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SAMMANFATTNING	  

Det övergripande syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur små barn med 
Cerebral Pares (CP) deltar, kommunicerar och interagerar med sina vardagliga 
samtalspartners på förskolan. I studien deltog två små pojkar (2;4 och 4;3 år) med grav 
CP (GMFCS 5) med lite/inget talat språk. De filmades på förskolan i olika vardagliga 
aktiviteter tillsammans med de andra barnen och personalen. Vid analysen studerades 
pojkarnas samlade kommunikativa resurser och återkommande mönster i samtalen på 
ett detaljerat plan med hjälp av Conversation Analysis (CA). Analysen visade att 
samtalspartnern hade en viktig roll för att underlätta i samtalet genom att tolka och 
tillskriva pojkarnas bidrag betydelse. När pojkarna använde en kombination av flera 
kommunikativa resurser föreföll det vara lättare för samtalspartnern att tillskriva 
bidragen betydelse. Vilken betydelse som tillskrevs kunde bland annat påverkas av hur 
barnens bidrag producerades, vilken aktivitet deltagarna var involverade i, eller vilken 
kunskap samtalspartnern hade om pojkarna sedan tidigare. Det framkom också att 
pojkarnas oförmåga att sitta självständigt påverkade deltagarstukturen som i sin tur 
påverkade interaktionen och kommunikationen. Kvalitativa närstudier av interaktion 
med barn med svår motorisk nedsättning till följd av CP är viktiga då dessa kan 
demonstrera vilka metoder som omgivningen använder för att skapa mening i 
interaktion trots barnens begränsade kommunikativa resurser. Barnens signaler kan till 
exempel vara svårtolkade för omgivningen på grund av den motoriska 
funktionsnedsättningen, men de vuxna använder den aktuella aktiviteten eller samtalet 
för att skapa en meningsfull kontext för barnens bidrag. Detta leder till att barnen blir 
mindre passiva i sin kommunikation och att kommunikationen blir lättare att förstå. 

Nyckelord: Interaktion, Kommunikation, Cerebral Pares (CP), Conversation Analysis 
(CA), Kommunikativa resurser.   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



  

 

 

ABSTRACT	  

The aim of this study was to increase the knowledge on how young children with severe 
Cerebral Palsy (CP) participate, interact and communicate with naturally speaking 
communication partners at preechool. Two young boys (2;4 and 4;3 years) with severe 
CP (GMFCS 5) with little or no spoken language participated in the study. They were 
recorded at preschool in various everyday activities and the recorded material arose 
from ordinary conversations with other children or staff at the preeschool. When 
analyzing the data, the principals and procedures of Conversation Analysis (CA), was 
used to study the childrens communicative resourses and the repeating conversational 
patterns on a detailed level. The analysis showed that the interlocutor had a very 
important role in the interaction with the child. The interlocutor attributed meaning to 
the boys' contributions and this was closely linked to the combination of different 
communicative resources by the boys. Which meaning that was attributed could, among 
other things be affected by how the children's contributions were produced, what 
activity the participants were involved in, or the interlocutors previous knowledge about 
the boys. In addition, the boys' bodily position relative to the other participants had an 
influence on communication. The boys inability to sit independently affected the 
participants positions in interaction, witch affected interaction and 
communication.  Qualitative detailed studies of interaction with children with severe 
motor impairment, (CP) is important since these can demonstrate which methods the 
communicative surround uses to create meaning in interaction despite the children's 
limited communication resources. Children’s signals can for example be difficult for the 
communication partners to interpret because of the motor function, but the adults are 
using the current activity or conversation to create a meaningful context for the 
children's contributions . This leads to children becoming less passive in their 
communication and communication becomes easier to understand. 

Keywords: Interaction, Communication, Cerebral Palsy (CP), Conversation Analysis 
(CA), Communicative resources 
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1. Bakgrund	  
1.1. Samspel	  och	  kommunikation	  

Det finns forskare som menar att vår tillvaro är dialogiskt uppbyggd och att det är genom 
samtal med andra som vi blir sociala varelser (Norrby, 2004). Att samtala innebär att man både 
kommunicerar och samspelar med andra. Enligt Vygotsky och Cole (1978) är barns möjlighet att 
kunna samtala och reflektera kring känslor och händelser viktiga för deras kognitiva, språkliga 
och kommunikativa utveckling samt för deras sociala identitet. Syftet med det kommunikativa 
samspelet kan enligt Beukelman (2013) delas in i fyra områden. Det första innefattar 
förmågan att uttrycka behov och önskemål där fokus ligger på att bli tillgodosedd med de 
föremål eller handlingar som efterfrågas. Det andra handlar om att dela information med 
andra, vilket innefattar att dela och utbyta tankar, idéer och upplevelser. Det tredje området 
handlar om social närhet som man utvecklar för att upprätthålla relationer med personer i sin 
omgivning. Att anpassa sig till sociala konventioner är det sista området, som handlar om att 
utveckla social och kommunikativ kompentens. 
 
När deltagare responderar på varandras bidrag i det sociala samspelet skapas sociala 
handlingar. Dessa handlingar kan till exempel vara att hälsa, uppmana, be om 
uppmärksamhet eller att fråga. Dessa sociala handlingar är grunden i vår kommunikation och 
bidrar till att organisera det sociala samspelet. Ett enskilt bidrag till dessa sociala handlingar 
kan vara en förstahälsning som sedan följs av en andrahälsning eller en verbal fråga som följs 
av ett svar. Det behövs alltså minst två bidrag för att en social handling ska skapas. Sociala 
handlingar kan även etableras retroaktivt, dvs. ett ickeverbalt bidrag kan tillskrivas betydelsen 
att vara en fråga, en hälsning, eller en begäran i ett efterföljande responsivt bidrag.  
 
Kommunikation är ett brett begrepp och forskare är inte överens om vad begreppet innefattar. 
I vår studie ser vi på kommunikation inom ramen för ett samtalsanalytiskt perspektiv, som en 
social process mellan människor (samspel) där deltagarna ger mening och responderar på 
varandras bidrag. För att skapa mening i ett specifikt sammanhang kan lyssnaren hjälpa till 
genom att ge verbal och icke-verbal feedback. Detta i sin tur påverkar talaren som utformar 
sina bidrag till lyssnaren. Denna process kallas interaktion, och interaktionen växer fram 
genom de bidrag som tidigare har sagts eller utförts. Alla bidrag till ett samtal, både verbala 
och ickeverbala, är därmed kontextbundna och kontextförnyande. Deltagarna responderar på 
föregående bidrag, och pekar framåt mot nästa bidrag. För att kunna avgöra vilken mening 
som samtalsbidragen har för deltagarna själva måste de därför analyseras i sina 
samtalskontexter, utan att tas ur sina sammanhang (Norrby, 2004). 
 
1.2. Etnometodologisk	  samtalsanalys:	  en	  bakgrund	  	  

Inom språkvetenskaplig teoribildning har en av huvudfårorna varit strukturalismen. 
Strukturalismen har tidigare fokuserat mycket på det abstrakta språksystemet där intresset 
huvudsakligen har varit att studera regelsystem och strukturer i samtal, snarare än konkret 
språkanvändning (Sidnell, 2010). En annan huvudfåra har mellan 1960 och 1990-talet varit 
teoretisk lingvistik (generativ eller formell grammatik) som på motsvarande sätt handlade 
främst om competence, dvs. människors (och människans) grammatiska kunskap, där 
språkanvändarens faktiska språkbruk, performance, kom i skymundan (Norrby, 2004). Detta 
perspektiv skiljer sig från huvudfåror i sociologisk teori. Tidigare använde forskare inom 
sociologin sig av statistiska beräkningar genom att koda material i förutbestämda kategorier 
för att analysera samtal. Denna metod ansåg Schegloff som otillräckligt för att studera hur 
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samtalsinteraktionen mellan människor var organiserad. Schegloff argumenterade i en 
intervju (Prevignano & Thibault, 2003: kap. 2) för att i stället använda Conversation Analysis 
(CA) vid detaljerade analyser av interaktionella fenomen, eftersom dessa detaljer är 
betydelsefulla för samtalsdeltagarna. Inom ramen för samma typ av kritik av traditionella 
synsätt på samtal som redovisats ovan föddes det etnometodologiska synsättet där man istället 
studerade språklig kommunikation utifrån vardagliga situationer där interaktionen var starkt 
beroende av deltagarnas egna produktions- och tolkningsmetoder. Schiffrin (1988) urskilde 
till exempel en skala inom diskursanalys i bred bemärkelse från en makronivå där strukturen i 
hela samtal analyseras till en mikronivå som studerar turtagningen, det vill säga hur 
deltagarna fördelar ordet mellan sig. Samtalsanalysen har främst intresserat sig för 
mikronivån. 
 
CA uppstod i USA på 1960-talet genom ett samarbete mellan Havery Sacks, Emanuel 
Schegloff och Gail Jefferson. Inspirationen kom från två viktiga sociologer Erving Goffman 
och Harold Garfinkel som uppmärksammade hur människor interagerar i vardagliga 
situationer. Genom flertalet analyser försökte Goffman visa att dessa situationer, som han 
senare kom att beskriva som ”fokuserade möten”, kan studeras som ett välordnat system av 
självförsörjande aktiviteter. Med självförsörjande avsåg Goffman att organisationen av 
mänsklig interaktion formar sitt eget sociala åstadkommande, den måste inte härledas till 
faktorer utanför interaktionen. Detta självtillräckliga åstadkommande kallade han för 
”interaktionsordningen” som består av ett komplext system av standardiseringar, 
förväntningar och praktiska regler som människor orienterar mot för att visa skillnader, 
anpassa sitt beteende inom givna situationer samt för att undvika att skapa obehag för sig 
själv eller andra. Vidare menade Goffman att studier av social interaktion ansikte-mot-ansikte 
är grunden för att kunna studera interaktionsordningen (Sidnell, 2010) 
 
CA har sitt teoretiska ursprung i etnometodologin. Etnometodologins grundare är Harold 
Garfinkel. Termen kan översättas som kulturspecifik metodologi och handlar om hur 
medlemmar i ett visst samhälle resonerar och bygger upp verkligheten utifrån sin 
vardagskunskap om den egna kulturen, där deltagares sunda förnuft (commonsense 
knowledge) och deltagares praktiska resonemang (practical reasoning) är två centrala begrepp 
(Garfinkel 1972;1984). Garfinkel hade i sin tur tagit intryck av Goffman (Sidnell, 2010) som 
menade att social interaktion inte enbart handlar om att upprätthålla sociala roller utan handlar 
även om regler och moraliska förpliktelser. Man studerar hur medlemmar i en kultur 
systematiskt använder sig av interaktion för att skapa och upprätthålla social ordning. 
 
CA har en särställning i samtalsanalytiska sammanhang och benämns av vissa som prototypen 
för samtalsanalys med fokus på att studera hur interaktionen mellan människor byggs upp och 
organiseras. CA är en kvalitativ samtalsanalytisk metod för att beskriva, analysera och förstå 
samtal som en grundläggande aspekt av människors vardagliga liv. För att kunna studera detta 
så tillämpas ett etnometodlogiskt synsätt på språklig kommunikation, vilket innebär att 
interaktion studeras utifrån vardagliga situationer där tyngdpunkten läggs på deltagarnas egna 
produktions- och tolkningssignaler av vad som sker och görs. Sociala handlingar ses som 
interaktionella fenomen där tal, gester och blickar kan tillskrivas funktionen av en handling – 
i första hand av deltagarna själva, men därmed även för samtalsforskaren (Norrby, 2004). 
 
Gumperz (1982) menade i sin kontextualiseringsteori, som delvis bygger på liknande 
grundantaganden om meningsskapande i interaktion som etnometodologisk CA, att 
interaktionens kontext föds under den pågående interaktionen och påverkas av hur 
samtalsdeltagarna uppfattar och tolkar samtalet. Teorin bygger på att deltagarna utnyttjar 
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såväl verbala som icke-verbala signaler, för att tolka och samtidigt medskapa samtalandets 
kontext. För att lyckas med detta krävs att samtalspartnern applicerar tidigare kunskaper och 
gör allmänna tolkningar utifrån sin omvärldskunskap.  
	  

1.3. Fenomen	  i	  samtal	  enligt	  CA	  

En betydande utgångspunkt för CA är att alla samtal har struktur. Här menar man inte 
grammatisk struktur utan man syftar på samtalets organisation kring så kallade samtalsturer 
(Norrby, 2004). Den grundläggande teorin för hur deltagare bygger upp och organiserar 
samtalsaktiviteter inom CA bygger på en växelverkan mellan deltagarnas ageranden där 
lyssnarsignaler och återkoppling är två viktiga ingredienser. En samtalstur kan variera i längd 
och bestå av allt ifrån ett enstaka ord upp till ett helt yttrande. Basenheten är 
turkonstruktionsenheten (TKE). En TKE är det material som en tur byggs upp av och kan 
bestå av ett ord, en fras, en sats eller en syntaktiskt fullständig mening. När en tur är avslutad 
kan nästa talare ta vid.  Pauser kan också indikera att det är möjligt för ett talarbyte. Deltagare 
i informella samtal orienterar sig mot att i möjligaste mån minimera både överlapp och pauser 
mellan turer. Ett standardmått för hur lång en paus kan vara mellan turerna i vardaglig 
konversation innan den upplevs som avvikande är enligt Jefferson (1989) ungefär en sekund. 
Kompetenta språkanvändare kan förutse var en pågående tur avslutas genom att känna igen 
signaler som exempelvis fallande intonation (Norrby, 2004) 
 
Samtalsturer är inte bara strukturella samtalsenheter, utan bär också upp deltagares bidrag till 
gemensamma sociala handlingar. I samtal är det vanligt att sociala handlingar organiseras 
parvis, i form av närhetspar, vilket innebär att den andra turen i paret är beroende av den 
första. Den första turen är ett initiativ och den andra en respons. Inom CA anses alltså inte 
deltagarnas bidrag skapa mening i sig själva utan mening skapas i den interaktionella 
processen. Den efterkommande turen anses säga något om hur talaren uppfattat föregående 
tur, men även aktivt konstruera meningen i den föregående turen – tillskriva den mening.  
Detta skiljer sig från ett mer individcentrerat perspektiv på handlingar där enstaka yttranden 
skulle kunna uttrycka och betyda något helt i sig självt, med den enskilde talaren i full 
kontroll över yttrandets mening i samtalet (Norrby, 2004; Sidnell, 2010).  
 
Ett annat centralt fenomen som identifierats och beskrivits av CA-forskare är lyssnarens 
aktiviteter. Genom att ge verbala och icke-verbala responser visar lyssnaren sin 
samtalspartner att denne lyssnar och förstår vad turen handlar om, samt eventuellt också att 
lyssnaren håller med. Dessa responser kan vara uppbackningar (stödsignaler) i form av 
småord eller nickningar som uppmuntrar samtalspartnern att fortsätta sin tur (Norrby, 2004).  
Samtidiga stödsignaler och uppbackningar anses påverka det pågående yttrandets mening och 
inriktning, vilket är ytterligare att skäl för CA-forskare att ifrågasätta en talar- och 
individcentrerad syn på yttrandemening (Goodwin, 1990) 
 
Enligt vissa forskare inom CA tilldelas deltagare också olika roller vid samtal. Bidragen i det 
pågående samtalet påverkas av vem som talar och styr samtalet och hur lyssnaren svarar och 
bekräftar den pågående turen. Här har till exempel kroppspositioneringen och vem deltagarna 
tittar på stor betydelse, och bidrar till att skapa ramarna för interaktionen. Goodwin & 
Goodwin (2004) kallar dessa (föränderliga) ramar för deltagandestrukturer. 
  
