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SAMMANFATTNING 
I denna studie har vardaglig interaktion studerats utifrån ett dialogiskt perspektiv där en 

av samtalsdeltagarna är en ung man (M) med autism som använder alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK). Studiens syfte var att undersöka hur 

kommunikativa projekt (t.ex. begäran av föremål eller aktiviteter) sekventiellt är 

konstruerade samt att synliggöra de sociala mönstren som bygger upp kommunikativa 

projekt vilka möjliggör för en person med autism att delta i en kommunikativ kontext 

genom bildanvändning och andra kommunikativa resurser. Analysen grundar sig på 

videoinspelat material av två kvällar då M filmades i sin hemmiljö. Conversation 

Analysis används som samtalsanalytiskt verktyg, vilket lämpar sig väl för att synliggöra 

kvalitativa samtalsfenomen. Den generella strukturen i de kommunikativa projekten har 

setts vara organiserade i tre faser. En prefas vilken består av handlingar där 

samtalspartnern guidar M till att uttrycka (oftast) en begäran explicit. Denna fas 

möjliggör för M att öppna upp ett kommunikativt projekt. I huvudfasen samkonstrueras 

en explicit begäran av deltagarna genom att den talande parten sätter ord på M´s icke 

verbala uttryck. Avslutningsvis består postfasen av bekräftande och avslutande 

handlingar. Denna studie visar att deltagarna bygger upp de kommunikativa projekten 

genom ömsesidiga och samarbetande handlingar som, förutom det kommunikativa 

projektets funktion, i sig är värdefulla för deltagarna. 

 

Nyckelord: alternativ och kompletterande kommunikation AKK; grafisk AKK; autism; 

samkonstruktion; Conversation Analysis CA 
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Ett stort tack till Mathias och vårdare för att ni gav oss tillträde till er gemensamma 

vardag och tillät oss att filma er.  Tack till Mathias föräldrar och elevhemmet för att ni 

tog beslut om att delta i studien. 
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Till sist ett stort tack till våra familjer för att ni givit oss ert stöd under denna intensiva 

period av arbete.
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 Introduktion 

1.1. Interaktion och kommunikation 

Samtalsforskningen är ett heterogent forskningsområde och definitionerna av 

kommunikation och interaktion används inte alltid samstämmigt (Norrby, 2004). 

Interaktion kan beskrivas som när olika fenomen påverkar varandra ömsesidigt. Det kan 

ske inom en person, exempelvis när ett barns vakenhetsgrad påverkar barnets motoriska 

aktivitet i en lek samtidigt som den motoriska aktiviteten i leken även kan påverka 

barnets vakenhetsgrad (Wilder & Granlund, 2003). Det kan också ske mellan en person 

och dess omgivning och pågår då på flera olika plan både inom individen och mellan 

individer i en fysisk miljö, vilket exempelvis sker i ett samtal. Den interaktion som sker 

mellan personer i ett samtal kan involvera eller användas synonymt med 

kommunikation (Olsson, 2006). Kraat (1985) beskriver interaktion som när två eller fler 

människor kommer samman i en aktivitet. Denna aktivitet kan vara fysisk, social, 

kommunikativ eller en kombination av dessa. Allt personerna gör i interaktionen 

påverkar ömsesidigt varandra. En handling leder till en respons som leder till en annan 

handling osv.  

Kommunikation har även beskrivits som ”ett överförande av ett budskap från en 

individ till en annan” (Heister Trygg, 1998). Talaren är då en sändare av ett 

meddelande och lyssnaren är mottagaren som tolkar meddelandet.  Inom detta synsätt 

ses samtalet vara uppbyggt av talarens intentioner där talaren förmedlar sitt budskap 

med en specifik avsikt. Lyssnaren tar emot budskapet och förstår talarens avsikt genom 

sina kunskaper om språkets konventioner och svarar eventuellt därefter på denna 

intention. Denna ovan beskrivna modell kallas även för överföringsmodellen och har 

tidigare varit det dominerande synsättet på kommunikation inom språkforskningen 

(Linell, 1991). Överföringsmodellen har kritiserats för att vara för enkel och 

monologisk till sin natur och inte applicerbar för verklig kommunikation. Istället 

beskrivs ett dialogiskt perspektiv där kommunikation ses som en dynamisk process och 

där alla handlingar och beteenden gör konstant inverkan på deltagarna. Den 

kommunikativa handlingen står i centrum och är i sig själv meningsskapande medan 

talarens intentioner är sekundära (Linell, 1991; Linell, 1998).  

Handlingarna består inte enbart av tal med lingvistiskt innehåll utan även av en 

mängd andra icke-språkliga modaliteter så som gester, blickar, tystnader, 

kroppshållning, ljud mm. Alla dessa kommunikativa resurser bidrar tillsammans till 

interaktionen och gör samtalet multimodalt. Samtalets deltagare orienterar sig och 

påverkar varandra konstant allteftersom samtalet fortskrider. Handlingarna i samtalet är 

både en respons på det som tidigare sagts samtidigt som de utgör nya bidrag (Kraat, 

1985; Hutchby & Woffit, 2008).  

Föreliggande studie antar det ovan beskrivna dialogiska synsättet att se 

kommunikation som en process där deltagarna på ett dynamiskt sätt influerar varandra 

till att utveckla kommunikationen och där alla handlingar ses som resurser för den 

fortsatta kommunikationen (Light, 1988; Kraat, 1985). 

 

 

1.2.  Kommunikationsstörning vid Autism 

I samband med sjukdomar, medfödda tillstånd och trauman kan vår mänskliga förmåga 

att kommunicera drabbas. Det finns olika typer av kommunikationsstörningar där 

funktionsnedsättningen kan beröra olika modaliteter i språket, t.ex. talet (röst och 
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artikulation), språket (förståelse och uttryck) och pragmatiken (användningen) (Heister- 

Trygg, 1998).  

Autism och autismliknande tillstånd är ett samlingsbegrepp för vissa medfödda 

eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar där ett av kärnproblemen är kvalitativ 

nedsatt förmåga att kommunicera (DSM-IV-TR, ICD-10). Språkliga problem som är 

unika för personer med autism har hittats när man kvalitativt jämfört dessa med 

kommunikationen hos personer utan autism på samma funktionsnivå, exempelvis 

högfungerande barn med autism och barn med språkstörning (Frith, 1989). Alla 

specifika kommunikativa problem för personer med autism är relaterade till 

pragmatiska svårigheter, dvs. användningen av språket (se bl.a. Baron-Cohen, 1988). 

Diagnosen autism är överrepresenterad vid andra funktionsnedsättningar, t.ex. 

utvecklingsstörning, epilepsi, kromosomavvikelser, fosterskador, missbildning i 

hjärnstam m.m. (DSM-IV-TR). Detta betyder att symptomen och graden av 

funktionsnedsättning varierar kraftigt mellan olika individer och eventuella 

tilläggsdiagnoser påverkar också kommunikationsförmågan som således kan omfattas 

av brister i flera olika språkliga modaliteter (Frith, 1989). 

De centrala kommunikationsproblemen vid autism har beskrivits i bl.a. DSM-IV-

TR, ICD-10 och kan sammanfattas enligt följande:  

Personer med autism har försenad eller avsaknad av utveckling av talat språk. En orsak 

till detta kan vara en genomgripande utvecklingsförsening och en annan kan vara 

oförmåga att dra nytta av den underlättande effekt som en önskan att kommunicera 

innebär (Frith, 1989). Många saknar också fungerande strategier och praktiker för att 

kompensera för brister i talet, t.ex. att använda icke-verbal kommunikation som gester, 

peka, skaka på huvudet för att visa ja eller nej osv. Om talat språk finns kan detta vara 

stereotypt, upprepande och inte användas funktionellt. Personer med autism uppvisar 

ofta ekolali och verbal tvångsmässighet, dvs. de upprepar det andra säger och håller fast 

vid enstaka ämnen och fraser som repeteras enformigt. Även avvikande prosodi, 

hastighet och rytm förekommer hos vissa. Personer med autism beskrivs ha en 

bristfällig förmåga att inleda eller upprätthålla ömsesidig interaktion.  

Oavsett tilläggshandikapp/diagnoser och graden av autism sätts diagnosen inom ett 

kontinuum/spektrum. Spektrumbegreppet är grundat på den empiriska upptäckten av en 

gemensam och oföränderlig konstellation av tre symptom vid autism och har blivit känd 

som Wings triad, Wing & Golds epidemiologiska studier 1979 (enligt Frith, 1989). 

Enligt DSM-IV-TR uppkommer triaden av symptom inom de första tre levnadsåren och 

förutom den nedsatta förmågan till kommunikation hänvisar triaden även till en 

begränsad förmåga till social interaktion samt mönster i beteendet som begränsar 

personens intressen och aktiviteter. Bristerna i de andra två kategorierna symptom 

påverkar även den kommunikativa förmågan och beskrivs därför nedan. 

En kvalitativ nedsatt förmåga till social interaktion påverkar användandet av icke-

verbala uttryck, exempelvis ansiktsuttryck, ögonkontakt och gester, som är väsentliga i 

kommunikation. Brister finns i social och emotionell ömsesidighet och personer med 

autism har svårt att visa spontan önskan om att dela glädje, intressen och aktiviteter med 

andra. Barn med autism tar sällan initiativ till lek eller har svårt att hålla igång leken 

med jämnåriga. Ofta finns svårigheter att bedöma korrekta reaktioner i sociala 

situationer. Som ungdomar och vuxna kan de ha svårt att skapa nära vänskap och saknar 

förmåga att förstå andras känslor eller visa sina egna på ett korrekt sätt ur ett socialt 

perspektiv (DSM-IV-TR).  

Det sista symptomet i Wings triad är begränsade, repetitiva och stereotypa mönster 

i beteende, intressen och aktiviteter. Personer med autism uppvisar ibland stereotypa 

och upprepade rörelser, t.ex. att gunga fram och tillbaka, snurra runt, vifta med händer 
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och armar (DSM-IV-TR). Beteenden som kan förstärkas när personen är upphetsad, 

stressad eller orolig (Autismforum). Begränsningar av intressen och tendenser att helt 

ägna sig åt ett litet antal aktiviteter, eller användning av föremål uppvisas ofta. En annan 

beskriven svårighet är en oflexibilitetet och fixering vid specifika, oändamålsenliga 

rutiner eller ritualer (DSM-IV-TR). 

 Svårigheterna inom de tre kategorierna av symptom är livslånga men kan förändras 

och utvecklas över tid (DSM-IV-TR). Fördelar som diagnosen för med sig kan vara hög 

koncentrationsförmåga i motiverade situationer och välutvecklat detaljseende då de inte 

distraheras av det sammanhang information ingår i. Personer med autism har ett 

tänkande som inte begränsas av otydliga och underförstådda sociala normer vilket kan 

yttra sig som kreativitet och leda till nya perspektiv (Gerland, et al 2001). 

 

 

1.3. Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är de verktyg som används för 

att underlätta en individs kommunikation när det talade språket inte räcker till. AKK är 

alltså inte endast redskapet som används utan ett system av kommunikativa strategier 

(ASHA). Personer med diagnos inom autismspektrumet har ofta behov av någon form 

av insats vad gäller AKK. Insatserna varierar mellan olika individer och kan bestå av 

alltifrån träning av pragmatiska strategier hos individen till användningen av mer 

specifika hjälpmedel. Personer med autism kan ha behov av AKK både som stöd eller 

som ett alternativt sätt för att underlätta språkförståelse och för att kunna uttrycka sig. 

Då behovet även innefattar språkförståelse krävs att omgivningen aktivt använder AKK 

modaliteten (Von Tetzchner & Martinsen, 1992a). 

 

1.3.1. Allmän & specifik AKK  

Allmän AKK är de icke-verbala kommunikativa resurserna som vi alla använder oss av 

i samtal t.ex. kroppsspråk, blickriktning, gester och pekning. De flesta AKK-användare 

använder en större repertoar av allmän AKK i sin vardagliga kommunikation än talande 

personer (von Tetzchner et al, 1996). Däremot har individer med autism svårt att förstå 

och använda icke-verbal kommunikation vilket resulterar i mindre användning av dessa 

strategier. (DSM-IV-TR). Specifik AKK används för att förstå eller kunna uttrycka 

något specifikt exempelvis genom att använda bilder eller tecken. Det kan delas upp i 

två delar, en hjälpmedelsberoende och en hjälpmedelsoberoende. Tecken som AKK är 

hjälpmedelsoberoende medan grafisk AKK gör individen beroende av bilder och 

symboler för att kommunicera. (Heister Trygg, 2005). Allmän och specifik AKK bildar 

tillsammans en uppsättning med multimodala uttryckssätt.  

  
1.3.2. Multimodalt AKK 

 Light, Collier och Parnes (1985c) har undersökt multimodala uttrycksätt hos åtta icke-

talande barn och har kartlagt att 81,8% av kommunikationen uttrycktes genom allmän 

AKK medan 18,2% uttrycktes genom kommunikationsredskapet. Vilket 

kommunikationsätt barnet valde var förknippat med diskursen och den kommunikativa 

funktionen av samtalsturen. Kommunikationsredskapet användes för att förtydliga och 

begära information medan gester och vokalisering användes för bekräftande eller 

nekande. Liknande mönster har visats i en studie av Sigafoos och Drasgow (2001) som 

menar att en enskild AKK modalitet inte kan tillgodose en persons alla kommunikativa 

behov. Olika miljöer och samtalspartners har olika förutsättningar att hantera 
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kommunikation med AKK. Författarna betonar istället värdet av insatser på multimodal 

nivå.  

 
1.3.3. Dialogiskt perspektiv på kommunikativa metoder och resurser 

I denna studie studeras vardaglig interaktion där en av samtalsdeltagarna, som här kallas 

Mathias, är en 19-årig man med autism utan talat språk. Hans AKK består bl.a. av 

gester, kroppsspråk, blickriktning vokaliseringar, bildanvändning och några tecken. De 

multimodala uttrycksätt som Mathias använder sig för att kommunicera består således 

både av specifik och allmän AKK. PECS är den metod som Mathias använder främst 

för att grafiskt begära föremål eller aktiviteter. Hans samtalspartners talar och har 

tillgång till samtliga icke verbala resurser som Mathias använder. Samtalsdeltagarnas 

handlingar kommer i denna studie inte att analyseras som verktyg för att kunna uttrycka 

intentioner, känslor och önskningar som ligger till grund för den kommunikativa 

handlingen. Istället betraktas de olika multimodala uttrycksätt som kommunikativa 

metoder och resurser som deltagaren aktivt använder sig av för att lösa kommunikativa 

uppgifter och problem på ett för andra deltagare tillgängligt och igenkännbart sätt. 

Studiens antagna dialogiska perspektiv motiverar till att analysera alla uttryck och 

handlingar som sker i interaktionen som kommunikativa bidrag och responser då dessa 

påverkar deltagarna samt den kommunikativa kursen. 

