter. Då används AKK på ett 
alternativt sätt. AKK används som ett komplement om det brukas för att stödja uttrycks-
förmåga och språkförståelse. Barn och vuxna med utvecklingsstörning, ordmobiliser-
ingssvårigheter, hörselskada, förvärvade hjärnskador och/eller motoriska begränsningar 
kan dra nytta av AKK (Bergh & Bergsten, 1998; Heister Trygg, 2005; Heister Trygg et 
al., 1998). 
 
I föreliggande studie har en pojke med Cerebral Pares (CP) observerats. CP är ett sam-
lingsnamn för en heterogen grupp med olika symptom. Motorikstörning finns alltid, 
men kan se olika ut. Vid sidan om den motoriska avvikelsen har över hälften av alla 
barn med CP också någon annan funktionsstörning. Hälften av dessa har en tal- och 
språkstörning och drygt en tredjedel har kognitiv funktionsnedsättning (Borg & 
Forssberg, 2006).  
 
2.2.2. Kommunikationssätt 

Val av kommunikationssätt styrs bland annat av minnesförmåga, uppmärksamhet och 
begåvningsnivå (Heister Trygg, 2005; Wilkinson & Henning, 2007), även om dessa 
aspekter av AKK-samtal inte kommer att analyseras närmare här. Kommunikation är 
dock i högsta grad en förkroppsligad aktivitet. Å ena sidan kan naturliga kroppsliga 
reaktioner vara ett omedvetet sätt att kommunicera på, exempelvis att rodna. Mer med-
veten kroppslig kommunikation är gester som uttrycks med kroppen, händerna och an-
siktet för att förmedla eller visa upp någonting. Om kroppens kommunikationssätt inte 
är tillräckliga kan föremål, fotografier, bilder eller Bliss användas som visuella kommu-
nikationssätt (Bergh & Bergsten, 1998; Heister Trygg, 2005; Heister Trygg et al., 1998). 
Hunt-Berg (2005) betonade att om visuella kommunikationssätt främst används så är 
den egna kroppens kommunikativa resurser minst lika viktiga i AKK som i talad kom-



 

10 

munikation. För att få ett väl fungerande kommunikationssätt blir det extra viktigt att ta 
hänsyn till alla modaliteter (se även en kort diskussion av Multimodalitet ovan 2.1.2.). 
 
2.2.3. Kommunikationshjälpmedel 

Människan samtalar på olika sätt, med olika individer i varierande miljöer, vilket är en 
utmaning för forskare och hjälpmedelsutvecklare (Higginbotham et al., 2007). 
Higginbotham et al. (2007) hävdade att AKK-hjälpmedel bör utformas utifrån brukarens 
mänskliga faktorer, så som fysiska och kognitiva förmågor. Oftast används en kombi-
nation av hjälpmedel för en fungerande vardag. Higginbotham et al. (2007) betonade 
vikten av att lyfta fram AKK-brukarnas egna åsikter om hjälpmedlet för att kunna ut-
veckla dessa i framtiden. Mirenda (enligt Light & Drager, 2007, s. 205) konstaterade 
följande:  
 

Which AAC technique is ’best’ for a given individual depends on: the learn-
ing/developmental priorities for the person; the person’s existing skills and abili-
ties; the person’s and family’s preferences; the person’s current and future com-
munication needs; and the environments in which and the people with whom the 
person is likely to interact.  

 
I denna studie skall deltagarna själva demonstrera de sätt på vilka de använder ett dator-
baserat AKK-hjälpmedel, genom att en analys görs av de kommunikativa praktiker som 
de har utvecklat för att lösa problem tillsammans med sin sociala omgivning. 
 
2.2.4. Grafisk AKK och tecken som AKK 

I litteraturen om hur AKK kan introduceras och användas i praktiken talar man om 
GAKK – grafisk AKK – och TAKK – tecken som AKK. GAKK innebär att det alterna-
tiva och/eller kompletterande kommunikationshjälpmedlet är grafiskt, visuellt (Heister 
Trygg, 2005). Det kan vara föremål, bilder eller symboler. För att kunna använda 
GAKK krävs ett hjälpmedel, som organiserar och förvarar grafiken. Kommunikations-
kartor och datorbaserade programvaror är exempel på hjälpmedel. TAKK är tecken som 
är kroppsnära och inte kräver några hjälpmedel för att kunna användas. Det är inte det-
samma som det svenska teckenspråket, men det är tecken därifrån som används. Även 
personer med nedsatt handmotorik kan använda TAKK. Omgivningen lär sig då att 
tolka brukaren (Heister Trygg, 2005). 
 
2.2.5. AKK och teknologi  

AKK-brukare är ingen homogen grupp vad gäller förutsättningar för användande av 
eller syfte med AKK (DeRuyter et al., 2007). Brukare med svåra rörelsehinder behöver 
oftast kommunicera via tekniskt hjälpmedel, exempelvis datorer.  
 
Hög- och lågteknologi. Lågteknologiska hjälpmedel är enkelt utformade och drivs ej 
med elektricitet, men inkluderar någon form av yttre stöd som inte finns hos brukaren 
själv (Wilkinson & Henning, 2007). De är enkla att använda och inte nämnvärt dyra. 
Exempel på lågteknologiska hjälpmedel är ögonpekningsram och kommunikationskar-
tor med olika typer av bildsystem (Heister Trygg et al., 1998). 
 
Under de senaste femton åren har mycket forskning fokuserat på att utveckla högtek-
nologiska hjälpmedel. Dessa hjälpmedel är betydligt dyrare än de lågteknologiska och 
baseras på datorteknik (Heister Trygg et al., 1998; Wilkinson & Henning, 2007). Laser-
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penna, dynamiska bildskärmar, datorprogram med grafisk kommunikation och talsyntes 
är exempel på högteknologiska hjälpmedel. 
 
Datorbaserad AKK. Wilkinson och Henning (2007) hävdade att trots den snabba ut-
vecklingen som har förbättrat utseende, storlek, vikt, mobilitet samt minneskapacitet 
hos högteknologiska hjälpmedel används de ej i så stor utsträckning. Högteknologiska 
hjälpmedel är mer sårbara och känsliga. Om hjälpmedlet går sönder eller dess batteri tar 
slut kan brukaren stå helt utan kommunikationsmöjlighet. Samtidigt kan högteknolo-
giska hjälpmedel erbjuda brukaren självständighet. Brukaren är inte beroende av att 
assistenter lyfter fram eller bläddrar i kommunikationskartor för att initiera kommuni-
kation eller få tillgång till ordförråd. 
 
DeRuyter et al. (2007) indikerade att det fanns en klyfta mellan teknologisk och AKK-
teknologisk utveckling. Stephanidis och Emiliani (1999) menade att teknologin ger 
många möjligheter för de flesta människor, men misslyckas med att utveckla samma 
teknologiska tillgång för AKK-brukare. Carole Krezman (enligt DeRuyter et al., 2007, 
s. 259) konstaterade: ”At one time, people with AAC devices were the only ones with a 
’computer’ on their lap. Now they are the only ones without mobile access to a com-
puter, phone, the Internet, music, email, camera and video”. Steget mellan forsknings-
projekt och fungerande hjälpmedel är stort trots att tekniken finns. Rydeman och 
Zachrisson (2001) gjorde en inventering av samtliga hjälpmedel och styrsätt för perso-
ner med svåra rörelsehinder och talhandikapp för att skapa en överblick. De drog slut-
satsen att forskningen måste samordnas med klinisk verksamhet och hjälpmedelsfirmor 
för att utveckla effektiva datorbaserade kommunikationshjälpmedel.  
 
Trots möjligheter och begränsningar av själva teknologin är det brukaren som måste 
behärska hjälpmedlet i kommunikativa situationer. Light (2006) skrev ”there is no in-
herent value in the use of AAC technologies in and of themselves; their value lies only 
in their power to maximize communication and participation” (s. 2).  
 
Logopederna Shepherd och Duncan (enligt Heister Trygg, 2005, s. 45) hävdade att låg- 
eller icke-teknologiska hjälpmedel främst används i kommunikativa situationer. De 
konstaterade följande ”Vi är mer upptagna av att installera programvara än att under-
lätta kommunikation. Vi ägnar mer energi åt att reparera tekniksammanbrott än att repa-
rera kommunikativa sammanbrott”. I en studie om hur föräldrar upplevde användandet 
och träningen av datorbaserade kommunikationshjälpmedel, påvisade McNaughton et 
al. (2008) att logopeder och andra professionella i vissa fall saknar tillräcklig kunskap 
om datorbaserad AKK. Detta väckte enligt studien frustration hos brukarens närstående. 
 
Den Tellusdator som användes i föreliggande studie är ett högteknologiskt hjälpmedel. 
Den är en kommunikationsdator med en aktiv pekskärm. I denna dator ligger kommuni-
kationskartor lagrade med bilder, som AKK-brukaren trycker på. Datorn innehåller tal-
syntes, vilket innebär att AKK-brukaren kan låta datorn säga enstaka ord eller hela 
yttranden. 
 
2.3. Conversation Analysis 

Denna studie skall fokusera på samtalsdeltagares egna metoder för att hantera och und-
vika just kommunikativa sammanbrott i AKK-samtal med Tellusdator. Den metod som 
skall användas för att analysera dessa metoder, i de inspelade samtalen, är Conversation 
Analysis (CA). CA är en samtalsanalytisk metod med grund i sociologin. Forskaren 
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Harvey Sacks initierade i mitten av 1960-talet i Kalifornien det forskningsprogram, som 
ledde fram till CA. CA kan väldigt enkelt beskrivas som en studie av samtal, eller ut-
förligare, som en systematisk analys av de samtal som skapas i vardagliga situationer i 
interaktion mellan människor (Hutchby & Wooffit, 2008). Tonvikten i CA läggs på att 
studera dessa samtal, vilka spelas in via video eller ljudinspelning och sedan transkribe-
ras (Sidnell, 2009). Videoinspelat material innehåller mycket värdefull information om 
hur tal och kroppsspråk kombineras och tolkas. Att utgå från ljudinspelning/video ger 
forskarna möjlighet att lyssna flera gånger för att få transkriptionen så exakt som möj-
ligt och det ger även andra möjlighet att replikera samt kontrollera analyserna (Sidnell, 
2009).  
 
Dessa samtal behöver inte vara endast talade. Även andra kommunikationssätt leder till 
interaktion. Vid användning av bilder som kommunikationssätt, byggs samtalet upp bit 
för bit med hjälp av bilderna, vilket också leder till sådana handlingssekvenser som kan 
analyseras med hjälp av CA. När CA används som samtalsanalytisk metod är målet att 
upptäcka vilka handlingar samtalsaktörerna utför och hur de responderar på varandras 
handlingar inom ramen för enskilda samtalsbidrag, turer (Sidnell, 2009). 
 
2.3.1. Turer och sekvenser 

I forskning om vardagliga samtal mellan jämbördiga deltagare har man iakttagit att en 
person i taget talar och att talarbyte sker smidigt, med endast minimala pauser eller 
överlapp (ten Have, 2007). Det finns ett organiserat turtagningssystem i samtalet, som 
deltagarna följer. Turkonstruktionsenheter (TKE) är grunden till all interaktion och de-
finieras i turtagningssystemet (Sidnell, 2009). Med hjälp av syntaktiska, prosodiska och 
pragmatiska egenskaper kan den som väntar på sin tur förstå när en TKE är komplett 
och således när det är dags för turbyte. Detta byte sker på en möjlig turbytesplats 
(transition relevance place). Det finns ett par regler som deltagarna orienterar sig mot 
när turbyte sker vid turbytesplatsen (Hutchby & Wooffit, 2008, s. 51; Sidnell, 2009, s. 
75):  
 
Regel 1: 
a) Om den som talar har utsett en speciell nästa talare, skall den personen ta turen vid 
denna plats. 
b) Om inte någon har utsetts, kan en annan person utse sig själv som nästa talare. Den 
som först utser sig själv har rätt till turen. 
c) Om ingen nästa talare har blivit utsedd, eller har utsett sig själv, har den nuvarande 
talaren möjlighet att fortsätta tala och börja bygga upp en ny TKE.  
 
Regel 2: 
Ovanstående tre alternativ inom regel 1 börjar gälla igen vid nästa turbytesplats.  
 
Ett samtal byggs upp bit för bit, tur för tur, i fokuserade sekvenser av handlingar och det 
är dessa handlingssekvenser som är centrala inom CA. När en talare utför sin handling i 
sekvensen, visar han/hon en förståelse av vad föregående bidrag handlade om. Det kan 
tas emot som en riktig förståelse av vad föregående talare åsyftade, eller inte, vilket 
visas i nästa bidrag till sekvensen. Detta kallas inom CA för ”next-turn proof proce-
dure” (Hutchby & Wooffit, 2008). Inskottssekvenser är en typ av sekvens som infogas 
mitt i en annan sekvens. Denna typ av sekvens används ofta i reparationer (Sidnell, 
2009). 
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2.3.2. Reparationer 

Inom samtalsforskningen, baserad på vardagliga, naturligt förekommande samtal mellan 
jämbördiga deltagare, har man iakttagit att när människor talar med varandra uppstår 
missförstånd, felsägningar och problem att höra. Med hjälp av reparationer kan dessa 
hinder i interaktionen hanteras och lösas och samtalet kan fortskrida (Norrby, 2004). 
Reparationer utförs dock inte alltid då fel kan höras och ibland finns det inte hörbara fel 
som ändå repareras. Talare kan t.ex. omformulera sig utan någon märkbar anledning. En 
reparation behöver dessutom inte vara en korrigering (Norrby, 2004). Ett annat sätt att 
beskriva reparationer kan därför vara att se dem som deltagares egna metoder att lösa 
lokala kommunikativa uppgifter, som ibland men inte alltid är problem. 
 
Reparationer initieras och utförs i olika positioner i samtalet och av olika samtalsdelta-
gare. Schegloff et al. (1977) menade att reparationer är ett sekventiellt fenomen som 
består av initiering och utgång (outcome). Initiering innebär att en problemkälla upp-
märksammas och utgång är själva reparationen. Det behöver inte vara samma person 
som initierar och reparerar. Det finns fyra varianter: (a) självinitierad självreparation, 
(b) annaninitierad självreparation, (c) självinitierad annanreparation och (d) annaninitie-
rad annanreparation (Hutchby & Wooffitt, 2008; Schegloff et al., 1977).  
 
Enligt Schegloff et al. (1977) finns det en preferens för självinitierade självreparationer 
(a). Det innebär att när en problemkälla uppstår i en TKE har talaren första möjligheten 
till att initiera och utföra reparationen. Självreparationer sker alltså direkt i relation till 
problemkällan (Sidnell, 2009). Schegloff et al. (1977) visade även att en kort paus kan 
uppstå efter en problemkälla innan den andre påtalar problemet. Detta leder till ytterli-
gare en möjlighet för den som har producerat problemkällan att själv initiera och utföra 
en reparation.  
 
Om problemtalaren inte tar möjligheten att självreparera, skapas möjligheten för en 
annaninitiering i den andra turen och en självreparation följer då i den tredje turen efter 
problemkällan, dvs. annaninitierad självreparation (b). Det finns olika sätt att initiera 
reparation i denna position. Öppna frågor som ”va” specificerar inte vad problemkällan 
är. ”Vad” och ”vem” är mer specifika och indikerar vad som måste förtydligas.  
 
En problemtalare kan även begära hjälp av andra deltagare att lösa problemet, dvs. 
självinitierad annanreparation (c). Ett exempel på det är när talaren inte kommer på ett 
ord och ber samtalspartnern om hjälp. 
 
Den andre kan även direkt producera ett annat alternativ eller på annat sätt reparera utan 
att problemtalaren själv efterfrågat en reparation, dvs. en annaninitierad annanreparation 
(d) (Sidnell, 2009). Enligt Schegloff et al. (1977) finns det ett undantag till preferens för 
självinitiering och självreparation – nämligen när samtalet är mellan en vuxen deltagare 
och ett barn. Annaninitierade annanreparationer blir då vanliga. Det beror på att barn 
fortfarande lär sig och är så kallade ”not-yet-competent”. 
 