Ytterligare ett centralt samtalsfenomen som identifierats och beskrivits av CA-forskare är 
samtalsdeltagares hantering av olika typer av problem i samtalet. Problemen kan innebära 
svårigheter att höra eller förstå något, eller rena felsägningar. När detta sker använder talare 
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olika metoder för att identifiera och åtgärda problemet: reparationer. Dessa 
reparationsmetoder är viktiga eftersom förståelse är betydande för alla kommunikativa 
aktiviteter. De reflekterar också deltagarens uppfattning av den pågående aktiviteten och vilka 
val de gör utifrån dessa (Plejert, 2004). Det har visat sig att deltagare i vardagliga samtal  
föredrar snabba självreparationer, framför att vänta till dess att någon annan deltagare påpekar 
problemet och rättelsen uppträder vanligen i samma tur eller i den efterkommande turen 
(Schegloff et al., 1977). Inom CA använder man reparationsbegreppet för att beskriva själva 
strategin som används och inte (enbart) själva rättandet i sig. 
 
 
1.4. Kroppsspråk	  

Det finns flera sätt att uttrycka sig på förutom talat språk. Gester och ansiktsuttryck är två 
synliga kommunikativa resurser och får betydelse genom organisation vid samtal. Idag har vi 
bättre förståelse för hur kombinationer av olika kommunikativa resurser (multimodal 
kommunikation) fungerar och kan se ut. Icke-verbala beteenden har länge studerats oberoende 
av språkanvändningen men fokus har snarare varit på gester som uttryck än vilken funktion de 
fyller (Streeck, 1993). Gester kan dock ha många funktioner, exempelvis pragmatiska, för att 
signalera till deltagaren att invänta på sin tur. Många gester uppstår innan ordet som det är 
kopplat till. Gesters synliga egenskaper är resultatet av ett organiserat försök hos båda parter 
för att skapa gemensam förståelse. Dessa resurser kan tillskrivas mening och är viktiga att 
studera när man undersöker kommunikativa resurser och dess funktioner. Streeck (1993) 
skiljde heller inte mellan språkliga och kroppsliga resurser utan menade att det fanns 
varierande funktioner för de olika typerna av kroppsliga resurser, beroende på formen inom 
den kommunikativa och interaktiva processen. Talarens intention, medvetenhet och 
kommunikativa mål är avgörande för funktionen av yttrandet (det vill säga hur mottagaren 
tolkar signalen) (Streeck, 1993).  
 
1.5. Kommunikativa	  svårigheter	  

CA har i allt högre utsträckning börjat användas av forskare som intresserar sig för människor 
med neurologiska och motoriska funktionsnedsättningar och deras sätt att delta i samtal och 
interaktion (Clarke & Wilkinson, 2007; Goodwin & Goodwin, 2004). Ett barns 
kommunikativa förmåga kan vara nedsatt av olika anledningar. Det kan innebära att 
kommunikationen inte ser ut eller fungerar som hos normalt utvecklade barn. Många av dessa 
barn har dock samma grundläggande kommunikativa behov med fokus på behov av social 
närhet (Heister Trygg, 2010). För barn med kommunikativa nedsättningar får omgivningen en 
viktig roll i stöttandet och utvecklandet av barnens kommunikation. Den sociala delaktigheten 
för barn är mycket beroende av hur den vuxne inkluderar dem. Janson et al.:s studie från 2007 
visade att barn med funktionsnedsättningar oftare blir exkluderade från sociala aktiviteter än 
barn utan funktionsnedsättning. Hur omgivningen ser på kommunikation och hur de tolkar 
barnets kommunikation påverkar hur de bäddar för den. Tillgång till rätt verktyg och resurser 
för att kunna kommunicera på bästa sätt blir också viktiga eftersom den kommunikativa 
nedsättningen annars kan leda till att andra för barnens talan (Melin, 2013). Många barn med 
kommunikativa nedsättningar behöver därför någon form av extra stöd för att kunna delta i 
sociala och kommunikativa aktiviteter eller utföra kommunikativa handlingar på en högre 
kognitiv nivå. Ett verktyg för detta är Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). 
AKK är en term som utvecklats internationellt inom habiliteringen och ingår i logopedens 
arbetsområde. I vid bemärkelse syftar AKK på de kommunikationshjälpmedel som erbjuds 
barn, ungdomar och vuxna istället för talat språk eller som ett komplement till talat språk 
(Hartelius, 2008).  
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1.6. Alternativ	  och	  Kompletterande	  Kommunikation	  

Inom habiliteringsverksamhet och habiliteringsrelaterad forskning delas AKK vanligtvis in i 
två typer, hjälpmedelsberoende och hjälpmedelsoberoende. Hjälpmedelsoberoende AKK 
innebär att man använder sig av kroppsspråk, blickar och ansiktsuttryck för att kommunicera. 
Hjälpmedelsberoende AKK innebär att man använder sig av föremål för att stötta 
kommunikationen. Dessa kan sedan delas in i låg- och högteknologisk AKK. Lågteknologiska 
kan vara leksaker, bilder, foton, bokstäver eller symboler. Till de högteknologiska 
hjälpmedlen hör olika samtalsapparater och datorprogram (Beukelman, 2013). Det finns även 
flera olika sätt att styra sin AKK, exempelvis ögonstyrning och peklampa. Vilken AKK man 
bör använda är mycket individuellt och kan också förändras över tid. Individer kan också ha 
olika behov i olika situationer, aktiviteter, eller med olika samtalsdeltagare.  
 
1.7. Alternativ	  och	  Kompletterande	  Kommunikation	  i	  vardagen	  

Studier framhåller dock vissa svårigheter när det kommer till användandet av AKK i 
vardagen. Clarke och Wilkinson (2010) menade att det tar betydligt längre tid att producera 
ett yttrande med AKK än med talat språk vilket kan påverka turtagningen. Studier belyser 
också att barn som använder AKK har begränsade möjligheter att småprata och kommentera 
vid samtal. Light och Kelford Smith (1993) belyste att eftersom barn med 
funktionsnedsättningar ofta spenderar mer tid i vardagliga rutiner kan detta indirekt påverka 
deras kommunikation, trots att de använder ett AKK. De menade att eftersom de spenderar 
mer tid i dessa vardagliga rutiner leder det till att de spenderar mindre tid i sociala aktiviteter, 
vilket kan påverka den kommunikativa utvecklingen.  Deltagande i sociala aktiviteter har 
visat sig vara betydelsefullt för att utveckla den kommunikativa kompetensen (Whittingham 
et al., 2010). Barnens vokabulär tenderar även att bli begränsade till dessa vardagliga rutiner 
(Ferm et al., 2012) 
 
1.8. Cerebral	  Pares	  

En stor andel av de barn som tilldelas AKK har kommunikativa nedsättningar på grund av 
neurologiska skador. En vanlig grupp bland dessa är barn med Cerebral Pares (CP). 
Ungefär hälften av barnen med CP får tal- och språkstörningar (Bille, 1999). Enligt National 
Institute of Neurological Disorders and Strokes (ninds.nih.gov) har 20 % av barnen med CP 
inte har förmågan att producera förståeligt tal. Detta kan innebära att en stor del av barnen 
med CP behöver logopedisk intervention.  
 
Barn med CP har en motorisk funktionsnedsättning som orsakas av skador eller abnormiteter i 
hjärnan. Dessa kan uppkomma i fosterlivet, under förlossningen eller under de närmaste åren 
efter förlossningen. Av alla barn som föds i Sverige är det cirka 200 av 100 000 som får en 
CP-skada (hjarnfonden.se). Det finns tre huvudtyper av cerebral pares: spastisk, ataktiskt och 
dyskinetisk. Spastisk CP är den vanligaste typen av CP och utgör ca 75 % av fallen. Spastisk 
CP innebär att man har en förhöjd muskelspänning i hela eller delar av kroppen och 
rörelsemönstret blir då avvikande. Man delar in spastisk CP utifrån var i kroppen den störda 
funktionen finns. Hemiplegi innebär till exempel att hela ena sidan är påverkad. Diplegi 
innebär att mestadels benen är spastiska och om även armarna har mycket spasticitet kallas 
det tetraplegi (Østergaard, 2011).	  Dyskinetisk CP utgör ungefär 10 procent av CP-fallen och 
orsakas av en skada i basala ganglierna (Østergaard et al., 2011). Dyskinetisk CP innebär att 
rörelserna blir icke-ändamålsenliga och försämras när man aktivt försöker utföra en rörelse. 
Dyskinetisk CP delas sedan in i choreoatetos eller dystoni. Dystoni innebär att man kan få 
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ofrivilliga och långvariga spänningar i kroppen, och även enkla motoriska rörelser är svåra att 
utföra (Østergaard et al., 2011). Vid ataktisk CP har man svårigheter att samordna rörelser 
och att anpassa både rörelsernas storlek och kraft (hjarnfonden.se). Ofta kan man dock inte 
helt fastställa vilken typ av CP det handlar om förrän barnen är omkring fyra år (Østergaard et 
al., 2011). CP kan också delas in utifrån var i kroppen den störda funktionen finns. Vidare 
brukar CP klassificeras utifrån graden av motorisk funktionsnedsättning. Ett vanligt verktyg 
för detta är Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS), som indikerar den 
grovmotoriska svårighetsgraden angiven på en femgradig skala där fem innebär störst 
nedsättning. Exempelvis kan barn med GMFCS 1 gå själva men har begränsningar i mer 
avancerad grovmotorik. Barn med GMFCS 5 har svårt att själva förflytta sig även om de har 
rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel (Palisano et al., 1997). 
 
1.9. Cerebral	  Pares	  och	  kommunikation	  	  

En vanligt förekommande talstörning hos barn med CP är dysartri, främst hos de som har en 
grav motorisk funktionsnedsättning (GMFCS 4-5). Dysartri innebär svårigheter med 
munmotoriken och förmågan att artikulera språkljud. Detta leder till att barnens tal är otydligt 
och svårt att förstå. Orsaken till dysartri är vanligen en förlamning eller spasticitet som 
påverkar rörlighet och kontroll av muskler som är involverade när vi skapar tal och röst 
(Hartelius, 2008). Barn med CP kan också ha andra funktionsnedsättningar utöver den 
motoriska nedsättningen. Fler än hälften av barnen har kognitiva nedsättningar men dessa 
varierar dock mycket i svårighetsgrad och mellan olika typer av CP.  De kan också ha 
problem med hörseln eller ha en synnedsättning (Østergaard et al., 2011). Både CP- skadan i 
sig och de samexisterande funktionsnedsättningarna kan leda till begränsningar i samspelet 
eller begränsningar i förmågan att delta i samspelet. Barnen kan på grund av sina 
funktionsnedsättningar få svårigheter att interagera och kommunicera med sin omgivning.  
 
Studier har visat att det föreligger en koppling mellan graden av motorisk funktion och 
kommunikativa färdigheter hos förskolebarn med CP. Den kommunikativa förmågan 
minskade i takt med att den grovmotoriska svårigheten ökade (Coleman et al., 2013). Pirila 
(2007) beskrev barnens produktion och förståelse som en funktion av deras motoriska och 
kognitiva förmågor där motoriken främst påverkade barnens tal medan de kognitiva 
förmågorna påverkade barnens förståelse. Det finns även en relation mellan motorisk förmåga 
och social utveckling hos förskolebarn med CP, gällande social funktionell förmåga såsom 
begränsad vänskapskrets och reducerat socialt deltagande. Whittingham et al. (2010) menade 
att förmågan att själv kunna förflytta sig förfaller vara viktig för barn med CP och är nära 
sammankopplad med deras sociala utveckling, eftersom det ger en ökad möjlighet att utforska 
den sociala världen och ökar förmågan att initiera social interaktion.  
 
Om barnens motoriska förmåga är kraftigt påverkad kan barnens kommunikativa signaler 
vara svåra att förstå eller upptäcka hos omgivningen. Vuxna tenderar då att ta mer ansvar för 
kommunikationen och tar fler initiativ (Ferm et al., 2012). Detta kan skapa en asymmetri i 
kommunikationen där barnen tenderar att bli passiva kommunikatörer och mer sällan initierar 
samtal (Pennington & McConachie, 2001). Samtalen tenderar också att bli snävare och 
fokuserade på här och nu. Vidare innehåller de fler ja- och nej-frågor och frågor de vuxna 
redan har svaren på (Ferm et al., 2012; Pennington & McConachie, 1999). Om barnen själva 
försöker tillföra ny information blev de enligt Pennington och McConachie (1999) ofta 
missförstådda. Melin (2013) betonade det faktum att om barnen är svårförstådda kan det leda 
till att barnets val av kommunikation begränsas till ett sätt som samtalspartnern lättare kan 
tyda. I Penningtons och McConachies studie (2001) föreföll verbalt förståeliga barn med CP 
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initiera fler konversationer och använda sin kommunikation i större utsträckning än de barn 
som inte hade något tal. Enligt Sigurd Pilesjös avhandling (2012) användes ofta en 
kombination med blick och vokalisationer som kommunikationssätt när tal saknas hos barn 
med CP. Dessa kan användas som teknik för att påbörja ett yttrande, eller för att avsluta ett 
yttrande. Även blicken betonades av Sigurd Pilesjö (2012) som ett viktigt kommunikationssätt 
och hon menade att den kan ha olika funktioner, som att referera, peka ut, förstärka nyckelord 
eller uppmärksamma objekt längre bort. Blicken visade sig också spela en stor roll vid 
turtagning.  
 
Även i studier där barnen använde AKK har man sett asymmetri i kommunikationen och att 
den då domineras av samtalspartnern. Trots att AKK underlättar kommunikationen för barn 
med CP skiljer sig ändå interaktionen mycket från ett vanligt samtal. De har inte samma 
möjlighet att bidra genom sitt AKK vilket påverkar förmågan att initiera och avsluta samtal 
(Sigurd Pilesjö, 2012). Talande samtalspartner kan även uppleva svårigheter att känna igen 
och tolka turer som initieras med en talapparat, och tenderar då att lägga sig i och ibland störa 
produktionen av det pågående AKK- yttrandet (Clarke & Wilkinson, 2008). Barn som 
använder AKK tenderar att interagera i mindre utsträckning med sina kompisar än med vuxna 
(Clarke & Wilkinson, 2008).  
 
Även om vissa studier alltså har genomförts med barn med CP och deras deltagande i 
interaktion, saknas idag kvalitativa studier av hur den vardagliga interaktionen ser ut hos barn 
med CP som är yngre än fem år. Tidigare studier har främst fokuserat på barn med CP i 
skolåldern, medan det finns en kunskapslucka gällande de yngre barnens kommunikation 
(Tetzchner & Grove, 2003). Detta gäller i synnerhet i Sverige och de övriga nordiska 
länderna. Även när det gäller studier i barnens naturliga miljöer med vardagliga talande 
samtalspartner har forskningen stora luckor (Sigurd Pilesjö, 2012). 
 
