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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en för situationen anpassad 
kommunikationskarta, en pratkarta, kan möjliggöra samtal mellan en 11-årig pojke med 
autism och utvecklingsstörning och hans mamma när de samtalar om en händelse som 
inte händer nu. Erik har inget fungerande tal och är beroende av Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation (AKK). Han har sedan förskoletiden en pärm med 
löstagbara bilder (PECS), som han använder för att uttrycka sina behov och intentioner. 
I studien undersöktes hur interaktionen mellan Erik och hans mamma Maria 
organiserades sekventiellt. Analysen visade att en kommunikationskarta, en pratkarta 
med bilder anpassade för samtalet, var en viktig gemensam resurs för både Maria och 
Erik för att initiera, utveckla och avsluta pratstunden. Analysen baserades på 
videoinspelat material i hemmet, inspelat av Maria, där deltagarna pratade om den 
förestående julhelgen. Samtalsanalys (Conversation Analysis) användes som 
analysmetod. Det visade sig att deltagarna orienterar mot tre huvudsakliga faser i det 
kommunikativa projektet att etablera samtal om julen: prefas, huvudfas och postfas. 
Pratkartan var en viktig kommunikativ resurs för både Maria och Erik, vilken de 
orienterade mot i alla delar av samtalet. Prefasen bestod av de handlingar som leder 
fram till att Erik använder PECS-bilder för att involvera sig i samtalet. I prefasen var 
pratkartan helt avgörande för att Erik skulle komma igång och pecsa. I huvudfasen, den 
fas där Erik använder PECS-bilder för att samtala om julen, utvecklade Maria och Erik 
gemensamt olika ämnesaspekter av samtalet. Maria upprepade och utvidgade utifrån 
Eriks pecsyttranden. Hon gav också värderande bidrag och föreslog nya perspektiv på 
det pågående ämnet. Erik upprepade, byggde ut och överlappade Marias bidrag, men 
han kunde också aktivt bibehålla koherens i episoden och följde inte alltid Marias 
utvidgning eller förslag på nya ämnesaspekter. I postfasen avslutade deltagarna 
pratstunden och talet om julen. Erik bidrog aktivt till avslutandet genom att plocka ihop 
pratkartorna. Maria bekräftade både verbalt och genom att använda SLUTA-PRATA-
bilden att pratstunden är avslutad. Förslag ges på framtida praktikbaserade studier som 
kan bidra till evidensbaserad praktik. 
 
Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Autism, Conversation 
Analysis (CA), interaktion, Picture exchange communication system (PECS), samtal 
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1. Inledning 

Den här magisteruppsatsen har utförts inom ramen för Habilitering för barn och vuxna i 
Uppsala av kliniskt verksam logoped.  

Inom habiliteringsverksamheten är det viktigt att ta reda på om våra insatser kring 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) bidrar till ett fungerande 
vardagsliv och skapar möjligheter till delaktighet för personer med 
funktionsnedsättningar. Kan AKK öka delaktighet i vardagen för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning autism?  

Picture Exchange Communication System (PECS) är ett bildbaserat AKK, som 
introducerades i Sverige år 2000. PECS har sedan introducerats till många barn med 
autism som inte har ett fungerande tal. Ett viktigt mål med PECS är att skapa 
självständig kommunikation och barnet har bilder, samlade i en pärm, för att kunna 
uttrycka sina behov och intentioner.  

En annan viktig kommunikativ funktion är att kunna samtala och småprata, för att 
skapa social närhet där syftet är att skapa, vidmakthålla och utveckla personliga 
relationer (Heister Trygg, 2005). Att samtala och småprata är ofta svårt för personer 
med autism och om samtalet dessutom handlar om något som inte händer här och nu, är 
det ännu svårare.  

Kan kommunikationskartor anpassas och fungera som AKK till själva samtalet 
istället för att anpassas utifrån den enskilde AKK-användaren? Det finns få studier som 
handlar om samtal, PECS och autism (se 3.2) En vetenskaplig studie som denna, kan 
därför bidra till att skapa en säkrare grund för att introducera, hålla utbildningar och 
handleda kring PECS, för kliniskt verksamma inom habiliteringsverksamheter. 

I denna studie kommer ett dialogiskt synsätt på kommunikation att antas. Det 
innebär att deltagarna organiserar sina kommunikativa handlingar gemensamt. Det 
viktiga är att samarbetet mellan deltagarna sker i stunden, samt att det finns fungerande 
kommunikativa praktiker (sätt att använda bilder, tecken, bildkartor eller talapparater) 
för att gemensamt kunna genomföra samtalet. Det dialogiska synsättet kan bidra till att 
inte enbart fokusera på enskilda individers kommunikationsförmåga, utan istället rikta 
in sig på hur olika praktiker kan fungera som AKK till olika typer av samtal.  I ett 
livsperspektiv ska de nya kommunikativa praktikerna, som introducerats till AKK-
användaren kunna inlemmas i familjens vardagsfungerande och skapa möjligheter till 
ökad delaktighet (Granlund et al., 2008).  Den här studien är gjord i hemmiljö där Erik 
och hans mamma Maria samtalar om julen och i uppföljningen samtalar de om en 
förestående skidresa. 

Denna interventionsstudie genomfördes som en fallstudie med Single Subject 
Research Design (SSRD). Interventionen bestod av baslinjefaser (A), interventionsfaser 
(B) och uppföljning (C), och var upplagd enligt ABABC-design. Det möjliggjorde att 
kunna jämföra kvalitativa fenomen i samtalen med respektive utan den anpassade 
kommunikationskartan. Conversation Analysis valdes som analysmetod för att 
analysera kvalitativa fenomen i interaktionen. Eftersom CA utgår ifrån den sekventiella 
relationen mellan deltagarnas handlingar, så passar det bra att använda i samtal med 
AKK (Clarke & Wilkinson, 2007), där ju meningsskapandet i hög grad utgör en 
dialogisk process mellan deltagarna.  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur en pratkarta med 
bilder, som anpassats för pratstunden kan möjliggöra samtal om något som inte sker här 
och nu mellan en 11-årig pojke med autism och utvecklingsstörning och hans mamma. 
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2. Bakgrund 

2.1. Kommunikation och interaktion 

Kommunikation har beskrivits och förklarats på olika sätt. En förklaring som ofta har 
använts är att kommunikation är en individcentrerad process där ett budskap överförs 
från en individ till en annan. Talaren blir då skapare och sändare av ett budskap och den 
som lyssnar blir mottagare och den som tolkar budskapet. Samtalet är uppbyggt av 
enskilda individers inre uppfattningar och intentioner som överförs till omgivningen och 
möjliggör kommunikation. Betydelse skapas alltså genom enskilda handlingar utförda 
av enskilda deltagare, vilket skulle kunna ses som ett monologiskt synsätt (Linell, 
2009:35-47). Detta synsätt förutsätter en hög individuell kompetens att tillskriva 
yttranden språklig och pragmatisk mening och tenderar att förlägga orsaken till 
produktionsproblem till den enskilde individen. Lyssnaren tar sedan emot och tolkar 
meddelandet genom sin kunskap om språkets konventioner. För att tolka och respondera 
på denna intention krävs också en hög individuell kompetens för att kommunikationen 
ska fungera, och även här tenderar problem med förståelse att knytas till lyssnaren som 
individ. Den modell som beskrivs ovan har ibland kallats överföringsmodellen och har 
tidigare varit det dominerande synsättet på kommunikation (Linell, 1991).  

Kommunikation genom dialogisk interaktion kan istället beskrivas som när två eller 
flera personers handlingar påverkar varandra ömsesidigt. Det kan ske mellan personer 
eller mellan en person och dess omgivning. Kraat (1985) sammanfattade forskning om 
kommunikativ interaktion mellan AKK-användare och talande och har varit en 
föregångare för att påtala vikten av att använda ett dialogiskt perspektiv på AKK-
forskning. Hon menar att interaktiv kommunikation är en dynamisk process som sker 
mellan minst två personer vars handlingar ständigt påverkar varandra. De 
kommunikativa handlingarna innefattar allt vi gör som skapar betydelse och kan 
uttryckas med tal, blick, pekningar och kroppsspråk. 

I denna studie kommer ett dialogiskt synsätt på kommunikation att antas, som står i 
kontrast till det monologiska synsättet. Det innebär som nämnts att deltagarna 
organiserar sina kommunikativa handlingar gemensamt inom ramen för 
uppgiftsorienterade episoder i samtalet. Dessa kommer i denna studie att kallas för 
kommunikativa projekt (Linell, 2009:178), och innebär att deltagarna ömsesidigt 
orienterar mot att lösa lokala kommunikativa uppgifter inom ramen för avgränsade 
episoder i interaktionen, bestående av minst två handlingar, utförda av minst två 
deltagare. Dessa projekt behöver inte vara medvetet planerade i förväg utan uppstår i 
själva interaktionen med andra och utvecklas under samtalets gång som ett gemensamt 
projekt. Vid längre projekt krävs (ofta ett visst mått av) interaktionellt samarbete för att 
gemensamt inleda, utveckla och avsluta aktiviteterna inom avgränsade episoder i 
interaktionen. Det viktiga är att samarbetet mellan deltagarna sker i stunden, samt att det 
finns fungerande kommunikativa praktiker (sätt att använda bilder, tecken, bildkartor 
eller talapparater) för att gemensamt kunna lösa uppgifterna, t.ex. etablera ett 
samtalsämne eller genomföra samtalet som sådant. 

Inom dialogiskt orienterad forskning om samtal i interaktion, ger man 
kommunikativa handlingssekvenser en primär ställning. En deltagare utför en 
kommunikativ handling som produceras med olika modaliteter, och en annan deltagare 
ger respons på denna. Den kommunikativa handlingen är beroende av den föregående 
handlingen, men ligger också till grund för nästa kommunikativa handling (Schegloff, 
2007:13-21). Responsen kan även förändra innebörden av den föregående 
kommunikativa handlingen, beroende på vad som lyfts fram. Kommunikativa 
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handlingar och innebörder blir på så sätt dialogiska till sin natur, eftersom betydelsen 
skapas under loppet av en interaktiv, ömsesidig process.  
 
 
2.2. Kommunikation och autism 

Vår förmåga att kommunicera kan påverkas av medfödda funktionsnedsättningar, 
sjukdomar eller trauman. Olika funktionsnedsättningar kan påverka olika delar av 
kommunikationsförmågan t.ex. talet (röst och artikulation), språket (förståelse och 
uttryck) och pragmatiken (användningen) (Heister Trygg et al., 1998). 

Autistiskt syndrom är ett funktionshinder som kännetecknas av att man samtidigt 
har svårigheter inom områdena socialt samspel och kommunikation, samt problem med 
repetitiva och rigida mönster i beteende, intressen och aktiviteter. För att få diagnosen 
ska man ha haft dessa svårigheter före tre års ålder. Kvalitativt nedsatt förmåga att 
kommunicera är ett av de tre områden som kännetecknar autism (DSM-IV-TR1, ICD-
102). Det innebär att personer med autism ofta har försenad talutveckling eller inte talar 
alls. Många saknar också fungerande strategier för att använda icke-verbal 
kommunikation som pekning, gester och mimik. Hos de personer som har fungerande 
tal finns ofta svårigheter att inleda och/eller upprätthålla samtal med andra, då de har 
svårt att anpassa sig efter den de samtalar med. Deras tal kan vara stereotypt eller 
upprepande, ibland återger personer med autism det som nyss sagts eller sådant de hört 
tidigare. Personer med autism kan även i vuxen ålder ha svårigheter vad gäller 
ömsesidighet i kommunikation (det dialogiska, jfr ovan). En del personer kan ha ett 
spontant och välutvecklat språk men ändå ha svårt att förstå och tolka det som sägs. 
Många personer med autism behöver lära sig att kommunicera på andra sätt än med tal, 
de kan behöva ett alternativt eller kompletterande kommunikationssätt (AKK). 

Enligt Frith (1994) har barn med autism svårt att förstå skillnaden mellan sitt eget 
och andra människors sätt att tänka, känna och handla, dvs. de har en bristfällig theory 
of mind (ToM). Twachtman-Cullen (2000) menar att bristfällig ToM tillsammans med 
svårigheter med exekutiva funktioner, som att vara uppmärksam, planera och inhibera 
skapar svårigheter med att hålla sig till ett ämne. Det kan visa sig genom att barnet inte 
är uppmärksam på samma händelse, blir störd av andra intryck och är rigid i sitt sätt att 
tänka och handla. Detta skapar svårigheter att interagera adekvat med samtalspartners.  

Generella fynd hos barn med autism är att de sällan kommenterar, är 
uppmärksamma på lyssnaren, initierar social interaktion eller efterfrågar information. 
Barn med autism kan också ha svårigheter att förstå information och uttrycker fler icke-
koherenta yttranden i samtalet och om barnet dessutom har svårt att fokusera på icke-
närvarande händelser och föremål, blir det också svårt att samtala om sådant som inte 
händer här och nu (Tager-Flusberg et al., 2005). De problem som ofta beskrivs i 
samband med kommunikativt innehåll och interaktion påverkas även av motivationen 
och intresset för samtalsämnet. Sammantaget resulterar allt detta i grundläggande 
svårigheter att initiera och vidmakthålla ömsesidighet i dialogen (Tager-Flusberg et al., 
2005). Capps, Kehres & Sigman (1998) visar i sin studie att barn med autism oftare 
missade att svara på frågor och kommentarer, de bidrog i mindre utsträckning med nya 
relevanta inlägg i samtalet och hade färre yttranden med personlig erfarenhet eller 
åsikter när de jämfördes med barn med utvecklingsförsening. 

 
1 DSM-IV-TR, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2000). American Psychiatric Association. 
 
2ICD-10 (2007). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10  revision. WHO. th
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2.3. Kommunikation och delaktighet  

Vid introduktion av Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är det 
övergripande målet att öka barnets livskvalité och skapa mer delaktighet i de dagliga 
aktiviteterna hemma, på förskola och skola, och i samhället i stort. (Granlund et al., 
2008). För att vara delaktig är det viktigt att man har möjlighet att uttrycka 
grundläggande behov och önskemål, samt att få och ge information. En av de mest 
grundläggande rättigheterna är att kunna göra val i vardagen och påverka sin situation 
(Bannerman et al., 1990). En annan mycket viktig kommunikativ funktion är att 
uttrycka social närhet genom att samtala eller småprata där målet är att skapa, 
vidmakthålla och utveckla personliga relationer. Det är inte innehållet som är det 
viktigaste utan själva samspelet (Heister Trygg, 2005). Det tidiga samspelet sker ofta 
icke-verbalt, men på en mer avancerad nivå kan det vara svårt för AKK-användare att 
ha en genomtänkt och flexibel vokabulär som behövs till småprat och samtal. Det krävs 
också en omgivning och samtalspartners som kan interagera och ge erfarenhet av 
pratstunder (Heister Trygg, 2005). Vi behöver dock mer evidens för att veta om AKK 
kan vara effektivt för att öka aktivitet och delaktighet i vardagssituationer. 
Evidensbaserad praktik är en process där kliniskt verksamma integrerar den bästa 
forskningen med AKK-användarens och omgivningens aspekter, samt integrerar sin 
kliniska erfarenhet i beslutsprocessen. (Schlosser & Raghavendra, 2004). Green & 
Glasgow (2006) menar att ”Om vi vill ha mer evidensbaserad praktik behöver vi mer 
praktikbaserad evidens”. Vill vi veta hur dessa barns deltagande ser ut i vardagliga 
kommunikativa aktiviteter i hemmet, behöver alltså fler studier göras i hemmiljö med 
föräldrar som kommunikationspartner. 
 
 
2.4. AKK 

AKK är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal. AKK står för 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller 
ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester 
(ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, 
blissymboler och ord (Faktablad www.lul.se). Heister Trygg et al. (1998) har definierat 
AKK som ”kommunikation mellan människor som ersätter ett bristande tal/språk”. 
BRO-modellen som hon beskriver innefattar Brukaren – personen med 
kommunikationssvårigheter, Redskapen – kommunikationssätt och hjälpmedel, samt 
Omgivningen – människor och miljö. Behov av AKK finns i olika grupper med 
funktionsnedsättningar. Människor med tal- eller språkstörning och deras 
kommunikativa omgivning är beroende av AKK som ett komplement till befintligt tal 
eller som ersättning för tal som inte är funktionellt. Specifika AKK kan möjliggöra och 
öka delaktigheten i vardagen och i utbildning, samt dessutom bidra till att öka personens 
självförtroende (ASHA, http://www.asha.org/).) 
 
2.4.1. Allmän & specifik AKK 

Allmän AKK är de icke-verbala resurser som används i alla samtal; kroppshållning, 
blick, gester och pekningar. Personer med autism har dock ofta både svårt att förstå och 
själv använda icke-verbal kommunikation (DSM-IV-TR).  