Reparationer kan i många fall öka förutsättningarna för deltagarna att gemensamt skapa 
ett lokalt samförstånd. Genom att reda ut oklarheter kan samtalet dessutom fortlöpa. 
Schegloff (1992) menade att reparationer kan ses som ett sätt att bibehålla intersubjekti-
viteten under pågående interaktion. Det är viktigare att samtalsdeltagarna har samma 
förståelse av varandras uttalanden och att de delar samma uppfattning, än att allt som 
sägs blir rätt. Reparationer är en resurs för att undvika intersubjektiva sammanbrott 



 

14 

(Schegloff, 1992). Ibland räcker det inte för deltagarna att de delar samma uppfattning 
och har samma förståelse – det kan ändå bli problem när de gemensamt försöker skapa 
ett lokalt samförstånd.  
 
2.4. Tidigare forskning 

I tidigare forskning beskrivs olika sorters intervention, hur inlärning av bilder går till, 
samt hur lexikon byggs upp och ut. Även attityder och upplevda erfarenheter har varit 
ett flertal studiers syfte.  
 
Hunt et al. (1991) visade hur man via träning av både brukare och omgivning, kunde 
öka den vardagliga kommunikationen. En sammanfattning av engelskspråkig forskning 
kring intervention och AKK, mellan 1997 och 2003, gjordes av Snell et al. (2006). 
Schlosser och Sigafoos (2002) utgick från evidensbaserad praktik, för att visa hur man 
bygger upp ett specifikt första bildlexikon. Dyches et al. (2002) tränade i sin studie en 
flicka i att använda en kommunikationskarta med talsyntes. Syftet var att undersöka 
flickans förmåga att generalisera utifrån ett antal färdigheter som hade tränats. I en nyli-
gen publicerad studie ställde Stephenson (2009) typiskt utvecklade barns användning av 
bilder som symboler, i relation till vad som är känt om bildanvändning hos personer 
med kognitivt nedsatt förmåga.  
 
Lilienfeld och Alant (2002) utvecklade i en studie ett frågeformulär för att mäta barns 
attityder gentemot en 13 år gammal pojke med CP och inget fungerande tal. Denna 
pojke kommunicerade med hjälp av en bokstavstavla som hade talsyntes. Hur barnens 
behov och användning av AKK påverkade familjens liv beskrevs av Marshall och 
Goldbart (2007). Syftet med studien var att utforska den upplevda erfarenheten hos för-
äldrar till engelska barn, som använde AKK.  
 
I en studie från 2005 använde Ferm et al. en aktivitetsbaserad kommunikationsanalys 
för att vid en måltidsaktivitet undersöka hur olika kontextuella faktorer påverkade akti-
viteten, vilka samtalsämnen som uppkom och hur ofta, samt hur och av vem dessa 
samtalsämnen initierades och ändrades. Clarke och Kirton (2003) analyserade interak-
tionen mellan tolv barn som använde AKK-system och deras talande skolkamrater. I 
analysen identifierades olika strukturer, funktioner och kommunikationssätt som använ-
des.  
 
Bloch et al. (2001) menade att analys av AKK-samtal med hjälp av CA bidrog till att 
skapa en bättre förståelse för hur de skapades i praktiken. Forskarna fokuserade på 
samtalets detaljer och hur samtalsdeltagarna nådde samförstånd.  
 
CA som metod användes i en studie av Clarke och Wilkinson (2005). Två 14-åriga 
flickor med CP-skador spelades in. Ett av barnen använde sig av ett kommunikations-
hjälpmedel med talsyntes. I studien framkom att de problem som skapades i interak-
tionen kunde bero på den fördröjning som uppstod vid AKK-användningen i turtag-
ningen mellan samtalsdeltagarna.  
 
I ytterligare två studier (Clarke & Wilkinson, 2007; Clarke & Wilkinson, 2008), som 
tillsammans bildar en serie, användes CA som analysmetod för att studera hur barn med 
CP använde ett kommunikationshjälpmedel med talsyntes (VOCA). I den första studien 
analyserades när och hur hjälpmedlet användes i samtalet och vilken roll samtalspart-
nern hade. I den andra studien analyserades hur turer som har initierats av AKK-bruka-
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ren med hjälp av kommunikationshjälpmedlet kunde leda till förståelseproblem. Dessa 
problem berodde ofta på att samtalspartnern inte förstod denna turs relation till tidigare 
tal. 
 
2.5. Ett interaktionellt perspektiv på direktkommunikation med bilder 

Ovan har vikten av ett helhetsperspektiv i arbetet med AKK betonats för att få kommu-
nikationen att fungera. I föreliggande studie antar författarna ett perspektiv där interak-
tionen är det viktiga vid direktkommunikation med bilder, dvs. hur det går till när AKK 
ingår i processen där deltagarna bygger upp ett yttrande mot meningsskapande och sam-
förstånd.  
 
I de sekvenser som analyseras nedan används både verbala och icke-verbala kommuni-
kativa resurser för att skapa mening. I analysen har hänsyn tagits till hur dessa resurser 
används kombinerat med bildkommunikation för att få något sagt – dvs. hur alla moda-
liteter används. Fokus ligger inte enbart på AKK-brukaren och vad han gör specifikt 
utan också på omgivningen, som i den här studien främst agerar verbalt (Goodwin, 
2002).  
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3. Metod och material 

I denna studie observerades en pojke, här kallad Emil. Han använder sig av en Tellus-
dator som kommunikationshjälpmedel. Denna kommunikationsdator är en talapparat 
med en tryckkänslig pekskärm. Som kommunikationssätt för att styra datorn används ett 
finger. I datorn ligger ett antal bildkommunikationskartor lagrade, utvecklade just för 
Emil.  
 
Emil har en CP-skada och sitter i rullstol. Han har pincettgrepp på vänster hand och 
använder vänster pekfinger för att styra kommunikationsdatorn. Emil tecknar även med 
vänster hand och använder sig av vissa ljud, bland annat för att påkalla uppmärksamhet 
och för ordet ”ja”. När datorn inte finns tillgänglig används en kommunikationskarta 
som ligger på Emils rullstolsbord. Kommunikationsdatorn kan monteras på en arm fäst 
på rullstolen eller tas bort och ställas stadigt på ett bord. Datorn introducerades för Emil 
under hösten 2008. Emil har god språkförståelse och ett stort uttrycksbehov samt god 
hörsel och syn. Emil går i träningsskola, som är en del av den obligatoriska särskolan. 
Han var vid inspelningstillfället 13 år gammal. 
 
Utifrån ett strategiskt urval valdes Emil ut bland funktionshindrade barn med inget eller 
litet tal, som kommunicerade via ett datorbaserat kommunikationshjälpmedel. Via kli-
niskt verksam logoped på orten, togs kontakt med Emils vårdnadshavare, som fick brev 
beskrivande studiens syfte (appendix 1) och en intresseanmälan (appendix 2) att posta. 
Efter att intresseanmälan hade återsänts, tog författarna telefonkontakt med vårdnadsha-
vare. Skriftligt samtycke skickades över till vårdnadshavare för undertecknande (appen-
dix 3). Därefter kontaktades ansvarig lärare, som i sin tur inhämtade muntliga tillstånd 
från personal och föräldrar till elever, som befann sig i samma klassrum som Emil. På 
skolan gavs tillstånd att filma endast i Emils klassrum. Från Emils vårdnadshavare fick 
vi också tillstånd att filma i hemmet.  
 
3.1. Utrustning och procedur för materialinsamling 

Vid inspelningstillfället användes två kameror. Den ena filmade hela samtalssituationen 
och den andra filmade enbart kommunikationshjälpmedlets bildskärm. Kameran som 
filmade hela samtalssituationen stod på stativ när Emil satt stilla och inte förflyttade sig. 
Ljudupptagning skedde via kamerornas inbyggda mikrofoner. Samtliga bildskärmar i 
kommunikationsdatorn, dokument, spel och annat material, som användes under inspel-
ningstillfället, fotograferades med en digitalkamera. Under filmningen i skolan skrevs 
en del fältanteckningar för att notera vilket material som användes i klassrumssitua-
tionerna. 
 
Emil följdes från klockan 8.30 till 18.00 i skolan och hemmet. Tiden i skolan represen-
terade, enligt läraren, en typisk skoldag. Situationer som filmades under dagen var; 
samtal innan första lektionens start, samtliga lektioner, samtal i hemmet, spel av Pippis 
kuliga filmspel vid köksbordet. Samtalspartner var; lärare, assistenter, klassmedlemmar, 
föräldrar, syskon, grannbarn samt författarna till denna studie.  
 
Denna studie utfördes under hösten 2009, inom ramen för en magisteruppsats på Logo-
pedprogrammet i Uppsala. Det insamlade materialet ingår även i en större studie av 
AKK i vardaglig interaktion som genomförs vid Enheten för Logopedi, Uppsala 
Universitet.  
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3.2. Databearbetning, transkription och analys 

Råmaterialet från inspelningarna överfördes till en dator och redigerades för att båda 
filmvinklarna skulle kunna ses simultant. Den vinkel som visade kommunikationsda-
torns bildskärm redigerades in i filmen som visade samtalssituationen. Det redigerade 
materialet studerades sedan noggrant. Detta gjordes med en allmän och förutsättningslös 
frågeställning om hur och i vilket syfte deltagarna använder reparationer. Därefter val-
des ett antal specifika interaktionssekvenser innehållande reparationer ut för transkrip-
tion och vidare analys. Endast sekvenser där Emil använder kommunikationsdatorn har 
analyserats. 
 
3.2.1. Kommunikationskartor och transkription 

Emils yttranden byggs upp via pekningar på bilder i hans dator. Bilderna är både gra-
fiska och ortografiska. De ligger samlade på kommunikationskartor i en kategoristruk-
tur. Det finns två kartor där de bilder, som har valts, visas på en rad – hädanefter kallad 
yttranderaden. Dessa två kartor är bokstavskartan och huvudkartan. Huvudkartan ligger 
överst i en trädstruktur av kategorier. Ett exempel på en underkategori är verbkartan, 
vilken man kommer till genom att trycka på GÖRA på huvudkartan. Från en del under-
kategorier kan man komma till ytterligare underkategorier. För att komma tillbaka till 
huvudkartan kan antingen bilden ÅTER användas, eller så kan en tom bild, BLANK, 
från valfri karta väljas. Från vissa underkategorikartor kommer man tillbaka till huvud-
kartan direkt efter att en bild har valts. Några kommunikationskartor från transkriptions-
exempel 8 finns i appendix 4.  
 
I analysen görs en detaljerad transkription, där det framgår vilka pekningar Emil gör 
och även hur han bläddrar mellan kommunikationskartorna. Transkriptionsnyckeln i 
appendix 5 bygger på ett antal vedertagna symboler i CA (jfr Hutchby & Wooffit, 2008; 
Sidnell, 2009). Ytterligare symboler, för att hantera Emils yttranden, har utvecklats av 
författarna. 
 
3.2.2. Kommunikativa resurser  

Vid analysen har hänsyn även tagits till att Emil använder fler kommunikativa resurser 
än sin kommunikationsdator. Ljud, gester, blickar och tecken är en viktig del av inter-
aktionen. Emil använde tidigare tecken som sin primära resurs, vilket fortfarande kom-
pletterar användningen av kommunikationsdatorn. Transkriptionerna innehåller dessa 
gester, tecken och ljud inom dubbla parenteser som indikerar kommentarer, t.ex. när 
Emil gör ett vokalt ljud. Även Emils samtalspartner använder tecken, vilket också fram-
går av transkriptionerna. Emil alternerar mellan att gestikulera fel genom att banka med 
handen på stolen och teckna fel. När det har varit möjligt att analysera, har även me-
ningsbärande blickar och dess riktning tagits med i transkriptionen. Vid analysen kunde 
författarna inte alltid tolka de tecken, som Emil använde, något som framgår av tran-
skriptionen.  
 
3.2.3. Analys  

Analysen genomfördes med CA (se Conversation Analysis 2.3.) som metod. De tran-
skriberade sekvenserna analyserades noga för att hitta de tillfällen när reparationer in-
träffade. Dessa tillfällen jämfördes för att hitta ett mönster över vilka problemkällor som 
föranledde reparationssekvenserna och vilka olika reparationstyper som deltagarna an-
vände sig av (se Reparationer 2.3.2.). Vid analysen tog författarna också hänsyn till un-
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der vilken sorts aktivitet dessa reparationer inträffade samt hur turerna före och efter 
reparationssekvensen såg ut. 
 
3.3. Etiska överväganden 

Emils föräldrar informerades både skriftligen och muntligen om det generella syftet 
innan påbörjad studie. Samtycke gavs skriftligen. Lärare, assistenter och övriga skol-
barn i klassen gav ett muntligt samtycke. Samtliga informerades att deltagandet var helt 
frivilligt och när som helst kunde avbrytas under pågående filmning. En svårighet med 
explorativa studier är att oförutsedda händelser kan påverka resultatet eller leda till att 
observationen avbryts. Med hjälp av fortlöpande dialog med delaktiga personer innan 
och under observationen undgicks denna problematik (Kvale, 1997). Under filmningen i 
hemmet, fanns ett grannbarn närvarande. Detta barns vårdnadshavare hade ingen kän-
nedom om att filmningen skulle äga rum. Därför inhämtades muntligt samtycke efter 
avslutad filmning.  
 
I och med att forskarna hela tiden närvarade med två stycken kameror, blev det ofrån-
komligen så att någon sorts påverkan skedde. Exempel på det kunde ses när författarna 
vid ett par tillfällen blev delaktiga i samtalet. Under hela inspelningstiden verkade Emil 
positivt till inspelningen. Vid ett tillfälle bad Emil författarna att avbryta filmningen, 
något som respekterades. I efterhand, i samtal med en av föräldrarna, framkom också att 
han hade tyckt att det varit mycket roligt. På morgonen när filmningen påbörjades, var 
det en av klasskamraterna som inte ville delta i en av aktiviteterna p.g.a. att den filma-
des. Detta löstes i och med att en av assistenterna kunde vara med just detta barn i ett 
annat rum. Efter en kortare tid, när detta barn hade förstått att det endast var Emil som 
filmen fokuserade på, valde han att delta i de resterande skolaktiviteterna. 
 
Filmerna förvaras inlåsta på enheten för Logopedi hos huvudansvarig forskare. All data 
förvarades lösenordsskyddat i båda forskarnas datorer under pågående studie. Namn och 
andra uppgifter, som nämndes under observationen, kodades och avidentifierades vid 
transkriptionstillfället, för att skydda personernas identiteter. Då deltagaren i studien 
representerar en liten grupp är konfidentialiteten av ännu större betydelse. Videomate-
rial kan visas och analyseras inom slutna forskarseminarier, men inget videomaterial 
kommer att visas i undervisningssammanhang utan skriftligt samtycke från berörda. Det 
transkriberade och avidentifierade materialet samt kommunikationskartorna i brukarens 
dator, kan komma att visas i presentationer och publikationer.  
 



 

19 

4. Typer av reparationer och vad de används till 

I detta kapitel redovisas totalt nio sekvenser där olika typer av reparationer används. 
Med de första sex exemplen visas när och hur självinitierad självreparation, annaninitie-
rad självreparation, självinitierad annanreparation och annaninitierad annanreparation 
(se Reparationer 2.3.2.) används av deltagarna i samtalen. Varje exempel följs av en 
sekventiell beskrivning av hur reparationssekvensen organiseras tur för tur, samt vilka 
resurser som används i detta arbete, och därefter en diskussion som visar hur deltagarna 
i sekvenserna utför olika handlingar med reparationen, dvs. vad reparationerna används 
till. Diskussionen tar med andra ord fasta på de delar som har beskrivits direkt efter 
transkriptionen. De problemkällor som inleder den reparationssekvens som beskrivs och 
analyseras markeras med två pilar framför och bakom raden, → ←. 
 
Under rubriken Komplexa reparationssekvenser (avsnitt 4.5.) analyseras ytterligare tre 
exempel som innehåller flera olika typer av reparationer, som ofta är inflätade i var-
andra. Det första av dessa tre avser att visa hur en vardaglig pedagogisk aktivitet i sko-
lan kan gå till. Det andra exemplet är hämtat från ett mer konversationsliknande samtal 
som sker i skolan mellan läraren och Emil. Det tredje exemplet är också hämtat från en 
konversation, men i hemmet mellan mamman och Emil. Komplexa reparationssekven-
ser förekommer således både i skolan och i hemmet samt i olika typer av aktiviteter. 
 
4.1. Självinitierad självreparation 

Följande exempel (1 och 2) visar på reparationstypen självinitierad självreparation, dvs. 
när problemtalaren både indikerar att något är problematiskt och reparerar själv. 
 