I många studier av barn med CP har kommunikationsförmågan mätts med föräldraskattningar. 
Föräldrarnas observationer är värdefull och nödvändig information, men ett problem med 
denna typ av skattning kan vara att barnets förmågor filtreras via en tredje part utöver barnet 
och observatören. Dessa studier behöver därför kompletteras med närstudier av de 
kommunikativa processer i vilka barnen deltar.   
 
2. 	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
I denna studie beskrivs hur två små barn (2;4 och 4;3 år) med grav CP deltar, interagerar och 
kommunicerar med sina vardagliga samtalspartners i förskoleverksamheten. Syftet med 
studien är att öka kunskapen om deltagande, interaktion och kommunikation hos små barn 
med CP och den utgår från följande frågeställningar: 
 

• Hur skapas initierade och responsiva bidrag i interaktionen mellan barnen och deras 
samtalspartners? 

 
• Hur bidrar barnen och deras samtalspartners tillsammans vid skapandet av sociala 

handlingar? 
 

• Vilka kommunikativa resurser använder barnen för att delta i olika sociala handlingar 
och aktiviteter? 
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• Vilka villkor för deltagande erbjuds barnen inom ramen för olika 
deltagandestrukturer? 

 
En ökad kunskap om dessa barns interaktion och kommunikation kan underlätta för 
omgivning att tolka deras ibland subtila signaler. Detta skulle kunna bidra till en ökad 
känslighet för barnens initiativ och kan därmed minska barnens roll som passiva 
kommunikatörer. Därmed behöver inte funktionsnedsättningen begränsa barnens 
kommunikation i lika stor utsträckning.  
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3. Metod	  	  

3.1. Val	  av	  metoder	  

Det har visat sig att Conversation Analysis (CA) är en användbar metod för att undersöka hur 
kommunikationen fungerar för barn med funktionsnedsättningar (Sidnell, 2010). CA ger en 
bild av hur deltagarnas initiativ, förståelse och turtagning i interaktion med andra organiseras 
av deltagarna själva (Clarke & Wilkinson, 2007).  Även om kommunikation med AKK skiljer 
sig från vanliga samtal är den ändå organiserad på ett systematiskt sätt. Detta gör CA till ett 
lämpligt verktyg för att analysera kommunikationen. Kvalitativ analys enligt CA:s principer 
kan tillsammans med andra kvantitativa studier inom området ge en tydligare bild av barnens 
kommunikation. 
 
För att kunna fånga de flesta av barnens kommunikativa resurser är videoinspelning ett bra 
verktyg och den fångar också kontexten barnen befinner sig i. Vi har därför valt att använda 
videoinspelning i kombination med CA för att beskriva hur två små barn (2;4 och 4;3 år) med 
grav cerebral pares interagerar och kommunicerar med sina vardagliga samtalspartner på 
förskolan. 
 
3.2. Deltagare	  	  

Barnen som deltog i studien var två pojkar (2;4 och 4;3 år) med grav cerebral pares (GMFCS 
5). Inklusionskriterierna för studien var att barnen skulle vara 1;5-5;0 år och ha grav cerebral 
pares (GMFCS 4 eller 5). Barnen skulle ha lite/inget talat språk eftersom syftet var att studera 
barn vars främsta kommunikationssätt inte var tal. Barn med andra funktionsnedsättningar 
som ansågs påverka deras kommunikation i hög grad, till exempel autism eller grav syn- eller 
hörselnedsättning, exkluderades från studien. En pojke som nyligen kommit till Sverige 
exkluderades från studien eftersom föräldrarna inte talade någon svenska och det krävdes då 
en tolk för all kontakt med föräldrarna vilket låg utanför våra möjligheter. Namnen som 
används på deltagarna är pseudonymer och vi har hädanefter valt att benämna dem som 
”pojkarna” när vi syftar på båda barnen i studien. 
 
3.2.1. Gustav	  2;4	  	  
Gustav var 2;4 år vid inspelningstillfället och har grav CP (GMFCS 5). Gustav är prematur 
och har en relativt ovanlig CP-typ, dyskinetiskt dystonisk CP (se kapitlet om Cerebral Pares). 
Gustav har en gåstol men saknar förmåga att själv förflytta sig med den. Han kan inte sitta 
självständigt och den kognitiva nivån är ännu okänd. Gustav har precis börjat på förskolan 
och går på en småbarnsavdelning. På inspelningsdagen var det åtta andra barn på 
avdelningen. Gustav har en personlig assistent på förskolan. 
 
Gustav kommunicerar främst med blickar, vokalisationer och kroppsspråk och kan även säga 
enstaka ord. Gustavs logoped introducerade en ”step by step” (enkel talapparat) när han var 
13 månader och sedan bilder när Gustav var 17 månader. Vid 19 månaders ålder 
introducerades Bliss för honom. Gustav har nu en Bliss nybörjarkarta (47 symboler) som 
främst används i olika leksituationer och är ännu inte i funktionellt bruk i vardagen. Under 
dagen då inspelningen ägde rum användes inte Gustav nybörjarkarta för Bliss.  
 
Bliss hör till gruppen Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (GAKK). 
Blissystemet består av ungefär 100 förenklade huvudsymboler som i sin tur kan kombineras 
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och konstrueras till olika betydelser. Bliss utformning gör det till ett avancerat system som i 
sig kan utgöra ett eget språk. Detta kommunikationssätt lämpar sig därför för personen som 
har god kognitiv förmåga men svårigheter gällande tal och motorik (spsm.se).  
 
3.2.2. Gustavs	  kommunikationspartners	  
Under inspelningsdagen var det främst Gustavs assistent och förskolepedagoger som 
kommunicerade med honom, men det förekom också situationer där kommunikation uppstod 
med andra barn. Både förskollärare och barnskötare benämns som förskolepedagoger, detta 
eftersom vi inte vet vilken utbildning respektive person har. I tabell 1 nedan ges en översiktlig 
beskrivning över vilka analyserade situationer som Gustav deltar i och med vilka 
kommunikationspartners. 
 
Tabell 1. Översikt över de analyserade situationer som Gustav deltar i   
Barn Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situation 5 Situation 6 

Gustav Lek i 
sandlåda 
med F1 
och A 
T = 5 min 

Lek på filt 
med A och 
B1  
 
T= 3 min 

Samling 
med hela 
gruppen 
 
OT= 15 
min 

Lunch med A 
 

 
T= 2 min 

Lek på filt 
med F2 
och A  
 
T= 2 min 

Mellanmål 
med A, F2 
och B2  
 
T= 4,5 min 
 

F1 = Förskolepedagog 1, F2 = Förskolepedagog 2, B1 = Barn 1 (Milla), B2 = Barn 2 
(Martin), A = Personlig assistent, T = Transkriptionstid, OT= Observationstid. Barnens 
namn är pseudonymer. 
 
3.2.3. Arvid	  4;3	  år	  	  
Arvid var 4;3 år vid inspelningstillfället och har grav CP (GMFCS 5). Arvids CP-typ har inte 
klassificerats ännu men enligt hans sjukgymnast är han mestadels spastisk (se kapitlet om 
Cerebral Pares). Arvid har en specialanpassad stol, en vagn och ett ståskal på förskolan, men 
ståskalet var på reparation vid tiden för inspelningen. Arvid har ingen förmåga att själv 
förflytta sig i sin stol och kan inte sitta självständigt. Hans kognitiva nivå är ännu okänd. 
Arvids avdelning på förskolan är anpassad för barn med olika funktionsnedsättningar. 
Barngruppen består av sju barn och fem stycken förskolepedagoger. En i personalen arbetar 
mycket med AKK och lär ut AKK. 
 
Arvid kommunicerar främst med blickar, vokalisationer och kroppsspråk. Arvid går i 
förskolan 15 timmar i veckan, tre dagar i veckan. När Arvid var 17 månader introducerade 
hans logoped föremål och bilder och rekommenderade även Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation. Strax innan Arvid skulle fylla tre år introducerades bilder 
igen och man påbörjade implementeringen i Arvids miljö. Arvid har nu bilder i en 
kommunikationspärm, men de är ännu inte i funktionellt bruk i vardagen. Främst är det 
förskolepedagogerna som använder bilderna för att bland annat förbereda/informera Arvid 
samt för att hjälpa honom att göra val. Under inspelningsdagen användes 
kommunikationspärmen i några situationer. Arvid föreföll inte kunna be om sitt AKK i de 
övriga situationerna. 
 
Bilder hör till gruppen GAKK. Arvids bilder består både av foton och tecknade bilder. Vilka 
typer av bilder som används är mycket individuellt och beror bland annat på barnens syn, 
perception och kognition. Fördelen med bilder är att de är permanenta och relativt lätta att 
förstå. GAKK ger ett tydligt visuellt stöd för att kommunicera och bygga språk. Bilderna kan 
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också underlätta ordmobiliseringen (ordåtkomst) genom att finnas tillgängliga framför 
individen, istället för att plocka fram ordet själv ur minnet. Nackdelen är att mer abstrakta 
begrepp kan vara svåra att uttrycka och att man måste bära med sig bilderna.  
 
3.2.4. Arvids	  kommunikationspartners	  	  
Under inspelningen är det främst förskolepedagogerna som kommunicerar med Arvid, men 
det förekom även situationer där Arvid interagerar med andra barn. Både förskollärare och 
barnskötare benämns som förskolepedagoger, eftersom vi inte vet vilken utbildning 
respektive person har. 
 
I tabell 2 nedan ges en översiktlig bild över vilka situationer som Arvid deltar i och med vilka 
kommunikationspartners.  
 
Tabell 2. Översikt över de analyserade situationer som Arvid deltar i   

Barn Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situatio
n 5 

Situation 6 Situatio
n 7 

Arvi
d 

Lekstund vid 
bordet med 
F1 

 
T= 5 min 

Lekstund i 
myshörna 
med F2 

 
T= 2 min 

Samling med 
hela gruppen 

 
OT=7,5 min 

Lunch med 
F4, F2 och 
B1* 

 
T=4,5 min 

Lek på 
mattan, 
utomhus 
med 
flera 
barn 
OT= 3 
min 

Samtal med  
F3* 

 
 

T= 4 min 

Lek i 
sandlåd
a med 
F3 och 
B2 
OT= 8 
min 
 

 
F1 = Förskolepedagog 1, F2 = Förskolepedagog 2, F3 = Förskolepedagog 3, F4 = Förskolepedagog 4 
B1 = Barn 1 (Felicia), B2 = Barn 2 (Kajsa), T = Transkriptionstid, OT= Observationstid 
* = Samtal med AKK. Barnens namn är pseudonymer. 
 
 
3.3. Datainsamling	  

3.3.1. Förberedelser	  	  
Deltagare till studien rekryterades via logopeder och sjukgymnaster på habiliteringar i flera 
mellansvenska städer. Föräldrarna till barnen blev informerade muntligt om studien av sin 
logoped och tillfrågades om deltagande. Om familjerna var intresserade skickades 
föräldrabrev ut (bilaga 1). När familjen anmälde sitt intresse kontrollerades barnets uppgifter 
gentemot våra inklusionskriterier ännu en gång. Därefter skickades samtyckesblanketter ut 
efter kontakt på telefon (bilaga 2). Eftersom inspelningen skedde på barnens förskola 
informerades föräldrarna till alla barn på förskolan genom att informationsbrev sattes upp på 
varje avdelning (bilaga 3). En skriftlig samtyckesblankett med underskrift delades ut till 
barnens föräldrar på pojkarnas respektive avdelning (bilaga 4). Personalen på förskolan 
tillfrågades muntligt om deltagande i studien. Tid och datum för inspelning bestämdes 
tillsammans med förskolepersonalen och pojkarnas familjer. Förskolecheferna informerades 
och samtyckte till studien genom underskrift (bilaga 5). Förskolepedagogerna tillfrågades i 
förväg om hur en vanlig dag brukar se ut. Utifrån deras information valde vi sedan att lägga 
fokus på främst tre områden: samling, matsituation och lek. Leksituationerna kunde vara med 
enbart en förskolepedagog eller tillsammans med andra barn, såväl inomhus som utomhus.   
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Det insamlade materialet delades med två andra studenter som gjorde en kvantitativ studie 
med samma pojkar. Innan inspelningen ägde rum hade författarna till de två uppsatserna (4 
studenter) en gemensam genomgång om hur inspelningstillfället skulle utföras. Där sattes det 
upp gemensamma punkter att förhålla sig till både angående filmningen och bemötandet av 
barn och personal. Detta för att försäkra oss om att inspelningstillfällena skulle vara så lika 
som möjligt. 
 
3.3.2. Utrustning	  
För att samla in data användes två videokameror. Den ena kameran användes som 
handkamera (kamera 1) och den andra placerades på ett trebensstativ på golvet/marken 
(kamera 2). Kamera 1 hade som huvudsyfte att filma pojkarnas olika medel för 
kommunikation. Om pojkarnas AKK användes filmades det, och när AKK inte användes 
filmades pojkarnas ansikte/händer istället. Kamera 2 hade som huvudsyfte att få med alla som 
deltog i interaktionen och ge en bild av situationen. Det användes ingen extern mikrofon vid 
inspelningen. Det inspelade materialet från de båda kamerorna redigerades sedan ihop genom 
synkronisering av klippen för att ge större överblick över de olika situationerna. Detta skedde 
med programmet Final Cut Pro 4.  
  
 
3.3.3. Inspelning	  
När vi kom till förskolan informerades alla på avdelningen om att en inspelning skulle ske 
och Arvid och Gustav informerades muntligt av författarna. Kamera och kamerastativ 
monterades upp så snabbt som möjligt för att deltagarna skulle vänja sig med utrustningen. 
Inspelningen ägde rum både inomhus och utomhus på förskolorna. Författarna ansvarade för 
filmningen och interagerade inte med barnen under inspelningen. De aktiviteter som spelades 
in var bland annat: samling, fruktstund, läsning, lek inomhus och utomhus, lunch, spel och 
mellanmål. Vissa aktiviteter fångades enbart in med en kamera eftersom kameran med stativ 
tog längre tid att flytta och montera upp. Kamerorna stängdes av mellan de olika aktiviteterna. 
Allt inspelat material är naturligt i den bemärkelsen att det inte är ”framlockat”. Deltagarna 
har heller inte fått några instruktioner utöver att de uppmanades att bete sig som de brukar 
tillsammans med pojkarna. Eftersom pojkarna har svårigheter att förflytta sig dit naturlig 
interaktion kan uppstå, fick dock personalen i enstaka fall – men på egna initiativ – arrangera 
dessa situationer. Gustav filmades under en dag och Arvid under två dagar och 
inspelningstiden var mellan 3-4 timmar för vardera av barnen.  
 
3.4. Databearbetning	  

Databearbetningen följde CA:s principer. Primärdata är videoinspelat material som sedan 
transkriberas och/eller analyseras. 
 