Specifik AKK kan ses som de AKK-system som används för att kunna förstå eller 
uttrycka något specifikt, det kan vara grafiska, visuella, hjälpmedelsberoende system 
(bildkartor, PECS, bliss) eller manuella, hjälpmedelsoberoende som tecken som AKK 
(TAKK) (Heister Trygg 2005).  
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Ett annat sätt att se på specifik AKK är att det är de praktiker som behövs för att 
möjliggöra samtal. Med praktiker menas sätt att använda symboler som t. ex. bilder, 
tecken, bildkartor eller talapparater för att bygga upp gemensamma kommunikativa 
projekt inom vilka man löser olika typer av lokala uppgifter. Omgivningen får på så sätt 
ett stort ansvar för att använda fungerande kommunikativa praktiker, vilka möjliggör för 
barn med autism att delta mer kvalitativt i samtal i allmänhet. Mer specifikt kan det 
innebära praktiker som fungerar som en resurs för interaktionen för att samtala om 
ämnen som avser både närvarande och frånvarande ting, personer och händelser. 
Allmän och specifik AKK bildar tillsammans en uppsättning av multimodala 
uttryckssätt.  
  
2.4.2. Omgivningen och AKK 

Clarke och Wilkinson (2007) menar att det bör vara ett delat ansvar mellan AKK-
användaren och den talande samtalspartnern för integrering av alternativa eller 
kompletterande kommunikationssystem i samtalet. Därmed bör det kanske kallas samtal 
som använder AKK, istället för att prata om AKK-användare och talande personer. 
Kraat (1985) drar också slutsatser om omgivningens viktiga roll. Hon menar att 
funktionsnedsättningar inte kan skapa individuella kommunikativa svårigheter, eftersom 
kommunikation är dialogisk till sin natur. Personer med funktionsnedsättningar är alltid 
beroende av sin omgivning. Kommunikationssvårigheter eller språkstörning kan vara 
individuella parametrar, men effekten av dem blir en del av interaktionen, där både 
AKK-användaren och den talande samtalspartnern ingår, för att gemensamt lösa ett 
kommunikativt projekt.  

Samtal mellan AKK-användare och talande förälder skiljer sig markant från samtal 
mellan typiskt utvecklade barn och deras föräldrar och därför kan inte interventioner 
med AKK baseras enbart på befintlig kunskap om språkutvecklingen. 
Det är nödvändigt att skaffa mer kunskap om interaktion och samtal med AKK för att 
skapa situationer där barn och ungdomar lär sig att använda AKK och får erfarenhet av 
att tillämpa språkliga och kommunikativa färdigheter (Tetzchner & Martinsen, 
1997:65). Wilder & Granlund (2003) undersökte interaktion mellan sju barn med 
flerfunktionshinder och deras föräldrar. I denna studie uppfattade föräldrarna sin egen 
kommunikationsstil som försiktigt styrande. För att leda interaktionen använde 
föräldrarna sin kunskap om barnets vanliga sätt att kommunicera, barnets beteendestil 
och funktionella förmåga, dessutom var det viktigt att ta hänsyn till barnets aktuella 
tillstånd och den situation och kontext där interaktionen skedde.  

Gunilla Thunberg (2007) kommenterar i sin avhandling att när föräldrar får 
instruktion om att själva använda samtalshjälpmedlet i sin kommunikation till barnet 
hade detta en positiv inverkan på interaktionen. Bilderna och vokabulären i 
pratapparaten tycktes ge en gemensam och konkret referensram till kommunikationen 
mellan barnet och föräldern. Den slutsats som Thunberg drar i sina studier är att 
samtalshjälpmedel kan öka interaktionen mellan barn med autism och deras föräldrar, 
men det verkar också finnas behov av att ge föräldrar mer kunskap om interaktion och 
kommunikationsstrategier. Hur väl en intervention lyckas där ett AKK introduceras 
eller förändras är beroende av familjens inblandning och att familjen är delaktig i 
formuleringen av målet för interventionen (Angelo, 1997). Det valda AKK-redskapet 
måste också lätt kunna implementeras i familjens vardagsliv om det ska användas 
(Angelo, 1997; Ferm, 2006). 
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2.5. PECS (Picture Exchange Communication System) som AKK 

PECS - picture exchange communication system (Frost & Bondy, 2002) är ett 
bildbaserat grafiskt AKK. Det är en metod för att lära individen uttrycka sig 
kommunikativt, dvs. att producera kommunikativa bidrag som är designade för att 
respondera respektive bli responderade på. Metoden i PECS bygger på B.F. Skinners 
bok Verbal behavior och innebär att när man lär ut PECS så används förstärknings- och 
promptstrategier som syftar till självständig kommunikation. Det allra första steget i 
detta program är lära barnet att initiera kommunikation med en kommunikationspartner, 
i syfte att förbättra barnets möjligheter till spontan kommunikation. Det man fokuserar 
på är vilken funktion yttrandet fyller, och man startar med att lära barnet att förmedla 
egna intentioner i form av att begära ting eller handlingar. Det är mycket viktigt att det 
som efterfrågas av personen är något som personen verkligen tycker om och önskar, 
dvs. att det är motiverande. Personen tränas att överlämna en bild av något i form av en 
begäran och får sedan det efterfrågade i utbyte.  

Omgivningens viktiga uppgift blir att först lära in denna handlingssekvens 
tillsammans med individen, men sedan genom miljömodifierande strategier skapa/locka 
till många begära-situationer för personen i vardagen. Lärandet sker i små steg, först 
med en bild åt gången och senare genom att kombinera bilder. Bilderna kan sorteras i en 
pärm eller på en karta för att kunna begära aktiviteter, ät- och drickbart, föremål eller 
aktiviteter. Ytterligare kommunikativa funktioner introduceras i de senare faserna, som 
att svara på frågor och att kommentera. Funktionen som kommentaren bör fylla är av 
social karaktär, att dela en upplevelse, erfarenhet eller helt enkelt att umgås.  
 
 

    
Figur 1 Pecspärm med löstagbara                 Figur 2 Pojke med pecspärm med bilder som är 
bilder och remsa.                                              anpassade utifrån hans individuella behov. 
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3. Tidigare forskning om PECS, autism och samtal 

3.1. Forskning kring PECS.  

Det har de senaste åren publicerats många studier som innefattar PECS och barn med 
funktionshinder. Studierna visar generellt att barn som inte har ett funktionellt tal, med 
autism eller andra utvecklingsstörningar, kan få ett uttryckssätt via överlämningar av 
bilder. Preston och Carter (2009), fann att oberoende av funktionsnedsättning är PECS 
en effektiv insats. PECS kan även vara effektivt för personer på tidig kommunikativ 
nivå (Sigafoos, Drasgow & Schlosser, 2003). Det finns studier som visar att PECS ger 
en positiv effekt på samspel och beteende och ökar den funktionella kommunikationen 
(Ganz, Simpson & Corbin-Newsome, 2008). Introduktion av PECS kan också öka 
antalet initiativ i valsituationer hos barn med autism (Schlosser & Sigafoos, 2006). 
PECS kan även ge ökat tal (Yoder & Stone, 2006). Många av de studier som är gjorda 
handlar om de första faserna i PECS som handlar om att initiera kommunikation och att 
begära, uttrycka sina intentioner. Det fanns få studier som undersöker PECS och 
förmågan att samtala eller småprata.  

Två svenska magisteruppsatser (Bergman & Levander, 2008, Sedaghat Tellner & 
Svensson, 2009) har gjort samtalsanalytiska fallstudier om PECS och autism. Bergman 
och Levander (2008) undersökte den kommunikativa återanvändningen, att helt eller 
delvis repetera vad man själv eller någon annan yttrat, hos en pojke med autism som 
kommunicerar med PECS. Videoinspelat material från hem och förskola analyserades 
med Conversation Analysis. Resultaten i studien visar att återanvändning utgör en 
kompensatorisk kommunikativ resurs hos barn med begränsad språklig förmåga. 
Sedaghat Tellner och Svensson (2009) studerade i sin magisteruppsats interaktion 
genom bildbaserad AKK, mellan en ung man med autism och personal på boendet. 
Forskarna undersökte hur kommunikativa projekt, begäran av föremål och aktivitet, 
sekventiellt är organiserade och CA användes som samtalsanalytiskt verktyg. Studien 
visade att deltagarna bygger upp de kommunikativa projekten genom ömsesidiga och 
samarbetande handlingar och detta fyller dessutom en viktig social funktion för 
deltagarna. 
 
 
3.2. Forskning om autism och samtal 

Trots att det är känt att personer med autism har pragmatiska svårigheter och begränsad 
förmåga att delta i samtal, så är det endast ett fåtal studier som just undersökt detta 
(Capps et al.1998). De studier som undersökt personer med autism förmåga att samtala 
har framförallt haft fokus på talat språk och inte undersökt andra viktiga aspekter av 
interaktion som icke-verbal kommunikation eller användande av AKK. I Capps et al. 
(1998) jämfördes beteendet hos 15 barn med autism med 15 barn med 
utvecklingsförsening, som var som var matchade vad gäller språkförmåga, i informella 
men något strukturerade samtal. Resultaten visade att barn med autism oftare missade 
att svara på frågor och kommentarer. Barn med autism bidrog också i mindre 
utsträckning med nya relevanta inlägg i samtalet och hade färre yttranden med personlig 
erfarenhet eller åsikter. Grupperna skilde sig inte åt vad gällde användande av gester 
och pekning, vilket var förvånande eftersom tidigare studier visat att just användning av 
gester och pekning ofta är svårt för personer med autism. 

Romski et al. (2005) undersökte effekten av användande av AKK i 
kommunikationsmönster hos 33 unga med måttlig till svår utvecklingsstörning, när de 
interagerade med okända samtalspartners. Tre grupper som var matchade vad gäller 
kognitiv förmåga jämfördes. En grupp använde bildkartor, en grupp använde inte något 



 
 

14 

 

AKK och en grupp talade. Den gruppen som talade klarade sig bäst att göra sig förstådd 
i interaktion med okända samtalspartners. Gruppen som använde bildkartor klarade sig 
bättre än gruppen som inte alls använde AKK i interaktionen med okända 
samtalspartners. Detta resultat belyser vikten av att använda symboler i interaktion med 
okända samtalspartners. 
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4. Deltagare, interventionens design och material 

4.1. Deltagare 

Interventionens deltagare är Erik och hans mamma Maria. Erik är 11 år och går i 
särskola, träningsklass. Han har diagnosen autism och utvecklingsstörning. Erik har 
inget fungerande tal utan använder bilder som han sätter på en remsa (PECS) och 
lämnar över till kommunikationspartnern. Erik har en pecspärm med löstagbara bilder, 
som han använder för att uttrycka sina intentioner, som att begära, fråga efter, göra val 
och avvisa. Bilderna i pärmen kan ses som Eriks ordförråd och har anpassats efter Eriks 
behov, men också utifrån de svårigheter Erik har att uttrycka sig med tal. Bilderna i 
Eriks pecspärm har använts framförallt för att begära sådant han vill ha eller sådant han 
vill göra. Det har inte fungerat att samtala om icke-närvarande ämnen, t ex. som vad de 
ska göra till helgen eller vad de gjort under dagen. Erik har sin pärm i ett band runt 
halsen och den har han med sig hela sin vakna tid. Pärmen finns med i hela studien, men 
bilderna i pärmen är inte anpassade till aktiviteten pratstund eller till det valda ämnet. 
Han är utvald till studien utifrån en habiliteringsplanering där mamma Maria och Eriks 
lärare hade önskemål om att utveckla Eriks kommunikationsförmåga, framför allt 
önskade de att Erik skulle kunna kommunicera med syfte att få social kontakt och att de 
skulle kunna kommunicera om ett gemensamt ämne. Nätverket var mycket motiverade 
eftersom de tyckte att Erik hade en del oönskat beteenden och de kopplade ihop detta 
med hans kommunikationssvårigheter. 

Eriks mamma Maria deltog i interventionen eftersom hon hade efterfrågat strategier 
för att bli en bättre kommunikationspartner till sin son och en önskan om att kunna 
utveckla hans kommunikationsförmåga. Maria deltog också i en 
kommunikationsutbildning i grupp tillsammans med andra föräldrar i habiliteringens 
regi, där forskaren i denna studie var en av två ledare för utbildningen  Gruppen startade 
i oktober 2009 och hade träffats vid två tillfällen när studien startade (vid första tillfället 
var Maria dock sjuk). Vid det andra tillfället planerade deltagarna hur deras 
kommunikationskartor skulle anpassas utifrån de samtalsämnen de valt. 
 
4.2. Interventionens design   

Schlosser och Raghavendra (2004) behandlar svårigheten att mäta effekt av insatser då 
personerna har bestående och varierande grad funktionsnedsättningar och där 
randomiserade kontrollstudier (RCT) är svåra eller till och med omöjliga eller, av etiska 
skäl, olämpliga att genomföra. Schlosser och Raghavendra framhåller den 
experimentella fallstudien eller på engelska Single Subject Research Design (SSRD), 
som bästa möjliga alternativ till RCT-studieformatet. I denna typ av studier fungerar 
deltagarna som sin egen kontroll, snarare än att använda andra individer eller grupper 
att jämföra med. Inom ramen för en sådan design går det att skapa en hög grad av 
vetenskaplig kontroll och så tillvida att deltagarna och variablerna i dessa studier 
beskrivs noggrant så är det möjligt att retrospektivt ”skapa grupper” dvs slå samman 
resultat från olika studier och utföra så kallade meta-analyser av dessa.  

Denna interventionsstudie genomfördes som en fallstudie med Single Subject 
Research Design (SSRD). Designen på denna studie är ABABC design och i tabell 1 
nedan syns de olika faserna. 
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           A 
 Baslinjefas 1 
5 pratstunder 
filmas 

             B  
Interventionsfas 1 
3 veckors tid, 12 
pratstunder filmas 

            A 
Baslinjefas 2 
Minst 2 prat-
stunder filmas 

              B 
Interventionsfas 2 
5 pratstunder filmas 

           C 
Uppföljning 
3 månader efter 
interventionen. 
2 pratstunder 
filmas. 

Pratstund om ett 
specifikt ämne 
(julen), mamma 
initierar prat-
stunden och är 
sedan modell 
genom att säga det 
första yttrandet 
verbalt och sedan 
invänta barnets 
yttrande. Barnet 
har sin vanliga 
PECS-pärm. 

Kommunikations-
karta anpassad för 
aktiviteten pratstund 
och för 
samtalsämnet julen, 
introduceras. 
Mamma initierar 
pratstunden och är 
modell genom att 
peka på bilderna 
samtidigt som hon 
säger sina yttranden 
(pekpratar). Barnet 
har också sin 
vanliga PECS-pärm.

Pratstund om ett 
specifikt ämne 
utan 
kommunikations-
kartan som är 
anpassad för 
pratstund och för 
samtalsämnet 
julen. Mamma 
initierar prat-
stunden om ett 
specifikt ämne 
(julen) och är 
sedan modell 
genom att säga 
det första 
yttrandet verbalt 
och sedan 
invänta barnets 
yttrande. Barnet 
har sin vanliga 
PECS-pärm. 

Kommunikations-
karta anpassad för 
aktiviteten pratstund 
och för 
samtalsämnet julen 
används igen. 
Mamma initierar 
pratstunden och är 
modell genom att 
peka på bilderna 
samtidigt som hon 
säger sina yttranden 
(pekpratar). Barnet 
har också sin 
vanliga  PECS-
pärm. 

Pratstund om en 
resa till Järvsö 
som ska ske 
inom ett par 
veckor. 
Kommunik-
ationskarta 
anpassad för 
pratstunden 
används. 
Mamma 
initierar 
pratstunden och 
är modell 
genom att peka 
på bilderna 
samtidigt som 
hon säger sina 
yttranden 
(pekpratar). 
Barnet har 
också sin 
vanliga  PECS-
pärm. 

Tabell 1 Förteckning över faserna i interventionen. 

 
Erik hade under hela interventionen tillgång till sin pecspärm, där han har löstagbara 
bilder som han kan använda. Bilderna i pärmen är inte anpassade för situationen 
pratstund, utan snarare valda utifrån Eriks behov. I interventionsfas 1 och 2 
introducerades en kommunikationskarta där bilderna på kartan var anpassad för 
aktiviteten pratstund. Maria valde att prata om en situation som inte har skett ännu, 
eftersom hon trodde att Erik var mer motiverad att prata om det som ligger framåt i 
tiden, än det som redan har varit. Hon valde att prata om julen. Kommunikationskartan 
som var anpassad för pratstund om julen, bestod av två A4 sidor med löstagbara bilder, 
samt en löstagbar pecsremsa att sätta bilderna på (se 4.2.1).  