I det första exemplet styr Emil in sin rullstol i ett av rummen där en TV står. Mamman 
sitter kvar vid matbordet och kan inte se Emil. En av filmarna står bredvid Emil. Den 
andra filmaren står i dörröppningen. Emil vill titta på en film och säger det till mam-
man. Detta är det första yttrandet efter att han har kommit in i rummet. 
 
Exempel 1 
[Emil4.2:22.38-23.42] 
1 Emil: ((pekar på tv)) 
2  BRORSA SOVA KOLLA NI 
3 Emil: {HK:BACKSTEGA}{HK:BACKSTEGA}{HK:BACKSTEGA} 
4  {HK:BACKSTEGA} 

5→ Emil: {HK:JAG} JAG {HK:KOLLA} KOLLA ← 
6  JAG KOLLA KOLLA KOLLA 
7 Emil: {HK:BACKSTEGA}{HK:BACKSTEGA} 
8  JAG KOLLA KOLLA 
9 Emil: {HK:SÄGA} JAG KOLLA KOLLA  
10  {HK:BACKSTEGA} 
11  {HK:SÄGA} JAG KOLLA  
12  {HK:APPARATER}▼{AK:TV} 
13  ▼{TK:RABARBER TEATERN} RABARBER TEATERN {TK:ÅTER} 
14  ▲{HK:BOKSTÄVER}{BK:1} 1  
15  JAG KOLLA RABARBER TEATERN 1 
16 Emil: {BK:SÄGA} JAG KOLLA RABARBER TEATERN 1 
17 Emil: ((pekar på tv)) 
18 Mor: nä:: inte nu::e:: 
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Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

På yttranderaden (2) står det redan text från ett tidigare samtal. För att kunna påbörja ett 
nytt samtalsämne börjar Emil med att ta bort texten (3-4). Emil börjar sitt yttrande på 
huvudkartan och något blir fel (5). Här uppstår problemkällan. Emil trycker och datorn 
säger ”kolla” en gång men på yttranderaden står det tre gånger. Detta upptäcker Emil 
och gör en självinitierad självreparation (7). Det görs genom att använda BACKSTEGA 
två gånger. Emil låter datorn säga det som står på yttranderaden och upptäcker då att det 
fortfarande är fel (9). Återigen får Emil reparera (10). Emil kontrollerar genom att 
trycka på SÄGA (11). Därefter bygger han klart sin TKE och låter datorn säga det (16). 
 
Diskussion 

Tack vare yttranderaden har Emil hela tiden möjlighet att verifiera hur hans yttrande 
byggs upp. Det som sker ovan är att kommunikationsdatorn gör fel – trots att Emil 
trycker endast en gång på bilden KOLLA, blir det tre stycken KOLLA på yttranderaden. 
Om han nu skulle välja att bygga klart sin TKE och därefter trycka på SÄGA, skulle det 
låta konstigt. Han väljer alltså att självreparera direkt i relation till problemkällan. Han 
använder i det här fallet BACKSTEGA. Han använder den bilden två gånger, vilket 
borde ha tagit bort två stycken KOLLA, men endast en KOLLA har tagits bort. Varför 
Emil inte fortsätter att reparerar direkt, utan istället väljer att låta datorn säga det som 
just nu finns, är svårt att säga. Han får dock verifierat att det fortfarande är fel när han 
på rad 9 låter datorn säga den del som står på yttranderaden. Emil använder i denna se-
kvens datorn för att bygga upp sin TKE, genom att via talsyntesen kontrollera resultatet 
bit för bit. Han har möjlighet att hela tiden verifiera via att läsa på yttranderaden. Men i 
detta exempel blir det tydligt att talsyntesen hjälper honom att hitta problemkällor, för 
att själv direkt kunna reparera.  
 
Sekvensen nedan är tagen ur den längre sekvensen i exempel 5 längre fram. Emils 
mamma vägleder honom för att han skall hitta ordet FILM i datorn. Emil har redan på-
börjat sitt yttrande.  
 
Exempel 2 
[Emil4.2:01.44-04.30] 
1  BÖRJA KAMERA 
2 Mor: ja. 
3  (3.8) 
4 Mor: nu kan du fortsätta å tala om de.  
5 Emil: ((viftar med hand och tittar på filmarna)) 
6 Mor: nu kan- ja men sä::j’et på datorn. 

7→ Emil: ▲{HK:DU} DU {HK:MAN} MAN {HK:BACKSTEGA} ← 
8  {HK:BÖRJA} BÖRJA 
9  {HK:DU} DU }{HK:BÖRJA} BÖRJA 
10  BÖRJA KAMERA DU BÖRJA DU BÖRJA 
11 Mor: ja men du hitta ju, (.) alldeles nyss, (.) gå å 
12  leta den då. 
13 Emil: {HK:APPARATER}▼{VK:KAMERA} KAMERA 
14 Mor: hm 
15 Emil: ▲{HK:SÄGA} BÖRJA KAMERA DU BÖRJA DU BÖRJA KAMERA 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

På yttranderaden står det BÖRJA KAMERA. Det är så långt som Emil har kommit, när 
mamman uppmanar honom att ”fortsätta å tala om de” (4). På rad 7 fortsätter Emil att 
bygga vidare på sin TKE, och trycker först på bilden för pronomenet DU, och sedan på 
bilden för substantivet MAN. Omedelbart därefter trycker han dock på BACKSTEGA, 
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vilket tar bort MAN från yttranderaden, och ersätter det med verbet BÖRJA (rad 8). 
Den minimala satsen DU BÖRJA upprepas sedan ytterligare en gång innan mamman 
responderar på yttrandet. 
 

Problemkällan uppstår när Emil väljer MAN på rad 7. Talsyntesen säger direkt det ord, 
som står på den bild Emil trycker på. Emil hör alltså ”man” och kan även se ordet på 
yttranderaden. Emil använder på så sätt datorn för att snabbt uppmärksamma detta pro-
blem. Precis som i exempel 1 väljer han att självreparera i direkt relation till problem-
källan och använder även i det här fallet BACKSTEGA. 
 
Diskussion 

När Emil väljer MAN på rad 7 kan det vara en feltryckning. Det är intressant att notera 
att han märker att detta inte kan bli en syntaktiskt korrekt mening om han, istället för att 
reparera, skulle fortsätta med nästa bild. Det är således viktigt för Emil att yttrandet blir 
språkligt korrekt. 
 
4.2. Annaninitierad självreparation 

Exemplen 3 och 4 nedan innehåller annaninitierade självreparationer, dvs. där någon 
annan än problemtalaren påtalar eller indikerar att något är problematiskt, men där pro-
blemet sedan repareras av problemtalaren själv i nästa moment. 
 

I exempel 3 nedan sitter läraren och Emil och pratar om allt möjligt. De sitter bredvid 
varandra, på ett sådant sätt att läraren hela tiden kan se vad Emil trycker på för bilder 
och vad som står på yttranderaden. De har precis pratat klart om Emils släkting Urban, 
som är med i en teatergrupp, när läraren initierar ett nytt ämne.  
 
Läraren vet att Emil har varit och klippt håret. I följande sekvens vill han ta reda på vem 
som har klippt Emil och detta görs i en längre inskottssekvens med följdfrågor. Sekven-
sen leder fram till ett svar, som i sin tur leder till ytterligare följdfrågor. Inget riktigt 
samförstånd (ömsesidig förståelse) nås ändå, eftersom Emil inte specificerar vilken 
släktrelation han har till Tove. 
 
Exempel 3 
[Emil1.1:5.54-7.54] 
1  TOKIG URBAN RABARBER TEATERN 
2 Lär: hördudu vem var det som klippte dej da? 

3→ Emil: ((vokalt ljud + tecknar något oklart)) ← 
4 Lär: vem, 
5 Emil: [((för sin hand mot datorn)) 
6 Lär: [vem klippte dej¿ 
7 Emil {BK:BACKSTEGA}{BK:BACKSTEGA}{BK:BACKSTEGA}{BK:BACKSTEGA} 
8  {BK:HK}▼{HK:MÄNNISKOR}▼{MK:FAMILJ}▼{FK:URBAN} URBAN 
9  URBAN 

10→ Lär: U:rban som klippte dej. ← 
11 Emil: ((tittar på Lär, skakar på huvudet)) 
12 Lär: [vem vare som klippte hå:ret da.] 
13 Emil: [{FK:BLANK}                     ] ▲{HK:SUDDA} 
14 Lär: nån har [väl klippt håret åt dej.] 
15 Emil:         [{HK:MÄNNISKOR}          ] ▼{MK:FAMILJ} 

16→  ▼{FK:TOVE} TOVE ← 
17 Lär: ((lutar sig fram och tittar på familjekartan)) 
18 Lär: Tove:¿  
19  (0.8) 
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20 Lär: ere hon som har klippt dej. (.) Tove 
21  (1.6) 
22 Lär: Tove d ja vet inte vem Tove e: tror ja. 
23 Emil: ((tecknar syskon)) 
24 Lär: aa: ere din din (.) ere så släkt, ((tecknar syskon)) 
25  ere din kusi:n kanske.  
26 Emil: ((tecknar något)) 
27 Lär: vems bror? 
28 Emil: {FK:BLANK} 
29 Lär: ere n ere Urbans? 
30 Emil: ((tecknar syskon)) 
31 Lär: syster? ((tecknar syskon)) 
32  (1.2)  
33 Lär: bror? ((tecknar syskon)) 
34  (1.4)  
35 Lär: familj? ((tecknar syskon, rör tecknet i cirkel)) 
36 Emil: ((söker med blicken på huvudkartan)) 
37  (4.0) 
38 Lär: To:ve dä så många: många personer i hans: (0.4)  
39  omkrets, (0.6) Emils eller vänkrets (.) å slä:kt. 
40  (1.0) 
41 Lär: hu många kusi:ner har du¿  
42  (2.0)  
43 Lär: till exempel. 
44 Emil: ▲{HK:BOKSTÄVER}{BK:6} 6 
45 Lär: sex kusiner. 
46  (2.2) 
47 Lär: haru de¿  
48 Lär: har inte du fler? 
49  (2.4) 
50 Lär: ere sex kusiner (.) ha  
51  (3.8)  
52 Lär: mm:¿  
53 Emil: ((sitter och räknar på handen)) 
54  (10) 
55 Lär: så va de me: de.  
56  (0.8)  
57 Lär: hade ru bra igår e i Nässjö¿ 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

Läraren inleder med att fråga vem som har klippt Emil. Emil gör ljud och tecknar något 
(3). Detta förstår inte läraren, utan använder frågeord för att initiera en reparation (4) – 
han ser Emils föregående yttrande som en problemkälla. Emil har nu möjlighet att svara 
och för sin hand mot datorn (5). Samtidigt förtydligar Sune sin fråga (6). Emil raderar 
alla orden på yttranderaden med fyra BACKSTEGA, samt svarar ”Urban”. Detta är ett 
försök till en självreparation, som dock blir fel. När Sune bekräftar/upprepar att det var 
Urban som klippte Emil (10), tittar Emil på läraren och skakar på huvudet.  
 
Samtidigt som läraren fortsätter att fråga (12, 14), påbörjar Emil ett förtydligande av 
vem som har klippt honom (13, 15-16). På rad 16 sker slutligen självreparationen – sva-
ret är Tove. Samtidigt blir detta en ny problemkälla. Läraren upprepar namnet ett par 
gånger och därefter undrar han vem Tove är (22). Emil svarar med tecknet för ”syskon”. 
Därefter följer en sekvens (24-36) där läraren vill veta om Tove är en släkting. Läraren 
använder sig av tecken och ord, medan Emil använder sig av tecknet ”syskon” och även 
letar med blicken på huvudkartan. På rad 38-39 avslutar läraren frågesekvensen med att 
ursäkta varför de tillsammans inte kan få fram vem Tove är och ett nytt samtalsämne 
utvecklar sig. 
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Diskussion 
Bilderna URBAN och TOVE ligger bredvid varandra på familjekartan. Eventuellt har 
Emil råkat trycka på fel bild på rad 8, men har inte själv upptäckt felet. Eller så har 
URBAN något med det pågående samtalsämnet att göra. Först efter att läraren tolkar att 
det var Urban som har klippt Emil, visar Emil med en lätt huvudskakning att det var fel 
uppfattat. Läraren går vidare med att ställa frågor, samtidigt som Emil nu kan reparera 
sitt ursprungliga misstag.  
 
Tove är den som har klippt Emil, men läraren vill med nya frågor ta reda på vem Tove 
är. Namnet Tove finns på familjekartan, vilket hjälper läraren att begränsa sina frågor 
till släktingar. Läraren upptäcker problemkällorna (det som Emil har sagt) respektive sin 
egen felaktiga tolkning av Emils yttrande URBAN och använder korta frågor, ofta ord-
förslag, för att hjälpa Emil att förtydliga samt att själv komma fram till en korrekt tolk-
ning (reparera). Emil använder i denna sekvens tecken för ett ord som inte finns i hans 
dator (syskon). Läraren använder sig också av både tecken och ord. Emil har varken 
bilder i datorn eller tecken till förfogande för att kunna berätta för läraren vem Tove är.  
 
Läraren har för lite kunskap om Emils stora släkt, för att kunna ställa frågor och ge 
tolkningsförslag. Samförstånd kan inte uppnås om vem Tove är. Läraren skiftar ämne 
och börjar prata mer generellt om Emils släkt, för att slutligen på rad 55 avsluta hela 
ämnet. 
 
Intressant är att de annaninitierade självreparationerna i denna sekvens orienterar mot 
två nivåer i samtalet, å ena sidan Emils produktion av ett yttrande, å andra sidan lärarens 
tolkning av detta yttrande. 
 

I nedanstående sekvens 4 spelar man bingo för att träna siffror. Reglerna är sådana att 
för att få bingo måste man få fem siffror i rad, lodrätt eller vågrätt. När man har fått 
bingo, skall man slå på ett papper, med en bild av en hand, som det står BINGO på. En 
annan elev drar och läser upp siffror, medan Emil och en assistent spelar. Emil har en 
bingoplatta framför sig, på vilken han markerar rätt siffra med en röd plupp. Läraren 
hjälper Emil. Eleven har just dragit och läst upp siffran 23.  
 
När läraren skall tolka det Emil låter datorn säga blir det fel, vilket Emil visar, dvs. en 
annaninitierad självreparation sker. Återigen krävs en sekvens av tolkningsförslag av 
läraren. 
 