3.4.1. Multimodalitet	  och	  videoanalys	  

Den verbala och den icke-verbala kommunikationen anses svåra att separera från varandra 
men med videoinspelning blir det lättare att fånga de olika metoderna för kommunikation 
(Streeck et al., 2011).  Med hjälp av videoinspelning fångas den multimodala 
kommunikationen för att sedan analyseras, vilket ger en bild av barnens samlade 
kommunikativa resurser. Multimodalitet kan också inkludera saker i omgivningen som 
personerna använder för att kommunicera, eller hur deltagarna orienterar sig gentemot 
varandra i rummet (Goodwin, 2000). Dessa kontextuella aspekter kan då analyseras med hjälp 
av inspelningen. Videoinspelning anses därför vara det bästa valet av datainsamlingsmetod 



  

 

13 

för denna studien, eftersom det ger möjlighet till en rik beskrivning och eftersom detaljer i 
beteenden lätt kan försvinna om man använder andra metoder (Goodwin & Heritage, 1990). 
 
3.4.2. Transkription	  
Transkription handlar om att visualisera det inspelade materialet i skrift. Det insamlade 
materialet ses alltid som primärdata inom CA och bör innehålla material som kan 
representeras i en detaljerad transkription. Man bör ha i beaktande att en transkription aldrig 
kan vara helt neutral.  
 
3.4.3. Transkriptionsprocessen	  
Allt insamlat videomaterial granskades, men enbart vissa delar valdes ut för transkription och 
analys. Både exempel med mycket och lite interaktion och kommunikation valdes ut för att 
sedan kunna analyseras. Transkriptionen utgår från Catrin Norrbys (2004) instruktioner för 
transkription. Det viktigaste med transkriptionerna var att demonstrera de sekventiella 
fenomen som uppstod, varför information om sådana fenomen, till exempel 
samtidiga/överlappande aktioner vid turövergångar, inkluderas i transkriptionerna. Eftersom 
kommunikationen främst innefattade kroppsrörelser från pojkarnas sida i form av blick, gester 
och vokalisationer var det nödvändigt att ta hänsyn till dessa i transkriptionen. Användandet 
av kommunikationspärm behövde också inkluderas i transkriptionerna. Därför gjordes egna 
tillägg i transkriptionerna enligt Sigurd Pilesjös (2012) principer (bilaga 6). De 
kommunikativa resurser som vi kunde uppfatta från pojkarna transkriberades som potentiellt 
meningsfulla i interaktionen. Transkriptionsprocessen utfördes av båda författarna 
tillsammans för att öka noggrannheten.  
 
Totalt transkriberades 16,5 minuter av Gustavs inspelning och 15,5 minuter av Arvids 
inspelning. Resterande utvalda situationer lämpade sig inte för transkription på grund av att 
det antingen skedde väldigt lite kommunikation eller att det var för mycket ljud runt omkring. 
Dessa situationer beskrevs istället i löpande text, med syftet att återge ordningen mellan 
deltagarnas bidrag och handlingar. Därmed kan inte CA i en strikt mening tillämpas på dessa 
situationer men bidragen analyserades även här i en samtalsanalytisk anda, dvs. sekventiellt 
och utifrån hur deltagarna tolkade dem.  
 

3.5. Analysmetod:	  CA:s	  analysprinciper	  

Analysen i CA bygger på en så kallad induktiv metod, där vi sökte efter återkommande 
mönster i materialet som vi sedan byggde vidare våra slutsatser på. Vi beskrev samtalets 
organisation och de sociala handlingar som deltagarna utförde tillsammans inom ramen för 
interaktionen.  Skratt, pauser, intonation, gester och mimik är viktiga resurser som är 
väsentliga och bidrar till meningsskapande i samtal inom CA. Vi analyserade flera av 
pojkarnas kommunikativa resurser för att ge en så verklighetsenlig bild som möjligt av deras 
kommunikation. I analysen ville vi ta reda på vilka enheter som samtalsdeltagarna själva 
använde för att förstå varandra och aktivt tillskriva varandras bidrag mening i ett här-och-nu. 
Inom CA är det också viktigt att man i analysen inte utgår från yttre sociala faktorer som 
meningsfulla för deltagarna på förhand eller ställer upp några hypoteser i förväg. 
 
Turtagning är centralt i CA och som intresserar sig för hur samtalet organiseras på en lokal 
nivå. Vi undersökte och försökte därför ta reda på hur deltagarna löser en viss uppgift under 
samtalets gång genom att analysera turerna. Turerna analyserades sekventiellt eftersom 
turerna anses säga något om hur talaren tolkat föregående tur. Analysen genomfördes på ett 
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sätt där vi som analyserade skulle ta deltagarnas perspektiv på vad som skedde i samtalet, 
samtidigt som vi försökte avstå från att se framåt i samtalet för att därigenom tolka 
interaktionen (Norrby 2004). För att analysera kommunikativa handlingar hos deltagaren och 
studera hur interaktionen organiseras intog vi utifrån CA därför ett deltagarperspektiv.  
 
Deltagarperspektivet handlar om att vi tar deltagarnas perspektiv på händelser i interaktionen, 
till exempel men avseende på vilka roller som intas, och hur deltagarna gör för att öppna upp 
och bjuda in andra samtalsdeltagare till kommunikation. Den som har ordet styr samtalet och 
tilldelar lyssnaren en särskild roll beroende på hur denne responderar under den pågående 
interaktionen. Förväntningar, attityder och roller avgör hur talaren adresserar lyssnaren. Den 
som styr brukar benämnas som den aktiva talaren medan lyssnare kan ha flera olika etiketter, 
exempelvis; godkänd lyssnare, deltagare och åskådare (Goodwin & Goodwin, 2004).  
 
Att anpassa språkliga beteenden till sin samtalspartner är centralt i interaktion mellan 
människor. Vid interaktion är det viktigt att tydligt visa varandra vad man menar för att få den 
respons man är ute efter. Forskning om deltagande och meningsskapande processer i 
interaktion mellan människor har därför alltmer kommit att handla om att beskriva i detalj hur 
intersubjektivitet och förståelse byggs upp i sekvenser av bidrag, där lyssnaren visar upp hur 
denna uppfattade den föregående turen genom att respondera på ett visst sätt, med verbala 
såväl som kroppsliga resurser (Goodwin & Goodwin, 2004). Inom deltagandeperspektivet 
talar man också om deltagandestruktur (participation framework), som handlar om hur 
ramverket för interaktionen ser ut. Man intresserar sig för hur deltagare beter sig i ett socialt 
interaktionellt sammanhang där social organisation står i centrum. Ramverk kan exempelvis 
vara en leksituation eller en matsituation där deltagarna i interaktionen förhåller sig till 
specifika roller som är kopplade till situationen och de relationer som skapas till andra 
deltagare inom situationen. Strukturen i turtagningen anpassas därefter, till exempel att vissa 
deltagare agerar som ’talare’ med andra specifika deltagare som ’lyssnare’ (Goodwin & 
Goodwin, 2004). 
  
3.5.1. Analysprocessen	  
Analysen grundade sig på de principer för samtalsanalys som utvecklats inom CA (se CA:s 
analysprinciper). I analysen tolkades alla bidrag utifrån hur deltagarna i samtalet tolkade dem, 
så långt det var möjligt. Pojkarnas bidrag kategoriserades sedan utifrån om de var initiativ 
eller respons, typ av social handling samt typ av kommunikationssätt. Slutligen analyserades 
några situationer utifrån deltagandestruktur. Författarna undersökte filmsekvenserna noggrant 
vid upprepade tillfällen under hela analysprocessen. 
Totalt analyserades 31,5 min av Gustavs inspelning och 34 minuter av Arvids inspelning.  
 

3.6. Validitet	  och	  reliabilitet	  

I all forskning är det viktigt att resultaten är trovärdiga och pålitliga. Begreppen validitet och 
reliabilitet används främst vid kvantitativa studier, men de förekommer även vid kvalitativa 
studier. Den interna validiteten handlar om hur väl resultaten stämmer överens med 
verkligheten, medan den externa validiteten handlar om resultaten kan appliceras till andra 
grupper eller situationer. Reliabilitet handlar främst om i vilken utsträckning resultaten från 
studien kan replikeras (Blom Johansson, 2012). Denna typ av reliabilitet kan tillämpas vid 
kvantitativa studier. Att replikera samtal, intervjuer eller inspelningar är omöjligt. Istället 
pratar man om interbedömarreliabilitet, där man kan replikera en analys av ett material om 
studien tydligt anger vilka principer som användes för analysen. 
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Barn med CP är en mycket heterogen grupp och vi är försiktiga med generaliserandet (den 
externa validiteten) av resultaten till andra barn med CP. Det resultat som beskrivs i analys- 
och diskussionsdelen härrör från fenomen som kan förekomma i interaktion mellan med barn 
med CP och deras samtalspartner, men det är inte något som alltid förekommer. Eftersom data 
kommer från naturligt förekommande situationer ökar den interna validiteten i relation till 
vårt syfte. En del av tolkningsproblematiken undviks också eftersom vi i CA intar ett 
deltagarperspektiv och därför utgår analysen från hur samtalsdeltagarna själva tolkar 
varandras bidrag. Genom att undersöka hur en vanlig dag ser ut och sedan välja situationer 
som speglar detta påverkar validiteten positivt då det hamnar nära verkligheten. Validiteten 
kan dock ha påverkats negativt av vår närvaro och det faktum att deltagarna spelades in. Detta 
är ett omdiskuterat ämne inom CA och kallas för observers paradox. Begreppet myntades av 
William Lambov (1972) som menade att inspelning av interaktion hämmar deltagare från att 
samtala på ett naturligt sätt och i och med detta blir materialet inte representativt (intern 
validitet). Studier har dock visat att deltagare snabbt vänjer sig vid kameran (Norrby, 2010) 
men vår närvaro i rummet kan ha påverkat deltagarna. För att motverka detta började vi inte 
filma på en gång utan samtalade med barn och personal en stund innan. Kameran ställdes upp 
ett tag innan filmningen startade för att deltagarna skulle vänja sig vid den. 
Förskolepedagogerna uppmanades att göra som de alltid brukar göra och vi berättade att vi 
ville se en vanlig dag.  
 
Korta utdrag ur transkriptionerna redovisas också i analysdelen för att läsaren ska kunna göra 
sin egen uppfattning om de antaganden författarna gör. Genom att författarna hade en 
gemensam genomgång angående bemötandet av barnen och personalen på förskolan ökade 
vår reliabilitet. Förmodligen bidrog detta till att barnen och personalen bemöttes lika av 
samtliga försöksledare.  
 

3.7. Etiska	  överväganden	  

Familjen informerades skriftligt om studiens syfte och metod. Deltagandet byggde på 
informerat samtycke och familjen informerades också om att deltagandet var helt frivilligt och 
att de närsomhelst fick avbryta sitt deltagande. De informerades också om att de får ta del av 
resultatet i vår studie. En möjlig risk var att barnen inte ville delta, men själva inte kan 
uttrycka detta. Vi försökte därför att vara uppmärksamma på signaler som indikerade detta då 
vi berättade för barnet om inspelningen samt under inspelningen. Dock var detta svårt på 
grund av deras kommunikativa nedsättningar. Studien kan även medföra en risk för 
integritetsintrång om inspelade data eller personuppgifter skulle spridas. Därför förvarades 
personuppgifterna i lösenordskyddade filer och inspelningarna bara på de datorer som tillhör 
den aktuella forskningsgrupp inom vilken studien genomförts (inkluderande författarna till 
denna studie, samt studiens handledare). När videoinspelningarna transkriberades byttes namn 
och orter ut för att avidentifiera materialet.  
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4. Analys	  	  
I de sammanfattande styckena utgår vi från samtliga analyserade situationer och inte enbart 
från de exempel som belyses under varje avsnitt. 

4.1. Initiativ,	  respons	  	  	  

4.1.1. Gustav,	  initiativ	  och	  responser	  i	  samspel	  	  

I följande två exempel (exempel 1 och 2) vill vi visa hur Gustav ger respons och hur han tar 
initiativ med stöd av förskolepedagogen (F1). Exemplen visar också hur samspel kan ha en 
pedagogisk funktion i en situation där leken inte är i fokus. Förskolepedagogen sitter i båda 
exemplen på kanten av förskolans sandlåda och Gustav ligger i hennes knä (se figur 1). 
Assistenten har rullat ihop en filt och placerat den bakom Gustav. F1 och Gustav har sina 
ansikten vända mot varandra hela tiden. Detta är en undervisande situation där samtalet 
handlar om himlens färg. F1 tillför innehåll i sammanhanget och tillskriver Gustavs 
handlingar betydelse. 
 

 
Figur 1. Förskolepedagogen sitter skräddare med Gustav i sitt knä och med en filt som stöd bakom honom. 

Exempel 1) Transkriptionen är ett utdrag från situation 1  
1. F1:  men titta på himlen((tittar uppåt och sedan på G)) 
2. G:  ((tittar upp)) 
3. F1: vilken färg har himlen 
4. G: ((tittar upp och tuggar)) 
5. F1:  vilken färg har himlen ((tittar upp))Ser du den högt 
6.   högt högt upp där((tittar på G)) 
7. G: ((tittar på F1(1.6)tittar upp)) 
8. F1:  det är samma färg som dina galonisar 
9. G: ((tittar på F1))  
10. F1:  mmm:, den kallas blå  

 
I detta exempel tar F1 initiativ genom att uppmana Gustav att titta upp mot himlen. Detta gör 
F1 genom att både uppmana honom verbalt samtidigt som hon själv tittar upp, för att sedan 
titta ner på Gustav igen (rad 1). F1 använder här flera olika resurser för att fånga Gustavs 
uppmärksamhet – tal, huvudrörelse och blick. Gustav svarar med att titta upp (rad 2) och 
därmed har F1 och Gustav delad uppmärksamhet på himlen. F1 lyckas med sin handling att 
fånga Gustavs uppmärksamhet. Därefter frågar F1 vilken färg himlen har (rad 3). Denna fråga 
utgår ifrån att de båda har gemensamt fokus på det som samtalet handlar om. Gustav fortsätter 
att titta upp mot himlen och tugga samtidigt (rad 4). Detta skulle kunna analyseras som en 
respons på F1:s fråga eftersom tuggningen är ett nytt bidrag och uppstår i nära anslutning till 
hennes fråga. F1 upprepar dock frågan och ställer en följdfråga till Gustav (rad 5-6) vilket 
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indikerar att hon inte uppfattat Gustavs tuggning som en respons på den föregående turen. 
Detta kan förklaras av att F1 fortfarande har blicken upp mot himlen och inte ser att Gustav 
tuggar. F1 tittar sedan ner på Gustav och möter hans blick. Gustav tittar på F1 för att sedan 
titta upp igen (rad 7). F1 ger en ledtråd genom att göra en liknelse med himlens färg till 
Gustavs byxor för att underlätta för Gustav att känna igen färgen (rad 8). Gustav responderar 
genom att titta på F1 (rad 9) och F1 svarar då på ledtråden genom att benämna färgen (rad 
10).  
 