På kommunikationsutbildningen diskuterades också hur den anpassade 
kommunikationskartan skulle introduceras, och mamma Maria instruerades att agera 
modell, både verbalt och för bildanvändning. Samtidigt som hon pratade pekade hon på 
bilderna på den anpassade kommunikationskartan, dvs. pekpratade. Efter 
interventionsfas 1 filmades två samtal i baslinjefas 2, för att se hur pratstunden nu kunde 
genomföras utan den anpassade kommunikationskartan. Därefter filmades ytterligare 
fem pratstunder i interventionsfas 2 med den anpassade kommunikationskartan. Dessa 
pratstunder hanns inte med före jul, så de är inspelade efter julhelgen. En uppföljning 
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med två samtal, gjordes 3 månader efter avslutad intervention. Erik och hans mamma 
samtalar då om en resa de ska göra till Järvsö och de har då en kommunikationskarta 
som är anpassad för pratstunden om skidresan. 

Mamma Maria har som nämnts deltagit i en kommunikationsutbildning i grupp för 
anhöriga och personal till barn och ungdomar med autism på Habilitering för barn och 
vuxna i Uppsala. Där hade hon möjlighet att planera och diskutera vilken aktivitet hon 
skulle välja, samt vilket samtalsämne och vilka bilder som skulle finnas med på den 
anpassade kommunikationskartan.  

Förutom kommunikationsgruppen fick Maria en introduktion till hur pratstunderna 
skulle genomföras under baslinjefaserna och i interventionsfaserna.  Hon fick också en 
checklista för hur dessa pratstunder och filminspelning skulle genomföras (Bilaga 3). 
Pratstunderna initierades av Eriks mamma när det passade i familjens vardagsliv. Om 
Erik skulle ha tagit initiativ till en pratstund under interventionen skulle familjen 
försöka svara upp på det om det var möjligt. Efter första filmtillfället träffades mamma 
och forskaren3 för att checka av att det fungerat enligt checklistan. Nytt möte med 
mamma Maria genomfördes efter första filmtillfället i interventionsfas 1, för att stämma 
av att det fungerat som planerat. Telefonkontakt togs med Maria när interventionsfas 1 
avslutats för att stämma av inför baslinjefas 2. Maria fick också instruktioner om att 
registrera om Erik tog initiativ till en pratstund med bilden JAG-VILL-PRATA-OM4, 
samt i vilken kontext detta skedde, efter att den anpassade kommunikationskartan 
införts (bilaga 4). Hon fick en separat registreringsblankett för detta (Bilaga 4). Maria 
skrev också dagbok om hur pratstunden fungerat. 
 
4.2.1. Kommunikationskarta – den för pratstunden anpassade pratkartan. 

Istället för att göra nya bilder till Eriks (individuella) pecspärm, gjordes en 
kommunikationskarta med löstagbara bilder som fungerar som en resurs till både Erik 
och Maria, en resurs till själva samtalet. Kommunikationskartan anpassades för 
pratstund om julen och bilderna valdes utifrån det valda samtalsämnet. 
Kommunikationskartan bestod av två A4 sidor med löstagbara bilder, samt en löstagbar 
pecsremsa att sätta bilderna på. Bilderna och remsan sitter fast med kardborreband på 
kartan. Maria gjorde kommunikationskartan (figur 1 nedan) i hemmet med 
bildprogrammet Boardmaker.  Kommunikationskartan med löstagbara bilder kommer i 
denna studie att kallas för pratkarta.  
 

 
3 Forskaren i denna studie är densamme som uppsatsförfattaren, Lena Nilsson. 
4 Bilder skrivs med versaler. Ovanför varje bild står text med bildens innebörd. Det är denna text som återges 
ordagrannt med versaler i löptext och transkriptioner. 
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Figur 3 Pratkartan består av två A4 sidor med löstagbara bilder och en pecsremsa, 
som också är löstagbar. Bilderna på pratkartan är anpassade till samtalet om 
julen.  

Maria instruerades att komplettera med nya bilder och annat bildmaterial som foton 
eller bilder ur leksakskataloger under interventionsperioden om hon ansåg att det skulle 
underlätta kommande pratstunder. Till de uppföljande samtalen som gjordes inför 
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familjens skidresa gjordes en ny pratkarta anpassad för pratstund om deras förestående 
skidresa. 

 
4.3. Material  

4.3.1. Datainsamling 

Data för studien samlades in genom att filma i alla delar av studien. I studiens 
baslinjefas 1 filmades pratstunder vid fem tillfällen. I period B, interventionsfas 1, 
filmades tolv pratstunder under 3 veckor. Sedan filmades ytterligare två pratstunder i 
baslinjefas 2 och slutligen filmades fem tillfällen i interventionsfas 2. Ytterligare två 
pratstunder filmades i en uppföljning 3 månader efter avslutad intervention. Checklista 
för hur pratstunderna ska genomföras och filmas (Bilaga 3).  

Registrering gjordes om Erik tog initiativ till pratstund med bilden JAG-VILL-
PRATA-OM, samt i vilken kontext detta skedde (Bilaga 4). Instruktion fanns till 
Registrering av initiativ (Bilaga 5). 

Eriks mamma skrev också anteckningar i en dagbok, om sina observationer av 
pratstunden. Hon antecknade också om hon behövde komplettera med ytterligare bilder, 
eller material för att genomföra pratstunderna. Anteckningar gjordes av mamma för att 
validera data som togs in via filmningen. 
 
4.3.2. Material 

Samtalen spelades in med familjens egen videokamera. Totalt filmades 26 pratstunder. 
Mamma Maria la över filmerna på ett USB-minne och lämnade dem till forskaren. Alla 
26 filmerna av pratstunderna granskades av forskaren, sedan valdes 14 filmer ut för att 
transkriberas. Filmerna som valdes ut var representativa för pratstunderna i respektive 
fas. Några av de samtal som inte transkriberades avbröts t.ex. på grund av att 
minneskortet blev fullt, eller att det ringde på dörren. Se översikt av filmerna i bilaga 6. 
 
4.3.3. Transkription 

Transkriptionen innehåller tecken för hur temporala och sekventiella relationer 
markeras, samt olika aspekter på talets framförande (ten Have 2007). All transkription 
är skriven i Courier New. Se transkriptionsnyckel (bilaga 7). 14 samtal i de olika 
interventionsfaserna valdes ut och transkriberades. De transkriberade exemplen i 
rapporten har fungerat som ett urval för vad som ansågs intressant för analysen. En 
alltför detaljerad transkription skulle ha försvårat läsbarheten och analysarbete. Ett 
transkriberat samtal i sin helhet bifogas, se bilaga 8. 
 
4.4. Etiska överväganden 

Deltagarnas personuppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras inlåsta på 
Habilitering för barn och vuxna. Varken filmerna eller det transkriberade materialet är 
märkta med personuppgifter, detta material förvaras inlåst hos huvudansvarig forskare. 
Materialet kan komma att användas i en större studie. Deltagarna har fått andra namn i 
uppsatsen och andra uppgifter i materialet har också ändrats för att personerna inte ska 
kunna identifieras. Information om studien gavs både muntligt och skriftligt till 
vårdnadshavare, se bilaga 1. Skriftligt samtycke att delta i interventionen inhämtades av 
båda vårdnadshavarna för Erik och för medverkande förälder Maria. Föräldrarna fick 
också själva välja när de skulle filma och vilka filmer som de lämnade till studien, för 
att minska risken för att de skulle känna sig pressade av filmningen. Ytterligare 
medgivande krävs för att använda materialet i andra sammanhang utöver 
magisteruppsatsen.  
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4.5. Syfte 

Mot bakgrund av det rådande forskningsläget kring PECS, autism och samtal, och de 
insatser och kurser som efterfrågas inom habiliteringsverksamheten, så var det viktigt 
att undersöka om PECS också kan ge barn med autism möjlighet att samtala med 
personer i sin omgivning. I denna studie kommer det dialogiska perspektivet på 
kommunikation att antas och det innebär att forskaren kommer att undersöka hur 
deltagarna gemensamt genomför den kommunikativa uppgiften att prata om något som 
inte sker här och nu i form av pratstunder med respektive utan en anpassad 
kommunikationskarta.  

Syftet i denna studie är att undersöka hur en pratkarta med bilder som anpassats för 
samtal, kan bli en resurs för en pojke med autism och utvecklingsstörning och hans 
mamma, när de samtalar om en händelse som inte händer nu. Specifika frågor som 
kommer att analyseras i samtalen är: 
 
1. Hur kommer Erik igång att använda bilder utan respektive med pratkartan? 
2. Hur utvecklar mamman och Erik samtalen? 
3. Hur avslutar mamman och Erik samtalen utan respektive med pratkartan?  
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5. Analysmetod 

5.1. Samtalsanalys 

För att undersöka AKK-samtalets uppbyggnad och den roll som kommunikationskartan 
har för denna har en samtalsanalytisk metod använts: Conversation Analysis (CA). 
Sättet att närma sig och analysera samtalsdata inom CA bygger på att man söker efter 
mönster av sociala handlingar som organiseras sekventiellt av deltagarna på ett 
systematiskt sätt inom ramen för sekvenser (Hutchby & Wooffitt, 2008:41). Man utgår 
från inspelningar av samtal som transkriberas och försöker på grundval av inspelning 
och transkription identifiera och kartlägga mönster i interaktionen (ten Have, 2007:93-
95). För det mesta arbetar man utan att ställa upp hypoteser i förväg, men det 
förekommer givetvis att man formulerar konkreta forskningsfrågor, som i föreliggande 
studie. Forskaren bör i så stor utsträckning som möjligt ta deltagarnas eget perspektiv på 
vad som pågår i samtalet, speciellt i samband med att belägga iakttagelser i data, och 
analysen får inledningsvis på så sätt en förutsättningslös karaktär jämfört med studier 
med formulerade hypoteser om möjliga resultat (ten Have, 2007:35-36). 

Eftersom CA utgår ifrån den sekventiella relationen mellan deltagarnas handlingar, 
så passar det bra att använda i samtal med AKK (Clarke & Wilkinson, 2007), där ju 
meningsskapandet i hög grad utgör en dialogisk process mellan deltagarna. Stiegler 
(2007) menar också att CA kan användas av logopeder för att identifiera 
kommunikativa färdigheter hos icke-talande barn med autism och även för att 
identifiera kommunikationsmönster som kan påverka interaktionen positivt eller 
negativt och detta kan användas i handledning till nätverket runt barnet med 
kommunikationssvårigheter. 
 
5.1.1. Turtagning, närhetspar och preannonsering. 

När man analyserar samtal enligt samtalsanalys delar man upp samtalet i mindre enheter 
s.k. samtalsturer. Turerna i samtalet är den sammanhängande period under vilken en 
person har ordet (Norrby, 2004:109-110), men skall i första hand uppfattas som 
deltagares handlingar, snarare än strukturella enheter. Turtagning kan då ses som det 
växelvisa utbytet av kommunikativa handlingar över tid. Det är centralt att se hur 
enskilda turer utformas som en respons på föregående tur och samtidigt hela tiden är 
orienterade mot hur de ska tolkas eller uppfattas i nästa tur. Alla bidrag i interaktionen 
kan sägas vara både kontextberoende och kontextförnyande (Schegloff, 2007:13-21).     

Turer produceras ofta inom ramen för handlingssekvenser som är organiserade i par. 
Sådana par kallas närhetspar (adjacency pairs) (Liddicoat, 2007:105-110). Paren består 
av två kommunikativa handlingar, där förstadelen skapar en sekventiell position för en 
förväntad andradel. Andradelen måste vara relevant i förhållande till förstadelen 
(Schegloff, 2007:13-21). Exempel på närhetspar är [fråga – svar], [erbjudande – 
accepterande] och [hälsning – hälsning]. Ett närhetspar som produceras före själva 
huvudhandlingen och så att säga bereder väg för den kallas inom CA för presekvens 
(Norrby, 2004:122-128). Lystringssignaler är ett exempel på närhetspar och består av 
[anrop/anmodan – lystring]. De fungerar ofta som presekvenser. Dessa presekvenser av 
[anrop – lystring] är till för att försäkra sig om att den man pratar med är beredd att 
lyssna och vill samtala. Ett av de vanligaste sätten att påkalla uppmärksamhet är att säga 
personens namn (Norrby, 2004:127). Anrop kan även göras med andra modaliteter som 
blick, kroppsliga eller kroppskontakt. Preannonsering fyller funktionen att introducera 
ett ämne och fungerar som en förhandsvisning om vad talaren kan tänka sig att tala om. 
Preannonsering kan också tolkas som förstadel i ett närhetspar (av typen presekvens) 
och har som uppgift att framkalla en respons hos någon annan (Norrby, 2004:168). 
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Om någon producerar en förstadel i ett närhetspar förväntas en annan person 
producera en andradel. Att förstadelen gör det relevant för en andradel möjliggör också 
att hålla koherens i sekvenser. Om inte den förväntade andradelen produceras, utan det 
blir en märkbar frånvaro av den förväntade andradelen, kan man i de fortsatta 
handlingarna se att talaren startar om med en ny förstadel (Schegloff, 2007:19-21).  
 
5.1.2. Samtalsämnen 

Inom CA har man också intresserat sig för samtalsämnena, eller topikerna i vardagliga 
samtal. Det är viktigt att ta deltagarnas perspektiv och studera hur samtalsdeltagarna 
gemensamt etablerar, utvecklar och avslutar ämnet. I de flesta vardagliga samtal flyter 
ämnena till största delen in i varandra och det är svårt att säga var ett ämne slutar och ett 
annat börjar (Norrby, 2004:156-167). Deltagarna organiserar ofta samtalet kring det 
topikala i samtalet, speciellt om pratstunden inte sker i den situation som samtalet 
handlar om. Ämnen kan definieras på olika sätt, och ett sätt kan vara att identifiera en 
röd tråd i samtalet, som kan pågå en kort stund (episod, sekvens) eller en lång stund. Ett 
liknande sätt att identifiera ämne kan vara att se vilka ord som förekommer flera gånger 
i en sekvens, eller ord som har liknande betydelse. Ett annat sätt att avgränsa 
samtalsämnen är att utgå från deltagarnas beteende, t.ex. att de markerar på olika sätt för 
varandra att de övergår från ett ämne till ett annat. Deltagare i vardagliga samtal 
markerar dock ofta inte när de byter ämne utan det kan ske gradvis, men det kan också 
ske abrupt utan markering (Norrby, 2004:156-167).  

Linell (2009: 383) menar att det finns sätt att analysera samtal som är mer benägna 
att tillvarata det dialogiska perspektivet, samt att dessa analyser bör beskriva det 
interaktionella arbete som deltagarna gör för att introducera, upprätthålla och avsluta 
ämnessekvenser. Samtalet kan alltså ses som ett flöde av projekt som varierar i storlek 
och delvis är överlappande och innästlade i varandra. I detta flöde av kommunikativa 
handlingar och interaktion engagerar sig deltagarna i varierande grad i gemensamma 
projekt.  

I föreliggande studie kommer ämne att analyseras som kombinationen av ord och 
bilder som både skapar ett ämnesbaserat sammanhang över tid i samtalsepisoder, dvs. 
ett innehållsligt perspektiv, och som ett kommunikativt projekt som deltagarna 
gemensamt driver framåt genom att introducera, upprätthålla och avsluta ämnen, dvs. 
ett mer uppgiftsorienterat perspektiv. 
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6. Analys av kommunikativa projekt i PECS-interaktion 

Samtalen i studien kommer att betraktas som kommunikativa projekt som deltagarna 
genomför gemensamt genom interaktionellt arbete. Ett kommunikativt projekt är 
interaktivt till sin natur och består alltid av minst två handlingar, och av minst två 
deltagare (Linell 2009:178). Exempel på ett kommunikativt projekt (eller uppgift) kan 
t.ex. vara att deltagare i samtal samarbetar för att inleda, utveckla och avsluta en 
sammanhållen samtalssekvens, t.ex. kring ett samtalsämne. Detta synsätt ligger till 
grund för denna studie eftersom deltagarna, Erik och hans mamma, är sysselsatta med 
att lösa en specifik uppgift, att genomföra en pratstund om något som inte händer här 
och nu.  

Analysen har fokuserats på de tillfällen när Erik använder sina bilder i syfte att 
prata om kommande aktiviteter utanför den omedelbara samtalskontexten. När Erik 
lämnar över bilderna till samtalspartnern har jag kallat det för att pecsa. Pecsandet är 
dock ett samarbete mellan deltagarna, och fungerande praktiker och detta samarbete 
skapas här-och-nu i samtalet, inom ramen för kommunikativa projekt. I analysen har det 
visat sig att pecshandlingarna och det samtalsämne som de bidrar till är organiserade i 
tre huvudsakliga faser: prefas, huvudfas och postfas. Prefasen består av handlingar som 
byggs upp fram till att Erik använder sina bilder för att respondera. I huvudfasen 
använder Erik sina bilder. I denna kontext kommer analysen att fokuseras på hur Erik 
och hans mamma utvecklar det kommunikativa projektet, det projekt som initierats i 
prefasen. I postfasen undersöks hur deltagarna avslutar pratstunden. 
 