  

 

1.4. PECS (Picture Exchange Communication System) 

Picture Exchange Communication System (PECS) är en pedagogisk metod för att lära 

personer med autism att uttrycka sig kommunikativt och då framförallt initiera till 

samtalande, d.v.s. spontant begära och kommentera. Syftet är att individen ska finna en 

kommunikationspartner att vända sig till, därtill ska en bild utan begreppsförvirring av 

intentionen av budskapet överlämnas (Bondy & Frost, 2002). Bildens budskap är inte 

viktigt till en början utan det är den kommunikativa handlingen som är central (Bondy 

& Frost, 2002).  

Personer som lär sig att använda PECS, introduceras först hur man kommunicerar 

genom att begära något denne vill ha (Bondy & Frost, 2002). Att begära är en 

grundläggande kommunikativ funktion och innebär att indikera någon form av behov 

(Hogan, 2000). Individen tränas att vända sig till en kommunikationspartner och lämna 

över en bild av något som en begäran. I utbyte får personen det efterfrågade vilket 

förstärker motivationen till kommunikation. Därefter lär sig individen att kommunicera 

specifika budskap genom att differentiera mellan olika bilder som räcks över till 

kommunikationspartnern. Personen tillägnar sig först att kommunicera med en bild åt 

gången och senare kombinera bilder. Till sist introduceras en ny kommunikativ 

funktion, att kommentera. Kommentarens funktion är social i sin natur och innebär att 

dela erfarenheter t.ex. konkret peka ut något i omvärlden eller dela med sig av sina 

upplevelser. Inom PECS-metoden poängteras spontan kommunikation. Målet är att 

personen ska lära sig att fånga partnerns uppmärksamhet och försäkra sig om att 

kommunikationen når fram, och att samtalspartnern reagerar på dess initiativ (Bondy & 

Frost, 2002). 

Metoden underlättar för personer med autism att kommunicera då den undviker 

svårigheter som barn med autism har. Barnet behöver inte lära sig att imitera, sitta still 

på en stol, matcha bilder eller att ta ögonkontakt innan metoden kan börja användas 

(Bondy & Frost, 2002). 
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1.5.  Syfte 

Studiens övergripande syfte är att utifrån ett multimodalt perspektiv undersöka hur 

kommunikativa projekt byggs upp sekventiellt i ett AKK samtal där en av deltagarna 

har autism. Syftet är även att synliggöra de sociala mönstren som bygger upp projekt 

med funktionen att begära vilka möjliggör för en person med autism att delta i en 

kommunikativ kontext genom bildanvändning och andra kommunikativa resurser. 

Specifika frågor som den här studien avser besvara är:  

 Hur konstrueras kommunikativa projekt av begärande handlingar sekventiellt av 

deltagarna?  

 Hur nås en gemensamt accepterad förståelse av begärandehandlingarnas 

innebörd?    

 Vilka kommunikativa resurser används för att begära och hur är de sekventiellt 

fördelade?  
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2. Deltagare, material och analysmetod 

Denna studie är en empiriskt baserad kvalitativ fallstudie där vi samlat in ett 

huvudmaterial bestående av videoinspelningar, foton och vissa anteckningar. Genom att 

arbeta empiriskt har en mer preciserad frågeställning samt analysen fått anpassa sig till 

det inspelade videomaterialet. CA valdes som analysmetod för att synliggöra kvalitativa 

fenomen i interaktionen mellan AKK-användaren och hans omgivning. 

 

 

2.1. Deltagare 

2.1.1. Val av deltagare. 

 För att hitta en deltagare kontaktades logopeder på olika habiliteringar och rektorer på 

skolor där barn och ungdomar med bildbaserad AKK har sin skolgång. Skriftlig 

information och kriterier för deltagaren om studien mailades till dessa. (Se bilaga 2). 

Vid intresse skickades skriftlig information om studien även till föräldrar (se bilaga 3). 

På detta sätt förmedlades en kontakt till tre personer varav alla var föräldrar till 

ungdomar med diagnosen autism. Detta var inte ett kriterium för att få delta i studien, 

men då personer med autism ofta använder bildbaserad AKK ansågs dessa ungdomar 

som intressanta. Därefter besöktes boende och skola för två av dessa ungdomar för att 

se hur bildkommunikationen användes. Information lämnades per telefon av elevhem, 

förälder och lärare om hur bildanvändningen fungerade för den tredje ungdomen. 

Deltagaren valdes därefter ut efter specifika kriterier (se bilaga 2), dessutom lades stor 

vikt vid att det grafiska kommunikationsredskapet fanns tillgänglig och aktivt användes 

av omgivningen.  

2.1.2. Deltagaren och hans omgivning.  

Mathias är 19 år gammal och har diagnosen autism. Han har inget talat språk och 

behöver AKK som ett alternativt sätt för kunna uttrycka sig och för att underlätta för 

språkförståelsen. I sin kommunikation använder han sig främst av bilder samt allmän 

AKK. Metoden med vilken Mathias har lärt sig att kommunicera med bilderna är PECS. 

Bilderna består av fotografier och PCS-bilder vilka han själv har organiserat i en pärm 

och som han alltid har med sig i en axelremsväska. På pärmen finns en remsa av 

kardborreband med frasen jag vill ha vilken han sedan kompletterar med en eller flera 

bilder ur pärmen. Remsan överräckes sedan till en kommunikationspartner, främst för 

att begära föremål eller aktiviteter.   

Då Mathias kommunikativa behov även innefattar den språkliga förståelsen av 

andras uttryck är omgivningens bildanvändande av betydelse. På elevhemmet där 

Mathias bor arbetar man med tydliggörande pedagogik efter principer som Svenska 

Autismförbundet utvecklat från ett holistiskt program för personer med autism och 

deras anhöriga som kallas TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication handicapped Children), (för vidare information se www.teacch.com). 

Enligt information från elevhemmets hemsida bygger pedagogiken på teoretiska 

kunskaper om hur personer med autism uppfattar världen och bearbetar information på 

ett annorlunda sätt än andra. Målsättningen med pedagogiken är att personalen ska 

förstå konsekvenserna av de kognitiva svårigheter som personer med autism har och att 

använda dessa kunskaper för att göra individuella anpassningar av miljön och på det 

sättet göra den mer begriplig (information från elevhemmet).  
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På elevhemmet har anpassningar i miljön gjorts i enlighet med teorin i TEACCH för att 

underlätta Mathias förståelse av sin fysiska närmiljö. Exempelvis sker vissa aktiviteter 

på bestämda platser i huset. Mathias arbetar endast i det egna arbetsrummet och han har 

en bestämd plats vid matbordet där han alltid sitter då han äter något. Grafiskt stöd 

används också för att underlätta dagsplaneringen och utförandet av aktiviteter. Mathias 

har ett bildschema som är individuellt anpassat till hans förmåga att förstå samt hans 

intressen. Det finns även grafiska instruktioner över hur olika aktiviteter ska utföras, 

exempelvis kvällsrutiner, matlagning, bakning m.m.  

Mathias har bott på elevhemmet sedan ett år tillbaka. Där finns plats för fyra 

ungdomar, men vid tillfället för filmningen bodde endast två ungdomar där. Vid 

filmningstillfällena arbetade två vårdare som ansvarade för varsin ungdom. Då vi 

filmade under två kvällar interagerade Mathias med fyra olika vårdare som alla hade 

arbetat med Mathias under lång tid. 

 

2.2. Material 

2.2.1. Val av tid och plats för filmning. 

 En diskussion med Mathias skola och elevhemmet fördes angående val av plats och 

tidpunkt för filmningen. Då Mathias använder bilder i sin kommunikation mer frekvent 

på elevhemmet ansågs det vara en lämpligare plats att filma på. Två vardagskvällar 

valdes för filmning i samråd med föreståndaren, den ena kvällen ansågs vara mer 

strukturerad medan den andra var friare till sin karaktär. Interaktion som filmades var de 

aktiviteter som vanligtvis förekommer i Mathias vardag, såsom mellanmål, middag, 

dukning, städning, bakning, eget arbete, restaurangbesök och tv-tittande.  

Vid filmningstillfällena användes två kameror, varav den ena med 

vidvinkelobjektiv på stativ som oftast användes för att filma interaktionssituationen. 

Den andra kameran var handburen och filmade det bildbaserade hjälpmedlet samt 

närbilder av interaktionen. Denna fungerade även som mikrofon. 

2.2.2. Material. 

Filmkamerornas filer synkroniserades och redigerades ihop till en film där både 

interaktionssituationen och det bildbaserade hjälpmedlet visades synkront i samma bild. 

Denna film samt vissa anteckningar utgjorde det råmaterial som låg till grund för 

analysen av interaktionen. Hela filmen granskades av författarna vid flertal tillfällen. 

Därefter valdes aktiviteter ut där det bildbaserade hjälpmedlet och andra specifika AKK 

modaliteter användes för närmre analys.  

 
2.2.3. Etiska överväganden 

Alla (deltagarens samt omgivningens) personuppgifter behandlas konfidentiellt och 

förvaras inlåsta på institutionen för logopedi. Filmerna som utgör råmaterialet samt det 

bearbetade materialet/transkriptionerna är inte märkta med personuppgifter och förvaras 

separat inlåsta hos huvudansvarig forskare. Deltagaren och samtalspartnerna i studien 

har givits andra namn i texten. I presentationer av studien kommer endast bilder av 

kommunikationshjälpmedlet, avidentifierade teckningar samt transkriberat material att 

användas. Inget videomaterial kommer att användas utan skriftligt samtycke av berörda 

parter. 

Information om studien (skriftlig och muntlig) gavs till vårdnadshavarna samt till 

personal på boendet så att de kunde ta beslut om Mathias deltagande. Information gavs 

även om att materialet kan komma att ingå i en större studie om interaktion med olika 
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grafiska kommunikationshjälpmedel, som samtals- och kommunikationsforskare Niklas 

Norén vid enheten för logopedi vid Uppsala universitet utför. Därefter inhämtades 

skriftligt samtycke (bilaga 4) av Mathias vårdnadshavare. Genom boendet fick den 

andra pojkens vårdnadshavare skriftlig information om studien och fick även lämna 

skriftligt samtycke (bilaga 5) innan filmningen utfördes. Integritetstrång har undvikits 

genom att inte filma situationer som kan anses kränkande. En öppen dialog med 

personalen har förts gällande val av situationer som filmats. Filmad personal på boendet 

har dessutom blivit erbjudna att titta på de filmklipp som valts ut för analys. 

 

2.2.4. Transkription 

För att synliggöra den icke-verbala kommunikationen valdes en partiturmodell för 

transkription, vilket innebär att två rader används för två olika modaliteter, en för att 

beskriva icke-verbal kommunikation och en för verbal kommunikation (Milles, 2007). 

Transkriptionen i sig har fungerat som ett urval av vad som kan anses intressant, då en 

alltför detaljerad transkription försvårar analysarbetet och läsligheten (Forsblom-

Nyberg, 1995).  Conversation Analysis (CA) användes för att undersöka AKK-

samtalets interaktionella uppbyggnad. Transkriptionsnyckel bifogas i bilaga1. 

 

 

2.3.  Analysmetod 

2.3.1. Conversation Analysis 

I denna studie har Conversation Analysis (CA) använts som metod för att undersöka 

AKK-samtalets interaktionella uppbyggnad. I en litteraturgenomgång om AKK-

forskning hävdar Higgenbotham et al (2007b) att AKK-studier är i början av ett 

interaktionellt paradigm. I detta paradigm har flera forskare börjat använda CA för att 

upptäcka hur interaktionen i AKK samtal byggs upp.  

Conversation Analysis är ett sätt att systematiskt analysera mänsklig interaktion i 

samtal. (Hutchby & Woffit, 2008). CA är starkt påverkad av etnometodologin som är en 

gren inom sociologin. Inom etnometodologin studeras hur deltagare i en viss kultur 

interagerar och resonerar sig fram till betydelse med hjälp av sunt förnuft (Norrby, 

2004). Grundarna till CA liknade ibland den mänskliga interaktionen vid ett maskineri 

(Sacks 1995, v.2: 169 genom Sidnell, 2009) där alla bidrag i interaktionen ses dels som 

kontextberoende och dels som kontextförnyande. Då vi bidrar med något i samtalet så 

gör vi det i relation till det som sagts (och gjorts) precis innan, samtidigt som bidraget 

förändrar kontexten för kommande bidrag.  

Ett fundamentalt antagande inom CA är att all mänsklig interaktion är systematiskt 

organiserad. Därför är man är intresserade av att identifiera mönster och kartlägga 

samtalsstrukturella fenomen t.ex. hur deltagarna turas om att prata, var och när pauser 

görs, hur deltagarna reder ut missförstånd osv. Studiet av samtal görs på transkriberade 

inspelningar av verklig och naturligt förekommande interaktion (Hutchby & Woffit, 

2008).  I analysen är alla detaljer i interaktionen av potentiellt värde, varför ingenting 

får avfärdas som slumpartat och ointressant (Sacks, 1984) Den som analyserar antar ett 

deltagarperspektiv vilket betyder att hon/han varken har mer eller mindre information 

än deltagarna själva för att tolka interaktionen. Huvuduppgiften blir då att bryta ned 

samtalet i mindre enheter och se vilka av dessa som deltagarna förlitar sig på för att 

förstå varandra (Atkinson & Heritage, 1984) Inga hypoteser ställs heller upp i förväg 

och detta gör att analysen blir förutsättningslös till sin karaktär (Hutchby & Woffit, 

2008).   
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2.3.2. Turtagning  

Ett huvuddrag i mänsklig interaktion är att vi turas om när vi samtalar. Det faktum att vi 

samtalar i turer skapar olika fenomen i konversationerna (Sidnell, 2009). Sacks, 

Jefferson och Schegloff (1974) studerade hur turtagning systematiskt är organiserad och 

menade att alla andra fenomen som kan ses i interaktionen bygger på detta 

turtagningssystem. En allmän syn på turtagning är att det är en social konstruktion och 

att den karaktäriseras av kulturella konventioner beträffande hur vi uppför oss och är 

artiga (Sidnell, 2009). 

För att analysera samtal enligt CA krävs det att man bryter ned samtalet i mindre 

enheter. Turerna i samtalet definieras som den sammanhängande period under vilken en 

person har ordet (Norrby, 2004). Turen markeras som avslutad med hjälp av 

grammatiska, prosodiska och pragmatiska parametrar (Sidnell, 2009). Vi som 

kompetenta språkbrukare har en förmåga att förutse och påverka var en pågående tur 

avslutas vilket möjliggör att deltagarna i ett samtal känner av när det är dags för ett 

talarbyte.  

En stor del av våra samtal innehåller sekvenser av samtalsturer som är organiserade 

i par, eller minimala handlingssekvenser. Dessa par kallas inom CA för närhetspar 

(adjacency pairs). Paren består av två kommunikativa handlingar, där den första delen i 

paret följs av en relevant och förväntad andra del. (Sidnell, 2009). Ett exempel på ett 

närhetspar är fråga-svar. Frågan skapar ett utrymme i en efterkommande tur där ett svar 

är en relevant och förväntad handling. Den uppenbara frånvaron som en utebliven 

andradel motiverar att dessa handlingar inte ses som två separata enheter utan just som 

ett par (Sidnell, 2009). Förutom fråga-svar är andra vanliga närhetspar t.ex. anrop-

lystring, hälsning-hälsning, erbjudande accepterande. (Norrby, 2004). 