Exempel 2) Transkriptionen är ett utdrag från situation 1   
1. G: ((tittar på A, lägger munnen mot F1:s arm och 
2.   vokaliserar)) 
3. F1:    va biter du mig är du en arg (x) är du en arg björn 
4.   hur är man när man är arg 
5. G: ((tittar på F1))  
6. F1:    när man är jätte riktigt arg hur gör man då 
7. G:  ((tittar på F1, sträcker ut tungan))  
8. F1: ja då morrar man riktigt som en björn 

 
I detta exempel tar Gustav initiativ genom att lägga munnen mot F1:s arm och vokalisera (rad 
1). Han använder då en kombination av huvudvridning och vokalisation för att ta initiativ. F1 
responderar på hans bidrag och tillskriver Gustavs handling intentionen att bita henne och 
verbaliserar detta genom att ställa tre olika frågor (rad 2-3). Gustav tittar då enbart på F1 (rad 
4). F1 verkar inte tolka Gustavs bidrag som en respons på frågorna eftersom hon 
omformulerar och förtydligar sin fråga (rad 5). Gustav responderar då genom att sträcka ut 
tungan, vilket är ett nytt bidrag i kombination med blicken (rad 6). F1 tolkar då hans bidrag 
som en respons på frågan och tillskriver hans bidrag betydelsen genom att göra en liknelse till 
en björn som morrar (rad 7). 
 
I dessa två exempel förefaller Gustavs bidrag endast uppfattas som responser av F1 när han 
kombinerar två kommunikativa resurser; blick och tuggning eller blick och sträcka ut tungan 
(munrörelse). Gustavs responser kommer på rätt ställen i samtalet, direkt efter den ställda 
frågan (följer med blick och tuggar, rad 5 i exempel 1 samt blick och sträcka ut tungan, rad 8 
exempel 2), vilket kan ses som indikation på att Gustav har en grundläggande 
samtalskompetens (turtagningskompetens). 
 

4.1.2. Gustav,	  kontaktskapande	  initiativ	  

I exempel 3 vill vi visa hur Gustav söker kontakt med ett annat barn (B2) och vilka resurser 
han använder för att göra detta. I detta exempel blir Gustav matad av assistenten (A) och sitter 
i sin specialanpassade stol som är placerad på golvet och A sitter framför Gustav. Vid bordet 
bredvid sitter B2 på en stol och är till en början vänd med ryggen mot Gustav. 
Förskolepedagogen (F2) sitter på kortsidan vid samma bord som B2 med ansiktet mot Gustav.  
 

Exempel 3) Transkriptionen är ett utdrag från situation 6 
1. G:  AAHH::((tittar på B2))  
2. A:   du får suga ((ger G vatten))  
3. B2:    +hej(.) hej(.) hej (0.5)+ ((tittar på G))  
4. F2:    kan du sitta riktigt ((riktat mot B2))  
5. A:  vrider vi lite på stolen så att du kan titta 
6.   på Gustav där +titta+ ((pekar på G)) 
7. G:  ((sträcker ut tungan, tittar på B2)) 
8. B2: he::j 
9. G: +ARRGH+((tittar på B2)) 
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I detta exempel tar Gustav initiativ till kontakt genom att kombinera vokalisation och blick 
som riktas mot B2 (rad 1). Antagligen används en vokalisation som förstärkning eftersom B2 
sitter med ryggen vänd mot Gustav. A ger sedan Gustav vatten samtidigt som hon uppmanar 
Gustav att suga i sig vattnet (rad 2). B2 uppmärksammar Gustavs initiativ och ger respons 
genom att vända sig om och hälsa på Gustav (rad 3). B2 tolkar alltså Gustavs föregående 
bidrag som ett initiativ att skapa kontakt, en typ av hälsning. A ser att positionen inte skapar 
möjlighet till optimalt deltagande utan hjälper B2 att vända sig om så att Gustav och B2 sitter 
mittemot varandra. A pekar på Gustav och uppmanar B2 att titta på honom (rad 5-6). Gustav 
tittar på B2 samtidigt som han stäcker ut tungan (rad 7). B2 uppfattar detta som en möjlig 
respons på den föregående turen och tar sen ett nytt initiativ genom att hälsa på Gustav igen. 
Alternativt så upprepar B2 sin hälsning eftersom B2 nu är i en bättre position att hälsa (rad 8). 
Gustav ger då respons genom att titta på B2 och vokalisera (rad 9).  
 
I exemplet skiljer sig Gustavs andra respons (rad 9) från den föregående (rad 7), genom att 
Gustav vokaliserar högljutt, detta kan ses som ett bidrag för att tillföra något nytt i den 
efterkommande turen. Alternativt att Gustav hälsar tillbaka till B2 då han kanske inte 
uppfattade att hälsningarna var riktade till honom. Det faktum att Gustav blir matad under 
tiden har en påverkan på interaktionen. 
 

4.1.3. Gustav,	  sammanfattning	  

Gustavs initiativ sker ofta med en kombination av olika bidrag: blick och vokalisation, blick 
och tuggning, eller blick och sträcka ut tungan. Gustavs initiativ i de analyserade situationerna 
är kontaktskapande initiativ och initiativ i samspel. Med kontaktskapande initiativ menar vi 
att det inte finns en pågående interaktion innan, till skillnad från initiativ i samspel. Gustavs 
bidrag får betydelse genom att hans samtalspartner tillskriver dem sociala handlingar i 
efterhand. Gustav sträcker vid flera tillfällen ut tungan eller tuggar som en respons. Dessa 
responser sker särskilt efter att förskolepedagogerna ställt en fråga vilket skapar en tydlig 
turtagning mellan Gustav och förskolepedagogerna. Han använder också smackljud, leenden 
och blickar som responser antingen i kombination eller enskilt. När Gustav endast använder 
blicken som en eventuell respons ställer samtalsdeltagaren vanligen frågan igen, ibland 
omformulerad. Bidrag producerade med få eller enstaka kommunikativa resurser förefaller 
oftast inte tillskrivas en social handling. Många initiativ tas av förskolepedagogerna och 
assistenten men ibland även av de andra barnen. Förskolepedagogernas och assistentens 
initiativ består ofta av frågor, uppmaningar och kommentarer.   
 

4.1.4. Arvid,	  kontaktskapande	  initiativ	  och	  responser	  

I exempel 4 vill vi visa hur Arvid tar kontaktskapande initiativ under den gemensamma 
samlingen. Främst sker detta med förskolepedagogen (F2) som sitter bredvid honom. 
Exemplet visar också hur Arvid ger responser. På samlingen deltar Arvid, tre 
förskolepedagoger (F1, F2 och F5) och fyra andra barn. På väggen sitter en tavla med foton 
på alla förskolepedagoger och barn på avdelningen. Innan samlingen börjar sänker F2 ned 
Arvids stol så han hamnar nästan i samma höjd som barnen som sitter på golvet. Eftersom 
samlingen pågår under en lång stund presenteras och beskrivs enbart de tillfällen där Arvid är 
i fokus. Exemplet beskrivs i berättande text och är hämtat från situation 3.  
 

Exempel 4) 
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När samlingssången börjat tar Arvid ett kontaktskapande initiativ genom att titta på F2. F2 
svarar med att le mot Arvid och han svarar med att le tillbaka. Under sången hjälper F2 Arvid att 
göra några rörelser till sången och då ler Arvid och tittar på F2 som svarar med att le tillbaka. 
Under resten av sången tittar Arvid på alla i ringen medan de sjunger. När de sjungit färdigt 
spänner Arvid hela kroppen, ler och vokaliserar. F2 tillskriver då en betydelse till Arvids bidrag 
eftersom hon svarar “ja det var kul”. F2 tolkar här Arvids bidrag som ett initiativ där han 
kommenterar att något är roligt och svarar sen verbalt på detta.  
 
Efter sången samtalar de om vilka som är här idag. När F5 säger ”Arvid, är Arvid här idag?” 
svarar Arvid med att titta på F2 och le. F2 nickar till svar, pekar på F5 och säger ”där ska du 
titta, på Maria, berätta om du är här idag”. Här ger F2 Arvid en uppmaning och Arvid 
responderar då genom att titta på tavlan med fotona och sträcka upp handen. Alla tre pedagoger 
tolkar Arvids bidrag och säger “ja!”.  
 
I mitten av samlingen är det Arvids tur att välja ett föremål ur en låda som de sedan ska sjunga 
om tillsammans. F5 sträcker fram lådan mot Arvid och säger ”men Arvid nu är det ju din 
tur..vilket vill du sjunga idag?”. Arvid svarar med att sträcka ned handen i lådan och tittar sedan 
på F2. F2 tolkar Arvids bidrag som en önskan/begäran om att få hjälp eftersom hon responderar 
med att hjälpa Arvid att plocka upp dockan ur lådan och säger “den här ser det nästan ut som..du 
fick inte tag på armen”.  

 
I denna situation blir det tydligt att Arvid tar kontakt med de andra deltagarna genom att 
använda sin blick och sitt leende men även vokalisationer. Arvids tredje initiativ tillskrivs 
betydelsen av en kommentar av F2 som även svarar på denna. Under samlingen tillskriver 
förskolepedagogerna hans bidrag betydelse och verbaliserar dem. Utan detta stöd från 
förskolepedagogerna skulle Arvids bidrag vara mer otydliga.  
 

4.1.5. Arvid,	  initiativ	  och	  respons	  i	  lek	  

I exempel 5 vill vi visa hur turtagning byggs upp med hjälp av en stödjande vuxen samt valet 
av lekaktivitet.  I exemplet ligger Arvid på en madrass i myshörnan och förskolepedagogen 
(F2) halvligger på sidan bredvid honom. Ovanför Arvid hänger ett skynke. De leker tittut med 
varandra. Denna lek bygger på att F2 accepterar Arvids agerande som att han gömt sig trots 
att hans kropp inte är dold utan bara hans ansikte vilket är själva idén med tittutleken. 
Leksekvensen här innehåller tre faser: att gömma sig, frågor som ”var e du” samt att titta fram 
igen. 
 

Exempel 5) Transkriptionen är ett utdrag från situation 2  
1. F2:   var e du var e du tittut sa jag (0.7) göm dig då 
2.   göm dig  
3. A:    [ ((gömmer sig igen))                      ]  
4. F2:   [Oh Arvid hallå var e du Arvid +kom fra::m+]  
5. A:  ((kommer fram, skrattar))  
6. F2:   ah tittut +där var du ju+  
7. A: ((drar skynket över ansiktet))  
8. F2:  å gömt dig igen? [+tittut+]  
9. A:  [kommer fram och drar upp skynket igen] 
10. F2: ja där var du ja. oh göm dig (.) ah, +men nu är  
11.   Arvid borta+ Arvid? Arvid? +tittu::t+  
12. A:   ((kommer fram, skrattar)) 
13. A:  ((gömmer sig igen med enbart armen))  
14. F2: å gömmer dig igen nu kan jag inte se Arvid (.) 
15.   var e Arvid 
16. A:   [((rör armen snabbt ned och sen upp igen))] 
17. F2:   [   +AHH+   ] var e du +tittut+ ((skrattar))  
18. A:  ((ler och tar ned armen)) 
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I detta exempel tar F2 initiativ genom att fråga Arvid var han är någonstans, genom att 
namnge leken ”tittut sa jag”, samt genom att uppmana Arvid att gömma sig (rad 1 och 2). 
Arvid responderar på uppmaningen genom att använda ett skynke för att gömma sig (rad 3). 
Sedan tar F2 ett nytt initiativ genom att uppmana Arvid att komma fram (rad 4) och Arvid 
responderar med att komma fram och skratta (rad 5). F2 svarar på Arvids handling genom att 
säga ”tittut” och bekräftar därmed att Arvid kommit fram (rad 6). Detta innebär också att F2 
går in och verbaliserar något som egentligen tillhör Arvids tur. I nästa moment är det Arvid 
som tar initiativet och använder skynket för att gömma sig (rad 7). F2 responderar på Arvids 
handling genom att verbalisera vad Arvid gör, för att sedan säga "tittut" (rad 8). Arvid verkar 
här uppfatta namnet på leken som ett initiativ (en uppmaning att komma fram), och 
responderar genom att komma fram, men drar sedan upp skynket igen (rad 9). F2 bekräftar att 
Arvid kommit fram genom att återigen verbalisera både att Arvid kommit fram och gömt sig 
igen. F2 fortsätter sedan med att i samma tur ropa på honom och därefter säga "tittut" (rad 10-
11). Arvid kommer då fram och skrattar (rad 12). Arvid tar sedan initiativet att gömma sig 
men denna gång enbart genom att göra en rörelse med armen (rad 13). F2 behandlar rörelsen 
som att Arvid gömmer sig, och responderar genom att verbalisera hans handling och följer 
sedan upp med en ny fråga om var han är någonstans (rad 14-15). Arvid svarar då med att ta 
bort armen från ansiktet en kort stund och titta på F2 (rad 16). F2 svarar med att utbrista "ah" 
och följer sedan upp med att fråga var Arvid är och sedan säga "tittut" (rad 17). Arvid tar då 
ned sin arm och ler (rad 18).   
 
I denna situation upprepas samma procedur flera gånger vilket stödjer skapandet av turer och 
turtagning. Viktiga delar i leken är yttrandet ”tittut” och att F2 i sekvensens inledning 
instruerar Arvid vad han ska göra explicit (gömma sig). Under lekens gång sker ett slags 
lärande så att sådana instruktioner inte behövs mot slutet, då Arvid gömmer sig på eget 
initiativ.  När Arvid kan förutse strukturen skapas en bättre möjlighet för honom att komma 
med sina bidrag eftersom han vet då det är hans tur. Arvids responser kommer på rätt ställen 
(rad 9, 13, 19) vilket kan ses som indikation på att Arvid har en grundläggande 
samtalskompetens (turtagningskompetens). F2 stöttar också i leken genom att verbalisera 
turerna i leksekvensen som innebär att man säger "tittut". Detta verbaliserande förefaller 
fungera båda som en uppmaning att komma fram (rad 1, 8, 12 och 18) och mer bekräftande 
när Arvid redan kommit fram (rad 6). Den leksekvensen hör egentligen till Arvid men 
verbaliseras av F2 vilket skapar en tydligare struktur i turtagningen.  
 

4.1.6. Arvid,	  sammanfattning	  

Arvid tar initiativ genom att vokalisera, peka, le och använda sin blick. De vanligaste 
kombinationerna är blick, handrörelse och vokalisation, blick och vokalisation, eller blick och 
leende. De typer av initiativ som Arvid tar är initiativ i lek, kontaktskapande initiativ, samt 
initiativ i samtal. Förskolepedagogerna tar de flesta initiativen och de består främst av frågor 
och uppmaningar. Arvid responderar genom många olika typer av bidrag, vanligast är 
vokalisation i kombination med kroppsrörelser, leende eller blick. Förskolepedagogerna 
responderar oftast på Arvid initiativ genom att verbalisera hans bidrag, genom att benämna 
eller kategorisera hans handlingar i efterhand. Ett exempel på detta är i exempel 5 (rad 15) där 
F2 verbaliserar Arvids föregående bidrag. Detta förefaller fungera bekräftande i interaktionen. 
 

4.1.7. Jämförelse	  mellan	  pojkarna	  

Både Arvid och Gustav tar kontaktskapande initiativ och initiativ i samspel men Arvid gör 
detta i en större utsträckning. Detta kan förklaras av att Arvid är äldre och har utvecklat sina 
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kommunikativa förmågor under än längre tid än Gustav eller av att Gustavs samtalspartner är 
relativt nya för honom. Både Gustav och Arvid förefaller behärska grundläggande 
turtagningsregler i enkla samtal och lekar. En intressant skillnad vi observerat är att Gustavs 
samtalspartner ofta responderar genom att svara på Gustavs bidrag som om han bidragit 
verbalt (exempel 1, rad 8 och 9) medan Arvids samtalspartner ofta responderar på hans bidrag 
genom att först verbalisera Arvids bidrag och sedan svara på det (exempel 5 rad 14-16). 
 