6.1. Hur kommer Erik igång att använda bilder utan respektive med pratkartan?  

Det kommunikativa projektet byggs upp av ömsesidiga handlingar av deltagarna. 
Samtalspartnern till en person med autism kan få ta ett stort ansvar i samtalet. Hur gör 
Eriks mamma för att involvera Erik i samtalet och vad är det som gör att Erik börjar 
använda bilder, pecsa i samtalet? Hur konstrueras detta kommunikativa projekt 
sekventiellt i samtalen utan den anpassade kartan i jämförelse med samtalen med den 
anpassade kartan?  

Prefasen är den sekvens av handlingar fram till att Erik använder bilder i samtalet. I 
prefasen ingår ofta hälsningsfraser, handlingar för att etablera samtalet och handlingar 
för att gemensamt fokusera på samtalet. Preannonseringar är också vanliga som en 
förhandsvisning om vad talaren kan tänkas tala och förekommer ofta som förstadel i en 
presekvens. Som presekvens räknas de handlingar som är designade för att Erik ska 
använda bilderna i samtalet. Turerna i samtalet kan ses som mottagardesignade och på 
så sätt skapar de sekventiella positioner för relevanta nästa handlingar. Dessa positioner 
kallas i denna studie hädanefter för luckor, i vilka det görs relevant för samtalspartnern 
att respondera med en bildmedierad tur. I prefasen är det av intresse att analysera de 
luckskapande handlingar som leder till att Erik börjar använda bilder i samtalet. För att 
räknas som en luckskapande handling i just detta sammanhang, ska det därför vara en 
lucka som ger position för mer än ja eller nej. Om andradelen i närhetsparet uteblir är 
det vanligt att talaren börjar om med en ny förstadel. Genom att titta på hur 
samtalsdeltagarna själva behandlar diverse bidrag får man en uppfattning om hur 
yttrandet uppfattades (se ovan 5.1.1). 

 
6.1.1. Sekvenser utan anpassad kommunikationskarta - Baslinjemätning 1 (A1) 

Den första sekvensen (Exempel 1) är hämtad från det fjärde samtalet i 
baslinjemätningen. I samtalen i baslinjemätningarna finns inte pratkartan som är 
anpassad för att prata om julen med. Mamma Maria och Erik sitter vid köksbordet. Erik 
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har alltid med sig sin egen pecspärm med bilder. Dessa bilder är inte anpassade för ett 
specifikt samtalsämne utan mer utifrån ett individperspektiv (anpassat för Eriks 
individuella behov). Detta är ett första exempel på hur mamma gör för att Erik ska börja 
bidra till samtalet genom att använda bilder, när de inte har den anpassade 
kommunikationskartan ”pratkartan” med i pratstunden. Mamma inleder samtalet med 
att föreslå ett samtalsämne ”jag vill prata om julen Erik” (rad 1) och agerar modell för 
vad hon vill att Erik ska göra, dvs. tänka på (fokusera på) ämnet julafton (rad 3).  
 
Exempel 1 (Samtal 4 rad 10-41) 
 
1. M: jag vill prata om julen Erik  
2. E: ((tar en tugga av kakan))  
3. M: jag tänker på julafton va tänker du på Erik 
4. E:                        ((sträcker vänster hand 
5.                            mot mammas hår))M:  
6.    ((tar ner Eriks hand)) 
7.   va tänker du på 
8. E: ((slår med vä hand mot sitt lår och tittar upp i taket)) 
9.        (1s) 
10. M: jag önskar mig jättemånga paket 
11. E: ((tittar mot kakan och tar den))  
12. M:  många paket av tomten  
13. E: ((lägger kakan på bordet snurrar på den  
14. M: va önskar du dig Erik 
15. E: ((tar en tugga av sin kaka)) 
16. M: Erik  
17. E: ((tittar förbi mamma och tuggar på sin kaka)) 
18. M: va önskar du dig av tomten ((tittar mot Erik)) 
19. E: ((lägger huvudet på sned och tittar förbi mamma)) 
20. M: många paket ((/tittar mot Erik)) 
21. E: ((tuggar tar en liten tugga till  
22.   av kakan och tittar förbi mamma)) 
23. M: Erik  
24.   (3s)  
25. M: längtar du till tomten  
26.   (10s) 
27. E: ((sätter sig upp och tar en bit till av kakan)) 
28. M: längtar efter snön Erik  
29.   (2s)  
30.   kanske kommer snö när tomten kommer 
31. E: ((reser sig och går)) 
 
 
Efter de inledande handlingarna för att rikta Eriks fokus på samtalet och ett ämne, så 
ställer mamman en uppföljande fråga om vad Erik tänker på (rad 3) och skapar då den 
första möjligheten (luckan) för Erik att respondera. Erik sträcker vänster hand mot 
mammans hår (rad 4-5) och mamma responderar genom att plocka ner Eriks hand (rad 
6). När Erik inte svarar på mammans fråga, så upprepar hon frågan (rad 7). Där finns 
den andra luckan för Erik att respondera med sina bilder. Erik responderar genom att slå 
med handen mot låret och titta i taket (raderna 8), då agerar mamman återigen verbal 
modell (rad 10 och 12) genom att säga vad hon önskar sig och följer upp med en öppen 
fråga som relaterar till modellen (rad 14), det blir den tredje luckskapande handlingen. 
Genom att inte respondera på förväntat sätt visar Erik att han inte har fokus på mamma 
och samtalet, så på rad 16 säger mamma ”Erik”, som ett anrop, men Erik lystrar inte, 
utan tittar förbi mamma (rad 17). Mamma försöker på nytt att ställa en fråga ”va önskar 
du dig av tomten?” och tittar på Erik (rad 18). Erik tittar förbi Maria (rad 19) och hon 
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svarar då på sin egen fråga ”många paket” (rad 20) detta skulle kunna ses som 
andradelen i närhetsparet (fråga rad 18 – svar rad 20). Erik har fokus på sin kaka och 
Maria gör ytterligare ett anrop ”Erik” (rad 23) för att göra honom uppmärksam på att 
henne och samtalet. När inte Erik har fokus på interaktionen blir det också pauser (rad 
24, 26, 29) mellan mamma och Eriks kommunikativa bidrag. Mamma ställer ytterligare 
två frågor (rad 25, 28) och skapar på så sätt positioner för Erik att använda bilder och 
respondera. På slutet säger Maria ”kanske kommer snö när tomten kommer” (rad 30) 
kanske för att försöka uppgradera det tidigare sagda, men Erik kommer ändå inte igång 
att använda bilder i pärmen, utan avslutar genom att resa sig och lämna bordet. 
 
I detta exempel ser man hur Maria inledningsvis agerar verbal modell i prefasen genom 
att rikta fokus på ett gemensamt ämne (rad 1,3,10,12). Detta är exempel på hur Maria 
försöker få Erik att orientera mot henne och samtalet genom att säga vad hon vill prata 
om och vad hon tänker på. Maria fortsätter därefter med att ställa frågor (rad 
3,7,14,18,25,28), med syfte att skapa positioner i interaktionen (eller luckor), där det 
finns möjligheter för Erik att respondera genom att lämna över bilder. I exemplet ovan 
kan man se sex sådana luckskapande handlingar. Hon anropar också Erik både verbalt 
(rad 16, 23) och med kroppskontakt (rad 6), för att göra honom uppmärksam på henne 
och samtalet. Dessa kan ses som förstadelen i närhetspar anrop – lystring. När mamma 
skapar en position i interaktionen för Erik att komma igång och använda bilder, men 
den förväntade responsen inte kommer startar mamma om med en ny förstadel. Stödet 
för att Marias uppfordrande yttranden just är uppfordrande förstahandlingar, syns i hur 
hon hanterar den situation som uppstår när (den förväntade) andrahandlingen inte 
produceras. Så det är inte i handlingen i sig självt, t.ex. hur den är designad grammatiskt 
och prosodiskt som är det avgörande, utan på det sätt hon producerar sin nästa handling. 
I exemplet ovan har Erik en kaka som han äter på under samtalets gång, stundvis har 
han fokus på kakan och att äta, detta bidrar till att mamma gör flera anrop för att Erik 
ska orientera mot henne och samtalet. I detta första exempel ser man tydligt det långa 
interaktionella arbete som Maria gör, men som ändå inte resulterar i att Erik kommer 
igång att använda de bilder som finns i hans pecspärm.  
 
6.1.2. Sekvenser med anpassad kommunikationskarta – Interventionsfas 1 (B1) 

Nu följer några exempel på kommunikativa projekt ur samtalen när den för situationen 
anpassade bildkartan (pratkartan) har introducerats. Exempel 2-4 är hämtade från 
Interventionsfas 1. Erik och Maria sitter vid köksbordet och pratkartan ligger på bordet 
mellan dem. Det som är i fokus är hur Maria gör för att styra Erik mot att respondera 
med bilderna. Det krävs olika många turer i de olika samtalen, innan Erik responderar 
genom att använda bilder. Det verkar inte som om antalet turer minskar allteftersom 
interventionen pågår utan det varierar från samtal till samtal hur lång prefasen blir. 
 
Det andra exemplet är hämtat från samtal 16 rad 1-23. Mamma inleder med att föreslå 
både verbalt och genom att peka på bilder, att de ska ha en pratstund (rad 1-2). Erik 
responderar genom att skratta till och sätta sig tillrätta vid bordet (rad 3-4).  
 
 
Exempel 2 (samtal 16 rad 1-19) 
 
1. M: ska du och jag ha en pratstund va: =  
2.                           ((pekar på bilderna)) 
3. E:                      skrattar  
4.                         ((drar stolen närmare bordet)) 
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5. M: =jag vill prata om julafton  
6.   när tomten kommer med paket 
7. E: skrattar ((torkar av munnen med vä arm)) 
8.    ((tar ett vattenglas som står framför honom och dricker)) 
9. M: Erik det ska bli roligt va vill du prata om  
10.   ((tar JAG-VILL-PRATA-OM-bilden och sätter på remsan)) 
11.  Erik 
12. E: m:: ((tar en klunk vatten och sätter ner glaset på bordet)) 
13. M: titta va vill du prata om Erik  
14.   titta va vill du prata om 
15. E: ((tar bild och sätter på remsan hostar)) /nanåda 
16.  ((lämnar remsan till mamma))  
17.   JAG-VILL-PRATA-OM PEPPARKAKSHUS 
18.  ((pekar på bilderna på remsan)) 
19. M: jag vill prata om pepparkakshus 
 
 
Mamma Maria etablerar först kontakt med Erik och Erik responderar genom att 
orientera mot Maria och pratkartan. Hon agerar modell för vad de kan prata om, en 
preannonsering av ämnet (rad 5-6), ”jag vill prata om julafton när tomten kommer med 
paket” och skapar därmed den första möjligheten, ”luckan”, för Erik att respondera med 
bilder. När Erik inte pecsar, i den luckan som Maria skapat, så gör hon ett nytt försök 
och uppgraderar då sitt bidrag med det värderande ”Erik det ska bli roligt” (rad 9). 
Sedan fortsätter Maria med att ställa en fråga (rad 9) och är också modell för hur Erik 
ska göra med bilderna, genom att hon tar loss JAG-VILL-PRATA-OM-bilden och sätter 
på remsan (rad 10). Dessa handlingar skapar den andra luckan för Erik att respondera 
med bilder. När inte den förväntade responsen kommer så startar mamma om genom att 
anropa Erik, med hans namn (rad 11), för att han ska fokusera på deras gemensamma 
samtal. Hon gör ytterligare försök att han ska fokusera på pratkartan och henne genom 
att säga ”titta” kombinerat med en fråga ”va vill du prata om” (rad 13-14). Det blir den 
luckskapande handling som gör att Erik responderar genom att ta en bild, sätta på 
remsan och lämna över, dvs ”pecsa” (rad 15-17). Erik pekar på bilderna och mamma 
verbaliserar och repeterar innebörden i Eriks pecshandling (rad 18-19). 
 
I ovanstående exempel kan man se exempel på det långa interaktionella arbete som 
mamma gör innan Erik använder bilder för att respondera. Här kan man se exempel på 
hur Maria producerar flera förstahandlingar (first pair parts), som gör en andrahandling 
(second pair part) relevant och det är dessa förstahandlingar som skapar relevanta 
luckor för Erik att använda bilder. När den förväntade andrahandlingen (ett 
pecsyttrande) inte kommer, syns det också i sekvensen att modern inte bygger ut en 
etablerad sekvens, utan producerar en ny förstahandling. Maria producerar tre 
lucksskapande handlingar innan Erik överlämnar bilderna på remsan. Maria anropar 
Erik vid flera tillfällen, eftersom han inte orienterar mot Maria, pratkartan och samtalet, 
utan istället dricker vatten (rad 8-12). Maria agerar också modell för hur Erik ska 
använda bilderna genom att ta loss och sätta bilden JAG-VILL-PRATA-OM på remsan 
(rad 13). Slutligen är det en öppen fråga ”Vad vill du prata om?”, som blir den 
luckskapande handling som föranleder Erik att respondera genom att använda bilder.  
 
I exempel 3 nedan ser vi ett utdrag från samtal 6, som var det första samtalet med den 
anpassade bildkartan. Maria sitter vid köksbordet och Erik står bredvid henne. Maria 
börjar med ett verbalt anrop ”kom” och även ett fysiskt anrop genom att stryka Erik på 
ryggen (rad 1) för att etablera en kommunikationssituation.  
Exempel 3 (Samtal 6 rad 1-8) 
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1. M: kom Erik ((/stryker Erik på ryggen)) 
2.     Erik titta vi ska prata om julafton  
3.     ((pekar på bilderna JAG-VILL-PRATA-OM och JULAFTON)) 
4. E: ((pekar på PAKET-bilden)) 
5. M: hä:: tänker du på paket  
6.     titta jag tänker på julklapparna  
7.     ((pekar på bilderna)) 
8. E:  m:: ((/tittar på kommunikationskartan)) 
 
När Maria uppmanar Erik att orientera mot henne och samtalet och gör en 
preannonsering av ämnet (rad 2), samtidigt som hon pekar på motsvarande bilder 
(pekpratar, rad 3), så blir detta den första handlingen som är designad för att Erik ska 
använda bilderna i sin respons.  Detta skapar den första luckan och Erik responderar 
genom att peka på paket-bilden (rad 4). Mamman bekräftar och säger ”hä:: tänker du på 
paket” (rad 5). Maria utvecklar sedan sekvensen med ”titta jag tänker på julklapparna”, 
samtidigt som hon pekar på bilderna (raderna 6,7). Erik bekräftar med ljud och fortsätter 
också att orientera mot bilderna på kartan tillsammans med Maria (raderna 7,8). 
 
I exemplet ovan responderar Erik direkt efter Marias inledande yttrande, den första 
luckskapande handlingen. Just detta är ett exempel på en kort prefas, där Erik 
responderar efter en luckskapande handling. I interventionsfaserna finns det exempel 
både på korta och långa prefaser och det finns ingen tendens att längden på prefasen 
ändras under interventionsfasen gång. Det verkar snarare variera från gång till gång.  
 
6.1.3. Sekvenser utan anpassad kommunikationskarta - Baslinjemätning 2 (A2) 

Detta exempel är hämtad från Baslinjefas 2, där mamman och Erik inte heller har en 
pratkarta som är anpassad för pratstunden om julen (men Erik har tillgång till bilder i 
sin pecspärm som han alltid har på sig). Baslinjefas 2 startade efter 12 pratstunder med 
den anpassade kartan (Interventionsfas 1 – B1). Syftet med att göra en ny 
baslinjemätning var att se om samtalet om julen behövde bilder som var anpassade för 
samtal och var synliga mellan deltagarna eller om Erik nu hade lärt sig och kunde 
använda bilderna i pecspärmen. I exempel 4 startar Maria med en verbal uppmaning 
”Erik kom sitt här sitt” (rad 1) och kombinerar med att fysiskt dra ut stolen (rad 2). Erik 
responderar inte genom att komma och sätta sig utan tar en plastgran som står på bordet 
och tittar på mamman. Maria kollar sedan av om Eriks pappa startat filmen och sedan 
tar hon tag i Eriks arm (rad 7) för att han ska orientera mot henne och deras samtal. Erik 
sätter ner knäna mot stolen och Maria agerar modell för vad Erik ska göra dvs. fokusera 
på samtalet om julen/julafton (rad 9).  
 