 
2.3.3. Gemensam förståelse 

Som deltagare i ett samtal ser vi till den nästkommande turen (responsen) för att avgöra 

om vi blivit förstådda eller inte. På samma sätt kan deltagare genom responsen visa att 

denne har förstått föregående tur (Sidnell, 2009). Förståelse för en samtalstur innebär att 

personen förstått att turen är avslutad, insikt i betydelsen av innehållet, samt vilken 

responshandling som är en relevant handling i nästa position. Genom att respondera på 

olika sätt kan en samtalsdeltagare signalera att han eller hon vet vad som försiggår i 

interaktionen (Norrby, 2004). I ett närhetspar blir detta synligt om en talare responderar 

med en inadekvat andradel. Responderande kommunikativa handlingar som följer i en 

sekvens möjliggör och bidrar således för deltagarna att skapa och upprätthålla en 

gemensam förståelse. Inom CA är gemensamt accepterad förståelse, även kallad 

intersubjektivitet, ett centralt begrepp. CA beskriver gemensam förståelse i ett samtal 

som deltagarnas gemensamma mål med konversationen och fenomenet förklaras 

vanligen med att deltagarna delar och utgår från gemensam kunskap om sin omvärld 

och gemensamma metoder för att göra den begriplig i den lokala samtalskontexten. 

Denna gemensamma förståelse måste hela tiden upprätthållas och accepteras tur för tur 

genom interaktionellt arbete. Detaljerna i de turer som förekommer i en minimal 

handlingssekvens visar huruvida gemensam förståelse har uppnåtts mellan deltagarna 

(Sidnell, 2009). 

 

2.3.4. Metoddiskussion 

Studiens syfte är att utifrån ett dialogiskt perspektiv undersöka och synliggöra de 

sociala mönstren i de sekvenser som bygger upp en begäran. Då forskning avser att 
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identifiera nya fenomen lämpar sig fallstudier väl (Merriam, 1994). Genom att arbeta 

empiriskt har en mer preciserad frågeställning fått anpassa sig efter insamlade data. 

För att fånga naturligt förekommande interaktion filmade författarna vardagliga 

aktiviteter i AKK-användarens hemmiljö. Då deltagarna under interaktionen blivit 

observerade kan detta i sig ha haft en påverkan på hur deltagarna kommunicerade under 

inspelningstillfällena. Risken för Observers paradox, dvs. att själva observationen 

påverkar deltagarnas beteenden är ett faktum, men kan ha minskat i och med att filmen 

spelades in under två längre sekvenser och deltagarna därmed vande sig vid författarnas 

närvaro.  

CA valdes som analysmetod för att synliggöra de kvalitativa fenomen som 

uppdagades i interaktionen mellan AKK-användaren och hans omgivning. Istället för att 

detaljstudera och beskriva Mathias uppenbara kommunikationssvårigheter kunde 

författarna genom CA som analysverktyg istället identifiera de resurser Mathias äger.  

I en kvalitativ studie finns risk för att forskarnas subjektiva tolkningar av data 

framställer verkligheten skevt (Merriam, 1994). Studiens validitet kan däremot öka i 

och med att samtalsutdrag finns transkriberade i analysen vilket möjliggör för läsaren 

att själv skapa sig en egen uppfattning om denna verklighet. Hur väl transkriptionerna 

samstämmer med det filmade materialet har setts över i och med att båda författarna 

transkriberat de samtalsutdrag som förekommer i resultatet. Därmed uppdagades fler 

detaljer som efterhand lades till i transkriptionerna.  
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3. Tidigare forskning om autism, samtal och AKK 

  

3.1. Turtagning och autism 

Den genomgripande kommunikationsstörningen vid autism påverkar som tidigare 

beskrivits olika aspekter vad gäller språkanvändningen. Uta Frith (1989) skriver att 

tidiga studier där undersökningen bygger på analyser av tvåvägskommunikation har 

visat att grundläggande konversationsprinciper som ex turtagning i samtal är 

problematiska för personer med autism. I boken Autism (Alin Åkerman & Liljeroth, 

1998) berättar en person med autism om sina egna svårigheter att förstå rytmiken i 

givandet och tagandet i samtal. Följden blir att hon avbryter andra och inte vet var 

pauser ska komma.  

 

 

3.2. Turtagning vid bildbaserat AKK  

Valet av AKK-redskap påverkar turtagningsorganisationen (Higginbotham et al. 

2007a). Turerna i ett bildbaserat AKK samtal tar alltid längre tid än ett samtal med 

talande deltagare (Tetzchner & Martinsen, 1992b). Flera studier har påvisat en 

asymmetrisk organisation av turtagning i AKK-samtal (Light et al., 1985a; Clarke & 

Kirton, 2003). Enligt Tetzchner och Martinsson (1992b) är den förlängda tidsåtgången 

den främsta orsaken till att AKK-samtal är asymmetriska. I en studie av Light et al. 

(1985a) om interaktion mellan förälder och barn framkom det att den förälder som 

förlängde turbytesplatsen gav möjlighet för AKK-användaren att ta turen vilket 

resulterade i en mer symmetrisk organisation av turtagningssystemet.  

 

 

3.3. Initiativ genom AKK 

En aspekt gällande den asymmetri som finns i AKK samtal är att samtalspartnern ofta är 

den som tar initiativ till samtal. Light et al (1985b) påvisade i en studie om 

interaktionsmönster i AKK-samtal att mödrar till barn som använder AKK står för 85 % 

av initiativen till att börja kommunicera. Initiativ av en icke talande person kan t.ex. ske 

genom vokalisering, blickriktning och kroppshållning. Dessa allmänna sätt att initiera 

kan vara svåra att uppmärksamma och i AKK-samtal är det därför vanligt att 

samtalspartnern har svårt att identifiera AKK-användarens initiativ (Tetzchner & 

Martinsson, 1996). Kent-Walsh och McNaughton (2005) studerade samtalspartnernas 

kommunikativa strategier och det framkom ett mönster för lyckad AKK i interaktion. 

Den samtalspartner som gav utökade TRP-pauser med ögonkontakt och som kände igen 

och lystrade till AKK-användarens tidiga kommunikativa anrop gav AKK-användaren 

möjligheten att initiera samtalsturen. 

 

  

3.4. Initiativ vid autism  

Inom autismspektrumstörningar är ett centralt problem svårigheter att spontant kunna 

initiera till samtalande, vilket gäller både talande och icke-talande barn. 
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Interventionsforskning har delvis varit inriktad på att lära barn med att autism att initiera 

genom att ställa frågor (Tayler & Harris, 1995).  Barn med autism behöver spontant 

kunna initiera samtalande för att kunna delta som socialt behöriga i interaktion med 

andra (Koegel, 2002). 

AKK-system för barn med autism kan bl.a. innehålla tecken som AKK, PECS och 

kommunikationsböcker (Bondy & Frost, 1998). Dessa barn kan initialt tillgodogöra sig 

AKK-system men har problem med att generalisera användningen av systemet (Stiebel, 

1999). De behöver ofta samtalspartnerns promptning
1
 för att konstant använda AKK-

systemet (Koegel, 2002) 

I en studie av Charlop-Christie et al (2002) undersöktes effekten inom tre områden 

av intervention med PECS, barnets utveckling av talat språk, kommunikativt/socialt 

beteende och beteendestörningar. Inom området kommunikativt/socialt beteende var 

initiering och begäran de kommunikativa beteende som ökade mest tillsammans med 

gemensam uppmärksamhet efter intervention med PECS-träning. 

 

 

3.5. Ett dialogiskt perspektiv på AKK-interaktion 

Då alla samtal är interaktionella och sociala till sin natur samkonstrueras de av 

deltagarnas olika bidrag. Det innebär att inga enskilda bidrag är helt en enstaka 

deltagares produkt eller erfarenhet, utan de är dialogiska till sin natur. 

Samtalsdeltagarna bygger tillsammans upp förståelse och mening med och i samtalet 

genom att ömsesidigt respondera på varandras bidrag inom ramen för sammanhållna 

och mer eller mindre lokala kommunikativa projekt. (Linell 1998) Ett kommunikativt 

projekt kan vara det gemensamma byggande av en samtalstur, eller det gemensamma 

byggandet av en social handling, t.ex. en begäran, via två eller flera turer. Å andra sidan 

är bidragen till projekten mestadels asymmetriskt organiserade (Linell, 1998), något 

som blir ännu mer tydligt i AKK-samtal. En viktig resurs i samtalets dialogiska 

uppbyggnad är reparationer, dvs. olika sätt att modifiera samtalet när missförstånd eller 

andra problem uppstår. Reparationer kan bestå av turtillägg, omformuleringar eller 

repetitioner av det nyss sagda. 

En central aspekt i AKK-samtalet är att den talande deltagaren integreras i 

skapandet av AKK-deltagarens samtalstur (Fishman et al. 1985). Enligt Goodwin 

(1995) är det närhetspar och den sekventiella organisationen av samtalet som gör det 

möjligt för en person med begränsad kommunikativ förmåga att delta i samtalet. För att 

nå en gemensam förståelse sker samkonstruktionen oftast inom en aktivitet, då en 

individ med begränsad kommunikation har svårare att introducera ett nytt ämne bortom 

här och nu. Då den talande parten producerar AKK-partnerns bidrag på ett syntaktiskt 

välformat sätt kan det vara ett sätt att hjälpa, visa sympati, indikera förståelse eller visa 

att han/hon är överens med den andre, vilket styrker solidariteten mellan deltagarna. Att 

uttrycka en annan persons syntaktiska bidrag är en utmärkt resurs för att initiera och 

upprätthålla varierande kommunikativa projekt (Goodwin, 1995).  

 

                                                

1 Promptning är att påminna/ge en ledtråd till någon för att hjälpa denne.  
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4.  Analys av kommunikativa projekt i interaktion  

 

Denna analys har fokuserat på de tillfällen i den inspelade interaktionen då Mathias (M) 

använder sina bilder och andra specifika kommunikativa resurser för att delta i 

kommunikativa projekt. Dessa tillfällen har visat sig främst bestå av 

begärandehandlingar t.ex. begäran av föremål eller aktiviteter. Interaktionen har 

studerats utifrån ett dialogiskt perspektiv där alla kommunikativa bidrag bygger på den 

tidigare interaktionen och ses därför, förutom som nya bidrag, även som responser på 

tidigare handlingar. I data framgår att de kommunikativa projekten byggs upp av 

ömsesidiga handlingar snarare än genom enskilda individers bidrag eftersom 

handlingarna konstruerats av deltagarna genom samarbete. Fokus har därför lagts på att 

demonstrera hur deltagarna tillsammans bygger upp turerna i sekvenser och hur dessa 

sekvenser är relaterade till varandra. De kommunikativa projekten har setts vara 

organiserade i tre faser, en prefas, huvudfas samt en postfas. Beskrivning av dessa faser 

och hur de systematiskt är uppbyggda kommer att illustreras genom transkriberade 

samtalsutdrag och tecknade bildsekvenser. Inledningsvis presenteras de mönster som 

visats i prefasen vilken möjliggör för M att öppna upp ett kommunikativt projekt. 

Därefter berörs projektets huvudfas där en begäran explicit konstrueras av deltagarna. 

Avslutningsvis presenteras postfasen som består av bekräftande och avslutande 

handlingar.  

 

 

4.1. Prefasen: Presekvensen som praktik för att initiera kommunikativa projekt  

Analysen visar att deltagarnas kommunikativa projekt inleds med en prefas som är 

uppbyggd av handlingar vilka guidar M till att explicit uttrycka en begäran. Strukturen i 

prefasen består av presekvenser vilka möjliggör för M att initiera en begärandehandling 

med samtalspartnerns hjälp. Begäran inleds alltså normalt med hjälp av presekvenser, 

men ett fåtal undantag finns i materialet och dessa kommer att diskuteras senare. 

En presekvens har inom CA beskrivits som ett närhetspar som uppträder före ett 

annat närhetspar, dvs. en sekvens av handlingar som föregår vad som komma skall 

(Norrby, 2004). Ett generellt exempel på detta är närhetsparet fråga-svar: 

Är Mamma hemma? →  ja.  

som följs av det andra närhetsparet:  

kan jag få tala med henne? → ja, vänta lite 

Beroende på svaret i den första frågan skapas en strukturell position i samtalet där 

ytterligare ett närhetspar med den ”egentliga” frågan blir relevant. Ibland, som i 

exemplet ovan, går det att förutse det andra närhetsparet och denna del kan därför ibland  

utebli: 

är mamma hemma? → ja, vänta lite. 

Presekvensen blir då en indirekt fråga och får samma funktion som den första delen i 

det andra närhetsparet (Norrby, 2004). 

I M´s fall inleds ofta presekvenserna av handlingar där han gör sin samtalspartner 

uppmärksam på att han vill något och där samtalspartnern systematiskt möter och 

responderar på dessa handlingar. En presekvens av den typen som har för uppgift att 

försäkra sig om att ens samtalspartner är uppmärksam och beredd på fortsatt 
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kommunikation kan kallas för anrop respektive lystring (Norrby, 2004). I samtalen 

förekommer fler på varandra följande anrop- och lystringssekvenser innan M når en 

explicit begärandehandling genom bildanvändning.  

Anropens modalitet varierar men består alltid av en eller fler allmänna 

kommunikativa resurser. De resurser M använder kan delas in i fyra huvudkategorier: 

blicken, (blickkontakt, blickväxling mellan föremål och samtalspartner, blick på något 

föremål), kroppsliga resurser (gester, gunga på stolen, hoppa upp och ner, slå med 

fingret), kroppskontakt (ta tag i samtalspartnerns hand, föra samtalspartnern mot något), 

samt vokalisering. Blickkontakt är den modalitet M ofta använder i sitt första anrop. Det 

är också den modalitet som samtalspartnern har svårt att uppmärksamma och lystra till 

vilket leder till att den ibland inte ger någon respons. Anropets modalitet plockas 

systematiskt upp lystringens modalitet, dvs. anrop genom kroppskontakt ger lystring 

genom kroppskontakt, blick ger blickkontakt, men lystring med andra eller en 

kombination av flera modaliteter förekommer. Se nedanstående bildsekvens (1) samt 

exempel 1. 

 

1. 2. 3. 4. 5.  

Bildsekvens 1. Anrop-lystring 

Bild 1 visar hur M med sin blick neråtvänd sitter vid köksbordet och äter mellanmål 

med en personal (P1). På bild 2 söker M blickkontakt med P1 som lystrar genom att 

möta hans blick. Därefter tittar M ned igen (bild 3). Kort därpå görs det andra anropet 

(bild 4), nu genom blick- och kroppskontakt: M tittar och tar tag i P1 och hon 

responderar (bild 5) genom att titta och klappa hans hand. 

Följande samtalsutdrag (1) visar hur responsens modalitet reflekterar initiativets 

modalitet.  

 

Exempel 1.  
(Klipp #9, 00.07.30) M och P3 sitter och äter mellanmål. M har blicken neråtvänd och 

tuggar. 