4.2. Sociala	  handlingar	  

4.2.1. Gustav,	  nekande	  

I exempel 6 vill vi visa vilka kommunikativa resurser Gustav använder för att visa motstånd 
och uttrycka nekande. Gustav använder här olika kombinationer av kommunikativa resurser 
som kroppsrörelser, huvudvridning, mimik, vokalisationer och blick. Vi vill även belysa hur 
dessa signaler tolkas av assistenten (A) och hur hon besvarar dem. Gustav sitter i sin 
specialanpassade stol och blir matad av A. De andra barnen på avdelningen sitter vid två 
andra bord i samma rum. Det ena bordet är placerat bredvid Gustav och det andra bordet är 
placerat bakom honom.  
 

Exempel 6) Transkriptionen är ett utdrag från situation 4. 
1. A:  men det var ganska gott ((tar fram skeden)) 
2. G: ((vänder bort huvudet)) 
3. A:  namnam bra Gustav 
4. G: ((rör huvudet fram och tillbaka, hoppar till med 
5.   kroppen och vevar med armarna. tittar sen på A)) 
6. A: ((för skeden mot G)) 
7. G: ((tittar bort)) 
8. A:  gapa 
9. G: ((rynkar ihop ansiktet)) 
10. A:  gapa lite så jag får in skeden ah  
11.   ((håller skeden vid munnen)) 
12. G:  ((vrider huvudet)) 
13. A: kan du gapa 
14. G: ((hoppar till med kroppen och vevar med armarna)) 
15. A: ((rör skeden upp och ned på läpparna)) bububu 
16. G: ((öppnar munnen)) 
17. A:  tack(.)så bra ((ger G en sked mat)) 
18. G: ((hostar och vänder bort huvudet)) 
19. A:  oj (.) host host 
20. G:  AAHH:: AARGH::((tuggar och viftar med armen)) 
21. A:  ja börjar du bli trött nu oj 

 

I detta exempel kommer A med skeden mot Gustav samtidigt som hon kommenterar maten 
(rad 1). Gustav svarar med att vrida bort huvudet (rad 2). A berömmer då Gustav (rad 3), 
vilket mot bakgrund av Gustavs beteende främst framstår som en förhoppningsfull, 
framåtpekande, och positiv värdering. Gustav rör då sitt huvud fram och tillbaka och hoppar 
med kroppen för att sedan titta på A (rad 4-5). Förslagsvis tittar han på A för att invänta en 
respons om hur hans bidrag tolkats. När A för skeden mot Gustav (rad 6) svarar han med att 
vrida bort huvudet igen (rad 7). A graderar nu upp sitt försök att få Gustav att äta, i form av en 
direkt uppmaning till Gustav att öppna munnen (rad 8) och då rynkar han ihop sitt ansikte och 
visar återigen motstånd (rad 9). A instruerar nu Gustav verbalt hur han ska göra, genom att be 
Gustav gapa (rad 10-11). Gustav vrider sedan på huvudet och visar mer motstånd (rad 12). A 
ställer sedan en fråga (rad 13) som ifrågasätter Gustavs förmåga att gapa alternativt att frågan 
ska fungera som en uppmaning. Gustav svarar med att hoppa till och vifta med armarna (rad 
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14). De strategier A använder hittills för att locka Gustav till att äta ter sig inte vara lyckade. 
A använder sen ett mer lekfullt sätt att få Gustav att gapa (rad 15), som verkar fungera som en 
sista resurs mot bakgrund av de andra försöken eftersom Gustav öppnar munnen (rad 16). När 
A gett Gustav en sked mat och berömt honom (rad 17) hostar han och vrider bort huvudet (rad 
18). A kommenterar samt verbaliserar detta (rad 19). Sedan vokaliserar Gustav och viftar med 
armarna (rad 20) och A tolkar Gustavs bidrag som att han är trött och verbaliserar detta (rad 
21). 
 
I denna situation är frågan dock om assistentens respons på rad 21 verkligen överensstämmer 
med Gustavs föregående bidrag (rad 20). Att neka är också en möjlig social handling som hon 
inte tolkar in i bidragen eller förefaller acceptera som ett svar men som vi finner nära till 
hands. Däremot uppfattar A Gustavs responser som försök till nekanden eftersom hon 
använder olika strategier för att få honom äta.. Den sista kommentaren (rad 21) är en slags 
formulering av hela sekvensen då A menar att Gustavs utdragna motstånd mot att gapa 
möjligen kan förklaras av att han är trött. En möjlig förklaring till att A inte 
accepterar/tillskriver Gustavs bidrag som ett nekande kan vara att hon anser situationen inte 
gör det relevant att neka maten då A kan anse att det är ett behov som behöver tillgodoses. 
Det blir en skillnad mellan att acceptera nej-handlingarna och att hantera dem. A hanterar nej-
handlingarna genom att fortsätta försöka få Gustav att äta. Därav är kommentaren "du börjar 
bli trött nu" en respons på Gustavs signaler om motstånd men hon tillskriver dem inte 
betydelsen att han är mätt/inte önskar mer mat.  
 

4.2.2. Gustav,	  jakande	  och	  nekande	  

I följande två exempel (exempel 7 och 8) vill vi visa hur Gustav använder sina 
kommunikativa resurser för att utföra nekande, jakande och bekräftande handlingar samt hur 
dessa bidrag tillskrivs mening av förskolepedagogen (F1). F1 sitter på kanten av sandlådan 
och Gustav ligger i hennes knä. Assistenten har rullat ihop en filt och placerat den bakom 
Gustav för att ge bättre stöd (se figur 1). 
 

Exempel 7) Transkriptionen är ett utdrag från situation 1 
1. G:  [((biter på sin jacka))] 
2. F1:  [+oj+ biter du där (.) är du hungrig ((kramar G))  
3.   är du hungrig (.) va (.) är du hungrig] 
4. G:  ((tittar på F1, ler och tuggar)) 
5. F1: [vet du vad (.) Gustav du är liten] 
6. G:  [((tittar på F1, ler och gapar, tittar ned))] 
7. F1: inte ((skrattar)) jo jämfört med mig (0.5) jag är 
8.   stor (.) och du är liten 

 
I detta exempel biter Gustav på sin jacka (rad 1) vilket föranleder F1 att ställa en fråga om 
Gustav är hungrig. Alternativt kan det enbart vara ett sätt att uppmärksamma bitandet för att 
starta en konversation (rad 2-3). Gustav svarar på F1:s fråga genom att kombinera tre olika 
bidrag (rad 4). Detta gör han genom att titta på F1, le och tugga. F1 verkar dock inte följa upp 
Gustavs respons och det framgår inte om F1 tolkar responsen som ja eller nej. I stället 
fortsätter F1 med att kommentera Gustavs storlek (rad 5) och Gustav svarar genom att titta på 
F1, le och sedan titta ned (rad 6). F1 tolkar Gustavs bidrag som ett nekande och inleder sedan 
efterföljande tur (rad 7) med att verbalisera detta och sedan ge respons. Möjligen för att 
Gustav här använder fler resurser varav en ny jämfört med rad 4; att titta ner med blicken. F1 
skrattar och invänder mot Gustavs ’nej’ med en jämförelse med sig själv (rad 7-8).  
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En möjlig anledning till att F1 inte tillskrev Gustavs tidigare respons som ett ja/bekräftande 
(rad 4) kan vara att hon ville bädda för en rolig situation med den skämtsamma liknelsen. 
 

Exempel 8) Transkriptionen är ett utdrag från situation 1 
1. F1:  vi har båda bruna ögon(0.5)du och jag(0.5) båda 
2.  har mörka mörkt hår eller hur 
3. G:   ((smackar, tittar på F1, tuggar)) 
4. F1:  [och vad har jag för jacka röd ((nickar)) röd] 
5. G:   [((rör handen på F1s jacka))] 
6. F1:  som rödluvan har(0.5)eller hur 
7. G:   ((tuggar)) 
8. F1:  ja(.)mm(.)mm 

 
F1 formulerar ett påstående om ögon och hårfärg som inbjuder till medhåll av Gustav (rad 1-
2). Gustav responderar på påståendet genom att smacka, titta på F1 och tugga (rad 3). F1 
tillskriver hans respons som en bekräftande funktion och ett godkännande eftersom hon 
vidareutvecklar ämnet färg. Detta gör F1 genom att fråga om färgen på sin jacka som hon 
själv besvarar med ”röd” och en nickning (rad 4) utan att invänta respons från Gustav. Gustav 
rör då vid F1:s jacka med handen (rad 5) samtidigt som F1 benämner färgen en andra gång. 
F1 tolkar Gustavs kroppsliga respons som att han följer med i samtalet och gör därefter en 
liknelse med en sagofigur som har samma färg (rad 6). Detta kan möjligen förklaras som en 
utvidgning av samtalsämnet i ett pedagogiskt syfte. F1 förefaller vilja lära Gustav vad färger 
kallas. Gustav responderar med att tugga (rad 7). F1 verkar tillskriva tuggandet som en 
bekräftelse/jakande och svarar verbalt på detta (rad 8). Gustavs sista respons utförs med färre 
och mer nedtonade resurser vilket F1 förefaller tolka som ett jakande. 
	  

4.2.3. Gustav,	  bekräftelse	  

I exempel 9 vill vi visa hur Gustav bekräftar förskolepedagogens (F2) och assistentens (A) 
uppmuntringsförsök samt belysa de olika strategier som används för att trösta honom. Gustav 
är ledsen och ligger på en filt tillsammans med A. F2 kommer för att försöka trösta Gustav 
och lägger sig bredvid honom.  
 

Exempel 9) Transkriptionen är ett utdrag från situation 5 
1. G: [((tittar på F2))]  
2. F2: [kommer du ihåg pojken som va här igår den  
3.   stora pojken]  
4. A:     [som var så rolig]  
5. G:  ((tittar på F2)) 
6. F2:    ska jag hämta honom((smeker Gs mage))  
7. G:  ((ljudlig suck))  
8. F2:  blir du glad då  
9. A:  ja?  
10. F2:    blir du lite glad då((smeker Gs arm))  
11. A:  gör de(.)ring på Daniel räddaren i nöden  
12. G:  (x)  
13. F2:  ((viskar något))(.)ta bilen och hämta honom fort ska 
14.   de gå brum brum  
15. G:   AHH?    
16. F2:  går det bra(0.5)sen ska han få äta mellanmål med oss 
17.   så kan vi busa lite  
18. G:  ((sträcker armen mot F2))  
19.   AHH  
20. F2:   Såg du nått där inne? ((tar fram något ur en påse))  
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I detta exempel slutar Gustav gråta och tittar upp när F2 kommer (rad 1). F2 och A ställer 
tillsammans en fråga till Gustav där As fråga bygger vidare på F2:s fråga (rad 2- 4). Frågan 
förefaller vara ett försök att muntra upp Gustav genom att bjuda in till att minnas något roligt. 
Gustav responderar genom att titta på F2 (rad 5) vilket hon tillskriver funktionen av en 
bekräftelse på att Gustav lyssnar och vet vem hon pratar om, eftersom hon sedan frågar om 
hon ska hämta honom (rad 6). I och med frågan bygger F2 ut den uppmuntrande aktiviteten 
och försöker göra det roliga minnet mer konkret, "att hämta honom". Gustav svarar med en 
ljudlig suck (rad 7). F2 tolkar sucken som ett godkännande av den föregående turen i och med 
att F2 ställer en uppföljande fråga till Gustav och frågar om han blir glad då (rad 8). 
Assistenten svarar då på F2:s fråga i Gustavs ställe men med ett frågande tonfall (rad 9). F2 
ställer frågan en gång till, denna gång lite omformulerad (rad 10). A byter här strategi i 
tröstandet: hon uppmanar F2 att hämta pojken och skämtar genom att kalla pojken ”räddaren i 
nöden” (rad 11). Skämt är en annan strategi att muntra upp - kanske eftersom den roliga 
pojken samt tröstandet inte verkar ge resultat. F2 beskriver sedan vad hon ska göra med ord 
och läten och följer med i den skämtsamma strategin och teaterviskar. F2 låtsas dessutom låta 
som en bil (rad 13-14). Gustav svarar genom en suck/vokalisation med tydlig uppåtgående 
intonation. Här verkar Gustav för första gången visa upp för F2 och A att deras 
uppmuntringsförsök ger viss effekt (rad 15). F2 verbaliserar Gustavs positiva respons med en 
responsiv fråga ”går det bra” och beskriver därefter vad som kommer att ske - ytterligare ett 
uppmuntringsförsök, men nu genom att utlova en framtida belöning i form av mellanmål och 
bus (rad 16-17). Gustav svarar med en suck/vokalisation men denna gång med en tydlig 
nedåtgående intonation (rad 19). F2 tolkar Gustavs bidrag som avslutande eftersom hon byter 
ämne. Uppmuntringsförsöket anses som lyckat.  
 
I denna situation är det främst frågor från F2 som är riktade till Gustav. Vid två tillfällen 
svarar dock A på dessa frågor i Gustavs ställe (rad 9,11). Gustav använder 
suckar/vokalisationer för att svara. De båda vokalisationerna är av olika karaktär då 
intonationen varierar. På rad 15 ges vokalisationen en frågeintonation, och hanteras som en 
positiv respons på uppmuntringsförsöken, medan den fallande intonationen i rad 18 även 
bidrar till att samtalsämnet avslutas. 
 

4.2.4. Gustav,	  sammanfattning	  	  

Gustav använder kombinationer av olika kommunikativa resurser i interaktion. De vanligaste 
är olika kombinationer av blick, vokalisation, munrörelser (tugga, öppna munnen), 
smackningar, kroppsrörelser. När han svarar på frågor är det vanligt att han tittar på 
samtalspartnern och tuggar eller smackar. När han öppnar munnen och tittar ned förefaller 
detta i en situation tolkas som nekande medan färre och mer nedtonade bidrag tolkas som 
bekräftande eller jakande. De sociala handlingar som Gustav utför i de analyserade 
situationerna (med stöd av förskolepedagogerna) är att jaka, neka/göra motstånd (neka till att 
äta), bekräfta och begära uppmärksamhet. Gustavs bidrag är stundtals svårtolkade och tydligt 
kontextbundna. Bidragen är också beroende av hur förskolepedagogerna tolkar dem och 
tillskriver dem sociala handlingar i efterhand, dvs. vilken mening som bidragen ges av 
omgivningen. Förskolpedagogerna ställer mycket frågor, kommenterar och benämner Gustav 
bidrag. Assistenten ger mycket uppmuntrande kommentarer men tolkar inte lika mycket som 
förskolepedagogerna, samt att hon ibland ger responser i Gustavs ställe.  
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4.2.5. Arvid,	  jakande	  och	  nekande	  

I exempel 10 vill vi visa hur Arvid gör för att uttrycka ja och nej och hur detta stöds av 
förskolepedagogen. Arvid sitter vid matbordet tillsammans med förskolepedagogen (F4) och 
ett annat barn (B1) medan en annan förskolepedagog (F2) dukar fram lunchen. Innan maten 
serveras uppstår ett samtal om vad Arvid önskar att dricka till maten. Här används bilder på 
vatten och mjölk samt en röd “ja-lapp” och en grön “nej-lapp”. 
 