Exempel 4 (samtal 19 rad 1-17) 
 
1. M: Erik kom sitt här sitt  
2.   ((drar ut stolen)) 
3. E: ((tittar mot mamma tar en  
4.   plastgran som finns på bordet)) 
5. M: har du börjat  
6.   ((tittar mot Eriks syster som filmar)) 
7.   ((tar i Eriks arm)) 
8. E: ((sätter knäna mot stolen)) jajaja 
9. M: Erik ska du och jag prata om julafton=  
10.   ((tittar mot Erik)) 
11. E: ((tittar på mamma)) 
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12. M: =jag längtar till julafton Erik 
13. E: ((reser sig, backar och går förbi mamma)) 
14. M: Erik vill inte du prata  
15.    ((pekar på sig själv och Erik)) 
16. E: ((går därifrån)) 
17. M: Erik prata om julafton  
   
 
Mamma Maria försöker först etablera kommunikationssituationen rad 1-8. På rad 9 
nominerar Maria ett ämne åt sig själv, en preannonsering och det fungerar som 
förstadelen i ett närhetspar. Detta skapar den första luckan för Erik att respondera med 
bilder. Hon tittar på Erik och väntar (rad 10), Erik responderar genom att titta tillbaka på 
mamma (rad 11) och när han inte responderar med bilder, så fortsätter hon med att 
ytterligare ett bidrag (rad 12) om vilket ämne de kan prata om, vilket blir den andra 
luckskapande handlingen. Erik backar ner från stolen och går förbi mamman (rad 13) 
och hon frågar om Erik inte vill prata med henne (rad 14). Hon försöker ytterligare en 
gång att locka Erik tillbaka till samtalet, men Erik går ut från köket. 
 
I båda samtalen utan den anpassade kartan (exempel 1 och 4), tar Maria fysiskt tag i 
Erik för att han ska orientera mot henne och samtalet. Hon anropar också honom genom 
att säga hans namn, men när inte pratkartan finns som en praktik eller metod att 
gemensamt orientera sig mot, så lyckas inte Maria lotsa Erik mot att börja bidra genom 
att använda bilder.  
 
6.1.4. Sekvenser med anpassad kommunikationskarta – Interventionsfas 2  (B2) 

Nästa exempel (5) är en sekvens hämtad från den andra interventionsperioden (B2). 
Dessa samtal utspelar sig efter julhelgen, så de sätter sig för att prata om julen, som en 
händelse som redan varit. När de startar filmningen sitter Erik vid köksbordet med de 
anpassade pratkartorna framför sig. Samtalet startar med att Maria anropar Erik och 
frågar ”får mamma bredvid dig?” (rad 2) för att etablera en kommunikationssituation 
och att skaffa sig förutsättningar att småprata.   
 
Exempel 5 (samtal 20 rad 1-18) 
 
1. E: ((sitter med kartorna vid köksbordet)) 
2. M: Erik (3s) får mamma sitta bredvid dig  
3.   ((går fram och sätter sig)) 
4. M: he::j (2s) hej Erik 
5.  ska du och jag ha en pratstund  
6.       ((pekar på JAG-VILL-PRATA-OM-bilden)) 
7. E: ((tar loss bild och sträcker mot mamma))/ nå:: 
8. M: pratstund  
9.      ((pekar på JAG-VILL-PRATA-OM-bilden))   
10. E: nå:: ((sätter tillbaka bilden på kartan,  
11.        tar ny bilder och sätter på remsan)) 
12. M:      jag vill prata om när vi dansar runt granen Erik  
13.        ((pekar på bilderna på karta))  
14.  vad vill du prata om 
15. E: ((tar loss remsan och lämnar över den till mamma))  
16.   JAG-VILL-PRATA-OM PEPPARKAKSGUBBE 
17.  ((pekar på bilderna på remsan)) 
18. M: jag vill prata om pepparkaksgubbe 
 



 
 

29 

 

När Erik inte orienterar mot Maria, så anropar hon med ”hej” (rad 4), och när den 
förväntade andradelen, att Erik ska hälsa eller lystra som respons på hennes förstadel i 
närhetsparet inte kommer, anropar mamma ytterligare en gång med ”hej Erik” (rad 4). 
Mamma söker därefter bekräftelse på att Erik är med på att de ska samtala genom att 
fråga explicit om de ska ha en pratstund (rad 5-6). Erik responderar genom att ta loss 
bild och sträcka mot Maria, men lämnar inte över bilden. Mamma försäkrar sig om att 
Erik förstått att det är en pratstund, både verbalt och genom att peka på bilden JAG-
VILL-PRATA-OM (rad 8-9). Erik responderar med ljud (rad 10) och sätter nu tillbaka 
bilden han haft i handen, tar nya bilder och sätter på remsan (rad 11). Mamma agerar 
modell verbalt och genom att peka på bilder för det hon vill att Erik ska fokusera på, det 
vill säga pratstunden och vad de kan prata om. Hon ställer nu en uppföljande fråga ”vad 
vill du prata om” (rad 14) och skapar då den första luckan. I och med detta yttrande 
skapar hon alltså den första sekventiella positionen i samtalet som är designad för att 
Erik ska respondera med ett PECS-ytttrande, snarare än med jakande eller nekande 
respons. Erik tar då loss remsan och lämnar över till mamma (rad 15-16). Erik pekar på 
bilderna och mamma verbaliserar och repeterar innebörden i Eriks pecshandling (rad 
18).  
 
I detta exempel startar alltså mamma Maria med att skapa förutsättningar för en 
pratstund (2-8), vilket också ingår i prefasen. I exemplet ovan responderar Erik efter den 
första luckskapande handlingen. När mamma föreslår ämne (rad 12) och direkt följer 
upp med en öppen fråga till Erik (rad 14), så är detta den omedelbart utlösande 
handlingen för att Erik ska pecsa (använda bilder och lämna över dem till mamma), men 
det är hela sekvensen av att skapa förutsättningar för småprat och den avslutande 
luckskapande frågan som leder fram till att Erik kommer igång och använder bilderna, 
pecsar.  
 
6.1.5. Sammanfattning av prefasen. 

 Erik kom bara igång att använda bilder i samtalen med den anpassade kartan, 
pratkartan. Alltså är pratkartan en mycket viktig resurs i prefasen för att Erik ska 
komma igång och bidra med bilder i samtalet.  

 I samtalen med pratkartan, orienterar både Erik och hans mamma mot pratkartan 
och de får ett gemensamt fokus för samtalet. 

 Maria agerar modell verbalt och ställer uppföljande frågor för att skapa luckor 
för bildanvändning i både samtalen utan och med pratkarta.  

 Den skillnad som fanns i jämförelsen mellan samtalen i baslinjefaserna (A1 och 
A2) kontra samtalen i interventionsfaserna och uppföljningen (B1, B2 och C) 
var att i samtalen med pratkartan agerar Maria också modell för bildanvändning 
både genom att peka på bilder (pekprata) och att också ta loss bilder och sätta på 
remsan, som direkta lucksskapande handlingar. I samtalen i baslinjefaserna (A1 
och A2) är det värt att  notera att Maria inte använder bilderna i Eriks pecspärm. 

 Vid flera tillfällen är den sista lucksskapande handlingen en öppen fråga, men 
det verkar ändå som om det är hela sekvensen av luckskapande handlingar i 
prefasen som gör att Erik kommer igång att pecsa i exempel 2, 3, och 5. 

 Erik äter och dricker i några av samtalen i baslinjemätningarna (Exempel 1 och 
2) och han har då svårare att orientera mot Maria och samtalet. 
 

6.2. Hur utvecklar mamman och Erik samtalsämnen i samtalen? 

Att skapa sammanhang (koherens) i kommunikativa projekt kan göras genom att 
deltagarna gemensamt introducerar, upprätthåller och avslutar ämnessekvenser, det 
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innebär att deltagarna skapar sammanhang i stunden, när samtalet pågår. I det 
kommunikativa projektet kan ämne också analyseras innehållsligt genom att studera 
episoder eller sekvenser där ett samtalsämne skapar en röd tråd och bidrar till 
sammanhanget i det kommunikativa projektet. I denna analys kommer det 
uppgiftsorienterade synsättet dvs. deltagarnas gemensamma interaktionella arbete som 
sker i stunden att kombineras med ett innehållsligt synsätt där ämne studeras genom att 
analysera episoder där ord och bilder skapar sammanhang. 

I prefasen ser man det arbete som Maria gör för att Erik ska komma igång och 
använda bilder (pecsa) i samtalet. Själva huvudfasen startar med Eriks pecshandling, 
eller snarare med Marias föregående handling, som leder till Eriks pecshandling. 
Därefter har jag tittat på hur Erik och mamman gemensamt utvecklar det etablerade 
ämnet i huvudfasen. Eftersom Erik inte kom igång och pecsade i samtalen utan den 
anpassade kartan var det inte relevant i denna frågeställning att jämföra samtalen i de 
olika faserna. Istället har jag empiriskt tittat på de samtal där Erik kom igång och 
använde bilder. I exemplen nedan har jag valt sekvenser som visar hur deltagarna 
introducerar, utvecklar och avslutar ämnessekvenser i de kommunikativa projekten. 
Exempel 6-8 är hämtade från interventionsfas 1 och exempel 9 är hämtat från ett 
uppföljande samtal (samtal 25), som gjordes 3 mån efter interventionen.  
 
6.2.1. Sekvenser med den anpassade kartan - Interventionsfas 1 (B1) 

Exempel 6 nedan är hämtat från samtal 10. Mamma startar sekvensen med en 
modellmening (rad 1) och följer upp med öppen fråga (rad 5), samtidigt som hon tar 
loss JAG-GILLAR-bilden och sätter på remsan. Detta blir den luckskapande handling 
som gör att Erik pecsar (rad 8-12). 
 
Exempel 6 (samtal 10 rad 21-38) 
 
1. M: Erik titta jag gillar knäck  
2.    ((pekar på bilderna)) 
3. E: ((tar loss bild och styr bort mammas  
4.         hand med den hand han håller bilden i))/gä:::ä:+ 
5. M: va gillar du  
6.        ((tar loss JAG-GILLAR-bilden och sätter på remsan)) 
7. E: ((sätter bilden han har i handen på remsan, tar loss remsan         
8.        och lämnar över till Maria))/dagädagadaga 
9.   JAG-GILLAR ISCHOKLAD  
10.      ((pekar på bilderna på remsan))   
11. M: jag gillar ischoklad 
12.     m::: det blir kladdigt av ischoklad  
13.   ((pekar på bilderna)) 
14. E: ((tar mammas finger)) 
15. M: ((drar bort handen)) 
16. E: ((tar remsan och pekar på bilderna))/gå::m:: 
17. M: jag gillar ischoklad 
18. E: ((sätter tillbaka bilderna)) 
 
 
När Erik lämnat över remsan och pekat på bilderna (rad 9-10), så läser Maria upp 
meddelandet (rad 11).  På rad 12 ser man hur mamma sedan bekräftar med ett 
gustatoriskt m::::  och utvecklar med ”det blir kladdigt av ischoklad”. Erik tar remsan 
igen och gör om pekningen på bilderna (rad 16) och mamma läser då av bilderna (rad 
17) utan att lägga till något. Då responderar Erik med att sätta tillbaka bilderna från 
remsan till kartan och avslutar denna sekvens. 
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I exemplet ovan ser man hur Maria efter att ha läst upp Eriks pecsyttrande bekräftar och 
utvidgar (rad 11). Erik gör då en reparation av sitt yttrande, dvs. han gör om pekningen 
på bilderna på remsan (rad 16), och mamma läser då upp meddelande som står på 
remsan utan att utvidga. Erik bekräftar genom att sätta tillbaka bilderna på kartan.  
 
I exempel 7 nedan är det en sekvens hämtad från samtal 15 och det är ganska mitt i 
samtalet om julen. Eriks pecshandling återfinns på rad 1-3 och på rad 4 läser mamma 
upp meddelandet och sedan utvidgar hon med den uppföljande frågan, ”vill du baka 
pepparkakshus” (rad 5).  
  
Exempel 7  (samtal 15 rad  110 -132) 
 
1. E: jö::: ((/sätter bilder på remsan och lämnar till mamma)) 
2.       PEPPARKAKSHUS  
3.   ((/Erik pekar på bilden)) 
4. M: pepparkakshus  
5.        vill du baka pepparkakshus vi pratar 
6. E:               ju:::(( sätter upp ny bild på remsan 
7.                     lämnar över remsan till mamma)) 
8.   BAKA PEPPARKAKSHUS   
9.   ((Erik pekar på bilderna))  
10. M:  baka pepparkakshus  
11.        det är roligt Erik vi pratar nu  
12. E:                   ((Erik sätter tillbaka bilder från  
13.                      remsan till kartan 
14. M:     Erik vi prata ((/pekar på JAG-VILL-PRATA-OM-bilden))  
15. E:     ((sätter upp nya bilder på remsan och lämnar över  
16.        remsan till mamma)) 
17.        ROLIGT PEPPARKAKSHUS 
18.  pekar på bilderna  
19. M:  roligt med pepparkakshus  
20. M: ja det är det Erik och det är gott också 
21. E:  ((Erik sätter tillbaka bilder från remsan till kartan)) 
22. M: vet du 
23. E: ((tittar upp på mamma)) 
 
Erik spinner vidare på ämnet och plockar upp Marias utvidgning och hans nästa 
pecshandling blir BAKA PEPPARKAKSHUS (rad 8). Erik pekar på bilderna och Maria 
läser upp (rad 9-10). Maria gör så en utvidgning med ett värderande bidrag ”det är roligt 
Erik” (rad 11). Hon vill också försäkra sig om att Erik är med på att det är en pratstund 
och inte en begäran eller något de konkret ska göra just nu (rad 5,11,14). Erik spinner 
vidare på ämnet och plockar återigen upp Marias utvidgning och hans nästa 
pecsyttrande blir ROLIGT PEPPARKAKSHUS (rad 17). Erik pekar och mamma läser 
upp hans meddelande (18-19). Maria bekräftar sedan och gör ytterligare en utvidgning 
med ett värderande yttrande på rad 20. 
 
I exemplet ovan syns det tydligt i interaktionen hur mamma vidareutvecklar och hur 
Erik plockar upp det och införlivar i sitt eget. Det är ett mönster att Maria rekapitulerar 
det senaste och går sedan vidare genom att utvidga sitt bidrag. Erik återanvänder Marias 
utvidgningar och samtidigt spinner han vidare på ämnet och bidrar på så sätt till att 
vidareutveckla samtalet på ett följsamt, koherent, sätt. 
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I exempel 8 startar sekvensen med att Erik lämnar över remsan med bilder (rad 1-2), 
mamma läser sedan upp meddelandet (rad 4) och utvidgar/uppgraderar med ”Erik det är 
roligt att baka pepparkakshus (rad 5), samtidigt som hon pekar på motsvarande bilder, 
pekpratar (rad 6).  
 
Exempel 8 (samtal 16 rad 16-44)  
 
1. E: ((lämnar remsan till mamma))  
2.   JAG-VILL-PRATA-OM PEPPARKAKSHUS  
3.  ((pekar på bilderna på remsan)) 
4. M: jag vill prata om pepparkakshus 
5.  Erik det är roligt att baka pepparkakshus  
6.   ((pekar på bilder på kartan)) 
7. E: ((sätter tillbaka bilder på kartan)) 
8. M: det är roligt att baka pepparkakor(2s)ja 
9. E: ((tar bild och sätter på remsan)) 
10. M: jag tänker på paketen som tomten kommer med  
11.                                  ((pekar på bilderna 
12. E:                           ((drar loss remsan och viftar)) 
13. M: jag vill ha stora paket  
14.   va tänker du på Erik  
15.         (5s)  
16. M: ((sträcker fram handen mot remsan)) 
17. E: ((tittar åt andra hållet lämnar överremsan)) 
18.        PEPPARKAKSGUBBE  
19.  ((pekar på bilden på remsan)) 
20. M: pepparkaksgubbe= 
21. M: ja det är roligt att baka pepparkaksgubbar  
22.      ((pekar på roligt-bilden)) 
23. E: ((sätter tillbaka bilderna på kartan)) 
24.  ((sätter nya bilder på remsan tar  
25.        loss den och lämnar till mamma ))  
26.        JULGODIS  
27. E: ((pekar på bilder på remsan)) 
28. M: julgodis 
29.  det är gott ((/pekar på GOTT-bilden)) 
 
När Maria läst upp och utvidgat Eriks pecsyttrande, så inför hon en ny aspekt av ämnet 
julen (rad 10,13) och bryter av den riktning som samtalet hade. Eriks nästa pecshandling 
pepparkaksgubbe kommer på rad 17-18. Maria ger röst åt Eriks bidrag (rad 20) och 
utvidgar med ett värderande bidrag (rad 21). Eriks tredje pecshandling blir ”julgodis” på 
rad 26.  Maria bekräftar (rad 28) och värderar yttrandet (rad 29) i sitt nästa bidrag. 
 
I exemplet ovan kan man se hur Maria läser upp och bekräftar, sedan utvidgar hon med 
en värderande kommentar. Hon inför också en ny ämnesaspekt för att utveckla samtalet 
och detta blir ett sätt att respondera och utveckla Eriks pecshandlingar. Erik visar i detta 
exempel att han aktivt kan behålla ämnet och inte måste följa Marias utvidgning eller 
nya ämnen. Han håller kvar ämnet för samtalet men utvecklar från pepparkakshus (rad 
2) till pepparkaksgubbe (rad18). Han behåller riktningen i samtalet, medan Maria bryter 
riktningen och pratar om paket och tomte (rad 10) I detta exempel ser man ytterligare 
exempel på hur både Maria och Erik är delaktiga i att utveckla det gemensamma 
kommunikativa projekt. 
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6.2.2. Sekvenser med den anpassade kartan – Uppföljning (C) 

 
I exempel 9 sitter Erik och mamma i soffan i vardagsrummet och detta är ett samtal som 
filmas 3 månader senare som en uppföljning. Maria och Erik samtalar om att de ska åka 
till Järvsö och åka skidor och mamman har berättat för Erik att de ska åka tåg upp till 
Järvsö och då kommer Eriks första pecshandling (rad 2).  
 