 
1.   M:  @  skjuter in stolen, tittar upp på P3  

2.          (18,0)            

3.  P3:  @  tittar på M                                       

4.   M:  @  torkar näsan med handen och tittar ned 

5.          tittar upp, skjuter in stolen  

6.          tittar ner i skålen och tar tag i skeden  

7.          (8,0)  

8.          [tittar upp, tar tag i P3´s överarm                 

9.       -  [.hh 

10. P3:  -  º vadº?                                             

11.      @  klappar M på armen                                   

12.  M:  @  tittar ner     

 

M´s anrop med blickkontakt på rad 1 responderas på rad 2 med blickkontakt. På rad 8 

uppgraderar M initiativet med ett kroppsligt anrop vilket P3 lystrar till med 

kroppskontakt tillsammans med en verbal fråga. I exemplet synliggörs hur anropets 

modalitet systematiskt plockas upp i lystringens modalitet. 
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De modaliteter som samtalspartnern använder i sin lystring är alltså delvis anpassade 

efter M´s anrop, som i föregående exempel, men utformas ibland även som en hjälp för 

M att nå initiativet. Genom att använda verbala frågor och uppmaningar som vad?, vad 

vill du?, visa vad du vill! guidar samtalspartnern M till att nå en mer explicit 

begärandehandling.  

Nedan ges två exempel (2 och 3) där det första visar hur samtalspartnern styr in den 

kommunikativa kursen mot M´s kommande begärandehandling medan det andra 

exemplifierar hur M skapar flera anrop och där samtalspartnern väljer en annan 

kommunikativ kurs. Det andra exemplet visar en förkortad version av transkriptionen 

(se den hela samtalsutdraget bilaga 6) med fokus på sekvenser av anrop och lystring. 

 

Exempel 2.  
(Klipp #19 00.31.35) M, två personaler och en pojke från boendet är på en pizzeria för 

att äta middag. Alla har ätit upp och M har druckit ur Colan i sitt glas. M och den andra 

pojken sitter mittemot varandra närmast fönstret med varsin personal (P3 och P4) vid 

sin sida. P3 sitter på M´s högra sida och tittar på honom. PECS-pärmen ligger på 

bänken på hans vänstra sida.  

 
1.   M:  @  torkar sig om näsan med handen, 

2.          harklar sig, vänder huvudet åt höger  

3.          och tittar på P3  

4.          (5,0) 

5.  P3:  -  vad 

6.   M:  @  tittar ner  

7.          (2,0) 

8.  P3:  @  ta upp boken

9.   M:  @  tittar upp på P3 

10.         (7,0)  

11. P3:  @  nickar  

12.  M:  @  tittar långsamt ner ((ringsignal i bakgrunden)) 

13.         tittar upp, vokaliserar 

14. P3:  -  vad Mathias?  

15.      @  tittar mot pärmen 

16.  M:  @  vänder sig mot vänster sida och tar fram pärmen 

 

I exemplet synliggörs det långa interaktionella arbete som föregår bildanvändningen, 

där P3 försöker styra in M på för att han ska uttrycka något specifikt med sina bilder. På 

rad 3 syns M´s första anrop genom blickkontakt, när P3 responderar med frågan vad? 

skapas ett utrymme för M att begära. På rad 8 styr P3 in M till den kommande begäran 

genom en uppmaning att ta upp boken. Det är dock först på rad 14-15 då P3 kombinerar 

två modaliteter, blick mot pärmen samt en verbal fråga, som M tar upp pärmen för att 

påbörja sin begäran. M gör alltså tre anrop varav de första två med blickkontakt och det 

sista med vokalisering och blickkontakt innan han når en grafiskt baserad begäran. 

I följande sekvens (3) inleder M på rad 9 med en tydlig gest. Gesten kan analyseras 

som en potentiell begäran vilken P1 inte responderar på. Därefter följer fyra anrop varav 

de två första inte ger respons. Det ena av dessa anrop består av två resurser, vokalisering 

och kroppsligtuttryck (rad 18-19) och det andra blickkontakt (rad 30). 

 

Exempel 3.   

(Klipp #6 00.07.10) M sitter vid middagsbordet bredvid P1, P2 och den andra pojken på 

boendet Nick (N). M påbörjar en begäran om att få mat genom att använda en gest. 

Under middagen förväntas M att använda bilder i sin kommunikation. 
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9.   M:  @  [räcker tallriken mot P1                            07:10   

10.  N:  -  kan jag få be om mat 

11.      @  [räcker tallriken mot P1 

12. P1:  -  [du kan få be om mat 

13.      @  [tar emot tallriken från N  

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

18.  M:  -  [ääh(vokaliserar) 

19.      @  [slår med pekfingret i luften                        07:28                                     

20. P1:  -  (xx) kan jag få salladen N 

21.      @  räcker tallriken till N 

…...... 

25.  M:  @  böjer huvudet, tittar på sin hand 

…....... 

30.  M:  @  tittar upp mot P2, skrattar, tittar ner 

…......... 

34. P1:  -  vilken himla go mat 

35.      @  tittar på Mathias 

…...... 

41.  M:  -  aaah (vokaliserar)                                   08:26 

42.      @  gungar fram och tillbaka på stolen                              

43. P1:  @  tar tag i M´s arm 

44.      -  chilla 

45.  M:  @  tittar ner på sin hand 

…............. 

51. P1:  -  va 

52.      @  tittar på M 

53.  M:  @  tar i P1:s hand                                      09:07             

54. P1:  -  hej 

55.  M:  -  hehehe 

56.      @  tar fram PECS-pärmen, sätter fast en bild,           09:33  

               

På rad 41-42 sker det tredje anropet där M använder två resurser samtidigt. Han 

vokaliserar och gungar med kroppen, vilket P1 lystrar till genom att ta tag i M 

(kroppskontakt), och ge honom en verbal uppmaning som inte är utformad för att leda 

M vidare till en begärandehandling. I det fjärde anropet graderar M upp sitt anrop och 

tar tag i P1´s hand. Här producerar P1 en verbal respons hej, vilket innebär att M´s 

anrop konstrueras som en kroppslig hälsning, som han därefter bekräftar genom skratt. 

M vänder sig sedan mot PECS-pärmen för att påbörja en mer explicit grafisk begäran. 

Då hans samtalspartner inte guidar M med responser som är inriktade på att föra honom 

vidare till initiativ tar det lång tid från den första implicita begäran där interaktionellt 

upptag inte skedde till nästkommande begärandehandling. 

I data förekommer även korta prefaser bestående av endast en presekvensens innan 

den explicita begärandehandlingen konstrueras. Dessa typer syns vanligen då M ska 

påbörja eller begära en ny aktivitet. Som verktyg för detta används ett bildschema. Det 

sitter på en white-board tavla i hans rum och består av 7 kolumner med kardborreband i 

vertikal riktning. Kolumnerna är markerade i olika färger, en för varje veckodag. På 

kardborrebanden fäster personalen PCS-bilder och fotografier över de aktiviteter som 

kommer att ske under dagen samt över aktiviteter han kan välja mellan. När en aktivitet 

är slut förväntas M gå till schemat för att starta upp en ny aktivitet. Detta sker 

exempelvis efter måltid, när han arbetat klart vid arbetsbänken eller kommit hem efter 

skola, promenad eller biltur. M gör då personalen uppmärksam på att han vill starta upp 

en ny aktivitet genom att lämna en pågående aktivitet eller fysiskt ta med sig personalen 

till schemat. Nedan i sekvens (5) visas ett exempel på en kort prefas och den tydlighet i 

anropet som föregår en begäran vid schemat. Här tar anropet form av en kroppslig 

uppmaning: 
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Exempel 5.  
(Klipp #4 00.00.50) M kommer in i sitt rum där P1 står och väntar. Han tar blickkontakt 

med P1 och går och ställer sig framför henne.  
  
1.  P1:  @  tittar på Mathias 

2.   M:  @  tar tag i P1 armar, lägger sin arm bakom P1´s rygg,                                 

3.          leder henne mot schemat 

4.  P1:  @  tittar mot schemat                                         

   

I det här anropet leder M in P1 till schemat genom att ta tag i hennes armar och hon 

lystrar genom att låta sig ledas. Här synliggörs ett anrop som är tydligt för 

samtalspartnern att respondera på. Genom att fysiskt ta tag i och föra P1 mot schemat 

skapar anropet en fysisk respons från P1 där hon följer med. Presekvenser som föregår 

begäran av ny aktivitet är korta och tydliga och kan tolkas som att deltagarna har stöd 

av kontexten i dessa situationer.  

I detta avsnitt har vi demonstrerat hur prefasen byggs upp genom samarbetande 

handlingar över tid. Genom att samtalspartnern reflekterar M´s modalitet skapas en 

gemensam kontext där icke verbala bidrag får ta plats och därigenom minskas 

asymmetrin mellan den talande och den icke talande deltagaren. Prefasen möjliggör för 

samtalspartnern att guida M vidare till en explicit begärandehandling. 

 

 

4.2. Huvudfasen: Begärandehandlingens gemensamma konstruktion   

Den explicita begärandehandling föregås, som beskrivits i föregående avsnitt, av en 

prefas men det förekommer även i några enstaka begärandehandlingar utan presekvens. 

Generellt för materialet är att samtalspartnern uppmärksammar och lystrar till M´s 

anrop. Dessa anrop kan med hjälp av samtalspartnern leda fram till en explicit, grafisk 

begäran, vilket analyserades sekventiellt och presenterades i föregående avsnitt. Den 

explicita begärandehandlingen utgör den sekvens av det kommunikativa projektet som 

här kallas för huvudfasen. Hur M´s explicita grafiska begäran byggs upp i huvudfasen 

ska presenteras i följande avsnitt. 

 

4.2.1. Samkonstruktion av begärandehandling med PECS 

Alla deltagarnas bidrag leder till att samtalet i en vid bemärkelse samkonstrueras. För 

att närmare kunna beskriva hur M´s grafiska begärandehandling utförs av deltagarna 

måste vi introducera hur samkonstruktion inom turen genomförs av deltagarna. I det 

talande samtalet har samkonstruktion inom turen undersökts i svenska samtal av Gustav 

Bockgård (2004). Dessa typer av samkonstruktioner uppstår när en talare avslutar någon 

annans påbörjade konstruktion. Det andra yttrandet ska projiceras av den första till form 

och innehåll och ska innehålla någon form av fortsättning på det första yttrandet 

(Bockgård 2000). I talade samtal undersöks hur syntaktiskt, prosodiskt, semantiskt och 

pragmatiska avgränsade enheter produceras gemensamt av flera talare. I våra data finns 

en talande deltagare och en icke-talande vilket gör att samkonstruktionen ser annorlunda 

ut jämfört med det talade samtalet.  

Konstruktionen av M´s begäran sker i de flesta fall genom att den talande 

deltagaren involveras i skapandet av M´s samtalstur. Sekvensen där 

begärandehandlingen gemensamt konstrueras av deltagarna består av olika modaliteter. 
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M´s del i samkonstruktionen består av icke verbala modaliteter, främst bilder, medan 

hans samtalspartners del är verbal. Vår definition av samkonstruktion inom turen 

involverar dels att personalen relevant tolkar M´s uttryck och dels att de verbaliserar 

tolkningen, dvs. att de sätter ord på hans icke verbala uttryck. M´s uttryck tillsammans 

med samtalspartners yttranden bildar en enhet. I materialet finns två typer av 

samkonstruktion, varav den ena konstrueras synkront mellan deltagarna där den verbala 

delens form är jag vill ha X. Denna typ kallas hädanefter för synkron samkonstruktion. 

Den andra typen av samkonstruktion konstrueras genom att M visar sina bilder och 

därefter sätter personalen ord på dessa. Den verbala delens form här ses ofta ha en 

närmre koppling till responsen och kallas hädanefter för icke-synkron samkonstruktion. 

Då en begärandehandling konstrueras gemensamt kan inte deltagarnas bidrag betraktas 

och analyseras som individuella delar i huvudfasen.  

Samkonstruktion förekommer inom begärandehandlingar av olika typer av 

modaliteter och kommer att presenteras nedan. Konstruktionen av en 

begärandehandling med bilder ur PECS-pärmen påbörjas med att M själv letar fram 

bilder ur sin pärm och tar ur dessa. På pärmens framsida sitter en remsa av svart 

kardborreband med en inledande PCS bild med betydelsen jag vill ha, vilket ger honom 

en metod att begära. Därefter kompletterar M med bilder och fotografier som han fäster 

på remsan och visar denna för personalen. M visar då upp en färdig fras med formen 

begäran. Efter att M visat upp remsan går det till på två olika sätt i materialet. Endera 

tolkas bildfrasen som en avslutad egen tur eller så sker en samkonstruktion av turen. 

Turen kan samkonstrueras icke-synkront (se exempel 9) eller samkonstrueras synkront 

som i följande samtalsutdrag (6). 

  

Exempel 6.  

(Klipp #1. 00.11.10) M och P1 sitter vid bordet och äter mellanmål. M har precis räckt 

över sin PECS-remsa med bilder till P1. 

 
1.   M:  @  tittar och pekar på bilden [JAG VILL HA  

2.  P1:  @  tittar på remsan 

3.       -                             [jag vill ha  

4.          (2,0) 

5.   M:  @  håller kvar fingret och blicken på JAG VILL HA 

6.  P1:  @  tar tag i remsan och lutar sig fram  

7.       -  ja vill ha  

8.          (2,0) 

9.   M:  @  pekar på [YOGHURT, pekar på [FLINGOR  

10. P1:  -           [yogert    och     [flingor 

11.      @  släpper remsan, reser sig och går mot köket 

12.  M:  @  sätter tillbaka bilderna i pärmen  

13.      -  Kom da så ska ja hjälpa dej med de Mathias 

 

M pekar på bild efter bild samtidigt som samtalspartnern synkront sätter ord på 

bilderna. När M på rad 5 håller kvar fingret på bilden JAG VILL HA tar P1 tag i remsan 

och repeterar än en gång detta vilket leder till att M går vidare genom att peka på 

YOGHURT och FLINGOR samtidigt som P1 synkront med pekningen tolkar bilderna 

verbalt. M´s begäran konstrueras gemensamt av deltagarna genom att P1 repeterar med 

ord de bilder som M pekat på. I och med att deltagarna tillsammans skapar turen ses 

denna vara en produkt av samarbete och kan inte tolkas som en enskild deltagares 
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yttrande. Samkonstruktionen ses även hjälpa deltagarna att nå en gemensam förståelse
2
 

för begärandehandlingen. Konstruktionens verbala del innehåller i sig är en respons för 

att begärandehandlingen är utförd. P1 visar således en förståelse för M´s yttrande inom 

turen. Då M responderar genom att plocka undan bilderna markerar han att P1´s del i 

konstruktionen var relevant och dessa handlingar avslutar den grafiska begäran.  När P1 

går mot köket visar hon genom sin kroppsliga handling att hon responderar på M´s 

begäran.   

4.2.2. Samkonstruktion av begäran med tecken 

Vid några tillfällen tecknade M för att begära hjälp med något praktiskt i en aktivitet. 