                       Exempel 10) Transkriptionen är ett utdrag från situation 4 

1. F4:  ((tar fram ja- och nej-lapparna)) 
2.   ville du ha lite vatten (3.0)ja eller nej  
3.   ((pekar på ja- sedan nej-lappen))  
4. A:   NEGH((tittar upp på F4))NE:H((för handen mot nej- 
5.   lappen))  
6. F4:    ((tittar på A, skakar på huvudet och ljudar 
7.   nej))((tar fram bild på mjölk))vill du ha lite 
8.    mjölk(4.5)ja eller nej  
9. A:   +IGA:H+(.) +GAH+ ((ler och tittar på F4))  
10. F4:   vill du ha mjölk  
11. A:   ((ler och knyter händerna vid hakan)) 
12. F4:   ((häller i mjölk)) 
 

I detta exempel frågar F4 Arvid, med hjälp av ja-/nej-lapparna, om han vill ha vatten genom 
att först peka på ja-lappen och sedan på nej-lappen (rad 1-3). Arvid svarar med att vokalisera, 
titta på F4, vokalisera igen och föra handen mot nej-lappen (rad 4-5). F4 tolkar hans svar som 
ett nekande och bekräftar detta genom att själv skaka på huvudet och ljuda "nej" (rad 6-7). 
Detta bekräftas också genom att F4 i samma tur frågar Arvid om han vill ha mjölk (rad 7-8). 
Arvid svarar genom att vokalisera två gånger (rad 9). Vid andra vokalisationen förtydligar han 
sitt svar genom att le och vända blicken mot F4. F4 frågar ytterligare en gång för att försäkra 
sig om hon har tolkat hans svar korrekt (rad 10). Arvid bekräftar genom att le mot F4 och 
knyta händerna under hakan (rad 11). F4 tolkar detta som ett ja eftersom hon häller mjölk i 
Arvids glas (rad 12). 
 
I denna situation använder sig Arvid av flera olika kommunikativa resurser för att svara på 
F4:s frågor om dricka. Detta sker med hjälp av, vokalisationer, leenden, blickar och 
handrörelser. Vokalisation är den tydligaste resursen som han kombinerar med de andra 
resurserna för att förtydliga sina svar. Arvids prosodi på vokalisationerna är också lika de 
talade ”ja” respektive ”nej”.  
 

4.2.6. Arvid,	  jakande,	  nekande	  och	  berätta	  

I exempel 11 vill vi visa hur Arvid svarar på frågor som ställs av förskolepedagogen (F1) 
samt hur F1 ibland själv svarar på sina frågor. I denna situation sitter Arvid i sin 
specialanpassade stol vid bordet tillsammans med F1. De sitter på varsin sida av bordshörnet. 
På bordet finns det olika leksaker, bland annat en leksakslarv.  
 

Exempel 11) Transkriptionen är ett utdrag från situation 1 
1. F1:  här var den där ((håller fram en kloss)) 
2.   ska du ha den då  
3. A:   AGA:H ((tittar mot katten, pekar med pekfingret på 
4.   den))+GAGAGA:H+   
5. F1:  nehe du vill inte ha den ((håller fram kloss))  
6.   ska du ta bort den? 
7.   jaha katt (KATT)//katt är det en katt 
8. A:  ((tittar på F1, blinkar några gånger och ler))  
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9.   +GIGA:H+  
10. F1:    är det det eller tycker du att det var något annat  
11.   är det en katt(.)MJAU ((imiterar en katt)) 
12. A:  ((tittar på larven och ler, pekar på katten)) 
13. F1:    men ni har ju en katt hemma ni Arvid  
14.   nu har jag glömt bort vad han heter(.)eller hon 
15. A:  +O:IH+ ((öppnar upp ögonen och tittar snabbt på F1)) 
16. F1:    va heter katten eran 
17. A:  +GIGA:H+((tittar på F1 och ler)) 
18. F1:  heter den så? heter han så?↓ +ja::+ 
19. A:  ((ler, blinkar två gånger)) I:H  
20. F1:  han brukar ligga brevid dig +Ja::+ 
21.   brukar du klappa katten hemma 
22. A:   ((ler)) I:H  
23. F1:    så har ju morfar en hund å visst å 
24.   som ni brukar gå ut och gå med. 
25. A:    ((fast blick mot F1 och blinkar en gång och ler  
26.   samtidigt)) 

 
I detta exempel tar F1 fram en kloss och ställer en fråga om Arvid vill ha den (rad 1-2). Arvid 
svarar med att vokalisera och pekar sedan mot en plastkatt (rad 3-4). F2 tolkar Arvid bidrag 
som ett nekande och verbaliserar detta (rad 5) och ställer sedan en fråga till Arvid om han ska 
ta bort klossen (rad 6). F2 gör direkt en ny tolkning och frågar istället Arvid om han menar 
katt (rad 7). Arvid svarar genom att titta på F1 med ett leende samtidigt som han blinkar och 
vokaliserar med en stigande intonation (rad 8-9). F1 frågar då om det är en katt (rad 10-11) 
och Arvid svarar genom att le och peka på katten (rad 12). F1 förefaller tolka Arvids bidrag 
som att han håller med om att det är en katt eftersom F1 sen övergår till att tala om Arvids 
katt hemma (rad 13-14). Arvid svarar på detta genom att vokalisera och titta på F1 (rad 15). 
F1 ställer då en fråga till Arvid om namnet på deras katt (rad 16) och Arvid svarar genom att 
vokalisera, titta på F1 och le (rad 17). F1 tillskriver Arvids bidrag som en kommentar om vad 
katten heter eftersom hon svarar ”heter han så?” en fråga hon själv svarar på i samma tur (rad 
18). Arvid svarar då genom att vokalisera, le och blinka två gånger (rad 19). F1 fortsätter 
berätta om katten (rad 20) vilket kan betyda att hon tolkar Arvids föregående bidrag som ett 
ja. F1 frågar sen Arvid om han brukar klappa katten vilket hon återigen svarar på i samma tur 
(rad 21). Arvid svarar också på frågan genom att le och vokalisera (rad 22).  F1 byter sedan 
ämne och börjar då berätta om Arvids morfars hund (rad 23-24) vilket kan innebära att F1 
tillskriver Arvids föregående bidrag som avslutande. Alternativt att F1 anser det avslutat 
eftersom hon själv besvarat sin egen fråga i sin föregående tur (rad 20). Arvid svarar med en 
fast blick, leende och en blinkning (rad 25-26). 
 
I denna situation använder Arvid en kombination av olika resurser för att svara på 
förskolepedagogens frågor eller bekräfta hennes svar. Leende, blinkning och vokalisation är 
tre tydliga kommunikativa resurser som används. Antalet blinkningar förefaller variera. Vid 
ett tillfälle blinkar Arvid två gånger tydligt tillsammans med leende och vokalisation vilket 
förefaller tolkas som ett ja av F1 (rad 19). Arvids bidrag verkar i detta exempel tillskrivas som 
jakande/nekande eller bekräftande, men inte enbart, utan vid ett tillfälle även som en 
kommentar om kattens namn. Arvids responser kommer efter frågorna vilket kan ses som 
indikation på att Arvid har en grundläggande samtalskompetens (turtagningskompetens). 
 
Situationen karaktäriseras av att F1 tillskriver olika möjliga betydelser av Arvids bidrag samt 
att sekvensen drivs framåt av att F1 introducerar nya ämnen. Alla dessa ämnesaspekter 
föreslås av F1 men tillskrivs hela tiden Arvid. Detta eftersom det handlar om Arvids 
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erfarenheter. F1 ställer genomgående frågor, som i två fall besvaras av F1 själv (rad 18, 20). 
Detta kan vara ett sätt att tillskriva Arvid dessa svar och inte att föra hans talan.  
 

4.2.7. Arvid,	  jakande	  och	  begäran	  

I exempel 12 vill vi visa hur Arvid tar initiativ i samtal samt hur han svarar ja. Exemplet visar 
också hur förskolepedaogen (F3) tillskriver sociala handlingar till Arvids bidrag. Arvid sitter i 
sin specialanpassade stol vid bordet tillsammans med F3. De sitter på varsin sida om 
bordskanten och de tittar i Arvids kommunikationsbok.  
 

Exempel 12) Transkriptionen är ett utdrag från situation 6 
1. A:  ((PEKAR PÅ BILD)) E:H 
2. F3:  ((MÅLA))måla 
3. A:  ((tittar på F3, skrattar)) 
4. F3:    ja(.)du brukar måla med händer du(.) 
5. A:  ((PEKAR PÅ BILD))IGA:H  
6. F3:  ja(.)solrosen 
7. A:  ((tittar på F3,ler))E:H 
8. F3:  du vill hälsa på barna på solrosen 
9. A:  ((ler och tittar på F3, knyter händerna och tar  
10.   den till munnen))E:H 
11. F3:  jag tror de är ute jag tror de är ute 

 
Arvid tar initiativ genom att peka på en bild och vokalisera (rad 1). F3 ger respons genom att 
säga ”måla” och teckna måla samtidigt för att bekräfta om det är måla han menar (rad 2). 
Arvid svarar genom att titta på F3 och skratta (rad 3). F3 förefaller tolka Arvids bidrag som 
bekräftande eftersom hon fortsätter tala om att måla (rad 4). Sedan tar Arvid ett nytt initiativ 
genom att peka på en ny bild och vokalisera (rad 5) och F3 responderar då genom att 
benämna bilden och bekräfta han bidrag (rad 6). Sedan ler Arvid, tittar på F3 och vokaliserar 
(rad 7). F3 tillskriver Arvids bidrag en begäran om att han vill hälsa på barnen på solrosen och 
verbaliserar ett påstående om detta (rad 8). Arvid svarar med att le, titta på F3, ta händerna till 
munnen och vokalisera (rad 9-10). F3 svarar på Arvids bidrag genom att berätta att barnen på 
solrosen är ute (rad 11) vilket tyder på att hon tolkat hans bidrag som bekräftande. 
 
I denna situation tillskriver F3 Arvids bidrag en initierande handling (rad 8) som går utöver 
att enbart identifiera en bild och denna handling skapas därmed i interaktion mellan F3 och 
Arvid. F3s tolkning av bidragen kan bero på vad Arvid gör på rad 5 och 7 men de bygger 
antagligen också på F3s tidigare erfarenheter kring ämnet varpå hon tolkar Arvids bidrag som 
en begäran om att få gå till solrosen. I denna situation med kommunikationsboken tar Arvid 
många initiativ och kan styra samtalsämnena genom att peka i boken.  Initiativen blir därmed 
mer jämlikt fördelade mellan Arvid och F3. Däremot är Arvid beroende av att F3 tillskriver 
olika sociala handlingar till hans bidrag. 
 

4.2.8. Arvid,	  begäran	  

I exempel 13 vill vi visa hur Arvid och förskolepedagogen (F3) i interaktion skapar en 
begäran att få spela dator. I exemplet sitter Arvid vid bordet tillsammans med F3. De tittar i 
kommunikationsboken och samtalar om bilderna.  De bilder som Arvid pekar på syns inte på 
videon, varför pekningar mot dessa har markerats med versaler. 
 

Exempel 13) Transkriptionen är ett utdrag från situation 6 
1. A: ((PEKAR PÅ BILD)) I:GH, 
2. F3: du är sugen på datorn 
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3. A: ((försöker ta loss bild, tittar på F3)) AGA:H 
4. F3: jaha (.) vad tänker du då 
5. A: ((PEKAR MOT BILDERNA)) +EGA:H+ 
6. F3: ståskalet ((PEKAR PÅ BILD, tittar på A))  
7. A: ((rör på munnen)) 
8. F3:    ahh (0.5)[vi har ju inte fått den än vettu,] 
9. A:   [((tar på F3:s hand))] 
10. F3: nackstödet (.) kan ju inte stå 
11. A: ((PEKAR PÅ BILD)) 
12. F3: ja(.)där är datorn ja::, fast vi ska ju gå ut (.) vi 
13.   ska ju gå ut 
14. A:  ((vokaliserar och HÅLLER KVAR HANDEN PÅ BILDEN)) 
15. F3: ja::, 
16. A: ((vokaliserar och tittar på F3)) 
17. F3: ((skrattar)) Ja::,vart du sugen på den 

 
I detta exempel pekar Arvid på en bild och vokaliserar (rad 1).  F3 svarar med en uppföljning 
genom att verbalisera Arvids bidrag (rad 2). F3 tillskriver Arvids bidrag som en begäran att få 
datorn/spela dator. Arvid svarar genom att försöka dra loss bilden från kardborrebandet, 
vokalisera och titta på F3 (rad 3). F3 ställer då en fråga till Arvid om vad han tänker (rad 4) 
och Arvid svarar då med att pekar mot bilderna och vokalisera (rad 5). F3 söker förtydligande 
genom att fråga om Arvid menar ståskalet (rad 6). Arvid svarar då med att dra på munnen (rad 
7) och F3 fortsätter då att prata om ståskalet och berättar att de inte fått det än (rad 8). Detta 
antyder att F3 tolkar Arvids bidrag på rad 7 som ett ja. F3:s bidrag (rad 8) förefaller vara 
någon slags invändning vilket kan innebära att hon tolkat Arvids föregående tur som en 
begäran att få ståskalet. Detta innebär då att hon tillskrivit en begärande handling till Arvid 
bidrag. Samtidigt som F3 kommenterar nackstödet (rad 10) tar Arvid på F1s hand (rad 9) och 
F1 fortsätter berätta om ståskalet och förklarar att det inte kan stå (rad 10). Efter F3:s 
invändning pekar Arvid på bilden på datorn igen (rad 11) och F3 svarar genom att benämna 
vad som är på bilden ”ja..där är datorn ja” (rad 12). F3 bygger ut sin tur efter verbaliseringen 
med att berätta att de ska gå ut (rad 12-13). F3 tillskriver här Arvids upprepade pekning på 
DATOR som en begäran att få datorn/spela dator, och F3:s kommentar om att gå ut innebär 
ett avslag på denna begäran. Arvid håller då kvar handen på bilden och vokaliserar (rad 14), 
vilket kan vara ett ifrågasättande/avvisande av F3s planer att gå ut men detta kan också vara 
en tydligare begäran om att i stället använda datorn. F3 svarar på Arvids kvarhållning med att 
säga “ja” (rad 15), vilket visar att F3 lägger märke till Arvids protest. Arvid vokaliserar igen 
och tittar på F3 (rad 16) och F3 skrattar och frågar Arvid om han blev sugen på datorn(rad 
17).  
 