Exempel  9  (samtal 25 rad 19-65) 
 
1. E:     ((håller remsan i handen))(3s)) 
2.        JAG-TÄNKER BIL   
3. M:   ((mamma pekar på bilderna))/Erik jag tänker på bil  
4.        ja vi har alltid åkt bil till Järvsö Erik=  
5. E:                              ((sätter tillbaka BIL-bilden, 
6. M:     = men den här gången ska vi åka tåg((/pekar på bild)) 
7. E:   ((sätter på TÅG-bild på remsan 
8. M: ja 
9. E:    tar loss remsan och lämnar över till mamma))  
10.        JAG-TÄNKER TÅG  
11.        ((/pekar på bilderna)) 
12. M: jag tänker tåg  
13.       ja Erik vi ska åka tåg 
14. E: ((sätter tillbaka bilder från remsan)) 
15. M: ska åka tåg till Järvsö ska bli rolit Erik  
16.   ((pekar på ROLIGT-bilden)) 
17.        titta rolit å åka tåg å vet du Erik 
18. E: ((flyttar bilder på kartan till ”rätt plats”)) 
19. M:   vet du vilka som ska följa med vet du  
20.        vilka som ska följa me mamma Moa, Hanna  
21.                               pappa å Erik å mormor 
22.                               ((/pekar på foton  
23.                               på personerna på kartan)) 
24. E:   ((tar loss bilder och sätter på remsan)) 
25.        JAG-TÄNKER PAPPA BIL  
26. M:   ((pekar på bilderna))  
27.        jag tänker pappa bil 
28.        ja pappa å mormor ska åka bil mamma Erik Moa  
29.        å Hanna ska åka tåg Erik vi ska åka tåg 
30.                        ((pekar på TÅG-bild)) 
31. E:     ((tar loss bild och sätter på remsan)) 
32.        PAPPA ÅKA BIL TÅG 
33. M: ((pekar på bilderna på remsan)) 
34.      ska pappa åka bil å tåg 
35.        pappa ska skjutsa oss till tåget Erik 
36. E: segugö: 
37. M:   vet du vad Erik jag   tänker på att vi ska åka pulka  
38.                           ((pekar på bilder)) 
39. E:   s:k 
40. M:   ja pulka å det ska gå fort  
41. E:   så: 
42. M:   = fort i backarna här i  
43.        Järvsö å kanske liften 
44.        va tänker du Erik va tänker du på 
45. E:   ((pekar på GLAD-bild)) 
46. M:   ja glad Erik blir glad(1s)va:  
47.        kanske åka skoter Erik((/pekar på SKOTER-bild)) 
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När Erik satt bilderna på remsan är det Maria som pekar och läser upp Eriks första 
yttrande ”jag tänker bil” (rad 3), sedan förklarar hon igen att de alltid brukar åka bil, 
men den här gången ska de åka tåg, precis som hon inledningsvis berättat för Erik. Erik 
sätter tillbaka BIL-bilden (rad 5) och sätter TÅG-bilden på remsan (rad 7). Maria läser 
upp och bekräftar att Erik förstått rätt, de ska åka tåg (rad 13). Därefter upprepar hon 
och utvidgar yttrandet (rad 15). Hon inför nytt ämne, vilka som ska åka med (rad 19-
23). Eriks nästa pecshandling blir JAG-TÄNKER PAPPA BIL (rad 25). Mamma återger 
Eriks yttrande på ett speciellt sätt, med lite förvåning och följer upp med en förklaring 
(rad 28-29), vilket tyder på att hon blir förvånad över Eriks yttrande. I Eriks nästa 
pecshandling (rad 32), så upprepar han delvis sitt tidigare yttrande, men bygger också ut 
sitt yttrande. I Marias uppläsning av bilderna (rad 34), så ser man att hon tolkar det som 
om Erik frågar om pappa ska åka bil och tåg och sedan svarar hon på frågan på rad 35. 
Maria inför ett nytt ämne (rad 37) och ställer också en öppen fråga (rad 44) och Erik 
responderar då genom att peka på GLAD-bilden (rad 45). Maria läser upp, bekräftar och 
inför ytterligare ett nytt ämne (rad 47).  
 
I exemplet ovan ser man hur Erik och hans mamma gemensamt bygger upp ett 
kommunikativt projekt. Mamma återger Eriks yttrande och följer upp med en förklaring 
som visar på förvåning över Eriks yttrande på rad 4. Även på rad 32 blir det tydligt hur 
deltagarna hanterar interaktionella situationer i sekvensen och att det är först på rad 34 i 
responsen, som det syns att Eriks yttrande tolkades som en fråga. Erik upprepar, bygger 
ut och överlappar sina yttranden. Hans första PECS-handling JAG-TÄNKER BIL, till 
nästa JAG-TÄNKER TÅG, som blir JAG-TÄNKER PAPPA BIL och som sedan 
utvecklas till PAPPA ÅKA BIL TÅG.  
Det är Erik som följer innehållet i ämnessekvensen, medan mamma försöker införa nya 
ämnen som att prata om vilka som ska följa med (rad 19-21), om att åka pulka (rad 37) 
och att åka skoter (rad 47). 
 
6.2.3. Sammanfattning av huvudfasen. 

 I huvudfasen blir pratkartan en viktig gemensam praktik att orientera mot och 
också en viktig resurs för deltagarna för att utveckla ämnet.  

 Först efter att Erik pecsat bidrar Maria till att bygga ut sekvensen. Därefter 
bidrar både Maria och Erik till att utveckla samtalsämnena i samtalet. 

 Maria läser upp Eriks pecsyttrande och sedan upprepar och utvidgar hon. Hon 
ger också värderande bidrag, som t ex.”det är roligt”. Maria föreslår också nya 
ämnesaspekter. 

 Erik upprepar, bygger ut och överlappar tidigare handlingar. I exemplen ovan ser 
man också att Erik aktivt kan bibehålla koherens i episoden och inte måste följa 
Marias utvidgning eller förslag på nya ämnesaspekter. 
 

6.3. Hur avslutar mamman och Erik samtalen utan respektive med pratkartan?  

I postfasen kan man se hur deltagarna avslutar pratstunden. I denna frågeställning har 
jag återigen jämfört hur de kommunikativa projekten avslutas i samtalen utan den 
anpassade pratkartan (A1 och A2) kontra samtal med den anpassade pratkartan (B1 och 
B2). 
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6.3.1. Sekvenser utan anpassad kommunikationskarta - Baslinjemätning 1 (A1) 

Exemplen är hämtade från den första baslinjemätningen, från samtal 3 och 5. Mamma 
försöker i båda exemplen nedan att skapa luckor för Erik att respondera, men han 
kommer inte igång att använda bilder i något av samtalen under baslinjefaserna. 
 
Exempel 10 (Samtal 3 rad 19-27) 
 
1. M: jag önskar mig många paket av tomten  
2.   va önskar Erik sig (3s) 
3.          va önskar du dig Erik  
4.          ((lutar sig fram mot Erik)) 
5. E:  ((lägger huvudet mot handen på bordet  
6.   i riktning mot mamma, men ej ögonkontakt)) 
7. M: jag längtar till tomten kommer  
8.   längtar du efter tomten Erik 
9. E: Erik reser sig och går 
 
 
Exempel 11 (Samtal 5 rad 24-30) 
 
1. M:    mamma vill ha många paket 
2. E: ((reser sig upp mot lampan)) 
3. M: vill du ha många paket 
4.  ((drar Erik i armen så att han sätter sig)) 
5.  vill du ha många paket 
6.       (2s) va: 
7. E: reser sig och går förbi mamma 
 
 
I exemplen ovan ser man att trots Marias luckskapande handlingar, så kommer Erik inte 
igång att använda sina bilder ur pecspärmen. Mamma gör många försök att Erik ska 
orientera mot henne och samtalet, men han har inte fokus på det. Han avslutar samtalen 
genom att resa sig och gå iväg i båda exemplen från baslinjemätning 1. 
 
6.3.2. Sekvenser med anpassad kommunikationskarta – Interventionsfas 1 (B1) 

Båda exemplen är hämtade från Interventionsfas 1, när den anpassade pratkartan 
introducerats. I exempel 12 är mamma modell och yttrar ”sluta prata”, samtidigt som 
hon pekar på SLUTA-PRATA-bilden (rad 1).  
 
Exempel 12 (Samtal 15 rad 163-177) 
 
1. M: sluta prata((/pekar på SLUTA-PRATA-bilden))  
2. E:  a:: 
3. M:  ja vi sluta prata  
4.   ((mamma drar båda kartorna till sig)) 
5. E: ((sätter bilder på remsan och lämnar till mamma))        
6.        SLUTA-PRATA ISCHOKLAD /+ä::+ 
7. M: ja vi sluta prata ischoklad  
8.  ja vi sluta prata  
9.   ((mamma gör tecknet för slut)) 
10. E: su:::::t 
11. M: slut  
12. E: suuta  (( Erik fortsätter att låta missnöjt)) 
13. M:            ((mamma reser sig och går  
14. E:     ((reser sig tar kommunikationskartorna  
15.   och kastar över bordet))/ ++ä::a::++ 
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När Maria föreslår ”sluta prata” responderar Erik med att svara a::. Maria bekräftar 
Eriks yttrande (rad 3) med ”ja vi slutar prata” och drar också kartorna till sig. Erik 
pecsar då sitt yttrande SLUTA-PRATA ISCHOKLAD (rad 6), mamma läser upp Eriks 
yttrande. Hon tolkar det som att Erik vill sluta prata (rad 7) och gör också tecknet för 
slut. Erik säger sut (rad 11), mamma bekräftar med ”slut”(rad 12) och sedan reser hon 
sig och går. Erik säger missnöjt ”suuta” efter henne, sedan tar han kartorna och kastar 
dem över bordet. 
 
Efter Eriks pecsyttrande SLUTA-PRATA ISCHOKLAD (rad 6), så bekräftar han inte 
genom att resa sig och gå eller på annat sätt visa att han vill avsluta. Han är missnöjd 
och säger verbalt ”sut” och ”suuuta”. När mamma gått iväg tar han kartorna och kastar 
dem över bordet, vilket tyder på att något blev fel.  
 

 
I exempel 13 är det Erik som plockar ihop pratkartorna på rad 1, som en avslutande 
handling.  
 
Exempel 13 (Samtal 16 rad 142-150) 
 
1. E:      ((plockar ihop kartorna drar dem från mamma)) 
2. M: vet du va vi gör vänta titta sluta prata        
3.          ((pekar på bild)) 
4. E:       ((tar loss bilder från kartan  
5.   och sätter på remsan lämnar över remsan)) 
6.          SLUTA-PRATA CHOKLAD 
7. M: sluta prata choklad  
8.   ja vi slutar prata 
9.          ((Kameran stängs av)) 
 
 
Efter Eriks avslutande handling att plocka ihop kartorna, så bekräftar mamma verbalt 
genom att säga ”sluta prata” (rad 2) och samtidigt peka på SLUTA-PRATA-bilden (rad 
3). Erik responderar med att pecsa SLUTA – PRATA CHOKLAD (rad 6) och Maria 
läser upp (rad 7) och bekräftar med ”ja vi slutar prata” (rad 8), sedan stängs kameran av. 
 
Eriks avslutande handling är att plocka ihop kartorna, men när mamma använder bilden 
SLUTA-PRATA och bekräftar verbalt, responderar Erik med SLUTA-PRATA 
CHOKLAD, vilket mamma tolkar som ett bekräftande av att han vill sluta.  
 
 
6.3.3. Sekvenser utan anpassad kommunikationskarta - Baslinjemätning 2 (A2) 

 
Det här exemplet är hämtat från samtal 18 i baslinjemätning 2, och i detta samtal finns 
inte den anpassade pratkartan med.  
 
Exempel 14 (Samtal 18 rad 14-20) 
 
1. M:  jag längtar till tomten kommer med  
2.          alla paketen Erik  
3.          ((tittar förväntansfullt på Erik)) 
4. E:  ((Erik tittar rakt fram)) 
5. M:  va vill du prata om  
6. E:  ((reser sig och går)) 
7. M:  Erik 
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Erik är inte uppmärksam på Maria eller deras samtal. I samtalet finns inte heller någon 
pratkarta att gemensamt orientera mot och Erik avslutar genom att resa sig och gå (rad 
6). 
 
 
6.3.4. Sekvenser med anpassad kommunikationskarta – Interventionsfas 2 (B2) 

 
Sista exemplet är hämtat från andra interventionsfasen när den anpassade pratkartan 
finns med. Erik ställer sig upp och har plockat ihop kartorna och håller bort dem (rad 1). 
 
Exempel 15 (Samtal 20 rad 100-132) 
 
1. E: ((står upp och håller bort kartorna)) 
2. M: ((tar tillbaka kartorna och lägger på bordet)) 
3.       sluta prata  
4.        ((tar bilden SLUTA-PRATA och sätter på remsan)) 
5.      vi slutar prata ((/pekar på bilden på remsan)) 
6.        (3s) 
7. M:     vi slutar prata ((/håller upp remsan och pekar)) 
8.        Erik vi slutar prata 
9. E: ((tar choklad-bilden och sätter på remsan 
10.        Lämnar över remsan SLUTA-PRATA CHOKLAD 
11.      ((pekar på bilderna))/gä 
12. M: sluta prata choklad  
13.  vill du inte prata om choklad nä 
14. E: ((sätter tillbaka bilderna)) 
15. M: pratstunden är slut Erik vi slutar prata 
16. E: ((lutar sig fram på ena armbågen å tar loss bilder)) 
17. M: nähäj  
18. E: ((fortsätter att ta bilder)) 
19. M: ((hjälper till att hålla kartan på bordet)) 
20. E: ((motar bort mammas hand)) 
21. M: vill du fortsätta prata ((/pekar på bild)) 
22. E: gä: 
23. E: ((lämnar över remsan)) 
24.        JAG-VILL-PRATA-OM ADVENTSKALENDER 
25.  ((pekar på bilderna)) 
26. M: jag vill prata om adventskalendern 
27. E: ((sätter tillbaka bilderna))do:: 
28. M: (((sträcker handen mot kartan)) 
29.        ja du fick en adventskalender med Musse va:: 
30. E:   ((motar bort mammas hand och tar upp kartorna  
31.        och håller ovanför mamma)) 
32. M: ska vi sluta prata sluta prata ja 
33. E: ((tar kartorna och går förbi mamma)) 
 
 

Mamma plockar tillbaka kartorna och lägger dem på bordet (rad 2). Mamma bekräftar 
Eriks hopplockande av kartorna med ”sluta prata” (rad 3), både verbalt flera gånger, 
men också genom att ta bilden sluta-prata och sätta den på remsan (rad 3-8). Även i 
detta exempel tar Erik CHOKLAD-bilden, sätter den på remsan och pecsar SLUTA-
PRATA CHOKLAD (rad 10). Maria läser upp yttrandet (rad 12), upprepar och 
bekräftar på rad 13. Erik responderar med att sätta tillbaka bilderna från remsan till 
pratkartan. Maria responderar på Eriks handling genom att säga ”pratstunden är slut 
Erik vi slutar prata”, men Erik tar loss nya bilder (rad 16). Maria svarar ”nähäj” (rad 17) 
lite förvånad, när Erik sätter på nya bilder på remsan (rad 18). Maria frågar ”vill du 
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fortsätta prata” (rad 21) och Erik pecsar då JAG-VILL-PRATA-OM 
ADVENTSKALENDER (rad 24), Erik pekar på bilderna (rad 25) och mamma läser upp 
(rad 26). Erik bekräftar genom att sätta tillbaka bilderna på kartan (rad 27), men  sedan 
avslutar han genom att plocka ihop kartorna (rad 30), ta med sig dem och lämna bordet 
(rad 33). 
 
I detta exempel ser men hur Erik plockar ihop pratkartorna, mamma bekräftar genom att 
ta tillbaka kartorna och använda SLUTA-PRATA-bilden. Erik responderar även denna 
gång med SLUTA-PRATA CHOKLAD, Maria bekräftar först att Erik inte vill prata om 
choklad (rad 13) och hennes nästa handling är sedan att bekräfta återigen att samtalet är 
slut (rad 15). Här syns också det interaktionella arbetet som Maria och Erik gör 
gemensamt, när mamma svarar nähäj (rad 17) och Erik responderar med ett nytt 
pecsyttrande och byter ämne (rad 24). Detta kan tolkas som att SLUTA-PRATA 
CHOKLAD, snarare var menat som att byta samtalsämne. När Erik väl vill avsluta, så 
gör han det genom att plocka ihop kartorna. 
 