Även dessa kommunikativa projekt inleddes via en prefas samt konstruerades 

gemensamt icke-synkront av deltagarna. 

  

Exempel 7.  

(Klipp #1 00.20.55) P1 och M sitter och fikar. M har just hämtat en satsumas och 

kommit tillbaka till bordet.   

 
1.  M:  @ sätter sig på stolen, lägger frukten på bordet, blicken   

2.        riktad nedåt  

2. P1:  -  ville du också↑ ha en satsumas?  

3.      @ tittar på M 

4.  M:  @  tittar upp, blicken riktad mot kameran,[försöker skala  

5. P1:  -                                         [titta i kameran                                                                                                     

6.  M:  @ tittar ner på frukten, lägger den på bordet framför P1    

7. P1:  -  vad? 

8.  M:  @  vokaliserar och tecknar HJÄLP, tittar upp  

9. P1:  -  ville du ha [hjälp? 

10. M:  @              [tecknar HJÄLP 

11. P1: @  lägger i från sig den egna frukten, börjar skala M´s  

12.        frukt  

 

På rad 6 lägger M satsumasfrukten framför P1 efter att ha försökt skala den själv. M´s 

handling kunde ha uppfattas som en indirekt begäran om hjälp mot bakgrund av att hans 

försök att skala frukten inte lyckades. Istället styr P1 in den kommunikativa kursen mot 

att begärandehandling ska formuleras mer explicit då hon frågar vad? (rad 7). Begäran 

om hjälp kommer direkt därpå då M tecknar HJÄLP samtidigt som han tar ögonkontakt 

och vokaliserar. På rad 9 och 10 repeteras M´s tecknande samt formuleras med ord och 

på detta sätt samkonstrueras hans tur av båda samtalsdeltagare. Genom att både 

verbalisera och samtidigt använda M´s icke verbala modalitet, i detta fall tecken, skapas 

en kommunikativ kontext där deltagarna delar resurser. Responsen kommer på rad 11 

då P1 börjar skala frukten. 

 

 

                                                

2 CA beskriver gemensam förståelse i ett samtal som deltagarnas gemensamma mål med konversationen och 
fenomenet förklaras vanligen med att deltagarna delar och utgår från gemensam kunskap om sin omvärld och 
gemensamma metoder för att göra den begriplig i den lokala samtalskontexten. Det betyder i praktiken att vi som 
deltagare i ett samtal ser till den nästkommande turen (responsen) för .    
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1.  2.  3,  

               Bildsekvens 2. Tecken. 

Ovan visar ett exempel då kommunikationen mellan deltagarna är effektiv gällande 

tidsaspekten. Att kunna teckna hjälp är funktionellt och användbart i vissa situationer 

för M med tanke på att det går snabbt för honom att utföra handlingen samt att det ger 

en snabb respons. Genom att P1 efterfrågar en mer explicit begärandehandling har hon 

utvidgat deras kommunikativa projekt med fler resurser och modaliteter inom en 

utbyggd sekvens.     

 
4.2.3. Begäran utan samkonstruktion   

Vid ett fåtal tillfällen samkonstrueras inte M´s tur då han begär något genom att 

använda bilderna ur PECS-pärmen. Nedanstående exempel 8 visar ett sådant tillfälle.  

 

Exempel 8.  

(Klipp #12 00.02.10) M och P3 sitter och tittar på tv. M lämnar aktiviteten och går in på 

sitt rum. P3 kommer efter och ställer sig vid dörrkarmen, M vokaliserar och P3 frågar 

vad han vill och ber honom att visa detta med bilder ur pärmen. De sitter nu på sängen 

och M bläddrar PECS pärmen som han har i sitt knä. 

. 
 
1.  M:   @  tar ut bilden BILEN  

2.          fäster bilden på remsan, blicken riktad nedåt mot remsan  

3.          håller fram remsan framför P3 

4. P3:   @  tittar på remsan    

5.       -  men när ska vi göra det då Mathias  

6.           (2.5) 

7.  M:   @  blicken riktad nedåt, sätter tillbaka bilden 

8. P3:   @  tittar på pärmen 

9.       -  det ska vi göra lite senare 

10. M:   -  umhu 

 

Då M håller fram remsan med frasen Jag vill ha bilen tittar P3 på den och responderar 

direkt med en fråga på rad 5 vilken visar att hon tolkat och förstått M´s begäran. M´s 

begäran här ses inte som samkonstruerad då P3´s yttrande inte är en faktisk formulering 

av M´s uttryck utan som en respons. P3´s fråga utformas som en tvekan till M´s begäran 

genom att hon inleder med men. Sedan fortsätter P3 att ta nästa tur och svarar själv med 

det ska vi göra senare vilket också kan ses som ett svar på M´s begäran. Utan 

samkonstruktion av den explicita begäran saknar M en bekräftelse på att begäran nått 

fram. (se avsnitt 4.3.2 och 4.3.3 där problematiken kring en utebliven samkonstruktion 

och samkonstruktionens koppling till responsen diskuteras.)   

 
4.2.4. Begärandehandling utan prefas 

Vid ett fåtal tillfällen i data inleder M begärandehandlingar direkt med PECS utan 

föregående presekvens. Exempel 6 (ovan) är ett sådant tillfälle. Dessa tillfällen är 

bundna till specifika kontexter och gemensamt för sekvenserna är att de sker i samband 

med måltid. Pärmen har nyligen använts under samma aktivitet och ligger synligt 
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framme på bordet bredvid M. Dessutom finns en personal med uppmärksamheten riktad 

mot M. Vid dessa tillfällen samkonstruerades begärandehandlingen synkront vilket 

ledde till en praktisk handling och verbal respons. Nedanstående exempel (9) är ett 

unikt tillfälle då M oväntat inleder en begärandehandling utan presekvens. 

Samtalsdeltagarna är i exempel 8 oförberedda på M´s begäran.       

 

Exempel 9.  

(Klipp #15 00.13.50) M avslutar en aktivitet där han sitter och ritar på sitt rum. Han tar 

med sig väskan med pärmen och går till vardagsrummet där personalen och den andra 

pojken på boendet sitter och tittar på TV. Han sätter sig i soffan och tar fram pärmen. 

 
1.   M:  @  tar ut bilden LAGA MAT ur pärmen, fäster den på remsan  

2.          räcker över remsan till P3 

3.  P3:  @  tar tag i remsan, tittar på den  

4.       -  du vill laga ma::t    

5.   M:  @  tittar upp på P3, nickar 

6.  P3:  -  hur tokig e du?  

7.   M:  @  tittar ner, sätter tillbaka bilden i pärmen  

8.  P3:  -  [va? 

9.   M:  @  [tittar upp på P3 

10. P4:  -  de e fredag ida 

11. P3:  -  de:: freda ida å vi ska äta pizza på restaurang  

12.  M   @  tittar ner,  nickar, tittar upp på P3, nickar   

13. P3:  @  nickar 

14. P4:  @  [tittar på M 

15. P4:  -  [laga ju mat igår [Mathias 

16.  M:  @                    [reser sig upp        

17. P3:  -  epp 

18. P3:  @  sträcker sig efter M´s arm, tecknar[ SITT 

19.      -                                     [sätt dig 

20.  M:  -  eeö:::::::::::::::: (vokaliserar)  

21.      @  slänger sig ner i soffan, tittar på P3 

22. P3:  -  ºbraº  (1,0) nej (.) de går inte (.) inte laga mat 

23.  M:  @  reser sig, lämnar rummet 

 

M söker upp P3 för att säga något. När P3 tillsammans med M samkonstruerar hans 

begäran sker det icke-synkront genom att P3 skapar ett påstående du vill laga mat (rad 

4) som gör relevant en bekräftelse på att P3 har förstått M rätt. M´s påföljande nickning 

bekräftar samkonstruktionen. Så långt visar deltagarna att de nått en gemensam 

förståelse. P3 för denna sekvens vidare genom att hålla kvar M och undan för undan 

förse honom med information om dagsplaneringen för att få honom att själv inse att det 

inte går att laga mat.  M responderar med nickningar och reser sig sedan upp (rad 16). 

P3 kallar tillbaka honom och avslår hans begäran på rad 22. M responderar med att resa 

sig igen och lämna rummet mot kökets riktning. Den prefererade responsen på att 

begära är att acceptera och då en begäran avslås är denna respons disprefererad. 

Disprefererade responser är strukturellt komplexa, (Sidnell, 2009), vilket synliggörs i 

exemplet då ett avslående kräver ett stort interaktionellt arbete innan det explicita 

avslåendet är nått.   

När M nekas till aktiviteten lämnar han det interaktiva projektet och går själv till 

köket. P3 följer efter och den kommunikativa processen förs vidare i köket. I 

sekvenserna som följer efter samtalsutdraget tar M först en chokladbit därefter går han 

till kylskåpet och tar fram ett paket filmjölk. Först då förstår P3 att M inte vill laga mat 

utan att han istället är hungrig. Hela förhandlingssekvensen från att M tar upp pärmen 
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till att han får ta något att äta tar 6 minuter.  M har alltså möjligheter att inleda 

kommunikativa projekt även vid de tillfällen då detta inte förväntas. Exemplet visar att 

oväntad kommunikation från M kräver ett stort interaktionellt arbete mellan deltagarna 

för att nå gemensam förståelse trots det specifika uttryckssättet.  

Då PECS-remsan är utformad som en begäran JAG VILL HA och M´s 

bildvokabulär endast består av substantiv och verb är en annan aspekt av ovanstående 

sekvens att bilderna verkar begränsa M´s möjligheter att uttrycka känslor i form av 

adjektiv. M väljer här ett verb LAGA MAT för att säga att han är hungrig och skapar på 

så sätt ett missförstånd. Han reparerar missförståndet genom sina handlingar, inte minst 

att lämna samtalet och gå in i köket. Detta åskådliggör för P3 vad M menar, och 

därigenom nås gemensam förståelse.  

 
4.2.5. Modalitetens betydelse för det kommunikativa projektet 

Generellt i data leder personalen M till bildanvändande i aktiviteter där han skulle 

kunna uttrycka sig endast genom allmän AKK. Bilderna används som uttryckssätt ofta 

då personalen redan vet vad M vill uttrycka. T.ex. förväntas M att använda sig av 

bilderna i PECS-pärmen för att begära det han vill ha som konkret finns i hans närhet 

under måltidsituationer. Den specifika modaliteten kan därigenom anses ha en central 

betydelse för deltagarna att driva det kommunikativa projektet. 

Pekningar används som kommunikativ resurs i materialet på ett flertal tillfällen. 

Det är däremot inte alltid som pekningen accepteras som en kommunikativ handling då 

möjligheten till att uttrycka sig med ett specifikt AKK finns. Tillfällen då pekning 

accepteras är då M vill uttrycka något som han inte har möjlighet att göra med ett 

specifikt AKK. Nedan följer exempel 10 där M´s modalitet accepteras och exempel 11 

där en pekning förekommer under måltid.  

 

Exempel 10.  
(Klipp #15 00.03.37) M sitter vid sitt skrivbord och ritar. P3 kommer in och ställer sig 

bredvid honom på hans högra sida. 
 

1.   M:  @  tittar åt höger 

2.  P2:  -  gåre bra 

3.       @  tittar på M        

4.          (2.5) 

5.   M:  @  tittar ner 

6.  P2:  -  gåre bra 

7.       @  tar tag om M:s axel, rör hans rygg, 

8.   M:  @  nickar 

9.  P3:  -  mhm ska tända så du ser här 

10. P3:  @  tänder lampan vid skrivbordet 

11.  M:  @  tittar ner, nickar, tittar upp mot P3, nickar, [nickar 

12. P3:  -                                                 [˚vad˚ 

13.  M:  @  tittar ner, börjar rita 

14. P3:  -  oj vahårt du gör haru ritat en gubbe 

15.  M:  @  pekar ut mot dörren, nickar 

16. P3:  -  tjusigt 

17  P3:  @  vänder sig om och går ut genom dörren 

 

I transkriberingen syns hur M´s nickningar på rad 11 får P3 att respondera med vad, 

vilket tyder på att hon förstår att M vill säga något. När han sedan på rad 15 pekar ut 

mot dörren och nickar, avslutar P3 samtalet med en kommentar och går sedan ut genom 

dörren. I den här sekvensen framkommer att pekning accepteras som modalitet för att 

begära i den här kontexten. 
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Nästa exempel (11) är också hämtat från en måltidssituation. M demonstrerar och 

vokaliserar för att visa vad det är han vill och meningen med begärandehandlingen är i 

denna kontext är mycket tydlig. Personalen styr ändå vidare den kommunikativa 

handlingen till en mer specifik AKK-baserad modalitet.  

 

Exempel 11.  
(Klipp #6 00.19.20) Det är middag och M har nyligen begärt mat med bilder ur PECS-

pärmen. P1 lägger upp mat åt M. Pärmen ligger på bordet vid hans vänstra sida.  

 
1.  P1:  -  [ºsåº 

2.       @  [ räcker tallriken till M 

3.   M:  @  tar emot tallriken, [tittar på den  

4.  P1:  -                      [varsågod       

5.   M:  @  ställer ner tallriken på bordet  

6.          pekar mot kryddan som står vid P1 

7.  P1:  @  tittar snabbt mot vad M pekar på 

8.          tittar rakt fram  

9.   M:  @  tar ner handen, vänder sig mot Pecspärmen,  

10.         plockar ut en bild, fäster den på remsan  

11.         visar remsan för P1 

12. P1:  @  böjer sig fram tittar och tar tag i på remsan           

13.  M:  @  pekar på [JAG VILL HA, pekar på [KRYDDA 

14. P1:  -           [ja vill ha            [krydda 

15.  M:  @  stoppar tillbaka bilden i pärmen 

16. P1:  @  [sträcker sig efter kryddan 

17.      -  [de ska du få 

 

Pekningen sker på rad 6 och på rad 7 kastar P1 en snabb blick på vad det är som M vill 

ha. Responsen uteblir och M vänder sig genast och provar samma begäran fast med 

modaliteten bild istället. Här ses inte pekningen som del i en presekvens utan som en 

egen begäran eftersom detta är en tydlig kommunikativ handling. P1 såg vad M pekade 

på men valde att inte respondera på denna begäran. I och med att P1 fördröjer en 

omedelbar respons, guidar hon M mot en mer föredragen modalitet för att begära. 

Denna respons konstruerar M´s föregående begärandehandling som en disprefererad 

handling, Den snabba responsen som bildanvändningen gav tyder här på att M i andra 

turen valde den prefererade modaliteten.  

I följande samtalsutdrag (12) efterfrågar P3 explicit efter en mer specifik modalitet.  

 

Exempel 12.  
(Klipp #19 00.18.00) På restaurangen har M just fått in sin pizza. 

I detta utdrag ses först en presekvens med ett anrop från M på rad 2. Sedan följer en 

lystring från P3 på rad 3. En mer explicit begäran från M kommer på rad 5 då han med 

blickkontakt, vokalisering och gester att han har svårt att skära. P4 samkonstruerar 

därefter hans tur icke-synkront på rad 7 och P3 erbjuder sedan sin hjälp på rad 8. P3 ber 

M att uttrycka sig mer specifikt genom att använda tecknet för HJÄLP innan hon 

hjälper honom att skära pizzan i bitar.   