Exempel 4 
[Emil1.2:28.06-30.14] 
1 Lär: nu ska du lägga på tjugotre (.) [här va] 
2 Elev:                             [ja sa ] jag sa tjugotre, 
3 Ass: mmm lägg de[n i lådan     ] 
4 Lär:            [var har du tju]gotre (0.8) a:: snyggt  
5  (0.8) snyggt (.) nu har du två på den raden också.  
6  (1.2)  
7 Lär: nu rö, 
8 Emil: ((slår med handen på pappret med BINGO-handen)) 
9 Lär: nä: nä nä (.) fem ((tecknar fem)) ska re va på  
10  ra:d inte två.  
11  (1.0)  
12 Lär: det vet du vä:l haru inte sett på, (1.0) bingolotto. (.)  
13  då ska man ha en hel rad först. (.) färdig innan 
14  man kan skrika bingo.  
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15 Lär: ((tittar på elev och assistent)) 
16 Emil: ((tar i läraren och gör ett vokalt ljud + tecknar pappa)) 
17 Lär: ((tittar på Emil))  
18 Lär: pappa 
19 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
20 Lär: vem då¿ (.) mamma? 
21 Emil: {HK:MÅSTE} MÅSTE 
22  MÅSTE 
23 Ass: tjuge ett 
24 Elev: jag sa tjuge 
25 Ass: ett tjuge ett 
26 Emil: [{HK:SUDDA}{HK:MÄNNISKOR} 
27 Elev: [jag sa tjuge 
28 Lär: mm¿ 
29 Emil: [▼{MK:SKOLA} 
30 Ass: [hörde Emil¿= 
31 Lär: =mm 
32 Emil: ▼{SK:BLANK} 
33  ((i bakgrunden pratar ass och elev vidare)) 
34 Lär: tjuge e[tt. 
35 Emil:        [▲{HK:MÄNNISKOR}▼{MK:FAMILJ} 
36  ▼{FK:FARMOR} FARMOR 
37 Lär: asså fa:rmor.= 
38 Emil: ={FK:FARFAR} FARFAR 

39→ Lär: farfar dom brukar spela bingolotto. (.) °jag förstår°. ← 
40 Emil: [((tecknar fel)) 
41 Lär: [tjugeett e de nu. 
42 Lär: du tittar med dom. a: va ku:l (.) va bra, 
43 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
44 Lär: dom tittar. (0.4) dom speka spe:la de: (.) dom  
45  spe:lar bingolotto. 
46 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
47 Lär: köper dom bin- du brukar spela bingolotto med dom. 
48 Emil: ((gör ett vokalt ljud))  
49 Emil: {FK:BLANK} 
50 Lär: jaa: men du:,  
51  (1.2)  
52 Lär: nu håller vi på å spela det här, 
53 Emil: ▲{HK:PLATSER} 
54 Lär: HALLÅ: (0.4) nu blir det kaos. 
55 Emil: ▼{PK:HEM} HEM 
56  FARMOR FARFAR HEM 
57 Emil: ▲{HK:SUDDA}{HK:MÄNNISKOR} 
58 Lär: m hem ja. (.) he[mma.        ] 
59 Emil:                 [▼{MK:FAMILJ}]▼{FK:FARMOR} FARMOR 
60 Lär: mm:¿ 
61 Emil: {FK:FARFAR} FARFAR 
62 Lär: farmor å farfar ja. 
63 Emil: {FK:BLANK}▲{HK:PLATSER}▼{PK:HEM} HEM 
64  FARMOR FARFAR HEM 
65 Lär: mm:¿ 
66 Emil: ▲{HK:VI} VI {HK:VÅR} VÅR 
67  FARMOR FARFAR HEM VI VÅR 
68 Lär: m:¿ 
69  (2.6)  
70 Lär: när du e hemma: (.) så brukar farmor och farfar, 
71 Emil: {HK:BACKSTEGA} 
72  FARMOR FARFAR HEM VI 
73 Lär: spela¿ 
74 Emil: ((tecknar fel)) 
75 Lär: du spelar.  
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76  (3.0)  
77 Lär: farfar spelar. 
78 Emil: {HK:BACKSTEGA} 
79  FARMOR FARFAR HEM 
80 Emil: {HK:SÄGA} FARMOR FARFAR HEM 
81 Lär: mm: (0.4) nä ni e hemma hos farmor och farfar. 
82 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
83 Lär: bra.  
84  (0.8)  
85 Lär: va vare för siffra: nu da (0.4) tjuge:? 
86 Ass: ett. 
87 Lär: tjuge ett (.) haru tjuguett? 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

Under spelets gång markerar Emil för bingo (8). Läraren berättar då om spelets regler 
och frågar om Emil har sett Bingolotto (9-14). På rad 16 ber Emil om lärarens uppmärk-
samhet och börjar teckna. Läraren förstår inte och nu börjar Emil använda datorn. I 
bakgrunden fortsätter spelet där den andra eleven drar siffran 21.  
 
På raderna 35-36 trycker Emil på FARMOR, något som läraren hör och upprepar. Emil 
fortsätter med FARFAR (38). Läraren tolkar och säger ”farfar dom brukar spela bingo-
lotto” (39). Emil ser detta som en problemkälla. Emil tecknar fel, det vill säga en 
annaninitiering, som ger läraren en möjlighet att självreparera. Detta görs ytterligare tre 
gånger eftersom läraren inte tolkar Emil rätt (42-48). Emil bygger på sitt yttrande med 
datorns hjälp samtidigt som läraren vill att Emil skall fortsätta med spelet (49-55).  
 
Emil trycker på SUDDA, vilket resulterar i att yttranderaden töms (57). Han bygger upp 
sitt yttrande igen och lägger till VI och VÅR (59-66). Läraren hör alla ord som Emil 
trycker på och visar sin tolkning på rad 70. Emil förtydligar genom att ta bort en del av 
yttrandet och säger på rad 80 ”farmor farfar hem”. Läraren gör en ny tolkning (81), som 
Emil bekräftar med ljud (82). Reparationssekvensen är nu avslutad. 
 
Diskussion 

I detta exempel finner man reparationssekvensen i en kontext där läraren, med hjälp av 
det han hittills har hört från Emils dator, först börjar tolka. Emil påbörjar sin TKE med 
”farmor” och därefter ”farfar”. Både Emil och läraren kan se och höra det som hittills 
har sagts. Läraren upprepar också varje ord direkt efter att Emil har sagt dem. Efter 
dessa ord gör läraren en första tolkning (39). Denna tolkning är fel, något som Emil i 
det här fallet initierar med ett tecken (40). I detta fall är det ett snabbt sätt att tala om för 
läraren att han måste göra en annan tolkning.  
 
Med datorn håller Emil på att bygga upp en TKE, som handlar om farfar och farmor, 
vilket gör det svårt att med användning av datorn tala om för läraren att tolkningen var 
fel. På detta vis kan Emil enkelt protestera med ett snabbt tecken, när datorn är upptagen 
av yttrandet. Läraren försöker självreparera sin tolkning och kommer med nya tolk-
ningar. Emil använder datorn för att bygga vidare på sin TKE och har därför inte möj-
lighet att samtidigt teckna att läraren tolkar fel. Istället använder han ljud samtidigt som 
han kan fortsätta att bygga vidare på sitt yttrande.  
 
Det är viktigt för Emil att läraren förstår exakt vad som avses. Trots att läraren försöker 
bryta in, och i en inskottssekvens ber Emil att gå vidare med spelet, fortsätter Emil att 
med hjälp av datorn förtydliga sitt yttrande. Detta förstår läraren och går tillbaka till 
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ämnet, som Emil vill klargöra. Läraren fortsätter tolka med stöd av de ord som Emil 
lägger till. Dessa tolkningar sker inne i TKEn och inte vid en möjlig turbytesplats. Emil 
använder återigen tecken för att markera feltolkning, eftersom datorn är upptagen med 
yttrandet.  
 
Det är först på rad 80 som Emil väljer att trycka på bilden SÄGA, vilket gör att datorn 
säger den TKE som Emil nu är klar med, dvs. ”farmor farfar hem”. Detta leder till en 
möjlig turbytesplats, där läraren tolkar. Emil gör ett ljud för att bekräfta denna tolkning. 
Nu har samförstånd uppnåtts och spelet kan gå vidare.  
 
4.3. Självinitierad annanreparation 

Sekvens 5 nedan utspelar sig när filmningen just har återupptagits efter att Emil torkat 
näsan, vilket han inte ville skulle komma med på film. Mamman går iväg för att slänga 
näsduken och ser inte skärmen. En mindre del (34-48) av denna sekvens finns redan 
beskriven i exempel 2 (se Självinitierad självreparation 4.1.). 
 
Emil initierar själv problemkällan, när han inte vet var bilden på ordet han söker finns. 
Han vet vad han vill säga och ber mamman om hjälp. 
 
Exempel 5 
[Emil4.2:01.44-04.30] 
1  RABARBER TEATERN 3 
2 Mor: så, (.) nu, 
3 Emil: ((tecknar nu och tecknar något oklart)) 
4 Mor: ja (.) får dom filma nu¿[ 
5 Emil:                         [((gör ett vokalt ljud)) 
6 Mor: ja men då kan du ju 
7  säg- tala om de för dom, 
8  (1.0) 
9 Mor: tala om de på datorn,  
10  (4.0) 
11 Mor: så dom förstår, 

12→ Emil: {VK:BLANK}▲{HK:SUDDA}{HK:GÖRA} ((vokalt ljud + ser på mor)) ← 
13 Mor: ((mor går fram till Emil)) 
14 Mor: va¿ (0.8) °sitta° (.) dricka¿ 
15 Emil: ((tecknar något oklart)) 
16 Mor: vart film ligger (.)  
17 Mor: ja men finns de inte göra da? (.) 
18  de tror ja finns på göra, 
19 Mor: ((mor justerar fotremmarna, ser inte datorn)) 
20 Emil: ▼{VK:BLANK}▲{HK:BÖRJA} BÖRJA 
21  BÖRJA 
22  (8.2) 
23 Mor: ja tror den e- ö finns på på kam- nej på göra¿ 
24  (3.2) 
25 Mor: seru. 
26 Emil: {HK:APPARATER}  
27 Mor: leta dä[ru. 
28 Emil:        [((vokalt ljud + tecknar fel)) 
29 Mor: finns det inte dä::r (.) gör dom de (.) ja få se då. 
30 Emil: ((tecknar fel + tecknar tv)) 
31 Mor: på t[v¿= 
32 Emil:     [((gör ett vokalt ljud)) 
33 Mor: =ja:: där (.) ja gå in dä:r då. 
34 Emil: ▼{AK:KAMERA} KAMERA 
35  BÖRJA KAMERA 
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36 Mor: ja. 
37  (3.8) 
38 Mor: nu kan du fortsätta å tala om de.  
39 Emil: ((viftar med hand och tittar på filmarna)) 
40 Mor: nu kan- ja men sä::j ett på datorn. 
41 Emil: ▲{HK:DU} DU {HK:MAN} MAN {HK:BACKSTEGA} 
42  {HK:BÖRJA} BÖRJA 
43  {HK:DU} DU }{HK:BÖRJA} BÖRJA 
44  BÖRJA KAMERA DU BÖRJA DU BÖRJA 
45 Mor: ja men du hitta ju, (.) alldeles nyss, (.) gå å 
46  leta den då. 
47 Emil: {HK:APPARATER}▼{AK:KAMERA} KAMERA 
48 Mor: hm 
49 Emil: ▲{HK:SÄGA} BÖRJA KAMERA DU BÖRJA DU BÖRJA KAMERA 
50 Mor: mm (.) men vet du va, (.) har inte du film (.) 
51  film ka- ja kamera och film de e ju precis  
52  samma sak 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

Emil tecknar ”nu” och ett flertal tecken som inte kan tydas utifrån videomaterialet (3). 
Mamman översätter detta på rad 4 och uppmanar Emil att ”tala om de för dom” (7). Då 
Emil dröjer upprepar mamman uppmaningen och ber honom göra det med hjälp av da-
torn (9-11). Emil går in på verbkartan, stannar upp och påkallar mammans uppmärk-
samhet (12). Emil initierar här ett problem.  
 
Mamman går fram till Emil och undrar vad han vill (13-14). Emil tecknar något (15) 
som mamman tolkar som att Emil undrar ”vart film ligger” (16). Emils problem är att 
han inte vet på vilken bildkarta i datorn som ordet FILM ligger. På raderna 17-18 väg-
leder mamman honom och tror att ordet finns på verbkartan. Reparationen är nu klar 
men problemet kvarstår, vilket framgår av det som följer. Mamman och Emil försöker 
gemensamt hitta ord för att få fram att inspelningen får fortsätta. Det står klart att det 
inte finns en bild för ordet FILM och de kommer överens om att bilden för ordet 
KAMERA kan användas synonymt (20-52). 
 
Diskussion 

I det här fallet initierar Emil med ljud att han har ett problem. Han kan inte hitta det ord 
han vill säga. Emil har själv gått in på verbkartan, dvs. den kategorikarta för olika ord 
som man gör. Han hittar inte ordet här. Emil påkallar då (själviniterar) mammans upp-
märksamhet och vill att hon hjälper honom (annanreparation). Han kan med hjälp av 
tecken tala om vilket ord som saknas i datorn. Det är ordet FILM, enligt mammans 
tolkning av Emils tecken, som saknas. Hon talar om för honom att hon tror att rätt bild 
finns på verbkartan. Emil, som redan varit inne på verbkartan, vet att FILM inte finns 
där och använder både ljud och tecken för ordet ”fel” (rad 28), för att tala om för mam-
man att hon har fel.  
 
Detta sätt att tala om för mamman att den reparationshjälp hon ger är fel, är enkel och 
snabb och går att göra samtidigt som han använder datorn för att leta efter ett annat ord 
– han har redan på rad 26 gått in på apparatkartan. Därefter använder han tecken (rad 
30) för att resonera med mamman om att apparatkartan är ett lämpligt ställe att leta efter 
bilden. Mamman bekräftar att det kan var en bra idé och Emil väljer ordet KAMERA 
från apparatkartan. Efter en kort inskottsskevens, som finns beskriven i exempel 2 ovan, 
bygger Emil klart sin TKE och säger hela yttrandet. Emil använder här datorn för att 
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bygga upp sin TKE, samt ljud och tecken för att be mamman om hjälp när han inte hit-
tar rätt ord. 
 
4.4. Annaninitierad annanreparation  

I följande exempel 6 står Emil och tittar på fotografier som hänger på väggen hemma. 
Bredvid honom står mamman, brodern Kalle, grannbarnet Tina och en av författarna 
som filmar. 
 
Sekvensen innehåller en annaninitierad annanreparation, dvs., då både initiativ till repa-
ration och själva reparationen produceras av icke-problemtalare. Den används för att 
lösa problemet med att Emil saknar bild för ett ord han vill säga. Precis som i exempel 5 
har han ingen bild för ordet, men samförstånd uppnås ändå. 
 
Exempel 6 
[Emil4.1:12.10-13.07] 
1 Mor: men Kall- Emil (.) hä då,  
2  (1.6) 
3 Mor: vem e de här¿ 
4  ((pekar på foto)) 
5 Emil: ((skrattar och tittar på fotot)) 
6 Mor: vem e de där. 
7  (5.8) 
8 Mor: vet du vem de är Emil. 
9  (5.0) 
10  ((klick)) 
11 Mor: vänta han vill backa. 
12 Emil: ((backar rullstol)) 
13 Kalle: nu ä du vi bilden, 
14  (3.8) 
15 Kalle: vet du vem d är. 
16  INTE 

17→ Emil: {HK:SUDDA}{HK:PLATSER}▼{PK:SKOLA} SKOLA  ← 
18  (1.8) 
19 Kalle: °nej dagis° hh 
20 Mor: nej men vet du va:: (.) vi har nog int- har du  
21  inte dagis, (.) nä. 
22 Tina: va¿ 
23 Mor: nä du, (.) han har nog inte dagis. 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

Mamman frågar Emil vem det är på ett av fotografierna. Emil skrattar istället för att 
svara och då upprepar mamman frågan flera gånger (1-8). Emil vill komma närmare 
fotografiet och backar därför sin rullstol (12). Kalle säger till när Emil är framme vid 
bilden (13) och då upprepar mamman frågan igen efter en paus (15). Emil svarar 
”skola” (17). Det är problemkällan här. En paus följer innan Kalle, säger ”nej dagis” 
(19), dvs. både initierar att det är fel (”nej”) och reparerar själv i nästa position inom 
turen (”dagis”). Mamman svarar då att ordet inte finns i Emils dator (20-23).  
 
Diskussion 

Fotografiet visar ett motiv från förskolan, dvs. dagis. När både mamman och Kalle vill 
veta vem det är på fotografiet, svarar Emil ”skola”. Efter en kort paus initierar Kalle att 
detta är fel (”nej”). Denna paus är vanlig vid samtal där båda deltagarna använder talat 
språk och används då för att den som har producerat problemkällan (i det här fallet 
Emil) själv skall kunna utföra reparationen (se Reparationer 2.3.2.).  
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I ovanstående reparationssekvens får Emil inte den möjligheten, utan Kalle fortsätter 
direkt med en reparation (”dagis”). Det visar sig därefter att Emil troligen inte har någon 
bild för ordet DAGIS i sin kommunikationsdator. Eftersom både Kalle och mamman 
har kännedom om Emils liv och vet vad fotografiet föreställer, kan de direkt tolka och 
förstå vad Emil menar.  
 
Kalle producerar reparationsyttrandet med lägre volym, vilket kan tyda på att han ori-
enterar mot att just denna typ av reparationer kan vara ansiktshotande för problemtala-
ren. Även mamman kan eventuellt sägas orientera mot detta då hon genast därefter för-
klarar varför Emil inte har producerat rätt ord – det finns inte på någon av kartorna. 
 
Intressant att notera är hur mammans yttrande på rad 20, när hon säger ”vi har nog int-”, 
kan tolkas som att Emils kommunikationsdator är ett hjälpmedel för hela familjen. 
 
4.5. Komplexa reparationssekvenser 

Det finns även sekvenser i data (exempel 7, 8 och 9) där deltagarna använder både an-
naninitierad självreparation, självinitierad självreparation och annaninitierad annanrepa-
ration. Det första av dessa tre avser att visa hur en vardaglig pedagogisk aktivitet i sko-
lan kan gå till. Det andra exemplet är hämtat från ett mer konversationsliknande samtal 
som sker i skolan mellan läraren och Emil. Det tredje exemplet är också hämtat från en 
konversation, men i hemmet mellan mamman och Emil. Komplexa reparationssekven-
ser förekommer således både i skolan och i hemmet samt i olika typer av aktiviteter. 
 