6.3.5. Sammanfattning av postfasen. 

 
 I samtalen utan pratkarta avslutar Erik genom att resa sig och gå. I samtalen med 

pratkarta avslutar han genom att plocka ihop pratkartorna. Detta stödjer också 
hypotesen att pratkartan är samtalets resurs, för när samtalet avslutas, plockas 
resursen (pratkartorna) ihop. 

 Maria bekräftar med att verbalt sätta ord på Eriks handling och hon agerar också 
modell för hur Erik kan använda bilden SLUTA-PRATA genom att peka på den 
eller sätta bilden på remsan. 

 Erik använder vid tre tillfällen SLUTA–PRATA bilden i kombination med 
ISCHOKLAD- och CHOKLAD-bilden , analysen tyder inte på att detta är ett 
sätt att avsluta samtalet på, utan snarare för att byta ämne (se exempel 15). 
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7. Sammanfattning och diskussion 

7.1. Sammafattning av studiens resultat 

Analysen i denna uppsats visar hur samtal med en pratkarta organiseras i termer av 
kommunikativa projekt som byggs upp gemensamt mellan en mamma och hennes 11-
årige son med autism och utvecklingsstörning. De specifika frågorna som undersöktes 
var vad det är som gör att Erik kommer igång att pecsa, hur mamman och Erik utvecklar 
samtalet, samt hur de avslutar samtalen.  

I prefasen visade analysen att pratkartan var en avgörande resurs för att Erik skulle 
komma igång och bidra med bilder i samtalet. I samtalen utan den anpassade pratkarta 
kom Erik aldrig igång att använda bilder från sin pecspärm. Den viktigaste skillnaden i 
jämförelsen mellan samtalen med kontra utan pratkarta var att Maria, i samtalen med 
pratkarta agerade modell för bildanvändning, både genom att peka på bilderna 
(pekprata) och genom att ta loss och sätta en första bild på remsan parallellt med hennes 
verbala kommunikationshandlingar.  

Pratkartan blev också en viktig resurs i huvudfasen när Maria och Erik utvecklade 
samtalet. Maria och Erik bidrog båda två till att utveckla samtalet. Marias strategi var 
att efter Erik pekat och hon läst upp, så upprepade och byggde hon ut Eriks yttranden. 
Maria gav också värderande bidrag och föreslog nya ämnesaspekter. Erik upprepade, 
byggde ut och överlappade tidigare handlingar. I analysen ser man också exempel på att 
Erik aktivt kunde bibehålla koherens i episoden och inte måste följa Marias 
utvidgningar eller förslag på nya ämnesaspekter. 

I postfasen undersöktes hur deltagarna avslutade det kommunikativa projektet, i 
exemplen visade det sig att Erik avslutade genom att plocka ihop pratkartorna och lägga 
bort dem. Det blev då tydligt att pratkartorna var den resurs som möjliggjorde för Erik 
och hans mamma att samtala om något som inte händer här och nu. Erik avslutade helt 
enkelt genom att plocka bort samtalets resurs (pratkartan). Maria bekräftade Eriks 
handling genom att sätta ord (”sluta prata”) på den, men också genom att vara modell 
och peka på SLUTA-PRATA-bilden eller sätta bilden på remsan. Erik använde dock 
SLUTA-PRATA- bilden snarare för byte av samtalsämne än för att avsluta samtalet. 
 
 
7.2. Diskussion av studiens resultat 

Var det viktigt att bilderna på pratkartan var anpassade för pratstunden för att Erik 
skulle komma igång och bidra med bilder? Jämförelsen mellan samtalen utan respektive 
med den anpassade kartan visar att pratkartan som var anpassad för pratstunden var en 
viktig resurs för både Erik och hans mamma för att kunna samtala. En viktig faktor var 
att bilderna var anpassade till själva samtalet och inte utifrån individens intentioner eller 
behov (se dialogiskt synsätt kontra monologiskt synsätt i bakgrunden 2.1). Att bilderna 
på pratkartan fungerar som AKK till samtalet och används av alla samtalsdeltagare blir 
också en tydlig kontrast till intentionerna med PECS, eftersom det har utformas utifrån 
barnets behov av att kunna begära och lärs in med målet att barnet ska kunna 
kommunicera självständigt (Frost & Bondy, 2002). Detta synsätt blir begränsande och 
ger inte deltagarna de resurser som behövs för dialogisk kommunikation. Resultaten kan 
jämföras med Clarke och Wilkinson (2007) som diskuterar vikten av att deltagarna i 
samtal med AKK tar delat ansvar i interaktionen och att AKK kan anpassas till samtalet 
snarare än till individen.   

En annan faktor som är viktig är att pratkartan låg synligt på bordet mellan 
mamman och Erik i samtalen med den anpassade pratkartan (B1, B2 och C) och 
pratkartan blev en gemensam resurs som både Maria och Erik orienterade mot och de 
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fick då ett gemensamt fokus, som saknades i samtalen utan pratkartan.  Att båda parter 
använder den gemensamma resursen var av stor vikt och det ligger i sakens natur att det 
blir svårare för omgivningen att agera modell för bildanvändning och att själv använda 
bilder som sitter i barnets pärm, som i detta fall hänger i ett band runt barnets hals. Både 
Ferm (2006) och Thunberg (2007) poängterar vikten av att föräldrar använder 
samtalshjälpmedlet i sin kommunikation tillsammans med sina barn med behov av 
AKK. Thunberg (2007) drar också slutsatsen i sin avhandling att bilderna och 
vokabulären i pratapparaten tycktes ge en gemensam och konkret referensram till 
interaktionen mellan föräldrarna och deras barn med autism.  

Resultaten i den här studien kan också jämföras med hur samtal med typiskt 
utvecklade små barn ofta ser ut. I dessa samtal fungerar ofta konkreta föremål, foton, 
bilder eller böcker som resurser för att samtala om tidigare eller kommande händelser 
eller om personer som inte är närvarande (Westerlund, 2009). Detta förhållningssätt att 
använda olika typer av samtalsmaterial för att möjliggöra samtal om sådant som inte 
händer här och nu skulle även kunna skapa möjligheter för samtal, också för barn och 
ungdomar med autism och utvecklingsstörning. von Tetzchner & Martinsen (1996) 
argumenterar också för vikten av att skapa möjligheter för AKK-användande barn och 
ungdomar att delta i samtal för att de ska få erfarenhet av interaktion och lära sig mer 
om hur de kan använda alternativa kommunikationssätt.   

Vid flera tillfällen i prefasen är den sista lucksskapande handlingen en öppen fråga, 
men det verkar ändå som om det är hela sekvensen av luckskapande handlingar som gör 
att Erik till slut kommer igång att pecsa och använda bilder. En viktig slutsats i denna 
studie är att det i prefasen är viktigt med en aktiv samtalspartner som agerar modell 
både verbalt och genom bildanvändning och skapar många sekventiella positioner, 
luckor, för Erik att respondera med en bildmedierad handling. Just detta att aktivt och 
ihärdigt bjuda in till samtal och skapa möjligheter att vara delaktig i samtal i vardagen 
(runt middagsbordet, vid planering av helgens aktiviteter osv) och att använda praktiker 
som anpassas till dessa samtal är viktigt för att just denna grupp av barn och ungdomar 
med autism och utvecklingsstörning och i behov av AKK ska få erfarenhet och utveckla 
sin sociala förmåga. 

Var pratkartan en viktig resurs i huvudfasen för att utveckla samtalet? Eftersom 
Erik aldrig kom igång att använda bilder i samtalen utan pratkarta gjordes ingen 
jämförelse mellan de olika faserna i denna fråga. Både mamman och Erik bidrar till att 
utveckla samtalet och båda två använder bilderna som finns på pratkartan för att utvidga 
och införa nya ämnesaspekter under samtalets gång. 

I postfasen plockades kartorna ihop som en markering av att samtalet avslutades. 
En av bilderna på kartan representerade att sluta prata. Mamman introducerade den 
bilden och bekräftade verbalt genom att säga ”sluta prata”, men var också modell för 
bildanvändning genom att peka på SLUTA-PRATA-bilden och även genom att sätta 
SLUTA-PRATA-bilden på pecsremsan. Att introducera en bild som representerar avslut 
för pratstunder kan bli en viktig symbol just för avslut och bör finnas både i Eriks 
pecspärm, men också på de pratkartor som finns till olika samtalssituationer. En konkret 
handling som att plocka ihop pratkartorna kan också fungera som en signal för att 
avsluta och förstås av de flesta, när mamman sedan bekräftar verbalt och med bilder, 
blir även de avslutande handlingarna ett gemensamt projekt för Erik och hans mamma. 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur en pratkarta som 
anpassats för pratstunden kan möjliggöra samtal om något som inte sker här och nu 
mellan en 11-årig pojke med autism och utvecklingsstörning och en nära anhörig. 
Slutsatsen är att pratkartor med bilder anpassade för samtalet kan vara en viktig resurs 
för båda deltagarna i samtalet. I alla tre faser, prefasen, huvudfasen och postfasen är det 
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också viktigt att pratkartan ligger synligt mellan deltagarna och att båda kan orientera 
mot och använda bilderna på pratkartan.  
 
7.3.  Diskussion av metod 

Grundläggande principer inom CA är att handlingssekvenser alltid består av minst två 
handlingar, av minst två deltagare och de är interaktiva till sin natur. De sekvenser som 
analyserats i denna studie är dock längre än minimala par och har därför beskrivits med 
hjälp av begreppet kommunikativa projekt, som delvis bygger på CA:s sekvensbegrepp. 
Deltagarna organiserar sina handlingar inom ramen för ett längre gemensamt projekt, 
där man ser de kommunikativa bidragen både som respons på tidigare bidrag, och 
samtidigt nya bidrag till det fortsatta samtalet. Pratstundernas (projektens) 
genomförande var ett samarbete mellan deltagarna, och de fungerande praktikerna för 
samarbete skapades här-och-nu i samtalet. Detta dialogiska synsätt att se på 
kommunikation står i kontrast till ett individualpsykologiskt och kognitivt synsätt där 
enskilda individers inre intentioner och uppfattningar projiceras på omgivningen och 
möjliggör kommunikation. Det individualpsykologiskta sättet att se på kommunikation 
kräver hög individuell kompetens hos individen eller orsakar stora problem om inte 
individen har den kompetensen.  

Ett fokus på praktiker innebär också ett ifrågasättande av Theory of Mind (ToM), 
som en enskild bakomliggande kognitiv faktor, som skulle kunna förklara varför barn 
med autism har svårt att initiera, utveckla och avsluta kommunikation. Svårigheter med 
ToM kan istället ses som ett konkret problem för deltagarna i specifika 
interaktionssituationer och att de uppfattningar deltagare gör sig om varandras inre värld 
är något som skapas och visas upp löpande under loppet av interaktionen, utifrån hur 
den andre responderar på det egna bidraget.  

Att implementera AKK till barn och ungdomar med stora 
kommunikationssvårigheter är ett omfattande och stort jobb. Om man ska lyckas 
implementera AKK i hemmiljö och öka delaktighet i vardagskommunikation som 
pratstunder med föräldrar och syskon krävs ihärdighet och att AKK-användaren bjuds in 
och erbjuds många samtalstillfällen för att få erfarenhet och lära sig använda olika 
praktiker (sätt att använda bilder, tecken, bildkartor eller talapparater) 

För att studera vardaglig interaktion, filmades pratstunderna i hemmet av familjen 
själv. Detta gjordes också för att undvika att forskaren skulle störa samtalen genom att 
vara närvarande i hemmet och sköta filmningen. Kvalitén på filmerna är inte av högsta 
kvalité och detta är avvägningar som måste göras för att kunna filma och få material 
från interaktion i vardagen. Mamman skrev dagbok i anslutning till filmningen av 
pratstunderna och det bidrog till att få lite mer information kring inspelningarna och var 
till hjälp vid urvalet av filmerna. Urvalet av filmerna gjordes av forskaren själv och 
även transkriptionerna gjordes själv av forskaren, detta kan ha bidragit till att det finns 
andra exempel från de 26 samtalen som inte blev utvalda men är av stort intresse. För 
att minska riskerna för detta har forskaren gått tillbaka till ursprungsfilmerna ett flertal 
gånger. Om det hade varit möjligt hade det varit bra att en oberoende forskare hade titta 
på samtliga filmer och även transkriberat en del av materialet för se att det 
överensstämde med denna forskare. 

När interventionen planerades och startade så instruerades mamma Maria att 
registrera om Erik initierade pratstunder med JAG-VILL-PRATA-OM-bilden som 
fanns på pratkartan. Detta skedde inte vid något tillfälle under interventionen och därför 
blev det inte heller aktuellt att analysera eller räkna dessa tillfällen. 
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7.4. Klinisk implementering i logopedisk verksamhet/habilitering 

Att göra studier i hemmiljö med föräldrar som samtalspartner är viktigt för att få veta 
mer om arbetet med att implementera AKK i vardagen ökar akk-användarens 
delaktighet. Den här studien blir på så sätt ett bidrag till praktikbaserad evidens. Evidens 
inom AKK-området är viktigt för att vi som jobbar kliniskt ska få en säkrare grund att 
stå på och för att fatta beslut, introducera och implementera AKK till barn, ungdomar 
och vuxna med kommunikationssvårigheter. Omgivningen kommer alltid att ha en 
ytterst viktig roll både för att utveckla och implementera olika AKK i det dagliga livet. 
Att möjliggöra småprat och samtal och på så sätt göra AKK-användare delaktig i 
vardaglig interaktion kommer att vara en viktig uppgift för logopeder. Denna studie har 
visat att ett dialogiskt perspektiv kan användas för att demonstrera hur en anpassad 
kommunikationskarta (pratkarta) kan möjliggöra en pratstund om en händelse som inte 
sker nu mellan en pojke med autism och hans mamma. Resultaten i denna studie stödjer 
att utveckling av pratkartor och annat samtalsmaterial till olika typer av samtal bör vara 
av högsta prioritet i logopedens arbete. Dessutom är det viktigt att erbjuda utbildning 
och handledning till omgivningen för att de i vardagen ska åstadkomma en 
kommunikativ miljö som erbjuder och lockar till interaktion vid många tillfällen i 
vardagen. 

Att använda sig av samtalsanalys t ex i form av CA för att identifiera 
kommunikativa färdigheter hos icke-talande barn kan vara ett användbart redskap, som 
hjälper till att lyfta fram de förmågor barnet har och inte bara utreda och diagnosticera 
barnets svårigheter och begränsningar. CA kan också användas av logopeder för att 
identifiera kommunikationsmönster i vardaglig interaktion och att använda analysen för 
att handleda nätverken runt barn med kommunikativa svårigheter. Det kan vara 
tidsödande att filma och transkribera interaktionssituationer, men om vårt jobb med 
AKK ska påverka vardaglig kommunikation så är det nödvändigt att ta del av och få 
erfarenhet av interaktion mellan barn och föräldrar, AKK-användare och deras syskon, 
samt mellan AKK-användare och deras kompisar och detta jobb kommer att ta tid. 
 
7.5. Framtida forskning 

Det har publicerats mycket forskning kring PECS de senaste åren, men när det gäller 
PECS och samtal, finns det inte alls mycket forskning (se 3.2 Forskning om autism och 
samtal). Detta skulle kunna bero på att PECS i stor utsträckning bygger på individens 
egna initiativ till en början och att man fastnar i en begäranstruktur och inte kommer 
vidare till dialogisk kommunikation (som samtal eller småprat). Det vore av stort 
intresse att fortsätta undersöka hur PECS kan användas som pratkartor och samtidigt ses 
som ett gemensamt AKK för deltagarna. Kan pratkartor anpassade för olika typer av 
samtal möjliggöra för barn och ungdomar (med PECS som AKK) att delta i samtal? Ett 
annat område att undersöka är hur ny teknik kan användas som AKK till samtal, teknik 
som numera redan används av typiskt utvecklade ungdomar. Skulle en IPad som ligger 
synligt mellan deltagarna kunna fungera som AKK till samtalet och kunna bli en 
gemensam resurs att orientera mot? Det vore också av intresse att undersöka om en 
mobilkamera alternativt digitalkamera skulle kunna användas som hjälpmedel och hur 
foton tagna under dagen skulle kunna bli en gemensam resurs att orientera mot och 
samtidigt öka möjligheter för interaktionstillfällen och delaktighet i vardagligt småprat. 
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9. Förteckning över bilagor 

Bilaga 1 Information till deltagare. 

Bilaga 2 Medgivande om medverkan i studien 

Bilaga 3 Checklistan för filminspelning. 

Bilaga 4 Registrering av initiativ till pratstund. 