 

 
1.   M:  @  tittar ner mot pizzan,[skär på kanten av den 

2.       -                        [mmm:::::::::::(vokaliserar)  

3.  P3:  -  [vad 

4.       @  [tittar på M 

5.   M:  @  [tittar på P3, forsätter att skära, tittar ner 

6.       -  [mmm::: (vokaliserar)                
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7.  P4:  -  de va ju jättesvårt å skära 

8.  P3:  -  ºska ja hjälpa dig Mathiasº? 

9.   M:  @  tittar upp, håller fram besticken mot P3  

10. P3:  @  tar emot besticken av M 

11.      -  du kan ju teckna HJÄLP (.) få se? 

12.  M:  @  Tecknar HJÄLP 

13. P1:  -  [precis 

14.      @  [börjar skära pizzan 

 

Gemensamt för exemplen är att M börjar med att uttrycka något med en allmän 

modalitet, även om samtalspartnern förstår innebörden fortsätter de att guida honom till 

en mer specifik modalitet. Mycket av kommunikationen kretsar således kring den 

specifika modaliteten.  

 

4.2.6. PECS pärmens betydelse för det kommunikativa projektet 

I data förekommer begärandehandlingar som inte tas upp interaktionellt. I tidigare 

exempel har vi diskuterat modalitetens betydelse för direkt interaktionellt upptag och 

visat hur samtalspartnern istället guidar till en specifik modalitet. Nedanstående 

exempel 13 och 14 demonstrerar betydelsen av den inramande kontexten för var 

begärandehandlingen kan utföras för att tolkas som en begäran.  

 

Exempel 13. 

(Klipp #4 00.00.47) M avslutar en aktivitet vid arbetsbänken. När han kommer in i sitt 

rum står P1 där och väntar. Han har väskan med pärmen i ena handen. 
  

1.   M:  @  kommer in i rummet, tittar och [går mot P1             

2.  P1:  -                                 [Tjena↑ duktiga grabben 
3.          vi förföljer nästan dig idag  

4           (1,0)  

5.  P1:  -  va de är nästan så att vi förföljer dig idag. 

6.       @  tittar på Mathias 

7.   M:  @  tar tag i P1 armar,                             

8.          lägger sin arm bakom P1´s rygg leder henne mot schemat. 

9.  P1:  @  tittar mot schemat  

10.  M:  @  drar loss översta bilden från dagens kolumn     

11.         ger bilden till P1  

12. P1:  -  välja↑                                           
13.  M:  @  tittar, pekar på nästa bild BILEN i kolumnen 

14. P1:  @  tittar på 4-valstavlan bredvid schemat 

15.      -  har du sett (.) då hade vi tomt här  

16.         då fick du (0,4) välja ur din pärm  

17.        (1,0) 

18. P1:  -  Mathias,[ du fick välja ur din pärm 

19.  M:  @          [ tar bort fingret och blicken från schemat 

20. P1:  @  tittar ned på väskan.  

21.  M:  @  tittar ner på väskan, tar upp pärmen 

22. P1:  @  [håller upp bilden VÄLJA mot M 

23.      -  [välja (.) får du berätta vad du vill göra 

24.      -  kör↑ de idag som en liten test  
25.  M:  @  tittar på P1   

26. P1:  -  precis(.) [välj↑  

27.         (1,5)  

28. P1:  -  va vill Mathias göra 

29.      @  pekar på pärmen 

30.      -  (xxxxx) 

31.  M:  @  håller pärmen med båda händerna, öppnar den, rätar till  
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32.         remsan på framsidan  

33. P1:  -  Mathias vill välja::,   
34.  M:  @  tittar och bläddrar i pärmen, 

35.         tar ut en bild och fäster den på kardborreremsan  

36.         Räcker över remsan till P1  

37. P1:  -  ja vill ha bilen  

38.         (2,5) 

39. P1:  -  då tycker ja vi åker på en liten sväng     

 

Samtalsutdraget börjar med en presekvens. Då M kommer in rummet går han direkt 

fram till P1 och leder henne fram till schemat. Begärandehandlingen sker på rad 10 då 

M drar loss bilden VÄLJA. När M lämnat över bilden samkonstrueras hans tur på rad 

12 genom att P1 formulerar bilden. Direkt därefter vänder M sig till schemat och pekar 

på bilden BILEN. P1 uppmärksammar inte M´s pekning som en begäran eftersom hon 

inte responderar på uttrycket. Vanligen väljer M från en 4-valstavla som hänger under 

schemat och det är den P1 försöker göra M uppmärksam på genom att på rad 15 säga att 

det inte finns några bilder uppsatta på den. M som redan gjort sitt val utan att P1 

uppmärksammat detta uppmanas att välja ur sin pärm. Detta görs och med fler 

modaliteter, tal, blickriktning och bildstöd. En gemensamt accepterad förståelse uppnås 

på rad 39 då M, efter att ha valt en gång till genom att PECS:a JAG VILL HA BILEN, 

får respons på detta. Exemplet påvisar att formen på handlingen är av betydelse för om 

den ska uppmärksammas och accepteras. Förväntan på hur handlingarna ska utformas 

påverkar responsen om det tolkas som ett val/begäran eller inte. Att välja ur PECS-

pärmen ger alltid respons medan pekningar på bilder vid schemat inte alltid gör det.  

Det finns ett flertal tillfällen utöver exemplet ovan där pekning på bild på schemat 

inte tolkas som ett val i en position då det förväntas av M att han ska välja ur pärmen. 

Istället samkonstrueras M´s bidrag som en sidokommentar (dvs. inte en respons på den 

aktuella aktiviteten schema) och analyseras därmed som en inskottssekvens vilken gör 

en ny respons relevant av personalen. Se exempel 14 nedan. 
 

Exempel 14. 

(Klipp #1 00.24.45) M och P1 står framför schemat.  
 
8.   M:  @  drar loss översta bilden VÄLJA på dagens kolumn 

9.          ger den till P1 

10. P1:  -  välja↑ (.) då tänkte jag fråga dig Mathias (.) 

11.         vad vill du göra nu?  

12.  M:  @  pekar på ÅKA HEM i lördagens kolumn  

13. P1:  -  på lö:rdag ska du åka hem ja (.)   

14.         va vill Mathias göra nu? 

 

P1 ställer en fråga på rad 10 efter det att hon tolkat och därmed samkonstruerat M´s 

bildval. Frågor är handlingar som normalt gör det relevant för den andre att respondera 

med ett svar i nästa position. Därför skulle M´s handling på rad 12 kunnat tolkas som ett 

svar. Men, i och med P1´s respons på rad 13 och hennes repetition av frågan på rad 14 

visar hon att hon tolkat M´s responshandling som en kommentar istället för ett svar. 

Detta visar hur samtalsdeltagarna i sekvensen tillsammans bygger upp samtalet och hur 

P1:s tolkning av M´s respons konstruerar deras gemensamma samtalskontext.   

I exemplen ovan påvisas att den omgivande kontexten är av betydelse för att 

samtalspartnern ska tolka M´s uttryck som en begäran. Då samtalspartnern är fokuserad 

på att valet ska ske på 4-valstavlan eller ur PECS-pärmen nås inte en gemensam 

förståelse för M´s begäran (genom pekning direkt på schemat). Det är alltså den 
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inramade kontexten som möjliggör för samtalspartnern att uppmärksamma och förstå 

begärandehandlingen. 

 

 

4.3. Postfasen: Det kommunikativa projektets avslutande handlingar 

I de föregående avsnitten har analysen visat hur M´s begärandehandlingar byggs upp 

sekventiellt av ömsesidiga handlingar. M´s begäran kan därmed inte ses som en 

individuell begäran utan en handling som skapas i interaktion mellan deltagarna. Det är 

M som vill något, men handlingen att begära byggs gemensamt upp på ett för 

deltagarna fungerande sätt. Följande avsnitt kommer att beröra hur deltagarna hanterar 

den avslutande sekvensen av det kommunikativa projektet och även demonstrera 

samkonstruktionens nära koppling till responsen i postfasen.   

 
4.3.1. Att avsluta en samkonstruerad begäran 

I och med samkonstruktionen skapas en begäran då M´s yttrande verbaliseras. Därefter 

följer ett tydligt avslut då samtalspartnern släpper taget om remsan och M plockar 

tillbaka bilderna till pärmen. Den verbala del i samkonstruktionen som samtalspartnern 

ger M leder till att M plockar in bilderna i pärmen vilket kan analyseras som att 

deltagarna är överens att begärandehandlingen är konstruerad. Därtill skapar 

samtalspartnern en verbal respons som kan leda vidare till en praktisk handling vilken 

verkställer M´s begäran eller en kommunikativ förhandling som leder till att hans 

begäran nekas. Exempel 15 demonstrerar hur begärandehandlingen är skapad genom 

synkron samkonstruktion där deltagarna visar att begäran är avslutad genom att 

samtalspartnern släpper taget om remsan samtidigt som M plockar tillbaka 

bilden/bilderna i PECS-pärmen.  

 

Exempel 15. 

(Klipp #6 00.09.33) M, P1, P2 och N äter middag. 
 
56.  M:  @  tar fram pecspärmen, sätter fast bilden MAT,  

57.         räcker remsan till P1,                                    

58. P1:  @  [tar tag i remsan 

59.  M:  @  [håller i remsan och pekar på [JAG VILL HA, pekar på MAT 

60  P1:  -                                [jag vill ha↑ (.)    mat 

61.      @  [släpper taget om remsan 

62.  M:  @  [lägger tillbaka bilden i pärmen, lämnar tallrik till P1 

63. P1:  @  räcker fram höger hand mot M:s tallrik, tar tallriken 

64.      -  [Spaghetti? 

65.      @  [visar innehållet i kastrullen 

66.  M:  @  nickar 

67. P1:  @  lägger mat på tallriken ,[ger den till M   

68.      -                           [varsågod 

 

På rad 61, efter att M´s begäran om mat synkront samkonstruerats, släpper P1 taget om 

remsan samtidigt som M plockar in bilderna i pärmen. På detta vis markerar de 

tillsammans att begärandesekvensen är avslutad. M räcker därefter över sin tallrik till P3 

som responderar på gesten genom att ta emot tallriken. P1 ställer frågan, spaghetti?, 

samtidigt som hon visar innehållet i kastrullen och M bekräftar P1:s fråga med en 

nickning. Den avslutande sekvensen i begäran leder vidare till en handlingsrespons där 

M får mat upplagt på tallriken samt med en verbal respons, varsågod. 

I exempel 16 visas hur deltagarna blir avbrutna av andra deltagare under den 

avslutande handlingen. P1 och M har möjlighet att direkt avsluta begärandehandlingen 
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med en verkställande respons och därefter ge sig in i andra kommunikativa projekt med 

de övriga vid bordet. Istället påkallar P1 M´s uppmärksamhet och driver således de 

avslutande handlingarna vidare som ett gemensamt kommunikativt projekt. 

 

Exempel 16. 

(Klipp #6 00.18.30) M sitter tillsammans med P1, P2 och N vid middagsbordet. PECS-

pärmen ligger på bordet bredvid M. Han har precis ätit upp sin första portion och tittar 

på P1.  
 
16.  M:  @  [plockar ner sina bestick från tallriken         

17. P1:  -  [shit varu skräms 

18.  M:  @  tar fram bild ur [pärmen fäster den på remsan, 

19. P1:  -                   [Nick koncentrera dig på din mat vetja  

20.  M:  @  räcker remsan till P1,                                    

21. P1:  @  [tar tag i remsan 

22.  M:  @  [håller i remsan och pekar på [JAG VILL HA, pekar på [MAT 

23. P1:  -                                [jag vill ha↑ (.)      [mat 

24.      @  [släpper taget om remsan 

25.  M:  @  [lägger tillbaka bilden i pärmen 

26. P1:  @  sträcker fram handen mot tallrik 

27. P2:  -  tänk på att det är hans andra portion 

28.  M:  @  [räcker tallrik till P1 

29. P1:  -  [ja 

30. P2:  -  ja 

31. P1:  -  ja förvisso  

32.      @  Tar emot tallriken från M, öppnar kastrullen mot M 

33.  M:  @  nickar, riktar sin blick mot Nick  

34. P1:  -  Mathias  

35.         (1.0)   

36. P1:  -  Mathias (.)[Mathias 

35.  M:  @             [nickar                          

32. P1:  @  lägger upp mat på tallriken 

33.  M:  @  tar tag i Nick      

34  P1:  @  ger tallriken till Mathias                                     

 

Begärandesekvensen som synkront konstruerats avslutas genom att M plockar tillbaka 

bilderna i pärmen och bekräftar med denna handling P1´s del av samkonstruktionen, 

men den efterföljande handlingsrespons som sågs i föregående exempel dröjer. P1 och 

M driver dock projektet vidare genom anrop och lystring för att till slut avsluta genom 

en handlingsrespons då M tar emot tallriken av P1. 

Postfasen är en viktig del av det kommunikativa projektet då deltagarna här ska 

komma överens om att projektet är avslutat. Vid måltider har personalen genom 

erfarenhet och kontextuella ledtrådar ofta vetskap om vad M ska komma att begära. I 

situationer då personalen inte på förhand kan ana vad M ska välja ur PECS-pärmen 

utökas postsekvensen med flera turer i bekräftelsesekvensen för att nå en gemensamt 

accepterad förståelse. Se exempel 17. 

 

Exempel 17. 

(Klipp#1 00.25.24) M står snett emot P1 och bläddrar i PECS-pärmen samtidigt som 

hon håller upp bilden VÄLJA framför honom. Han skrattar medan han bläddrar i 

pärmen. 
 
1.  P1:  -  då får Mathias välja i pärmen 

2.   M:  -  ummm↑ 

3.       @  räcker över remsan till P1[släpper remsan 
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4.  P1:  @  ställer sig bredvid M     [tar tag i remsan 

5.  P1:  -  [jag vill ha              [ba[ka↑ 

6.       @  [tittar på remsa             [tittar på M 

7.   M:  @                               [tar tag i remsan, sätter  

8.          tillbaka den på pärmen 

9.          tittar på P1 och nickar 

10. P1:  -  ska vi gå ner o göra det då 

11.         de blir ju spännande de också 

12.  M:  @  plockar in bilden i PECS-pärmen böjer sig ner, hämtar  

14.         axelremsväskan, lägger ner pärmen, går mot dörren 

13. P1:  -  då går vi ner o bakar 

 

Här sker samkonstruktionen genom att M räcker över remsan till P1 som sedan 

verbaliserar hans begäran. På rad 5-6 konstruerar P1 M´s begäran som en fråga genom 

att söka blickkontakt då hon säger baka med frågeintonation. M bekräftar att begäran 

uppfattats rätt genom att ta tag i remsan för att plocka undan den redan när P1 

verbaliserar första stavelsen i baka (rad 7). Efter att ha satt tillbaka remsan på pärmen 

nickar M (rad 9) vilket kan uppfattas som en ytterligare bekräftelse på att P1´s del i 

konstruktionen av begäran var relevant. Därefter ger P1 en verbal respons i form av en 

fråga ska vi gå ner o göra de då och fortsätter med en värderande kommentar de blir ju 

spännande de också som kan tänkas svara på M´s initiala uttryck av glädje då han 

skrattade när han började bläddra i pärmen. På rad 12 plockar M in bilden i PECS-

pärmen och därefter pärmen i väskan och avslutar det kommunikativa projektet vilket 

också bekräftas av P1 då går vi ner o bakar. 