I nedanstående exempel håller Emil på att lägga olika djurpussel för att träna stavning. 
Han har redan lagt några pussel och sitter med läraren Sune bredvid sig. Emil har tidi-
gare skämtat genom att tilldela familjemedlemmar djurroller, t.ex. ”mormor får”. Under 
tiden som pusslet läggs står datorn ställd åt sidan så att Emil inte själv kan nå den. Det 
är först när pusslet är färdiglagt, som Sune ställer fram datorn. Sune hjälper till med 
pusslet och kan se Emils datorskärm. Ida, i exemplet, är Emils syster. I samma rum sit-
ter andra elever och arbetar med sina assistenter.  
 
Här finns exempel på självinitierad självreparation av Emil. Dessutom finns fall där 
läraren ber Emil att reparera, dvs. en annaninitierad självreparation. Detta beror delvis 
på aktivitetens mål, att Emil skall stava, och att läraren talar om för honom vilka bok-
stäver han skall skriva. Men också på missförstånd när Emil inte inser vilken bokstav 
det handlar om. Här finns även exempel på hur läraren reparerar åt Emil, dvs. en 
annaninitierad annanreparation, när han använder Emils dator för att ta bort något som 
Emil har använt datorn för att bygga upp.  
 
Exempel 7 
[Emil3:19.10-22.08] 
1  MORFAR MUS 
2 Lär: jah (.) va bidde de nu da. 
3  (1.2) 
4 Lär: å vem bidde de. 
5 Emil: {BK:BACKSTEGA}{BK:BACKSTEGA}{BK:ÅTER} 
6  {HK:MÄNNISKOR}▼{MK:FAMILJ}▼ 
7  {FK:IDA} IDA {FK:SVENSSON} SVENSSON  

8→  {FK:BLANK}▲{HK:BOKSTÄVER}{BK:H} H [{BK:Ä} Ä {BK:D} D= ← 
9 Lär:                                   [mm 
10 Emil: =((gest fel)) 
11  IDA HÄD 
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12 Emil: {BK:BACKSTEGA} 
13  IDA 
14 Emil: {BK:Ä} Ä {BK:S} S {BK:T} T  

15→  {BK:SÄGA} IDA ÄST  ← 
16 Lär: äst¿ 
17  (3.6) 
18 Emil: ((tecknar fel)) 
19 Lär: JAHA (.) det fattas ett, (.) nu får du faktist göra så här, 
20  du kan sudda. (.) då taru ett bokstav i taget. 
21 Lär: {BK:SUDDA}{BK:SUDDA}{BK:SUDDA}= 
22  IDA 
23 Lär: =så (.) nu börjar vi om. (.)  
24 Lär: [va börjar de me för bokstav då. 
25 Lär: [((pekar på T på pusslet))  
26 Lär: första bokstaven. 
27 Emil: ((tittar på lärarens pekning)) 

28→ Emil: {BK:R} R  ← 
29 Emil: ((gest fel)) 
30  IDA R 
31 Lär: nä:: du:: {BK:SUDDA} nu börjar du bli trött här tror ja. 
32  IDA 

33→ Emil: {BK:T} [T ← 
34 Lär:        [nä men ((pekar på H på pusslet)) första 
35  bokstaven. (.) första bokstaven,  
36  IDA T 
37 Lär: {BK:SUDDA} 
38  IDA 
39 Emil: {BK:H} H 
40 Lär: ja:: å andra bokstaven. 
41 Emil: {BK:T} T 
42 Lär: nä: andra bokstaven. 
43 Emil: ((gest fel)) 
44 Lär: eh första andra tredje fjärde. (.) första andra (.) 
45  andra bokstaven. 
46 Emil: ((tittar på datorn, tittar på pusslet)) 
47  (5.2) 
48 Emil: {BK:Ä} Ä  
49 Lär: åh sen då, (.) tredje bokstaven, 
50  (7.2) 
51 Emil: {BK:D} D 
52 Lär: nu suddar vi e[n= 
53 Emil:               [((gest fel)) 
54 Lär: =mm (.) måste trycka här så tar man bort en bokstav 
55  bara (.) en bokstav (.) sudda (.) sudda.  
56 Lär: ((pekar på sudda under hela yttrandet)) 
57  (1.2) 
58 Lär: ((suddar med Emils hand)) 
59 Lär: så nu e du nere på ä (.) nu e de 
60  tredje bokstaven igen för du tryckte fel (.) du  
61  tänkte rätt, 
62  (2.0) 
63 Lär: sikta ordentlit nu då (.) sikta. 
64  (1.8) 
65 Lär: °sikta ordentlit nu då.°  
66  (2.0) 
67 Lär: sikta ordentlit, (.) nu (.) kom igen. 
68 Emil: {BK:S} S 
69 Lär: åh sista bokstaven, 
70 Emil: {BK:D} D 
71  IDA HÄSD 
72 Lär: ((pekar på T på pusslet)) 
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73 Lär: sudda. 
74 Emil: {BK:SUDDA}{BK:T} T 
75 Lär: va blev de¿ 
76 Emil: {BK:SÄGA} IDA HÄST 
77 Lär: Ida häst. 
78  ((gemensamt skratt)) 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

Emil har lagt pusslet med ordet häst och läraren frågar vad och vem det blev. Emil skall 
skämta och låter datorn säga systerns namn (7) och därefter börjar han bokstavera ordet 
(8). Istället för S trycker han på D. Detta är problemkällan. Han initierar själv en repa-
ration genom att gestikulera ”fel” (10). Emil påbörjar en reparation på rad 12. Eftersom 
han använder BACKSTEGA raderas hela enheten HÄD, inte bara bokstaven D. Emil 
börjar om från bokstav Ä och avslutar med att låta datorn säga hela yttrandet (14-15). 
Här uppstår en ny problemkälla (15). En annaninitiering utförs av Sune genom att re-
petera problemkällan (16) och en paus följer (17). Emil bekräftar att något är fel (18) 
men utför ingen reparation. Läraren går in och påbörjar reparationen (rad 21). 
 
Sune beskriver hur Emil skall reparera från rad 19, något som leder till en längre se-
kvens, som i sin tur innehåller ytterligare problemkällor kring bokstaveringen. Sune 
frågar Emil vad ordet börjar med för bokstav samtidigt som han pekar på pusslet. Pek-
fingret hamnar på T i ordet häst. Emil tittar på Sunes pekning och trycker därefter på R 
(28). Han initierar direkt själv att detta var fel. Läraren bekräftar detta och går in och 
reparerar (31), varpå Emil denna gång trycker på T (32).  
 
Även denna handling av Emil är en problemkälla. På rad 34 rättar läraren Emil och re-
parerar än en gång genom att trycka på SUDDA (37). Emil börjar om med H (39) och 
sedan följer en lång sekvens där Emil trycker på fel bokstäver och läraren både muntligt 
och via datorn hjälper Emil att komma fram till målordet HÄST (40-74). Sune frågar 
vad det blev och Emil svarar (75-76). Sune upprepar och de skrattar gemensamt. 
 
Diskussion 

Vid den första problemkällan, när Emil av misstag har tryckt på D, initierar han pro-
blemet med att teckna ”fel”. Emil använder tecken för att visa läraren, som sitter bred-
vid, att han själv vet att det blev fel. Reparationen sker med hjälp av datorn, men den 
bild han använder (BACKSTEGA) tar inte bort ett enskilt tecken. När han skall skriva 
ordet igen, glömmer han första bokstaven (H). Emil låter datorn säga hela yttrandet, 
”ida äst”, men upptäcker inte felet. Läraren upprepar ”äst” och hjälper på så vis Emil att 
själv höra att det blev fel. Detta är typiskt när annaninitierad självreparation inträffar. En 
kort paus uppstår efter problemkällan så, att den som har skapat problemet får möjlighet 
att självreparera. När möjligheten inte tas av problemtalaren, skapas möjligheten för 
annaninitierad självreparation. 
 
Här är pausen ganska lång, innan Emil tecknar att något är fel, eftersom han inte förstår 
exakt vad. Läraren går in och hjälper Emil genom att både berätta hur det skall vara och 
genom att använda hans dator. Läraren rensar yttranderaden från det felaktiga ÄST, 
samtidigt som han berättar hur man tar bort en bokstav i taget. Därefter inträffar ett pro-
blem, som läraren inte är medveten om. Han frågar Emil vad ordet börjar med för bok-
stav. Samtidigt pekar läraren på pusslet och hans pekfinger hamnar på bokstaven T. 
Emil ser det och försöker trycka på T på bokstavskartan. Av misstag trycker han på R. 
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R och T ligger bredvid varandra på bokstavskartan. Emil upptäcker direkt att det blev 
fel, vilket han visar med en gest. Läraren bekräftar felet och är den som suddar bort R. 
 
Emil försöker igen och trycker T. Här är Emil och läraren inte överens om vilken bok-
stav Emil skall trycka på. Emil tryckte den bokstav, som läraren omedvetet hade pekat 
på och läraren förstår inte detta samband. Läraren tolkar det som att Emil blir trött och 
upprepar förvånat ”nä men första bokstaven”. Den här gången pekar han tydligt på H i 
ordet. Läraren ser hela tiden vad Emil gör med datorn. När Emil trycker på T, börjar 
läraren prata samtidigt som datorn säger bokstaven. Här finns alltså ingen möjlighet att 
analysera vad Emil skulle ha gjort efter denna bokstav. Denna sekvens bygger mycket 
på den pedagogiska situationen, där Emil skall använda datorn för att lära sig att stava. 
Det blir således två moment – 1) hur datorn skall användas för att skriva ordet och rätta 
när det blir fel; samt 2) att lära sig vilka bokstäver ordet innehåller. Det leder i sin tur till 
att läraren tar en aktiv roll i datorns användning. När läraren och Emil på detta vis hjälps 
åt för att reparera nås till slut ömsesidig förståelse, vilket visas i det avslutande skrattet.  
 

I nedanstående exempel 8, som tidsmässigt följer efter exempel 3, kommer en elev och 
en av assistenterna in i rummet. Emil sitter med sin kommunikationsdator och använder 
den för att säga ordet SKIT ett par gånger. Lärare och assistent pratar om en person i 
personalen. Strax före nedanstående sekvens frågar Emil om hans kommunikationsdator 
behöver laddas, något som inte behövs. Därefter påbörjar läraren ett nytt samtalsämne. 
Läraren sitter bredvid Emil och kan se skärmen på kommunikationsdatorn. I bakgrun-
den passerar städpersonal (Städ) vid ett tillfälle. En av filmarna blir också inblandad i 
samtalet (Film).  
 
Denna sekvens liknar både exempel 7 och 3. I exempel 7 går läraren in och använder 
datorn för att reparera och i exempel 3 avslutas sekvensen med byte av ämne, trots att 
inget samförstånd har uppnåtts. Bilder ur filmen har klippts ur för att illustrera raderna 
38 till 49, se appendix 4. 
 
Exempel 8 
[Emil1.1:10.40-15.07] 
1  SKIT BATTERI 
2 Lär: dom här tjejerna dom kommer från Stockho:lm har  
3  du vart i Stockholm. 
4 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
5 Lär: haru¿ (0.6) va gjorde du dä: ra. 
6 Emil {HK:SUDDA}{HK:BOKSTÄVER}= 
7 Lär: va gjorde du i Sto:ckholm. 

8→ Emil: ={BK:E} E ← 
9 Lär: va:: ¿ 

10→ Emil: {BK:V} V {BK:L} L ← 
11  EVL 
12 Lär: °aa::° just de.  
13  (1.6)  
14 Lär: i: ((tecknar i)) 
15 Emil: {BK:BACKSTEGA} 
16 Lär: e ((tecknar e)) 
17 Emil: {BK:E} E 
18 Lär: ((tecknar l)) 
19 Emil: {BK:I} I 
20  EI 
21 Lär: ((tecknar fel två gånger)) 
22 Emil: ((tittar på läraren)) 
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23 Lär: fel 
24 Städ: hej 
25 Lär: l:  
26 Lär: HEJ  
27 Lär: {BK:SUDDA} 
28  E 
29 Emil: {BK:L} L 
30 Lär: l ((tecknar l)) v ((tecknar v)) 
31 Emil: {BK:V} V 
32 Lär: ((tecknar i)) 
33 Emil: {BK:I} I 
34 Lär: s ((tecknar s)) 
35 Emil: {BK:S} S 
36  ELVIS 
37 Lär: °säg de° 
38 Emil: {BK:SÄGA} ELVIS 
39 Film: °jus[t de°     mhm mhm mhm mhm 
40 Lär:     [Elvis säger den här (.) men det heter E:lvis.= 
41 Film: =preci:s 
42 Lär: [de e så där. 
43 Film: [just ja. 
44  (1.2) 
45 Lär: va e Elvis för nåt da¿ 
46 Emil: {BK:ÅTER}[{HK:PLATSER}= 
47 Lär:          [°vad är Elvis för nåt°. 
48 Emil: =▼{PK:TEATER} TEATER 
49  ELVIS TEATER 
50 Lär: j:a.  
51  (1.4)  
52 Lär: de e tea:ter (.)som gick i Stockholm för °länge sen°. 
53  (2.0)  
54 Lär: hur bodde ni då: ra (.) när ni va å titta på Elvis da. 
55 Emil: ▲{HK:BOKSTÄVER}{BK:ÅTER}{HK:PLATSER} 
56  ▼{PK:HOTELL} HOTELL 
57  ELVIS TEATER HOTELL 
58 Lär: wow. 
59  (1.0)  
60 Lär: va fint hotell¿ 
61 Emil: ((handens tumme mot nästippen, resten av handen vinkar)) 
62 Lär: .hh (0.6)å ni fick inte va me nä: (0.4) inga fick  
63  va med¿ 
64  (4.8) 
65 Lär: mm:¿ 
66 Emil: ▲{HK:MÄNNISKOR}= 
67 Lär: vilka va de som va med på (.) [ner på resan 
68 Emil:                              =[▼{MK:FAMILJ} 
69  ▼{FK:MORMOR} MORMOR 
70 Lär: mormor va med ja. (0.6) just de. 
71 Emil: {FK:MAMMA} MAMMA 
72 Lär: å ma:mma, 
73 Emil: {FK:EMIL} EMIL 
74  ELVIS TEATER HOTELL MORMOR MAMMA EMIL 
75 Lär: å du: förstås. 
76 Emil: ▲{HK:SÄGA} ELVIS TEATER HOTELL MORMOR MAMMA EMIL 
77 Lär: n just precis, 
78  (1.6)  
79 Lär: de stämmer det. 
80  (3.2)  
81 Emil: {HK:OCH} OCH  
82 Emil: ((tittar på Lär)) 
83  (0.8) 
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84 Lär: och vem mer? (.) Emil och¿ 
85  (2.2)  
86 Lär: mamma Emil och¿ 
87  (1.0)  
88 Lär: var de nåra fle:r me¿ 
89 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
90 Lär: de vet inte ja[g alls vilka som va me: faktiskt. 
91 Emil:               [{HK:BOKSTÄVER} 

92→ Emil: {BK:S} S  ← 
93 Emil: ((tittar på Lär)) 
94 Lär: nåt på ss: ((tecknar s))  
95  (1.0) 
96 Lär: sss::::::: nä inte ja¿ 
97  (2.0) 
98 Lär: Sune börjar på ss:. ((tecknar s))  
99 Lär: (.) nån annan som börjar på ss:. ((tecknar s))  
100  (1.2) 
101 Lär: sss::::u::ss: >ss ss ss s<((tecknar s))  
102  (1.2) 
103 Lär: vem kan de ha var[t¿ ((tittar på Agnes)) 
104 Emil:                  [{BK:ÅTER} 
105 Lär: vem kan de: ha vart mhm Agne[s  s: ((tecknar s))= 
106 Emil:                             [{HK:BARN} BARN 
107 Lär: =va:?  
108  (1.2)  
109 Lär: nåns ba:rn¿ 
110  (2.4)  
111 Lär: men har inte du de på [perso:ner ra,  
112 Lär:                       [{HK:MAN} MAN  
113 Lär: {HK:MÄNNISKOR} (0.8) va: (0.8) har du 
114  inte de ▼{MK:FAMILJ} haru inte nån¿ 
115  (1.4)  
116 Lär: finns inte där [nähä 
117 Emil:                [▼{FK:BLANK}= 
118 Lär: vem (.) ve[m menar du¿ 
119 Emil:           [=▲{HK:MÄNNISKOR} 
120 Emil: ▼{MK:SKOLA} 
121  (2.0) 
122  ((Lär och Emil söker med blicken på kartan)) 
123 Lär: s:::: >s s s s s< sören? 
124  (2.0)  
125 Lär: börjar på ss:. 
126 Lär: ((pekar på namnet Sören på kartan))  
127  (1.0)  
128 Lär: nä de e ju- de e ju skolan de nu är du inne på  
129  skola här ju ▼{SK:BLANK} ska va inne på ▲{HK:MAN} MAN  
130  {HK:MÄNNISKOR} fami:lj va ▼{MK:FAMILJ}  
131  (0.8)  
132 Lär: >s s s s s< 
133 Emil: ▼{FK:BLANK} 
134 Lär: va pappa me: också¿ 
135 Emil: ▲{HK:MÄNNISKOR} 
136 Lär: till Stockholm. 
137 Emil: ▼{MK:BLANK}▲{HK:MÄNNISKOR}▼{MK:SKOLA}  
138 Lär: ((tittar på kartan))  
139 Emil: ((tittar på Lär)) 
140 Lär: va::?  
141  (1.2)  
142 Lär: h nu är du inne på skolan här serru (0.4) personerna  
143  på skolan. 
144  (1.8)  
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145 Lär: vad vill du säga nu ra¿ 
146  ELVIS TEATER HOTELL MORMOR MAMMA EMIL OCH S BARN MAN MAN 
147 Emil: ▼{SK:BLANK}▲{HK:SUDDA}{HK:JAG} JAG {HK:ÄR} ÄR 
148  {HK:SÄGA} JAG ÄR 
149 Lär: vad ä:r du. 
150  (1.6)  
151 Lär: <vad är [du¿> 
152 Emil:         [{HK:KROPP}▼{KK:BLANK} 
153  {HK:KÄNSLOR BESKRIVANDE ORD}▼{EK:KÄR} KÄR 
154 Lär: e du kä::r? 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

Läraren inleder med att berätta att författarna som filmar kommer från Stockholm och 
undrar om Emil har varit där. Detta bekräftar Emil med ljud och läraren uppmanar Emil 
att berätta vad han gjorde där (4-5). Emil påbörjar svaret och läraren återupprepar frågan 
(6-7). Emil börjar bokstavera E (8). Detta blir problemkällan och läraren frågar ”va::¿”, 
eftersom han inte vet vad Emil vill säga. En annaninitiering har skett.  
 