Bilaga 5 Instruktion till Registrering av initiativ till pratstund 

Bilaga 6 Översikt av filminspelningarna 

Bilaga 7 Transkriptionsnyckel 

Bilaga 8 Ett transkriberat samtal 
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Bilaga 1. Information till deltagare 

 
Inom habiliteringsverksamheten är det viktigt att få veta om våra insatser har betydelse i 
ett livsperspektiv. När ett alternativt eller kompletterande kommunikationssätt (AKK) 
introduceras är det övergripande målet att öka barnets livskvalité och skapa mer 
delaktighet i de dagliga aktiviteterna hemma, på förskola och skola, och i samhället i 
stort. 
Därför är det viktigt för oss att veta om och på vilket sätt en anpassad 
kommunikationskarta  kan ge förutsättningar för barnet att hålla igång en pratstund med 
en förälder. Pratstunderna filmas och det handlar om 7 tillfällen utan 
kommunikationskarta och med kommunikationskarta ca 13-15 tillfällen. Pratstunderna 
kommer att ske i den naturliga miljön i hemmet mellan en förälder och barnet. Vi vill 
också veta hur den vuxne upplevde pratstunderna med respektive utan 
kommunikationskarta och jag skulle också vilja intervjua dig som förälder för att få veta 
hur du upplevde pratstunderna med eller utan kommunikationskarta.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och de medverkande har rätt att avbryta sin medverkan 
om man så önskar. De uppgifter och material som samlas in kommer att användas för 
forskningsändamål och personer som deltar i studien kommer att avidentifieras. 
 
Studien kommer att genomföras som en del i magisteruppsats på logopedprogrammet. 
Handledare är Fil. dr. Niklas Norén och Med. vet. dr. Mia Pless. 
Har du frågor är du välkommen att höra av dig. 
 
Vänlig hälsning 
 
Lena Nilsson  
Leg. Logoped  
Habilitering och hjälpmedel             
St Johannesgatan 28 
752 26 Uppsala 
018-6116886 
lena.a.nilsson@lul.se 
 
Niklas Norén  (handledare)                                        Mia Pless  (handledare) 
Post dok forskare, Fil. Dr.                                          Med vet dr, Utvecklingschef 
Enheten för logopedi                                                  Habilitering och Hjälpmedel 
Akademiska sjukhuset ing 15                                     St Johannesgatan 28 
751  85 Uppsala                                                          752 26 Uppsala 
018-6113544                                                               018-611 6236 
niklas.noren@neuro.uu.se                                           mia.pless@lul.se 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lena.a.nilsson@lul.se
mailto:niklas.noren@neuro.uu.se
mailto:mia.pless@lul.se
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Bilaga 2. Medgivande om medverkan 

 
 
Härmed ger jag mitt samtycke att delta i studien om användning av 
anpassad kommunikationskarta kan underlätta samtal. Det kommer att 
innebära filmning av kommunikationsstunder i hemmet. Jag har rätt att 
avbryta min medverkan om jag så önskar. Uppgifterna kommer endast att 
användas för forskningsändamål. 
 
 
Uppsala 
 
 
_______________________________________________ 
 
Förälder 
 
 
 
Vi ger också vårt samtycke till att vår son deltar i kommunikationsstudien, 
det kommer att innebära filmning av pratstund med eller utan 
kommunikationskarta i hemmet. Vi har rätt att avbryta hans medverkan i 
studien om vi så önskar. Uppgifterna kommer endast att användas för 
forskningsändamål. 
 
 
 
 
Uppsala 
 
 
 
____________________________     _____________________________ 
Målsman                                              Målsman 
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Bilaga 3. Checklista för filminspelningarna 

 
 

Baslinjemätningarna: 5 pratstunder filmas. 
 
1. Sätt upp kameran på stativ och starta igång filmning. 
2. Initiera pratstunden med ”Kom Erik, vi ska prata om julafton. 
3. Du agerar modell och säger ”Jag vill prata om julafton, det ska bli så spännande att 

få julklappar”. 
4. Du säger ”Vad vill du prata om du om ?” och tittar på Erik 
5. Väntar och tittar vad Erik gör. 
6. Du kan fortsätta att agera modell och säga ”Jag önskar mig…….” 
7. Fråga ”Vad önskar du dig Erik? Eller invänta en kommentar från Erik. 
8. Avsluta pratstunden, med en kommentar t ex”nu slutar vi prata” eller ”färdig” el 

liknande, när du märker att Erik inte är motiverad längre. 
 
Skriv en anteckning i ”dagboken” om hur du upplevde pratstunden och sådant du 
observerade. Skriv datum och några rader vid varje filmtillfälle. 
 
 
Intervention = Kommunikationskarta som är anpassad för pratstunden och om ämnet 
julen. 
 
1. Sätt upp kameran på stativ och starta igång filmning. 
2. Initiera pratstunden med ”Kom Erik, vi ska prata om julafton. 
3. Du har kommunikationskartan på bordet framför dig. 
4. Du agerar modell och säger ”Jag vill prata om julafton, det ska bli så spännande att 

få julklappar”. Samtidigt som du säger pekar du på bilderna. 
5. Du säger ”Vad vill du prata om?” och tar ”jag vill prata om” -bilden och sätter på 

remsan som en prompt till Erik att svara vad han vill prata om. Erik tar bild sätter på 
remsan och lämnar över. Du läser remsan tillsammans med Erik. 

6. Sedan agerar du modell och fortsätter säga och peka på bilderna vad du önskar dig, 
vad du vill göra, vad du tycker om mm. 

7. Invänta Eriks bidrag och uppmuntra honom att kommunicera peka på bilderna eller 
lämna över dem. Han behöver inte använda ”Jag vill prata om”- bilden varje gång, 
det är ju underförstått att ni sitter och pratar. 

8. Avsluta pratstunden när du märker att det inte finns intresse från Eriks sida att 
fortsätta, med en kommentar t ex”nu slutar vi prata” eller ”färdig” el liknande. Peka 
på den bild som symboliserar detta. 

 
Skriv en anteckning i ”dagboken” om hur du upplevde pratstunden och sådant du 
observerade. Skriv datum och några rader vid varje filmtillfälle. 
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Bilaga 4. Registrering av initiativ till pratstund 

    

Datum Situation 
Vad hände innan? 

Beteende – barnet initierar 
pratstund 

Konsekvens – hur/vad händer 
efter? 
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Bilaga 5. Instruktion för ifyllandet Registrering av initiativ 
till pratstund. 

 
 
 
1. Skriv under beteende, när barnet lämnar över eller pekar på bilden ”Jag vill prata”, 

dvs initierar en pratstund. 
 
2. Beskriv under Situation, hur det var strax innan hann initierade pratstunden, t ex jag 

lagar mat i köket, barnet kommer in i köket, ser kommunikationskartan och tar 
bilden ”jag vill prata”. 

 
3. Skriv vad som händer efter beteendet under Konsekvens, t ex jag svarar att vi kan 

sätta oss om 5 minuter när jag är klar med maten. Han går till datorn och väntar. 
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Bilaga 6.  Översikt av de filmade pratstunderna. 

De samtal som är svärtade är de som är utvalda för transkription. 

 

A 1 
 Baslinjefas 1 
5 pratstunder filmas 

             B 1 
Interventionsfas 1 
3 veckors tid, ca 10 
– 12 pratstunder 
filmas 

            A 2 
Baslinjefas 2 
Minst 2 pratstunder 
filmas 

              B 2 
Interventionsfas 2 
Minst 2 pratstunder 
filmas 

            C 
Uppföljning 3 
månader senare 

 
1. MVI_2206   - 

091119 
 

2. MVI_2215 – 
091121 

 
3. MVI_2387 – 

091122 
 

4. MVI_2388– 
091123 

 
5. MVI_2487 - 

091124 
 

 

 
6. MVI_2580 

– 091126 
 

7. MVI_2669 
– 091204 

 
8. MVI_2670

–091206 
 
9.   MVI_2671 – 
       091207 
 
10. MVI_2672 -  
      091209 
 
11. MVI_2673 – 
      091211 
 
12. MVI_2707 -   
      091212 
 
13.MVI_2712 – 
     091213 
 
14.MVI_2841 – 
    091218 
 
15.MVI_2842 –  
    091219 
 
16.MVI_2891 –  
    091220 
 
17.MVI_2986 – 
    091221 

   
18. MVI_3020 -      
      091223 
 
19. MVI_3162 -      
     091223 

 
20. MVI_3283– 

              091229 
 

21. MVI_3292 –  
      091230 
 
22. MVI_3393 –  
       100101 
 

 23.  MVI_3304–  
      100102 
 
24. MVI_3395 -   
      100106 
 

 

 
25. MVI_3776- 
100309 
 
26. MVI_3778- 
100311 
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Bilaga 7.  Transkriptionsnyckel 

Transkriptionsnyckeln innehåller tecken för hur temporala och sekventiella relationer 
markeras, samt olika aspekter på talets framförande (ten Have 2007). All transkription 
är skriven i Courier New. Symboler som används är beskrivna nedan: 
 

JAG-TÄNKER TÅG versaler markerar användning av bilder, som att peka  
  på, sätta på  pecsremsan eller överlämna ett pecsyttrande.
  
SLUTA-PRATA versaler och bindestreck är markering för bildens namn 

 

(0.4)  siffran i parentesen indikerar tystnad  

 

(.)  markerar mikropaus 

 

=  handlingen fortsätter på nästa rad 

 

  parenteser markerar överlapp mellan verbal och  
   icke-verbal tur 
 
 eller mellan talande deltagare / överlapp påbörjas, 

fortsätter  
 
  och avslutas. 

  

(( ))  författarens kommentarer till handlingar 

 

/  markerar att det händer samtidigt i sekvensen. 

 

::  förlängning av ljud 

 

(   )  tomma parentes markerar tal som inte går att höra                      

 
+   +   markerar tal med hög volym 
 
 
        markerar tal som är tystare än omgivande tal 
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Bilaga 8.  Transkriberat samtal (16 MVI_2891) 

Mamman sitter vid köksbordet och Erik sitter bredvid. Kommunikationskartorna ligger 
mellan dem. 

1. M: ska du och jag ha en pratstund va: =  
2.                        ((pekar på bilderna)) 
3. E:                      ((skrattar))  
4.                        ((drar stolen närmare  
5.                              bordet)) 
6. M: =jag vill prata om julafton  
7.        när tomten kommer med paket 
8. E: skrattar ((torkar av munnen med vä arm)) 
9.           ((tar ett vattenglas som står framför honom  
10.             och dricker)) 
11. M: Erik det ska bli roligt va vill du prata om  
12.   ((/tar JAG-VILL-PRATA-OM-bilden och sätter på  
13.         remsan)) 
14.  Erik 
15. E: m:: ((tar en klunk vatten och sätter ner glaset  
16.            på bordet)) 
17. M: titta va vill du prata om Erik  
18.   titta va vill du prata om 
19. E: ((tar bild och sätter på remsan hostar)) /nanåda 
20.  ((lämnar remsan till mamma))  
21.   JAG-VILL-PRATA-OM PEPPARKAKSHUS  
22.  ((pekar på bilderna på remsan)) 
23. M: jag vill prata om pepparkakshus 
24.  Erik det är roligt att baka pepparkakshus  
25.   ((pekar på bilder på kartan)) 
26. E: ((sätter tillbaka bilder på kartan)) 
27. M: det är roligt att baka pepparkakor(2s)ja 
28. E: ((tar bild och sätter på remsan)) 
29. M: jag tänker på paketen som tomten kommer med  
30.                             ((pekar på bilderna 
31. E:                           ((drar loss remsan  
32.                                   och viftar)) 
33. M: jag vill ha stora paket  
34.   va tänker du på Erik  
35.        (5s) 
36. M: ((sträcker fram handen mot remsan)) 
37. E: ((tittar åt andra hållet lämnar över remsan)) 
38.   PEPPARKAKSGUBBE 
39.  ((pekar på bilden på remsan)) 
40. M: pepparkaksgubbe= 
41. M: ja det är roligt att baka pepparkaksgubbar  
42.   ((pekar på roligt-bilden)) 
43. E: ((sätter tillbaka bilderna på kartan)) 
44.  ((sätter nya bilder på remsan tar  
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45.        loss den och lämnar till mamma ))  
46.   JULGODIS 
47. E: ((pekar på bilder på remsan)) 
48. M: julgodis 
49.  det är gott ((/pekar på GOTT-bilden)) 
50. E: ((lägger ihop kartorna)) 
51. M: Erik titta jag gillar chokladtomtar  
52.   ((/pekar på bilderna på kartan)) 
53. E: ((lyfter upp kartan i luften och viftar till)) 
54. M: Erik (2s) titta  
55.  ((/tar kartorna och lägger ut dem igen)) 
56. M: jag gillar chokladtomtar  
57.   va gillar du va gillar Erik  
58.   ((/tar JAG-GILLAR-bilden och sätter på remsan)) 
59. E: ((tar tag i remsan tar en bild lägger huvudet  
60.         på sned stimmar med ögonen skrattar)) 
61. E: ((tar loss bilden tittar ner på bilden  
62.          och sätter den på remsan skrattar)) 
63. M: ((håller fram handen mot remsan)) 
64. E: ((lämnar remsan till mamma))  
65.   JAG-GILLAR CHOKLAD 
66. E: ((pekar på bilderna på remsan)) 
67. M: jag gillar choklad = 
68.  = m:: det är gott Erik 
69. E: ((sätter tillbaka bilderna på kartan)) 
70. M: man blir hungrig när man tänker på choklad va:  
71.        ((/pekar bilderna på kartan)) 
72. E: ((fixar med luggen)) 
73. M: Erik jag är nyfiken på julklapparna som tomten  
74.                  kommer med  
75.               ((/pekar på bilderna på kartan)) 
76. E: hm:: u:::hi ((/plockar bilder från kartan tittar  
77.                     bort)) 
78. M: va tänker du på Erik  
79. E: hähähä: ((missnöjd)) 
80.   ((tar en till bild sätter på remsan och  
81.         lämnar över till mamman))  
82.   TRO-PÅ-TOMTEN PAKET 
83. E: ((pekar på bilderna på remsan)) 
84. M: jag tror på tomten med paket 
85. E: a::å:: hä: 
86. M: jag tror också tomten kommer med paket  
87.       många paket Erik många paket 
88. E: hä:hä:((sätter tillbaka bilderna från remsan     
89.      till kartan) 
90. M: tror jag tomten kommer med 
91.  tror han kommer med stora paket tomten va:  
92.        ((/pekar på bilderna på kartan)) 
93. E: ((gäspar plockar ihop kartorna  
94.   tar upp dem och sträcker förbi mamma)) 
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95.   nä: 
96. M: ((tar tillbaka kartorna på bordet))  
97.   /Erik Erik ska vi sluta prata  
98.   ((/pekar på SLUTA-PRATA-bilden)) 
99. E: hä hm((sätter tre fingrar på tre bilder)) 
100. M: eller vill du prata mer  
101.   ((pekar på bild på kartan)) 
102. E: hm((tittar rakt fram i luften)) 
103. M: Erik (2s) ska vi prata mer  
104.   titta titta hörru titta  
105.   ska vi prata mer eller ska vi  
106.   sluta prata ((/pekar på bilderna på kartan)) 
107. E: hä::: ((låter trött tittar ner på kartan)) 
108. M: jag tycker vi kan prata mer  
109.   ((/pekar på bilderna)) 
110. M: Erik på julafton ska vi ju åka  
111.   till farmor och farfar tror du tomten kommer 
112.        ((/pekar på bilderna)) 
113. E: ma:::: 
114. M: ja::: 
115. E: ((pekar på bild 2 ggr tar  
116.        loss bilden tittar bort från mamma)) 
117. M: jag tänker på när vi tänder  
118.   alla ljusen Erik å blåsa dem 
119.   ((/pekar på bilderna) 
120. M: titta blåsa dem Erik 
121.   ((/pekar på bilderna)) 
122. M: va tänker du va tänker du Erik  
123.   ((/tar loss JAG-TÄNKER-bilden och sätter på    
124.         remsan)) 
125. E: ((hostar))  
126.   ((/tar loss remsan lämnar remsan))  
127.   JAG-TÄNKER 
128.     ((pekar på bilden på remsan)) 
129. M: jag tänker va tänker du på Erik 
130. E: ((tar loss bild och sätter på remsan))  
131.   JAG-TÄNKER ISCHOKLAD 
132. E: ((pekar på bilderna på remsan)) 
133. M: jag tänker på ischoklad 
134. M: a:: det är gott  
135. E: ((sätter tillbaka bilderna på kartan)) 
136. M: jag gillar ischoklad Erik  
137.   jag gillar ischoklad mums 
138. E: ((plockar ihop kartorna drar dem från mamma)) 
139. M: vet du va vi gör vänta titta sluta prata 
140. E: ((tar loss bilder från kartan  
141.   och sätter på remsan lämnar över remsan)) 
142.       SLUTA PRATA CHOKLAD 
143. M: sluta prata choklad  
144.   ja vi slutar prata 
145.   ((Kameran stängs av.)) 
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