I ovan presenterade exempel (15–17) framkommer hur samkonstruktionen av 

begärandehandlingen skapar en lokal kontext där deltagarna gemensamt konstruerar 

förståelse för den avslutande handlingen. Därefter bidrar samtalspartnern med sin 

respons som kan uttryckas genom olika modaliteter. Bekräftelsen sker sedan med en 

praktisk handling som är kopplad till begäran.  

 
4.3.2. Att avsluta en begäran som inte samkonstruerats 

Den verbala delen i den samkonstruerade begärandehandlingens utformning är nära 

kopplad med den bekräftande responsen i postfasen. Detta eftersom den verbala delen i 

samkonstruktionen liksom en respons kan markera om personalen har förstått M´s 

uttryck. Därför uppstår ibland problem för samtalsdeltagarna med att nå en gemensamt 

accepterad förståelse då samkonstruering av begäran uteblir. I nedanstående exempel 

(18) samkonstrueras inte M´s tur, vilket leder till att avslutet inte är tydligt för 

deltagarna. 

 

Exempel 18.  

(Klipp #14 00.03.18) M står framför schemat med P3 snett bredvid sig på höger sida. På 

schemat finns en välja bild så M tittar på 4-valstavlan för att välja. 

 
1.   M:  @  drar av bilden RITA från 4-vals tavlan, räcker den till           

2.          P3, tittar på P3 

3.  P3:  @  tar emot bilden, tittar ner på bilden, 

4.          [tittar på Mathias, tittar ner 

5.   M:  @  [nickar, sträcker fram handen mot bilden,  

6.          pekar på bilden, [vänder sig mot dörren 

7.  P3:  @                   [sträcker fram bilden mot M 

8        -  var ska den ligga 

9.   M:  @  tar emot bilden, lägger bilden i kartongen, 

10.         vänder sig om mot dörren 

11. P3:  -  osså vet du Mathias (.) Mathias skaru plocka  
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12.         ner från schemat också      

13.      @  pekar mot schemat 

14.  M:  @  vänder sig mot schemat, tar ner VÄLJA-bilden 

15.         från schemat ger P3 bilden 

16. P3:  @  tar emot bilden, lägger den i kartongen 

17. P3:  -  skaru sitta här o rita 

18.  M:  @  nickar 

 

M räcker över bilden RITA till P3 på rad 1 och hon uppmärksammar genom att ta emot 

och titta på den. M nickar och pekar på bilden (rad 5-6) vilket kan analyseras som att 

han efterfrågar någon form av respons. P3´s uteblivna verbala del av samkonstruktionen 

skulle tydliggöra för M att P3 förstått hans uttryck.  Därefter vänder han sig mot dörren 

för att avsluta projektet. P3 ser inte projektet som avslutad utan sträcker fram bilden mot 

M och frågar var ska den ligga. Då M lägger ner bilden i kartongen avslutar han än en 

gång genom att vända sig mot dörren. P3 ser ännu inte projektet som avslutad utan 

uppmanar M att ta ner den avklarade bilden VÄLJA från schemat (11-12). Genom att ta 

bilden och ge den till P3 som därefter lägger den i kartongen nås ett gemensamt 

accepterat avslut. P3 responderar först på det M´s begäran på 17 då hon frågar skaru 

sitta här o rita. M bekräftar frågan med en nickning. Utan samkonstruktion av den 

explicita begäran involverar sig deltagarna i olika kommunikativa projekt beträffande 

var och hur avslutet konstrueras. 

 
4.3.3. Respons på samkonstruktion 

För andradelen i ett närhetspar i strikt mening, dvs. responsen, kan man dela in 

responserna i turer som föredras (eller prefereras) och sådana som inte föredras 

(disprefereras). Det som kännetecknar de prefererade turerna i talat samtalsspråk är att 

de är strukturellt enkla och inte åtföljs av tvekljud, pauser eller andra fördröjningar 

medan disprefererade responser är strukturellt komplexa och kan innehålla tvekljud och 

pauser både initialt och inom turen (Sidnell, 2009). I materialet förekommer både 

prefererade responser som produceras direkt utan fördröjning samt med ett enkelt 

format och disprefererade responser som produceras med ett mer komplex format i form 

av fördröjningar och med interaktionellt utbyggda sekvenser. Vid närmare analys 

synliggörs en koppling mellan samkonstruktionens utformning och prefererade/ 

disprefererade responser.  

I exempel 15 samkonstruerades M´s begäran synkront till jag vill ha mat, varpå 

samtalspartnern utan tvekan responderar med en enkel gest, dvs. med ett prefererat 

format. (Se även liknande strukturer i exempel 16 och 17) Detta kan jämföras med 

strukturen i begärandehandlingen i följande sekvens (19). Här samkonstrueras M´s 

begäran icke-synkront genom att P1 verbaliserar begäran genom att säga du vill ha 

bilen.  

 

Exempel 19.  

(Klipp #19 00.32.09) M sitter tillsammans med N, P3 och P4 på pizzerian. Alla har ätit 

upp.  

 
17.  M:  @  bläddrar i pärmen, tar ut bilden BILEN, fäster bilden 

18.         på remsan som sitter på pärmens framsida, tittar 

19.         på den, drar loss remsan och visar den för P3  

20. P3:  -  du vill ha bilen  

21.       (.)  

22. M:      [tittar ner] sätter tillbaka remsan på pärmen           

23. P3:     [vill du:: ] 
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24.   (2.5) 

25. P3:  ha lite mer dricka först 

26.  M:  @  tittar ner mot pärmen och plockar in bilden, nickar 

27. P3:  @  häller upp dricka i M:s glas 

28.  M:  @  dricker, sätter ner glaset, tittar på glaset,   

29.         tittar på P2, dricker upp allt, tittar på P2, nickar 

30. P3:  @  tecknar TACK 

31.  M:  @  vänder sig om mot jackan 

32. P3:  @  reser sig, tar på sig jackan   

33. P4:  @  reser sig, tar på sig jackan 

34.  N:  @  reser sig, tar på sig jackan 

 

Här samkonstrueras M´s begäran icke-synkront som du vill ha bilen för att därefter 

följas av en inskottssekvens i form av en fråga av P3 på rad 20 vill du:: (2.5) ha lite 

dricka först. Inom turen ses förlängning av du:: och en paus mitt i frågan samtidigt som 

M sätter tillbaka symbolen i pärmen, M responderar jakande på inskottet, som avslutas 

med att P3 tecknar TACK. Verkställandet av den ursprungliga begäran sker först efter 

att inskottssekvensen avslutats. Det sekventiella förloppet med en inskottssekvens i 

form av fråga - svar som fördröjer den grafiska begärandehandlingens verkställande kan 

analyseras som disprefererat då det medför en strukturell komplexitet och innebär att 

deltagarna måste lägga ner mer interaktionellt arbete på att komma vidare.   

Se även exempel 9 där den verbala delen i samkonstruktionen utformas icke-

synkront med du vill ha mat men med en förlängning av ma::t inom turen. Även här 

följer en lång inskottssekvens med början på rad 6 som fördröjer ett avslut av 

begäranssekvensen. Denna gång är det begärandehandlingens respons (rad 22) som 

skjuts upp till dess att inskottet avslutats. Samkonstruktionens utformning avslöjar alltså 

om M´s begäran kommer att accepteras eller avslås.  
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5. Sammanfattning och diskussion 

5.1. Sammanfattning av de empiriska resultaten 

Analysen i denna studie har demonstrerat hur sociala handlingar byggs upp inom ramen 

för kommunikativa projekt i AKK-interaktion mellan en ung man med autism och hans 

samtalspartners. Dessa projekt har visat sig främst bestå av begärandehandlingar t.ex. 

begäran av föremål eller aktiviteter vilka är organiserade och sekventiellt uppbyggda 

genom ömsesidiga och samarbetade handlingar mellan deltagarna. Samtalen baseras på 

att deltagarna använder olika resurser i sin kommunikation, vilket ger ett utrymme för 

samkonstruktion inom turen. Den interaktionella struktur som uppdagades var att 

deltagarna ömsesidigt bygger upp handlingar över tid i det kommunikativa projektet för 

att konstruera en begäran. Den generella sekvensstrukturen som identifierats i de 

kommunikativa projekten har delats in i tre faser, prefasen, huvudfasen och postfasen. 

Prefasens struktur möjliggör för M att öppna upp kommunikativa projekt och består av 

handlingar där samtalspartnern guidar M till en mer explicit begärandehandling. I 

projektets huvudfas samkonstrueras en begäran av deltagarna genom att den talande 

parten sätter ord på M´s icke verbala uttryck. Avslutningsvis består postfasen av 

bekräftande och avslutande handlingar. I detta avsnitt kommer analysen av handlingarna 

i dessa faser att sammanfattas. 

I denna studie synliggörs att då samtalspartnerna uppmärksammar anropets små 

icke verbala uttryck och lystrar på dessa ges AKK-användaren ett utrymme i samtalet 

och möjliggör för denne att ta initiativ. Prefasen utgör följaktligen grunden för att M ska 

äga rätten att initiera och delta i en kommunikativ kontext. Då anropets modalitet 

plockas upp i lystringen skapas en gemensam kontext där icke verbala bidrag får ett 

utrymme vilket minskar asymmetrin mellan den talande och den icke talande 

deltagaren. I prefasen har samtalspartnern möjlighet att guida M vidare till en explicit 

begärandehandling vilket i sin tur skapar en vidare mening med det kommunikativa 

projektet. Då samtalspartnern använder flera modaliteter i kombination med den verbala 

frågan (exempelvis blickriktning mot PECS-pärmen tillsammans med en verbal fråga) 

når M en mer explicit begäran. En trolig anledning till detta kan vara att fler modaliteter 

underlättar för M´s språkliga svårigheter.  

I huvudfasen konstrueras begärandehandlingen gemensamt av deltagarna. Här är 

framförallt det bildbaserade AKK-hjälpmedlet en värdefull resurs för att M ska kunna 

uttrycka något explicit. I och med att deltagarna lägger ner ett stort interaktionellt arbete 

för att nå en grafisk begäran kan den specifika modaliteten anses ha en central betydelse 

för det kommunikativa projektet. Initialt räcker M över bildremsan till samtalspartnern 

och båda parter riktar då sin uppmärksamhet mot AKK-redskapet. Endera tolkas 

bildfrasen som en avslutad egen tur eller så sker en samkonstruktion av turen.  Begäran 

samkonstrueras genom deltagarnas olika modaliteter; M pekar på bilderna och 

samtalspartnern verbaliserar bildernas betydelse. Samkonstruktionens verbala 

utformning varierar mellan en synkron verbal utformning utefter M´s pekande på 

bilderna till en icke-synkron där den verbala delen närmre är kopplad till responsen. Då 

samkonstruktionen innefattar en annan specifik modalitet, t.ex. tecken har turen 

samkonstrueras icke-synkront. Turen där den explicita begäran utformas i AKK-

samtalet konstrueras därmed gemensamt av deltagarna inom turen. Samkonstruktionen 

är även ett stöd för deltagarna att nå en gemensam accepterad förståelse för 

begärandehandlingen, då den verbala delen i sig innehåller en respons på att 

begärandehandlingen uppmärksammats. 
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Vid enstaka tillfällen konstrueras begäran utan en föregående prefas. Gemensamt 

för dessa är att de är bundna till specifika kontexter dvs. att de sker i samband med 

måltid, pärmen har nyligen använts under samma aktivitet och ligger synligt framme på 

bordet bredvid M. Dessutom finns en personal med uppmärksamheten riktad mot M. 

Begärandehandlingen samkonstruerades därefter synkront av deltagarna. 

 När begärandehandlingen är samkonstruerad avslutas handlingen genom att 

samtalspartnern släpper taget om remsan samtidigt som M plockar undan bilderna. 

Organisationen visar att deltagarna förstått begärandehandlingens uttryck och vidare 

konstrueras betydelse för var handlingen avslutas. Analysen synliggör även en koppling 

mellan samkonstruktionens verbala utformning och prefererade/disprefererade 

responser. Disprefererande responser produceras med ett mer komplext format i form av 

fördröjningar och med interaktionellt utbyggda sekvenser. Dessa disprefererade 

responser är länkade till en icke-synkron grafisk samkonstruktion med en verbal 

utformning du vill ha X. Den verbala delen i samkonstruktionen och responsen av 

begärande handlingen är nära kopplade till varandra över turgränser eftersom 

samtalspartnern ofta väver in responsen i konstruerandet av M´s uttryck. Turerna kan då 

inte analyseras som individuella bidrag utan som bidrag vilka konstrueras gemensamt. 

När M´s begäran inte samkonstrueras uppstår problem för samtalsdeltagarna med 

att nå en gemensamt accepterad förståelse. En utebliven samkonstruktion skapar en 

otydlighet om begärandehandlingens yttrande förståtts av samtalspartnern och vidare 

hur det kommunikativa projektet ska avslutas. Det får till följd att deltagarna involverar 

sig i olika kommunikativa handlingar beträffande var och hur avslutet ska konstrueras. 

I det kommunikativa projektet är den specifika modaliteten av central betydelse. 

Stort interaktionellt arbete läggs ner av deltagarna för att nå det specifika AKK-

hjälpmedlet och genom det gemensamt konstruera begärandehandlingen. Den 

omgivande kontexten är också av betydelse för att deltagarna ska nå en gemensam 

accepterad förståelse. Då begärandehandlingen sker vid schemat och inte via PECS-

pärmen uppmärksammas eller tolkas inte handlingen som en begäran, således är den 

omgivande kontexten ett stöd för samtalspartnern att tolka begärandehandlingen.  

 

 

5.2. Diskussion 

Vi har i denna studie förutsättningslöst undersökt hur kommunikativa projekt är 

uppbyggda i AKK-samtal mellan en person med autism och hans samtalspartners, 

istället för att identifiera på förhand teoretiskt konstruerade handlingar eller handlingar 

som tidigare beskrivits ske i samtal mellan talade personer. Denna studie har således 

bidragit med en mer grundläggande kunskap om hur AKK samtal faktiskt konstrueras.   

Traditionell AKK-forskning har utgått från ett monologistiskt synsätt (Linell, 1991) 

där samtalen beskrivs uppbyggda av individuella bidrag eller budskap som förs över 

mellan deltagarna. Detta synsätt har resulterat i att samarbetet mellan deltagarna 

förbisetts. Denna studies dialogiska perspektiv har genererat kunskap om att handlingar 

runt en kommunikativ uppgift i AKK samtal inte endast består av överförande av 

budskap (t.ex. begär av någon form) utan även av ömsesidiga och samarbetande 

handlingar mellan deltagarna. Upprätthållandet av interaktion och ömsesidighet som 

deltagarna i AKK samtalen ägnar sig åt kan därför beskrivas vara av värde i sig vilket 

kan kontrasteras mot det synsätt som ser att kommunikationen går ut på att snabbt 

förmedla budskap. 