Emil är dock inte klar, utan fortsätter med V och L (10), något som leder till att läraren 
nu förstår (12). Läraren ser också hela tiden det som står på yttranderaden. En paus föl-
jer, eftersom Emil har uppfattat att bokstaveringen är fel, det vill säga en problemkälla 
för Emil. Läraren uppmanar Emil att fortsätta med bokstaven ”i:” (14). Emil reparerar 
istället felstavningen och trycker på BACKSTEGA, vilket tar bort hela enheten och 
tömmer yttranderaden (15). Nu går läraren in och stödjer Emil när han skall bokstavera 
hela namnet ELVIS (16-35).  
 
Samtalet går vidare och det framkommer att ELVIS är en teater samt att Emil bodde på 
hotell när de var och tittade på teatern (48-56). På rad 67 frågar läraren vilka som var 
med på resan. Emil räknar upp mormor, mamma och sig själv (69-73). På rad 81 fort-
sätter Emil sin tur med ordet OCH. Han tittar på läraren och läraren undrar vilka fler 
som var med (84-88). Läraren vet inte vilka de var och Emil börjar bokstavera S (90-
92). Detta innebär ett problem för läraren, som funderar högt på vilka det kan ha varit 
(94-105).  
 
Efter alla dessa olika reparationsinitieringar, inleder Emil sin reparation på rad 106 och 
trycker på BARN. Läraren initierar ännu ett förtydligande på grund av detta (109). Till-
sammans försöker de nu få fram vem som var med på resan. Läraren börjar med att på 
kommunikationsdatorn söka på familjekartan (113-116), medan Emil vill söka på skol-
kartan (119-120). Läraren och Emil är inte överens om vilken karta som innehåller det 
rätta namnet, utan båda går in på datorn och byter mellan dessa två kartor. Detta pågår 
under en längre sekvens (128-143) och inget samförstånd nås, utan på rad 147 påbörjar 
Emil ett nytt samtalsämne.  
 
Diskussion 

Samtalet inleds med att Emil, efter fråga från läraren, skall berätta vad han gjorde när 
han var i Stockholm. Emil svarar med hjälp av datorn och skall bokstavera ELVIS, som 
är namnet på den teater han var och tittade på. Eftersom läraren hela tiden ser vad Emil 
gör, har han möjlighet att på olika sätt kommentera och stödja Emil. Detta händer di-
rekt, när han undrar vad Emil är på väg att svara redan efter första bokstaven E. Men 
Emil är ännu inte klar och läraren förstår när ytterligare bokstäver har lagts till. Dessa 
bokstäver är i fel ordning, VL istället för LV, något som Emil själv upptäcker. Läraren 
uppmanar Emil att fortsätta med I, men för Emil är det viktigt att det blir rätt – han tar 
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bort allt med BACKSTEGA. Läraren hjälper Emil med att både teckna och ljuda bok-
stäverna.  
 
Därefter skall Emil berätta vilka som var med. Efter att ha räknat upp mormor, mamma 
och sig själv, skall han lägga till en person. Detta gör Emil genom att lägga till ordet 
OCH, men behöver därefter lärarens hjälp, vilket han visar genom att titta på läraren. 
Nu följer en sekvens där Emil och läraren tillsammans försöker få fram vem som var 
med. Emil kan med datorn tala om att namnet börjar på S och att det är ett barn. Läraren 
har för lite kännedom om denna händelse och även om Emils sociala omgivning för att 
kunna ge förslag på namn som börjar på S. Läraren använder datorn för att leta namn på 
familjekartan, medan Emil hela tiden byter till skolkartan för att istället leta där. Trots 
att de försöker nå samförstånd, kan de inte komma överens om varken vilken karta som 
innehåller det rätta namnet eller vilket namn det är. I detta fall använder läraren inte 
några frågor för att försöka lösa problemet, utan går själv in på familjekartan och letar. 
Utifrån det faktum att Emil ändrar till skolkarta, analyseras detta som att det inte är en 
familjemedlem som var med. Men utan tolkningsfrågor, som eventuellt skulle kunna 
hjälpa Emil att lösa problemet, kommer man inte vidare. 
 

Även i följande exempel 9 används både självinitierad självreparation, annaninitierad 
självreparation samt annaninitierad annanreparation. Hemma i köket berättar Emil för 
sin mamma om att de i skolan skall göra en teater om Emil i Lönneberga. Mamman och 
grannbarnet Tina sitter vid köksbordet. Emil rör sig i köket med datorn fäst på rullsto-
len. Mamman vill att Emil kommer till köksbordet för att spela ett spel tillsammans med 
henne och Tina. Personerna som nämns i exemplet är personer i skolan.  
 
Exempel 9 
[EMIL4.2:06.28-15.38] 
1  VIDEO 
2 Mor: kom da. 
3 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
4 Emil: {HK:SUDDA} 
5 Mor: >du behöve in-< ja men kom da¿  
6  (1.0) 
7 Mor: ja men berätta dä da. 
8  (7.0) 
9 Emil: ((kör fram till köksbordet)) 

10→ Emil: {HK:DU} DU ← 
11 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
12 Emil: {HK:BACKSTEGA}{HK:JAG} JAG  
13  (7.2) 
14 Emil: {HK:PLATSER}▼{PK:TEATER} TEATER 
15  JAG TEATER 
16 Mor: ska du spela te↑a::ter? 
17  (6.2) 
18 Mor: vi ska ju spela spel? 
19 Emil: ▲{HK:BOKSTÄVER} 
20 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
21 Emil: {BK:E} E {BK:M} M {BK:I} I {BK:L} L 

22→  {BK:SÄGA} JAG TEATER EMIL ← 
23 Mor: ska du spela teater om Emi[l¿ 
24 Emil:                           [((gör ett vokalt ljud)) 
25 Mor: ↑nu:¿ 
26 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
27 Emil: {BK:ÅTER}{HK:BOKSTÄVER}{BK:P} P {BK:Å} Å 

28→  {BK:SÄGA} JAG TEATER EMILPÅ ← 
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29  (6.4) 
30 Mor: du glömde mellanslaget, 
31 Emil: {BK:SUDDA}{BK:SUDDA}{BK:MELLANSLAG} 
32  ((datorn plingar)) 
33 Emil: {BK:P} P {BK:Å} Å  

34→  {BK:SÄGA} JAG TEATER EMIL PÅ ← 
35  (3.2) 
36 Mor: ska vi göra teater eller vad då, 
37 Emil: ((gör ett vokalt ljud + tecknar fel)) 
38 Mor: va, nä, 
39 Emil: {BK:ÅTER} 
40 Mor: ja men k- kom nu då så fortsätter vi här. 
41  (.) kom så spelar vi. 
42 Emil: {HK:PLATSER}▼{PK:SKOLA} SKOLA  
43  ▲{HK:SÄGA} JAG TEATER EMIL PÅ SKOLA 
44 Mor: har du tittat på tea:ter på skolan om ↑Emil¿ 
45 Emil: ((vokalt ljud + tecknar fel)) 
46 Mor: har du spe::lat (.) ja:: har du spelat teater på Emi-  
47  Emilteatern på skolan nu¿= 
48 Emil: ((gör ett vokalt ljud och tittar på mor)) 
49 Mor: =ni sk[a eller har ni= 
50 Emil:       [((gör ett vokalt ljud)) 
51 Mor: =eller, 
52  (1.0) 
53 Mor: har du eller ska eller vadå¿ 
54 Emil: ((tecknar något oklart, tittar på mor)) 
55 Mor: mh kan du också säja, 
56  (5.4) 
57 Mor: nu ska vi se här. 
58 Emil: ((bankar på stol, tittar på mor)) 
59 Mor: mh kom nu Emil (.) så spelar vi här, 
60 Emil: ((tecknar något oklart, bankar med handen)) 
61 Mor: ska du spela den sen menar du (.) kastrullteatern eller  
62  soppskålen soppskålen e de (.) °Emil ska spela en teater° 
63  (.)soppskålen (.) kom nu då. 
64  (2.0) 
65 Mor: får du välja färj. 
66  (6.4) 
67 Tina: alla de där e mina favoritfärjer 
68 Emil: ((styr stol mot kylskåpet)) 
69 Mor: ä: de (.) vilken tur da. 
70 Emil: {HK:BOKSTÄVER}((tecknar leka)) 
71 Mor: va ska du leka¿ 
72  (2.6) 
73 Emil: ((pekar och tittar på kylskåp)) 
74  JAG TEATER EMIL PÅ SKOLAN 
75 Mor: (………………) 
76 Emil: {BK:I} I 
77 Emil: ((styr stol mot kylskåp, pekar på affisch)) 
78  (13.8) 
79 Film: har ni varit på Emilteatern i- på Astridlindgrens 
80  värld eller, 
81 Mor: nä dom ska ha i skolan (.) dom ska göra, 
82 Film: °jaha° 
83 Mor: Emil och soppskålen. 
84 Film: °jaha va kul.° 
85  JAG TEATER PÅ SKOLAN I 
86  (12.2) 
87 Mor: nu väntar vi på dej (.) du skulle ju spela de här, 
88 Emil: {BK:ÅTER}{HK:MÄNNISKOR}▼{MK:FAMILJ}▼{FK:PAPPA} PAPPA 
89  (2.6) 
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90 Mor: °vadå fö pappa° 
91 Emil: {FK:BLANK}▲{HK:MÄNNISKOR}▼{MK:SKOLA}▼{SK:ANNELI}  
92  ANNELI ▲{HK:BACKSTEGA}  
93 Emil: ((tecknar fel)) 
94  JAG TEATER PÅ SKOLA I PAPPA ANNELI 
95 Emil: {HK:SUDDA} 
96  JAG TEATER PÅ SKOLA I PAPPA 
97 Emil: {HK:MÄNNISKOR}▼{MK:SKOLA}▼{SK:SUNE} SUNE  
98  ▲{HK:SÄGA} JAG TEATER EMIL PÅ SKOLA I PAPPA SUNE 
99 Mor: ska pappa va- eller ska Sune va pappa¿ (.) ska han. 
100 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) [{HK:MAN} MAN  
101 Mor:                         [mhm 
102 Emil: {HK:MÄNNISKOR}▼{MK:FAMILJ}▼{FK:MAMMA} MAMMA  
103  {FK:BLANK}▲{HK:MÄNNISKOR}▼{MK:SKOLA} 
104  (6.4) 
105 Mor: e de Mats som ska va mamma då. 
106 Emil: ▼{SK:KARIN} KARIN 
107 Mor: ska Karin va mamma¿ (.) mhm 
108 Emil: ▲{HK:SÄGA} JAG TEATER EMIL PÅ SKOLA I PAPPA SUNE 
109  MAN MAMMA KARIN 
110 Mor: nu får du sudda dä (.) hörre du ska- får vi komma å  
111  titta på denna eller¿ 
112 Emil: ((gör ett vokalt ljud)) 
113 Mor: få::r vi int[e (.) ska ni bara ha den för sko::l[an¿ 
114 Emil:             [((gör ljud))                       [((gör ljud)) 
115 Mor: mhm (.) kan du inte fråga Sune Karin och Emma om 
116  vi får se den då. 
117 Emil: {HK:OCH} OCH {HK:BOKSTÄVER} 
118  {BK:A} E {BK:N} M {BK:A} A  
119  {BK:SÄGA} JAG TEATER EMIL PÅ SKOLA I PAPPA 
120  SUNE MAN MAMMA KARIN OCH EMA 

121  ((pekar på sin kind, gör ett ljud och tecknar något oklart)) 
122 Mor: har hon ont i tanden Emma. (.) vem vem va heter hon da 
123  som hon ska spela¿ 

124→ Emil: {BK:L} L ← 
125 Mor: nää::. 
126  (1.2) 
127 Mor: jaha jo: förlåt,= 
128 Emil: =((gest fel))= 
129 Mor: =de va ja som sa fel där hehe 
130 Emil: {BK:A} E {BK:N} M {BK:A} A 
131  JAG TEATER EMIL PÅ SKOLA I PAPPA 
132  SUNE MAN MAMMA KARIN OCH EMALEMA 
133  (6.4) 
134 Mor: sudda ut då. 
135 Emil: {BK:BACKSTEGA} 
136  JAG TEATER EMIL PÅ SKOLA I PAPPA 
137  SUNE MAN MAMMA KARIN OCH 
138 Mor: sudda ut allting. 
139 Emil: {BK:SUDDA} 
140  {BK:BACKSTEGA}{BK:BACKSTEGA}{BK:BACKSTEGA}{BK:BACKSTEGA} 
141  {BK:M} M {BK:BACKSTEGA} 
142  {BK:SUDDA}{BK:SUDDA}{BK:SUDDA}{BK:SUDDA} 
143  {BK:M} M {BK:M} M 
144  {BK:ÅTER}{HK:SUDDA} 
145  {HK:BOSTÄVER}{BK:A} E {BK:N} M {BK:A} A  
146  EMA 
147 Emil: {BK:SÄGA} EMA  
148 Emil: ((pekar på kind)) 
149 Mor: ska Emma vara Li:na:  
150  ((bokstaverar Lina med hjälp av tecken))  
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151  mh:m (.) °hon har ont i tanden° (.) men nu får du  
152  komma hit. (.) kom hit nu då. (.) annars hinner ju 
153  inte Tina spela, 
154 Emil: ((bankar på stol, pekar på kind)) 
155 Mor: du skulle ju spela sa du ju. 
156 Emil: {BK:ÅTER}{HK:JAG} JAG  
157 Mor: mm: 
158 Emil: ((pekar på kind, bankar på stol)) 
159 Mor: drar ut tanden. (.) mm (.) men nu så spel- KOM NU DÅ. 

 
Sekventiell beskrivning av reparationshandlingen 

Emil gör en självinitierad självreparation i början av sitt yttrande (10-12). Med hjälp av 
frågor från mamman kommer Emil fram till ”jag teater Emil” (22). För mamman är 
detta en problemkälla. Hon ställer en fråga för att kontrollera om hon har förstått rätt 
(23). Emil använder ljud och datorn för att göra en inskottssekvens (24-34). Inom denna 
sekvens sker en reparation initierad av mamman (30) på grund av problemkällan på rad 
28 där Emil utelämnar ett blanktecken. Emils självreparation sker på rad 31. Han säger 
”jag teater Emil på” (34), en problemkälla, som mamman inte riktigt förstår (36). Emil 
reparerar genom att bygga vidare på sin tur och säger ”jag teater Emil på skola” (43).  
 
Under en lång sekvens används enbart tecken och ljud av Emil och mamman försöker 
med frågor uppnå samförstånd (44-73). I en del av denna sekvens vänder hon sig också 
till Tina, eftersom de har börjat spela (65-69). På kylskåpet sitter en reklamaffisch från 
Astrid Lindgrens värld. Emil bygger på sin tur med bokstaven I och kör fram till kyl-
skåpet och pekar på affischen. En av författarna som filmar ställer då en fråga, som 
mamman svarar på (79-84).  
 
Emil uppfattar att mamma nu förstår att samtalsämnet handlar om den teater som skall 
göras i skolan och berättar mer. Han berättar vilka som skall vara med och vilka roller 
de skall ha (88-151). På raderna 118-120 har Emil lagt till namnet Emma, EMA. Där-
efter använder han gester, ljud och tecken, som mamman tolkar som att Emma har ont i 
tanden (121-122). Hon fortsätter med en följdfråga ”vem va heter hon da som hon ska 
spela¿” (122-123). Då svarar Emil ”L” (124). Detta upplevs av mamman som en pro-
blemkälla, vilket hon visar på rad 125. Men efter en kort paus reparerar hon själv (127). 
Emil instämmer med gester och mamman bekräftar att det var hon ”som sa fel där” 
(129).  
 
Emil repeterar namnet Emma, EMA. Mamman ser inte vad som står på yttranderaden, 
som nu är full. Hon uppmanar ändå Emil att sudda (134). En lång sekvens inleds där 
Emil använder de olika bilderna som finns för att radera från yttranderaden (135-144). 
Med en tom yttranderad börjar Emil om och säger på rad 147 ”Ema” och pekar sedan på 
sin kind. Raderna 145-148 är en repetition av raderna (118-121). Nu kan mamman be-
kräfta att hon förstår att Emma skall vara Lina och att hon har ont i tanden. Mamman 
och Emil har slutligen nått ömsesidig förståelse. 
 
Diskussion 

Den första reparationen initierar Emil själv när han, efter att ha tryckt fel ord, gör ett 
ljud. Han reparerar direkt med datorn och väljer sedan rätt ord. Orden DU och JAG lig-
ger bredvid varandra på huvudkartan. Han använder datorn för att bygga upp sin TKE 
och ljud för att markera att något har blivit fel. Emil bygger klart sin TKE och säger 
därefter ”jag teater emil”. Mamman verkar inte förstå exakt vad han menar, utan ställer 
en fråga för att bekräfta att hon har förstått honom rätt. Emil går direkt in med ett ljud 
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och markerar fel och mamman försöker med en ny fråga tolka hans yttrande. Återigen 
svarar Emil med ett ljud och går över till att med datorns hjälp bygga ut sin TKE. På 
grund av att han tidigare har bokstaverat namnet EMIL, och sedan använder bokstäver 
för att skriva ordet PÅ, lägger datorn ihop detta till ett ord – EMILPÅ. Detta hör mam-
man när Emil låter datorn säga yttrandet och efter en längre paus talar hon om för ho-
nom vad han har gjort för fel. Emil använder datorn igen för att reparera och säger där-
efter den korrekta TKEn.  
 
Mamman delar inte samma samtalskontext som Emil, utan undrar om de skall göra tea-
ter här och nu. Emil använder både ljud och tecken för att visa att hon har tolkat fel. 
Med datorns hjälp lägger han till ordet SKOLA, vilket gör att mamman istället förstår 
att samtalsämnet är en Emil-teater på skolan. Men reparationssekvensen fortsätter ändå, 
eftersom mamman inte har den exakta förståelsen av vad Emil menar. Mamman ställer 
frågor och Emil använder ljud, tecken och blickar för att försöka få mamman att förstå. 
Emil tar också hjälp av ett visuellt kommunikationssätt, i form av en affisch som sitter 
på kylskåpet. 
 
När mamman har förstått vad det rör sig om fortsätter Emil att berätta vilka ur persona-
len och av eleverna som skall vara med. När han berättar att Emma skall spela Lina, 
bokstaverar han först L. Detta protesterar mamman mot, men efter en paus ändrar hon 
sig och ber om ursäkt. Emil gestikulerar också att hon har gjort fel. De är nu överens om 
att Emma skall spela Lina och kan därefter fortsätta samtalet. För Emil är det viktigt att 
samtalspartnern förstår exakt det han vill förmedla. Reparationerna fyller således en 
viktig funktion framför allt för honom. Samtalspartnern måste hela tiden ställa rätt frå-
gor, som hjälper handlingen framåt för att slutligen nå samförstånd. 
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5. Sammanfattning och diskussion 

5.1. Sammanfattning 

Emil och hans samtalspartner använder reparationer för att lösa kommunikativa pro-
blem så som missförstånd, otydliga yttranden/samtalskontexter och feltryckningar. Den 
empiriska studien av reparationer visar att deltagarna tillsammans använder följande 
reparationspraktiker – självinitierad självreparation, självinitierad annanreparation, 
annaninitierad självreparation och annaninitierad annanreparation. Många gånger an-
vänds inte enbart en av dessa praktiker, utan problemkällan leder vidare till komplexa 
reparationssekvenser. 
 
Emil initierar reparationer med tecken, gester eller vokala ljud. Detta går snabbare att 
förmedla än att använda datorn. Reparationerna sker med hjälp av datorns bilder 
SUDDA och BACKSTEGA innan en ny bild väljs. Vid de tillfällen när det ord som 
Emil vill använda inte finns i datorn använder han tecken – det som tidigare var hans 
främsta resurs. När samtalspartnern går in och reparerar resulterar detta ofta i tolknings-
förslag som innebär långa inskottssekvenser i samtalet. I vissa fall förändras samtals-
kontexten och det tar tid att hitta tillbaka. När Emil reparerar sker det i två steg – först 
påbörjas reparationen och därefter slutförs den. Reparationens inledning sker ofta med 
SUDDA eller BACKSTEGA, dvs. Emil raderar problemkällan. Först därefter kan repa-
rationen slutföras genom att han väljer en ny bild. 
 
Med hjälp av reparationspraktikerna kan samtalet fortsätta och ömsesidig förståelse kan 
uppnås. Reparationer är på så sätt ett viktigt interaktionellt verktyg. De multimodala 
resurserna och förförståelse om Emils sociala liv visade sig vara betydelsefulla för del-
tagarnas hantering av kommunikativa problem i interaktionen. Både Emil och samtals-
partnern använder tecken som en del av interaktionen. Eftersom Emils yttranden inte 
alltid är grammatiskt korrekta, och främst innehåller meningsbärande ord, krävs att 
samtalspartnern tolkar utifrån kunskaper om Emils liv. 
 
Hjälpmedlets placering påverkar interaktionen. I de fall där samtalspartnern ser bild-
skärmen och yttranderaden inväntas inte alltid en möjlig turbytesplats utan samtalsdel-
tagaren går in för att stödja, tolka eller påbörja en reparation.  
 
I skolan används kommunikationsdatorn mer som en traditionell kommunikationskarta. 
I pedagogiska aktiviteter i skolan används datorn som hjälpmedel vid inlärning, t.ex. för 
att lära sig stava. Läraren kan själv, med hjälp av datorn, reparera som ett sätt för att 
underlätta, men även för att lära Emil kommunikationsdatorns funktioner.  
 
När Emil använder datorn i hemmet är det inte lika vanligt att samtalspartnern ser bild-
skärmen. Detta resulterar i att Emil kan bygga klart sitt yttrande och därefter säga det 
med hjälp av datorn. På så sätt kan turbyten ske vid möjliga turbytesplatser. I hemmet 
ges mer tid till Emil då inget tidsbegränsat schema följs. Emil uppmanas att själv hitta 
lösningar och kommunicera via datorn, trots att detta ibland tar lång tid. 
 
Talsyntesen påverkar också interaktionen. Då varje bild/bokstav, som Emil trycker på, 
hörs direkt tenderar samtalspartnern att upprepa och försöka tolka. Talsyntesen ger 
ingen prosodisk information om när turen är komplett. I vissa fall använder Emil tal-
syntesen för att kontrollera att hans yttranden blir korrekta.  
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5.2. Diskussion av resultaten från den empiriska studien 

I de exempel som analyseras ovan ser man betydelsen av reparationer som verktyg för 
att nå samförstånd. Schegloff et al. (1977) beskrev hur händelser som leder till missför-
stånd, reds ut av deltagarna både interaktionellt och sekventiellt. Detta sker i en struktur 
av turer som koordineras av deltagarna och sker på just den punkt där problemkällan 
uppstår. Problem uppstår ofta i exemplen ovan och i försöken till reparationer uppstår 
många gånger följdproblem, som i sin tur leder till nya reparationssekvenser. I vissa fall 
(exempel 3 och 8) lyckas samtalsdeltagarna inte nå samförstånd.  
 
Schegloff et al. (1977) talar om en preferens för hur reparationer går till. Det vanligaste 
är att själv identifiera problemkällan och därefter reparera problemet själv, dvs. själv-
initierad självreparation. I denna uppsats visas detta i exemplen 1 och 2, där Emil upp-
täcker att det har blivit fel och sedan använder datorn för att självreparera. Detta sker 
när han sitter ensam, utan någon bredvid sig som ser hans datorskärm. Det finns situa-
tioner där samtalspartnern sitter bredvid och tittar på Emils datorskärm då denna prefe-
rens inte följs. I exempel 7 trycker Emil på fel bokstav (rad 41), men hinner inte själv 
initiera att detta är fel, utan läraren går in och säger att det skall vara ”andra bokstaven”. 
Detta överensstämmer med det som Schegloff et al. (1977) säger om undantaget när 
samtalet är mellan en vuxen deltagare och ett barn. 
 
Problemkällorna beror ofta på att Emil trycker fel eller att den valda bilden inte ger till-
räcklig information för samtalspartnern. I de fall då samförstånd inte uppnås (exempel 3 
och 8), beror det på att bilder inte finns i Emils kommunikationsdator samtidigt som 
samtalspartnern inte har tillräcklig förförståelse. Det finns exempel (5 och 6) när bilder 
inte finns, men tack vare samtalsdeltagarnas förståelse av vad Emil vill säga, nås ändå 
samförstånd. Exemplen på annaninitierade självreparationer (3 och 4) visar att den 
andra samtalspartnern indikerar att förståelse inte finns och ber Emil om mer informa-
tion för att de tillsammans skall nå samförstånd.  
 
I de fall när bilder för ord som Emil vill använda inte finns i datorn, använder han flera 
modaliteter, så som tecken, gester, blickar och ljud. Innan Emil fick sin kommunika-
tionsdator använde han tecken, TAKK. Det är dessa tecken han använder när datorn inte 
räcker till. De gester han använder är vanligtvis för att markera fel – då slår han med 
handen i bordet eller på stolen. Gester används också för att peka på det som han vill 
samtala kring. Han använder korta vokala ljud, för att bekräfta att samtalspartnern har 
tolkat rätt eller för att markera att samtalspartnern har feltolkat honom. I de fall när 
blickarna ingår i interaktionen för att skapa mening, handlar det ofta om att han vänder 
blicken mot den person som han samtalar med, för att tydliggöra att han vill ha samtals-
partnerns uppmärksamhet. Exempel på detta finns i exempel 8. 
 
En viktig iakttagelse är betydelsen av att samtalspartnern kan se vad Emil är på väg att 
säga. Detta framgår av yttranderaden, det ställe där Emils TKE byggs upp. Dessutom 
hörs alla ord direkt när Emil trycker på bilden, men på grund av att Emils yttranden är 
långsamma, sker ibland avbrott trots att en turbytesplats ännu inte infinner sig. I exem-
pel 8 frågar läraren vilka som var med på resan till Stockholm. Emil påbörjar sin TKE, 
men läraren går redan in efter första ordet – MORMOR – trots att Emil inte är klar. I ett 
vanligt samtal mellan två talande, skulle detta inte vara en möjlig turbytesplats. I AKK-
samtal med Tellusdator blir enheten tur och enheten TKE oftare samma sak, till skillnad 
från i talade samtal där en tur ofta består av flera TKEer.  
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Emils TKEer är inte alltid grammatiskt korrekt uppbyggda. Detta gör att samtalspart-
nern inte får tydlig information om när TKEn är komplett och turbyte är möjligt. Här ser 
man en vilja att stödja Emil i turen, något som han antagligen inte alltid behöver. I ex-
empel 7 vet läraren vad Emil skall skämta om på grund av att läraren hela tiden kan 
följa vad som står på yttranderaden. Ändå inväntar han Emils kompletta tur innan de 
gemensamt kan skratta åt skämtet. Denna vetskap om kommande yttrande skiljer sig 
från ett vanligt samtal.  
 
När samtalspartnern finns i närheten använder Emil tecken, ljud och gester för att initi-
era reparationen. Reparationen genomförs därefter oftast med hjälp av de olika bilder 
som Emil förfogar över i datorn – BACKSTEGA resp. SUDDA. Det finns fall (exempel 
8) där Emil reparerar med tecken när datorns bilder inte räcker till. Hela reparationsse-
kvensen är således multimodal. Emil använder datorn för att bygga upp sin TKE och 
tecken, ljud och gester för att markera fel. 
 
Kommunikationsdatorns talsyntes aktiveras varje gång som en bokstav eller ett ord 
trycks. Det får till följd att samtalspartnern hör hur Emils TKE byggs upp bit för bit, 
men mycket långsammare än under talade samtal. I exempel 4 leder detta till att läraren 
upprepar varje ord, som Emil har tryckt. Datorns talsyntes ger ingen prosodisk informa-
tion till samtalspartnern. Vissa problemkällor uppstår redan innan Emil har avslutat sitt 
yttrande, vilket skulle kunna undvikas genom att ge Emil tid för att bygga klart sin TKE 
och därefter låta datorn säga det. Talsyntesen har även betydelse för Emil, vilket syns 
tydligt i exempel 1. Här sitter han själv och bygger upp sin TKE, när något blir fel. Han 
använder då SÄGA-bilden för att kontrollera hur yttrandet låter, vilket leder till att han 
fortsätter att reparera. 
 
De viktigaste iakttagelserna utifrån analyserna, i denna uppsats, är att reparationer är ett 
viktigt interaktionellt verktyg för att nå samförstånd i samtal mellan två personer, där 
den ena är AKK-brukare. AKK-brukaren är alltid multimodal, även när det primära 
kommunikationshjälpmedlet är datorn. Reparationssekvenserna är långa och innebär 
ofta att den talande samtalspartnern försöker tolka och då ställer frågor för att få reda på 
mer. 
 
5.3. Diskussion av möjliga sätt att använda uppsatsens resultat 

I skolaktiviteter används datorn oftare som en traditionell kommunikationskarta. Kom-
munikationsdatorns placering påverkar interaktionen. Läraren ser vilka kartor Emil an-
vänder och ger direkt återkoppling på den bild Emil väljer. I exempel 3 ger läraren till 
och med återkoppling på den karta som Emil väljer och ber Emil att istället för skolkar-
tan söka på familjekartan. I hemmet ser det annorlunda ut. Där är det Emil som påkallar 
mammans uppmärksamhet när han vill ha hjälp med att hitta bilder (exempel 5). Skill-
nader och likheter mellan hur kommunikationsdatorn används i skolans och hemmets 
aktiviteter bör uppmärksammas. Författarna föreslår att man i skolsituationer kan dra 
nytta av att sitta mitt emot varandra för att i större grad undvika att turbytesreglerna 
bryts. 
 
Intressant att notera är att när Emil skall påbörja en TKE inom en ny samtalskontext, 
måste han inleda med att radera det som redan står på yttranderaden. Där står något som 
är kvar från ett tidigare samtalsämne. Om påbyggnad skulle ske på den TKE som redan 
finns, skulle det slutliga resultatet vara svårt att tolka. Talat språk är flyktigt, där den 
TKE som just har yttrats inte finns kvar, mer än som en del för att föra interaktionen 
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framåt. Ett annat dilemma är att yttranderaden rymmer en begränsad mängd ord. I ett 
interventionssammanhang kan samtalspartnern träna på att ge AKK-brukaren mer tid, 
eftersom att AKK-samtal skiljer sig från talade samtal. 
 