Det kommunikativa projekt vilka i vårt material bestått av handlingar där en 

begäran konstruerats med ett grafiskt hjälpmedel eller andra kommunikativa resurser 
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har delats in i tre delar för att tydliggöra den struktur som bygger upp en begäran. I 

prefasen är det de icke verbala resurserna som får utrymme, det har betydelse för att 

minska asymmetrin mellan den talande och den icke talande deltagaren. Då deltagarna 

la ner mycket interaktionellt arbete och tid i denna fas kan den anses vara värdefull för 

deltagarna. Här kan tänkas att det monologiska synsättet på kommunikation har bortsett 

värdet av en förlängd fas av icke verbal kommunikation där den kommunikativa 

handlingen är central och intentionen sekundär. I denna fas har M möjlighet att få 

respons genom samma modalitet som han själv använder. Den process som identifierats 

i prefasen ställer krav på samtalspartnern att betrakta AKK-användaren som en 

kompetent deltagare genom att urskilja hans implicita initiativ som en strävan att 

uttrycka något och därefter leda honom vidare till en explicit begäran.  

Huvudfasen består av begärandehandlingar där olika AKK-modaliteter nyttjas. Det 

interaktionella samarbete som beskrivits i denna studie har däremot synliggjort att en av 

de viktigaste kommunikativa resurser AKK-användaren har är hans samtalspartner. Då 

samtalspartnern guidar M till en grafisk begäran kan modaliteten ses som central i det 

kommunikativa projektet. Det kan tänkas att det grafiska AKK hjälpmedlet har en stor 

del i samtalspartnerns motivation att driva det kommunikativa projektet vidare. Bilden 

är på så sätt inte endast AKK-användarens möjlighet att begära något explicit utan ger 

även samtalspartnern mening att driva det kommunikativa projektet.  

Samkonstruktionen av begäran är viktig för deltagarna då deras olika resurser 

tillsammans konstruerar en gemensam förståelse inom turen. När denne verbaliserar 

hans grafiska uttryck bekräftar det för M att uttrycket uppmärksammats som ett 

yttrande. Den talande deltagaren signalerar även förståelse för begärandehandlingen 

genom att verbalisera den grafiska begäran. Genom att gemensamt konstruera begäran 

skapas också en förståelse för hur och var det kommunikativa projektet avslutas. Då 

personer med autism har svårt att tyda ”rytmen” i samtalet kan det anses som 

betydelsefullt att ha ett tydligt avslut för det kommunikativa projektet. I data synliggörs 

att M har kunskap om hur dessa avslut fungerar när begäran samkonstrueras. Vad som 

också framkommer är att det är lika svårt för både M och hans samtalspartner att avgöra 

hur samtalet ska avslutas när samkonstruktion inte sker. 

Att beskriva hur begärandehandlingar sekventiellt är uppbyggda i AKK-samtal har 

tidigare inte undersökts ur ett dialogiskt perspektiv. Denna studie och liknande studier 

kan generera ny kunskap om hur interaktionen byggs upp, vilka resurser deltagarna 

använder och hur dessa påverkar AKK-användarens möjligheter att delta i olika 

vardagliga aktiviteter. Förhoppningar inför framtiden är därför att det dialogiska 

perspektivet på kommunikation kan förändra insatserna av intervention som sker inom 

klinisk logopedisk verksamhet. Här läggs fortfarande mycket av resurserna på individen 

i den kliniska miljön och inte i patientens naturliga miljö och vardagliga interaktion. 
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                      Bilaga 1 

Transkriptionsnyckel.                             
 Transkriptionsnyckeln innehåller tecken för hur temporala och sekventiella relationer 

markeras samt olika aspekter på talets framförande (Sidnell, 2009). Då icke verbal 

kommunikation är av stor betydelse för analysen och för deltagarna själva markeras 

denna med en egen rad samt i kursiv stil.  

 

 @  tittar                 icke verbala handlingar (markeras även kursivt) 

  -                            verbala handlingar  

  BILDER                versaler markerar bildanvändning 

  [                             markerar överlapp mellan icke verbal tur och verbal tur,  

  [                             eller mellan talande deltagare                          

 (.)                            mikropaus (kortare än en tiondels sekund) 

 (0.4)                        siffran i parentesen indikerar tystnad räknat i tiondels sekunder                   

  ,                             komma markerar att den icke verbala turen fortsätter 

  ::                            kolon markerar förlängning av ljud 

  ord                          understrykningar markerar emfas eller betoning 

 .hh                           markerar inandning 

  ºordº                       markerar att ordet sägs tystare 

  (xxx)                      ohörbara ord  

  ?                             kraftigt stigande slutintonation 

  ↑                             markerar kraftigt stigande intonation mitt i ord och yttranden 

  (())                         markerar händelser, exempelvis ((telefonsignal)) 

   belysa                   Det yttrande som ska belysas markeras med skuggning 
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Information om studie om samtal med bildbaserad AKK             bilaga 2 

 
Enheten för logopedi på Uppsala universitet har nyligen inlett ett forskningsprojekt om 

användningen av AKK i interaktion. I detta examensarbete ska vi studera hur barn 
kommunicerar med bildbaserade alternativa och/eller kompletterande 

kommunikationshjälpmedel (AKK). Forskningen kring hur bildbaserade AKK används i samtal 

är begränsad. Det behövs mer kunskap om hur och på vilket sätt samtalen går till.  
 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om och få ökad förståelse för komplexiteten av AKK 

i samtal. Målet att underlätta undervisningen och hur man informerar och lär ut om AKK. Vi 
söker nu med er hjälp en lämplig deltagare som är villig att delta i studien. 

 

Kriterier för deltagaren: 

 Personen ska använda bildbaserade grafiska alternativa och/eller kompletterande 

kommunikationshjälpmedel. 

 Personen ska vara i åldern 6-21 år, dvs. i skolåldern och befinna sig i en utvecklingsfas.  

 Personen ska vara en kompetent AKK-användare och använt redskapet i kommunikativt 

syfte, dvs. i samtal med andra och inte bara för att t.ex. ge struktur över dagen i form av 

scheman.  

 Personen ska ha en omgivning som accepterar att bli filmad. 

 

Deltagaren i studien kommer under en dag att filmas i olika situationer. Detta kan komma att 
ske både i skolan och hemma men ska inte påverka barnets vanliga aktiviteter. Val av tidpunkt 

och plats för filmningen väljs ut i samråd med barnet, personalen och de närstående. Två 

stycken videokameror kommer att användas. En kamera filmar samtalet och en kamera filmar 
själva kommunikationshjälpmedlet. 

 

Videoinspelningen kommer att utgöra grunden för analysarbetet och endast vara tillgänglig för 
de som är involverade i studien. Däremot kan bilder av användningen av 

kommunikationshjälpmedlet komma att visas i presentationer av studien. Deltagandet är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. Inspelat material kan på 
deltagarens önskan förstöras. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Denna inspelning ingår i ett större forskningsprojekt om AKK i interaktion som nyligen 
påbörjats vid Enheten för logopedi. Huvudansvarig forskare för projektet är Niklas Norén som 

har mångårig bakgrund som kommunikations- och samtalsforskare. Vi som genomför denna 

inspelning är två logopedstudenter som går sista året på logopedutbildningen på Uppsala 
Universitet.  

 

För mer information går det bra att kontakta någon av oss nedan.  
 

Vi är mycket tacksamma för er hjälp att hitta deltagare. 

Med vänliga hälsningar  
 

Ida Svensson Karin Sedaghat Tellner 

073-9875723 073-9718661 
ida.svensson5566@uu.se  karin.telnner9640@uu.se 

 

Niklas Norén 

niklas.noren@uu.se 

 

mailto:niklas.noren@uu.se
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                                                                                                                          bilaga 3. 

Vill du och ditt barn delta i en studie om bildbaserad kommunikation? 

 
AKK står för Alternativ och/eller kompletterande kommunikation och används av personer som 
av olika anledningar har tal, språk eller kommunikationssvårigheter. Ibland består 

kommunikationshjälpmedlet av fotografier, bilder eller symboler, s k bildbaserad AKK. 
 

I den här studien har vi valt att titta närmre på hur barn kommunicerar med bildbaserade AKK.  

Forskningen kring hur bildbaserad AKK används i samtal är begränsad. Det behövs mer 
kunskap om hur och på vilket sätt samtalen går till.  

 

Syftet med studien är att upptäcka och beskriva vad som sker i interaktionen mellan ett 

barn som använder bildbaserad AKK och dess omgivning. Detta för att generera ny 

kunskap som kan användas i undervisning av hur kommunikation med bilder kan 

användas i vardagliga samtal. 
 

Deltagaren i studien kommer under en dag att filmas i olika situationer. Detta kan komma att 

ske både i skolan och hemma men ska inte påverka barnets vanliga aktiviteter. Val av tidpunkt 
och plats för filmningen väljs ut i samråd med barnet, personalen och de närstående. Två 

stycken videokameror kommer att användas. En kamera filmar samtalet och en kamera filmar 

själva kommunikationshjälpmedlet.  
 

Inspelningarna kommer bara att användas i den här studien. Filmen kommer att utgöra grunden 

för analysarbetet och endast vara tillgänglig för de som är involverade i studien. Däremot kan 
bilder av användningen av kommunikationshjälpmedlet komma att visas i presentationer av 

studien. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. 

Inspelat material kan på deltagarens önskan förstöras. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 

 

Huvudansvarig forskare för studien är Niklas Norén som har mångårig bakgrund som 
kommunikations- och samtalsforskare. Utförandet kommer ske av två logopedstudenter som går 

sista året på logopedutbildningen på Uppsala Universitet.  

 
 

För mer information eller intresseanmälan, kontakta någon av oss nedan.  

 
Vi är mycket tacksamma för er medverkan i den här studien. 

Med vänliga hälsningar  

 
 

Ida Svensson Karin Sedaghat Tellner 

073-9875723 073-9718661 
ida.svensson5566@uu.se  karin.telnner9640@uu.se 

 

 
Niklas Norén 

niklas.noren@uu.se 
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                       Bilaga 4.   

 

Deltagande i studie 

 
Samtycke till deltagande i studie om samtal med bildbaserad AKK 

 

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag ger härmed mitt samtycke 

till att mitt barn filmas i hem- och skolmiljö tillsammans med sina samtalspartners.  

 

Jag har berättat om studien och vad den innebär för mitt barn och fått uppfattningen om 

att hon/han också vill delta.   

 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange skäl. 

 

 

Barnets namn:....................................................................... 

 

Barnets födelsedatum: .......................................................... 

 

Vårdnadshavarens namn: ...................................................... 

 

Adress: .................................................................................. 

 

Telefon: ................................................................................. 

 

Mailadress: ............................................................................ 

 

 

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

         Ort & Datum 

 

 

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

   Vårdnadshavares underskrift                          Vårdnadshavares underskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Bilaga 5. 
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Samtycke till filmning på boende 

 
Ett barn på boendet ska delta i en studie om kommunikation med bilder. 
Barnet kommer under en dag att filmas i olika situationer.  

 

Filmen kommer endast att användas för att analysera hur deltagaren i studien kommunicerar 
med bilder och kommer inte att visas offentligt. 

 

Vi behöver ditt samtycke till att ditt barn eventuellt kommer att finnas med på filmen. 

 

 

 

 

 
 

Barnets namn:....................................................................... 

 

 

Vårdnadshavare: .................................................................................. 

 

 

 

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

         Ort & Datum 
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Klipp #6 06:59- 10:10                                       bilaga 6. 

 

Mathias(M) sitter vid matbordet tillsammans med Personal 1(P1), 

Personal 2(P2) och en boende Nick (N).Det är middag och all mat står 

samlad vid P1. P1 har serverat sig själv mat och börjat äta, de övriga 

vid bordet har ännu inte fått mat. PECS-pärmen ligger i en väska som 

hänger på M´s stol. 

 

1.  P1  :  [kan jag få mjölken 

2.       @ [riktar sig mot M, sträcker ut handen mot mjölkpaketet 

3.  M   :@ skjuter mjölkpaket mot P1 

4.  P1  :  tack 

5.       @ TECKNAR TACK tar mjölkpaketet, häller upp i sitt glas, 

6.         ställer mjölken bredvid maten ,  

7.         tar vattenkannan och ställer den bredvid maten, tittar upp  

8.         mot M och N, håller kvar blicken. 

9.  M   :@ [räcker tallriken mot P1                                       

07:10 

10. N   :     kan jag få be om mat 

11.      @ [räcker tallriken mot P1 

12. P1  :                       [du kan få be om mat 

13.      @                      [tar emot tallriken från N,  

14.         lägger upp mat 

16. P2  : tja 

17. N   :     tja tack 

18. M   :  [ääh(vokaliserar) 

19.      @ [slår med pekfingret i luften                                  

07:28 

20. P1  :       (xx)kan jag få salladen N 

21.      @ räcker tallriken till N 

22. N   : nej 

23. P1  : kan[jag P1 få salladen 

24.      @   [pekar med båda fingrarna på sig själv 

25. M   :@   [böjer huvudet,tittar på sin hand 

26. N   :@ skjuter salladskålen mot P1 

27. P2  : vet du va(.) du kan be Mathias om mjölk eller vatten 

28.       så du kan svälja medicinen 

29.      @ höjer N:s glas mot M 

30. M   :@tittar upp mot P2, skrattar,tittar ner 

31. N.  : vill dricka vatten 

32. P2  : be Mathias om vatten 

33. M   :@tittar upp 

34. P1  : vilken himla go mat 

35.      @ tittar på Mathias 

36. N   :@ sträcker sig efter vattnet 

37. 

38. P2  : hur mycket finns det 

39. P1  : det finns 

40. P2  : Äh ja väntar 

41. M   : aaah (vokaliserar) 

42.      @ gungar fram och tillbaka på stolen                           

08:26 

43. P1  :@ tar tag i M:s arm 

44.       chilla 

45. M   :@ tittar ner på sin hand 

46. N   : hej prackar ni ifrån hohohoho 

47. P1  : mm va gott de va 

48. N   : ursäkta 

49.      @reser sig upp, går från bordet 

50. P2  : hehehe ursäkta 

51. P1  : va 
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52.      @tittar på M 

53. M   :@ tar i P1:s hand                                               

09:07 

54. P1  : hej 

55. M   :    hehehe 

56.      @ tar fram pecspärmen, sätter fast en bild,  

57.        räcker remsan till P1,[pekar på bild efter bild               

09:33 

58. P1  :                        [jag vill ha mat 

59.     @ [räcker fram handen mot M:s tallrik 

60. M  :@ [lägger tillbaka bilden i pärmen, lämnar tallrik till P1 

61. P1 : [Spaghetti? 

62.     @[visar innehållet i kastrullen 

63. M  :@ nickar 

64. P1 :@ lägger mat på tallriken ,[ger den till M                      

10:08 

65.                                [varsågod 
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