Det är tydligt att Emils samtalspartner förutsätts ha en hög grad av kunskap om Emils 
sociala liv. Emil skapar ibland en samtalskontext som är oklar för läraren. Läraren an-
vänder yttranden för att förstå meningskontexten, men många gånger förändrar han 
kontexten vilket Emil markerar är fel. Det leder till långa sekvenser för att hitta tillbaka 
till den ursprungliga samtalskontexten. Detta är något som bör beaktas i AKK-samtal. 
 
I ett AKK-samtal är det viktigt att ge AKK-brukaren tid att bygga upp sitt yttrande och 
att inte gå in för tidigt för att ge stöd. Omgivningen måste ge AKK-brukaren tid att nå 
fram till en lämplig turbytesplats. I vissa fall går samtalspartnern in och initierar repara-
tion innan Emil är klar med sitt fullständiga yttrande. Initieringen görs genom att sam-
talspartnern ställer en tolkningsfråga. Då måste Emil avbryta sin TKE-uppbyggnad och 
istället gå in med tecken, ljud eller gester för att bekräfta eller förkasta tolkningen. Detta 
leder därefter till längre inskottssekvenser där samtalspartnern fortsätter att ställa tolk-
ningsfrågor och Emil fortsätter att svara på dessa frågor. Ofta svarar dock Emil samti-
digt som han fortsätter att bygga vidare på sin TKE i datorn. 
 
Den multimodala aspekten är fortsatt viktig även när datorn är det primära kommuni-
kationshjälpmedlet. I exemplen ovan är det tydligt att tecken, ljud, och gester går snab-
bare för att förmedla småord och känslouttryck jämfört med datorn. Precis som i vanliga 
samtal är mimik, blickar och kroppsspråk av betydande vikt. Datorn som kommunika-
tionshjälpmedel fungerar bra när omgivningen lägger ner tid på att lära sig det och ger 
barnet stöd i användningen, precis som Romski och Sevcik (2003) betonade. Under 
inspelningsdagen hände det vid ett tillfälle att datorns batteri tog slut. Detta resulterade i 
att Emil fick förlita sig på enbart de multimodala kommunikationssätten. Precis som 
Heister Trygg (2005) hävdar så används oftast en kombination av hjälpmedel för en 
fungerande vardag. Att bara förlita sig på datorn kan sätta AKK-brukaren i en situation 
utan kommunikationsmöjlighet. 
 
Av betydelse för hur kommunikationsdatorn används, är uppbyggnaden av kategoriträd 
och vilka bilder som skall ligga på vilka kartor. För att kunna utvärdera AKK-brukarens 
praktiker och förbättra sökvägar samt bildlexikon kan det vara värdefullt att följa bruka-
ren under en dag. Författarna förstår att detta kan vara tidskrävande, men det kommer 
fram mycket när man tar AKK-brukarens perspektiv och ser hur datorn används. Vid 
filmningen inför denna uppsats framkom det att bilderna för att ta bort text/tecken från 
yttranderaden inte har samma funktion. BACKSTEGA på bokstavskartan och på hu-
vudkartan innebär samma sak – att den senaste sammanhållna enheten utan mellanslag 
(dvs. ett ord) tas bort. Bilden SUDDA på huvudkartan tar bort allt som står på yttrande-
raden, medan SUDDA på bokstavskartan tar bort ett tecken i taget. Detta gjorde att 
Emil ett flertal gånger råkade ta bort mer än vad han avsåg att göra, eftersom han an-
vände fel SUDDA-bild. Detta var något som mamman inte var medveten om.  
 
I Emils dator finns ännu inte bilder för alla ord som han har användning för i sin vardag, 
t.ex. finns inte ordet ”filma” (exempel 5). I detta fall löstes sammanbrottet med hjälp av 
tecken och att Emil till slut valde ordet KAMERA i stället. Emil har ännu inte heller en 
kategori för småord. Strax innan inspelningen lades ordet OCH till på huvudkartan, vil-
ket läraren vill få Emil att använda mer (se exempel 8, rad 81). De yttranden som Emil 
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bygger upp innehåller meningsbärande ord från de kartor som finns i datorn. Vi har re-
sonerat kring om småord samt fler ord för tid och rum skulle kunna leda till tydligare 
och mer nyanserade yttranden för att undvika onödiga reparationssekvenser. Vi ser här 
att det Heister Trygg et al. (1998) säger om att redskapets ordförråd påverkar val av 
samtalsämne och minskar variation samt nyanser i språket stämmer.  
 
Det är viktigt att arbeta med kartorna för att möta brukarens ordförråd och även bygga 
ut det. Med användning av en enkel loggbok, kan nya ord listas för att senare utgöra 
diskussionsunderlag för logoped, specialpedagog, lärare och familj. Genom att uppda-
tera bilder och kategorier kan omgivningen hela tiden ligga ett steg före brukaren och 
kommunikationsdatorn blir ett värdefullt verktyg för att stimulera den språkliga utveck-
lingen. Detta görs genom att delta och analysera hur brukaren använder datorn i var-
dagliga situationer. Dessutom är det viktigt att datorn innehåller enkla verktyg för att 
kunna uppdatera kommunikationskartorna. Det är således viktigt med ett samarbete 
mellan klinisk verksamhet och hjälpmedelsfirmor, något som Rydeman och Zachrisson 
(2001) konstaterade. 
 
5.4. Framtida forskning 

Framtida forskning bör gå vidare med ett interaktionellt synsätt för att identifiera och 
beskriva fungerande samtalspraktiker i AKK-samtal. Det är fortfarande relativt nytt att 
använda CA som metod för att titta på AKK-samtal. Författarna delar den uppfattning 
som Bloch et al. (2001) beskriver – CA kan användas för att förstå hur det går till i 
praktiken. Dock är det viktigt att notera att AKK-samtalen vad gäller turtagning och 
reparationer ser annorlunda ut. I föreliggande studie används en kommunikationsdator 
med pekskärm för att bygga upp en TKE. Då detta sätt är långsammare än när en tur 
byggs upp med hjälp av tal, är det inte alltid lika tydligt när en TKE är komplett och 
således när det är dags för turbyte. I ett AKK-samtal är reparationer en viktig resurs för 
att hantera problemkällor, som feltryckningar och feltolkningar. AKK-brukaren har i 
kommunikationsdatorn endast ett begränsat ordförråd. Ibland kan detta leda till problem 
med att ange önskat ord. Reparationen kan då initieras av samtalspartnern för att för-
tydliga ordets betydelse i samtalskontexten, vilket i sin tur kan leda till en längre se-
kvens av frågor för att bekräfta tolkningar. 
 
I föreliggande studie finns främst exempel på när ett barn som använder AKK samtalar 
med en talande vuxen. I framtiden behöver forskningen också titta på hur barn som an-
vänder datorbaserad bildkommunikation samtalar med andra barn och även med andra 
AKK-brukare. Dessutom visar denna studie på skillnader mellan hur det datorbaserade 
kommunikationshjälpmedlet används i hemmet respektive i skolan samt i olika situatio-
ner. Framtida studier bör således även fokusera på dessa områden. Vi hoppas att vi med 
denna studie har bidragit till en större förståelse för hur interaktionen med bildbaserad 
datorkommunikation går till.  
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7. Appendix 1: Informationsbrev 

 
 
Är ni intresserade av att delta i en studie om digital grafisk 
kommunikation? 
 
Det finns idag begränsat med dokumenterad kunskap om hur barn kommunicerar och 
interagerar med hjälp av digitala grafiska hjälpmedel med andra människor. Det behövs 
även mer kunskap om när och i vilka miljöer, t.ex. skola och hem, som detta används. 
Syftet med denna studie är att belysa detta. Resultaten kommer att ge ökad kunskap om 
på vilket sätt kommunikationen, med datorbaserade hjälpmedel, går till. Målet är att 
denna ökade kunskap skall medföra bättre underlag för vidare forskning. 
 
Examensarbete om hur digitala grafiska hjälpmedel används 
Under hösten 2009 kommer en studie, om hur barn använder digitala grafiska resurser i 
interaktion med andra människor, att genomföras som ett examensarbete vid Enheten 
för logopedi, Uppsala universitet. Studien är tänkt att vara en fallstudie omfattande ett 
barn. Studien utförs av två logopedstudenter, som går sista terminen på 
logopedprogrammet och har erfarenhet av grafisk kommunikation. Handledare för 
projektet är Niklas Norén, Fil. Dr. Han har en mångårig bakgrund som 
kommunikations- och samtalsforskare och har disputerat med en avhandling om 
grammatiska konstruktioner i svenskt samtalsspråk.  
 
Vad innebär deltagande? 

Deltagandet i studien innebär att vi logopedstudenter kommer att följa ert barn under en 
vardag och förhoppningsvis få möjlighet att filma barnet i olika miljöer (skola och hem) 
och i olika situationer. Vi kommer att filma under hela dagen utan att medverka på 
annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Eventuellt vill vi genomföra 
en informell intervju med en förälder, om barnets kommunikation. Denna intervju 
kommer att ske med ljudinspelning. 
 
Inspelningen kommer att ske under hösten 2009 och därefter kommer materialet att 
analyseras. Allt material kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av det. När studien redovisas i form av publikationer, seminarier 
och konferenser, kommer inga inspelade filmer att visas, utan endast nedskrivna delar 
där personlig information har tagits bort. Ett undantag är att bilder på bruket av själva 
kommunikationshjälpmedlet, kan komma att användas i publikationer och 
presentationer. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 
presentationer av studiens resultat och på kurser om grafisk kommunikation för 
exempelvis logopeder, logopedstudenter, lärare och assistenter. 
 
Deltagandet är förstås helt frivilligt. Filmningen och medverkan kan när som helst 
avbrytas, utan att skäl behöver anges. Inspelat material kan på er begäran förstöras. 
Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
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Intresseanmälan 

Är ni och ert barn intresserade av att delta i denna studie? Skriv i så fall under den 
medföljande intresseanmälan och skicka in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare 
frågor angående studien får ni gärna kontakta oss eller vår handledare. Efter det att vi 
har mottagit ert svar kommer vi att kontakta er via telefon, för att bekräfta om det blir ni 
som vi kommer att följa en dag. I så fall kommer vi att ge er en blankett för samtycke, 
som ni skall skriva under och därefter bestämmer vi dag för inspelning.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Jeanette Eklinder Eva Svensson 
Logopedstudent Logopedstudent 
073-500 02 11 070-244 66 07 
jeanette.eklinder.2952@student.uu.se eva.svensson.8302@student.uu.se  
 
 
 
Niklas Norén 
Handledare 
073-974 50 58 
niklas.noren@neuro.uu.se  
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
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8. Appendix 2: Intresseanmälan 

 
 
 

Intresseanmälan 

 
 
 
Vi är intresserade av att delta i en studie om digital grafisk 
kommunikation! 
 
Vi har tagit del av informationsbrevet, som beskriver hur studien skall genomföras, 
och är intresserade av att delta. Vi är medvetna om att detta endast är en 
intresseanmälan, vilket innebär att vi kanske inte blir aktuella för studien.   
 
Vi kan när som helst meddela er att vi ångrar oss när det gäller denna 
intresseanmälan.  
 
Vi inväntar nu att ni hör av er till oss för att meddela om det blir vi eller inte, som är 
aktuella för studien. 
 
 
 
Ort och datum: ................................................................. 
 
 
 
Målsmans namn: ................................................................................. 
 
Telefon: ............................................................................. 
 
 
 
..................................................................... 
Målsmans underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
Intresseanmälan skickas i bifogat svarskuvert 
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9. Appendix 3: Skriftligt samtycke 

 
 
 

Deltagande i studie 
 
 
 
Samtycke till deltagande i studien om digital grafisk kommunikation 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet, som beskriver hur studien 
skall genomföras, och ger härmed mitt samtycke till mitt barns medverkan i ovan 
nämnda studie.  
 
Jag är införstådd med att mitt barn och dennes samtalspartner kommer att filmas i 
hem- och skolmiljö, samt att jag själv kan komma att intervjuas. 
 
Jag är medveten om att mitt och mitt barns deltagande i studien är helt frivilligt och 
att vi när som helst kan avbryta utan att ange skäl. Jag har informerats om att ingen 
ekonomisk ersättning utgår och vet att ingen obehörig får ta del av insamlad data. Jag 
kan när som helst begära att insamlad data, i vilket jag och/eller mitt barn deltar, 
förstörs.  
 
 
 
Ort och datum: ................................................................. 
 
 
Barnets namn: ................................................................... 
 
Födelsedatum: ................................................................... 
 
 
Målsmans namn: ................................................................................. 
 
Adress: .............................................................................. 
 
Telefon: ............................................................................. 
 
 
 
..................................................................... ................................................................ 
Målsmans underskrift Barnets underskrift (om möjligt) 
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10. Appendix 4: Kommunikationskartor från exempel 8 

 
 

 
 
Bokstavskartan, när Emil på rad 38 säger ”Elvis”. Högst upp på bokstavskartan finns yttran-
deraden. 
 
 

 
 
Platskartan från vilken Emil väljer TEATER på rad 48. 
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Huvudkartan, dit Emil kommer när han har valt TEATER från platskartan. Se rad 49. Ytt-
randeraden finns även på denna kommunikationskarta. 
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11. Appendix 5: Transkriptionsnyckel 

 
Alla transkriptioner är skrivna med Courier New 10 punkter. Nedan listas de 
transkriptionstecken som har använts. 
 
(0.6) Siffran inom parentes indikerar tystnad angiven i tjugondels sekunder. 
 
(.) En punkt inom parentes indikerar en paus som är kortare än två tiondels 

sekunder. 
 
= Med detta tecken, ett i slutet av en rad och ett i början av nästa, avses 

att ingen paus finns mellan de två raderna. Det används även för att 
transkribera när en talares tur fortsätter trots överlappande tal. 

 
[ ] Hakparenteser mellan två närliggande rader markerar samtidighet. 
 
.hh En punkt före ”h” indikerar en hörbar inandning. 
 
hh Ett ”h” indikerar en hörbar utandning. 
 
(( )) En beskrivning inom dubbla parenteser innehåller författarnas egna 

beskrivningar. 
 
- Med ett bindestreck menas ett avbrott. 
 
:: Flera kolon innebär att talaren har förlängt föregående ljud. 
 
(   ) Tomma parenteser indikerar att författarna inte kan höra vad som sägs. 
 
. En punkt markerar avslutningsintonation dock inte nödvändigtvis slutet 

på en mening. 
 
, Ett kommatecken indikerar fortsättningsintonation. 
 
? Med ett frågetecken menas en stigande intonation dock inte 

nödvändigtvis en fråga. 
 
¿ Ett uppochnedvänt frågetecken indikerar en stigande intonation som är 

starkare än ett kommatecken men svagare än ett frågetecken. 
 
_: Om bokstaven/bokstäverna före ett kolon är understrukna markerar det 

en fallande intonation. 
 
: Om kolonet ensamt är understruket markerar det en stigande intonation. 
 
ord Om ett ord, eller del av ord, är understruket indikerar det betoning. 
 
VERSALER Ord skrivna med versaler visar att talet är markant högre än det 

omgivande talet. 
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↑↓ Pilarna placeras där intonationen förändras och blir antingen stigande 
eller fallande. Dessa markerar en kraftigare förändring än 
kombinationen kolon och understrykning. 

 
>  < ”Större än” och ”mindre än” kombineras för att visa att talet mellan 

dem går snabbare. 
 
< > ”Mindre än” och ”större än” kombineras för att visa att talet mellan 

dem går långsammare. 
 
° ° Gradtecknen används för att indikera tystare tal. 
 
→ ← Pilarna markerar den rad där problemkällan finns. 
 
▼ ▲ Dessa pilar markerar hur nivåbyte ner respektive upp sker inom 

trädstrukturen av kategorier på datorskärmen. 
 
SÄGS Med versaler i fetstil menas att datorn säger ordet/yttrandet högt. 
 
YTTRANDE Understrukna versaler visar vad som just då står på yttranderaden på 

datorskärmen. 
 
{HK:BOKSTÄVER} Text inom klamrar indikerar vilken kommunikationskarta och bild som 

personen pekar på. Förkortningen före kolon är kommunikationskartan 
och text efter kolon är bilden. Nedan följer en förklaring över vilka 
kommunikationskartor som avses: 

 
 AK=apparatkarta 
 BK=bokstavskarta 
 EK=emotionskarta 
 FK=familjekarta 
 HK=huvudkarta 
 KK=kroppskarta 
 MK=människokarta 
 PK=platskarta 
 SK=skolkarta 
 TK=TV-karta 
 VK=verbkarta 
 
 