F3 tolkar i denna situation två av Arvids bidrag som begäran att få använda datorn, och ett 
tredje förefaller handla om att få sitt ståskal. F3 avslår dock alla Arvids begärande handlingar, 
och båda parterna inleder en argumenterande sekvens mot slutet av utdraget, där Arvid 
insisterar på sin begäran att använda datorn i stället för att gå ut alternativt gör en ny begäran 
att använda datorn. I denna situation använder Arvid flera olika kommunikativa resurser 
enskilt eller i kombination med varandra. Den sociala handlingen att begära skapas i 
interaktionen mellan F3 och Arvid genom att F3 både föreslår olika betydelser till Arvids 
bidrag, och att F3 responderar på dessa betydelser. Betydelsen av Arvids bildindikeringar 
verbaliseras och ger Arvid chansen att bekräfta detta och Arvids kommunikativa bidrag till 
den sociala begärande handlingen skapas. 
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4.2.9. Arvid,	  sammanfattning	  	  

De kommunikativa resurser som Arvid använder är: blickar, vokalisationer, leenden, 
blinkningar och handrörelser samt peka på bilder. Vokalisationer är de vanligaste resurserna 
och förfaller ha olika karaktär då intonation, antal stavelser och styrka varierar. Uppåtgående 
intonation ter sig ha en kommunikativ funktion vid frågor, medan nedåtgående/utdragen 
intonation verkar tolkas som ett bekräftande svar. Vid vissa situationer används enbart 
vokalisation men ibland förtydligar Arvid detta bidrag genom att kombinera vokalisationen 
med blick, blinkning och leende. Dessa förtydligande tillägg ses oftast efter att 
samtalspartnern ställer samma fråga igen för att bekräfta om de har tolkat det första bidraget 
korrekt. De sociala handlingar som Arvid utför i de analyserade situationerna är att säga ja, 
neka, begära, kommentera, argumentera/avvisa, svara på frågor och be om uppmärksamheten. 
De sociala handlingarna skapas genom att förskolepedagogerna tillskriver bidragen betydelse 
i efterhand. Detta ger också Arvid en chans att bekräfta eller avvisa tolkningen. 
 

4.2.10. Jämförelse	  mellan	  pojkarna	  

Båda pojkarna uttrycker i de analyserade situationerna; ja och nej (exempel 7,10) samt begär 
uppmärksamheten (exempel 3) och begär saker (exempel 12,13). Arvid svarar också på en 
öppen fråga (exempel 13) med stöd av förskolepedagogen. Att kommentera är svårt för 
pojkarna men även denna sociala handling utförs de vid enstaka tillfällen (exempel 4,15). 
Kommentera blir extra svårt om kontexten inte ger samtalspartnern någon ledtråd om vad 
pojkarna kommenterar. Ofta tillskrivs kommentaren en mening av förskolepedagogerna eller 
assistenten dock är det inte säkert att det är detta pojkarna vill uttrycka. Arvid kan till exempel 
styra samtalsämnet med hjälp av sin kommunikationsbok men de sociala handlingarna kring 
bilden tillskrivs av förskolepedagogerna och detta behöver heller inte stämma överens med 
det Arvid egentligen kommenterar. Gustav har betydligt svårare att styra samtalen. 
 
När pojkarna begär saker i omgivningen använder Gustav blicken medan Arvid använder 
blick i kombination med kroppsrörelser eller vokalisation. Begäran av saker i omgivningen 
används vid ett enstaka tillfälle hos Gustav och fler gånger hos Arvid. Framförallt utvecklas 
Arvids begärande bidrag till sekvenser, där pedagogen besvarar dem på något sätt antingen 
genom att neka eller acceptera den sociala handlingen. I ett fall förefaller Arvids begäran 
vidareutvecklas till en argumentation (exempel 13). Gustavs begärande bidrag utvecklas inte 
till sekvenser på samma sätt – kanske beroende på att de inte är lika tydliga.  Det faktum att 
Gustav ofta sitter i assistentens knä kan påverka detta eftersom hon inte alltid ser åt vilket håll 
han tittar. 
 
Arvids vokalisationer och Gustavs suckar/vokalisationer förefaller ha olika prosodi vilket 
påverkar samtalspartnerns tolkningar av bidragen. En uppåtgående intonation hos Gustav 
uppfattas som accepterande/bekräftande medan en nedåtgående intonation uppfattas som 
avslutande. Uppåtgående intonation hos Arvid uppfattas som en fråga och en nedåtgående 
som ett bekräftande/avslutande svar. 
  
Gustavs förskolepedagoger benämner det Gustav gör i större utsträckning än vad assistenten 
gör, som ofta kommer med mer uppmuntrande bidrag. Gustavs assistent svarar vid två 
tillfällen på frågor som är riktade till Gustav (exempel 9). Arvids förskolepedagoger ställer 
många både öppna och slutna frågor (exempel 10,11). Ofta svarar de själva på de öppna 
frågorna medan Arvid oftare svarar på de slutna frågorna.  
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4.3. 	  Deltagandestruktur	  

I exemplen nedan vill vi belysa olika villkor för barnens deltagande i olika situationer. Detta 
handlar mest om hur deltagarna positionerar sig i förhållande till varandra samt vem de tittar 
på. Dessa förutsättningar skapar ramen för interaktionen och benämns i CA som 
deltagandestruktur.  
 

4.3.1. Gustav,	  deltagandestruktur	  1	  –	  kontinuerligt	  ansikte-‐mot-‐ansikte	  

I exempel 14 vill vi visa hur deltagarnas blickar och kroppspositionering gentemot varandra 
skapar förutsättningarna för etablerandet av en deltagandestruktur som påverkar Gustavs 
möjlighet att interagera i situationen. Exemplet belyser också vilka bidrag Gustav använder 
för att skapa kontakt och hur den upprätthålls. Gustav sitter tillsammans med assistenten (A) 
som matar honom. Han sitter vid matbordet i sin specialanpassade stol. Vid bordet bredvid 
sitter ett annat barn och en förskolepedagog. Barnet (Melker, B2) sitter till en början med 
ryggen vänd mot Gustav och F2 sitter med ansiktet mot Gustav.  
 

 
Figur 2. På denna bild sitter Gustav i sin specialanpassade stol (i nedre vänstra bildhörnet) och blir matad av A som sitter 

framför honom. F2 och B2 sitter vid ett annat bort (i nedre högra bildhörnet). 

 
Exempel 14) Transkription är ett utdrag från situation 6. 
1. G:   ((skrattar och tittar på F2)) 
2. A:   ((tittar på F2)) 
3. F2:   å va skrattar du åt((tittar på G)) 
4. B2:  +badda+ 
5. F2:  ((blåser på B2))  
6. B2:  ((skrattar)) 
7. A:  [((tittar på B2))] 
8. G:  [((vrider huvudet mot B2,skrattar och sprattlar))] 
9. F2:   kedjereaktion 
10. A:   mm(.) jag tror Gustav tyckte de var bra när 
11.   kompisarna vaknade 
12. F2:  ((blåser på B2)) 
13. B2:   ((skrattar)) 
14. F2:   tror du jag orkar blåsa ända till Gustav ((tittar  
15.   på B2)) 
16. A:  ((tittar omväxlande mellan F2,G, F2,G)) 
17. B2:  ((skrattar, vänder sig om och tittar på G)) 
18. G:    ((skrattar, tittar på B2,F2,A,F2 och formar munnen 
19.   till ett O)) 
20. F2:    ((blåser mot B2)) 
21. B2:    ((skrattar)) 
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I detta exempel skrattar Gustav och tittar på F2 (rad 1) och assistenten följer Gustavs blick 
och tittar också på F2 (rad 2). Detta skapar en förväntan att F2 tar nästa tur. F2 
uppmärksammar Gustav och gör honom delaktig genom att fråga honom vad han skrattar åt 
(rad 3). Det andra närvarande barnet B2 uttrycker sig högljutt (”+badda+”, rad 3) och F2 
förflyttar då sin uppmärksamhet tillbaka till B2 och blåser på honom (rad 5). B2 skrattar (rad 
6) och assistenten tittar på B2 (rad 7). Samtidigt vrider Gustav också sitt huvud mot B2 och 
skrattar och sprattlar. Här följer Gustav med i de andra deltagarnas kroppsliga orientering, och 
tittar på samma person som A (rad 8). F2 uppmärksammar och kommenterar detta 
(”kedjereaktion”) (rad 9). Assistenten tar sen turen och förklarar Gustavs glädje med att hans 
kompisar vaknade (rad 10-11). Sedan ställer F2 en fråga till B2 om han tror att hon orkar 
blåsa ända till Gustav (rad 14-15). Detta är också ett sätt att göra Gustav delaktig genom att 
prata om honom. B2 svarar inte omedelbart. A reagerar på F2s fråga genom att titta först på 
F2 och sedan växla blicken mellan Gustav och F2 (rad 16). Först nu responderar B2 på F2s 
fråga genom att skratta och vända sig mot Gustav (rad 17). Detta gör Gustav mer delaktig då 
det bidrar till att han får utrymme att uttrycka sig. Gustav skrattar, tittar på de övriga 
deltagarna och formar munnen till ett O (rad 18-19) vilket indikerar att Gustav förstår 
sekvensens huvudpoäng då han låtsasblåser. F2 blåser sedan på B2 (rad 20) som reagerar med 
att skratta (rad 21).  
 
De bidrag som Gustav använder i denna situation förefaller att få olika betydelser i 
interaktionen. För att skapa kontakt använder han främst sin blick i syfte att få ögonkontakt 
med samtalspartnern. För att upprätthålla kontakten kombinerar han både blick och skratt. 
Samtliga deltagare har mot slutet av exemplet en ansikte-mot-ansikte position gentemot 
Gustav. Denna deltagandestruktur förefaller gynna interaktionen och ökar Gustavs delaktighet 
då det ger honom utrymme att uttrycka sig. 
 

4.3.2. Gustav,	  deltagandestruktur	  2	  –	  växelvis	  ansikte-‐mot-‐ansikte	  

I exempel 15 vill vi visa hur deltagarnas kommunikativa resurser påverkar 
deltagandestrukturen och Gustavs möjligheter att delta i leken. Exemplet belyser vilka 
resurser Gustav använder för att begära uppmärksamheten. Assistenten (A), Gustav och ett 
annat barn (B1) leker med fingerdockor. Gustav ligger på en filt och B1 och A sitter på varsin 
sida om honom.  
 

 
Figur 3. På denna bild ligger Gustav i mitten. Till höger om honom sitter A och till vänster sitter B1. 
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Exempel 15) Transkriptionen är ett utdrag från situation 2 
1. A:   ((leker med dockorna framför G)) wao, wao, wao 
2. G:  ((tuggar och tittar på B1)) 
3. B1:    +titta+ ((håller fram tiger framför A och tittar  
4.   på den)) 
5. A:   +ja(.)titta+ ((tittar på tigern som B1 håller i)) 
6. G:  ((gapar, vokaliserar och tittar på tigern som B1 
7.   håller i)) 
8. B1:   Gustav titta ((håller tigern framför G)) 
9. G:  ((tittar på tigern, vokaliserar, sprattlar med ben 
10.   och armar, för ena handen mot B1)) 
11. A:   ja så låter tigern 
12. B1:  ((tittar upp på A och flyttar sedan fram tigern 
13.   närmare mot G)) 
14. G:  ((tuggar, vokaliserar, sprattlar och tittar på B1)) 
15. B1:  ((tar bort tigern och vänder bort blicken från G och   
16.   tittar in i kameran)) +titta+ 

 
I detta exempel leker A med fingerdockorna framför Gustav (rad 1). Gustav tittar på B1 och 
tuggar samtidigt (rad 2). B1 tar fram en tiger och visar den för A samtidigt som hon uppmanar 
A att titta på den (rad 3-4). A tittar på tigern och bekräftar genom att kommentera (rad 5). 
Gustav använder munrörelser, vokalisation och blick för begära uppmärksamhet från B1 (rad 
6-7). B1 svarar på Gustavs begärande handling genom att säga hans namn och visa upp 
leksaken framför honom (rad 8). B1 tolkar här Gustavs bidrag som en begäran av 
uppmärksamheten. Detta gör Gustav mer delaktig i leken och Gustav svarar i sin tur genom 
att vokalisera och använda kroppsrörelser samtidigt som han tittar på tigern som B1 håller i 
(rad 9-10). Assistenten tillskriver Gustavs bidrag betydelsen som att han imiterar en tiger och 
kommenterar genom att säga ”ja så låter tigern” (rad 11).  B1 tittar upp på assistenten och 
flyttar sedan tigern närmare Gustavs ansikte och ger honom på så sätt tillfälle att uttrycka sig 
(rad 12-13). Gustav responderar genom att tugga, vokalisera och titta på B1 (rad 14). Även 
detta ökar delaktigheten för Gustav då han får tillfälle att bidra. B1 tar sedan bort tigern och 
vänder bort blicken från Gustav och avslutar därmed sekvensen (rad 15-16).  
 
I detta exempel sitter både B1 och A med kropparna vridna vilket mestadels innebär en 
ansikte-mot-ansikte position mellan deltagarna. Denna deltagarsturktur i kombination med att 
de tilltalar Gustav förefaller även här vara positiv för interaktionen och skapar relevanta 
responspunkter för honom, till exempel på rad 8 eller 12-13. 
 

4.3.3. Gustav,	  deltagandestruktur	  3	  –	  sporadiskt	  ansikte-‐mot-‐ansikte	  

I exempel 16 vill vi visa hur Gustav och assistentens (A:s) positioner skapar en 
deltagandestruktur som inte förefaller optimal för interaktion. Gustav sitter i A:s knä under 
den gemensamma samlingen. Hela gruppen, sju barn och två förskolepedagoger (F1 och F2) 
sitter i en ring. Eftersom samlingen pågår under en lång stund så presenteras och beskrivs 
enbart de tillfällen där Gustav är i fokus. Exemplet beskrivs i berättande text och är hämtat 
från situation 3. 
 

Exempel 16) 
Vid första tillfället är Gustav närvarande, tittar och lyssnar när F2 pratar. F2 tar fram en väska 
fylld med leksaker och ställer en fråga till hela gruppen. Gustav tuggar och tittar först på väskan 
och sedan på F2. De andra barnen flyttar sig närmare väskan när F2 säger “titta”. F2 tar därefter 
fram en mask ur väskan som hon visar för Gustav och erbjuder honom att känna på den. Här har 
Gustav inte möjligheten att delta på samma sätt som de andra barnen då han själv inte kan 
förflytta sig till väskan och titta på det som F2 uppmanar hela gruppen att titta på. Därför 
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arrangerar F2 så att Gustav också kan se genom att plocka ut en leksak ur väskan och går fram 
för att visa honom. Detta ökar Gustavs delaktighet i leken. 
 
Vid andra tillfället får alla barn välja en sak ur väskan som de sjunger om. Gustav tuggar, ler och 
skrattar vid sångerna. När det är Gustavs tur att välja från väskan tilltalar F2 honom med frågan: 
“vad vill ni ta för någonting?” samtidigt som hon öppnar väskan framför Gustav. Gustav trevar 
med handen i väskan och F2 hjälper honom att välja genom att föra spindeln till hans hand och 
frågar om han vill ha spindeln. Gustav tittar upp med blicken mot F2 som tolkar det som ett 
jakande. Vid sången håller assistenten Gustavs händer och de gör rörelser till sången 
tillsammans vilket ökar hans delaktighet i samlingen. Här tilltalar F2 Gustav med ”ni”. 
Antagligen gör hon detta eftersom assistenten sitter bakom honom och som vid flertalet gånger 
under samlingen agerar som Gustavs fysiska armar. 
 
Det tredje tillfället inträffar lite senare in i samlingen då ytterligare ett barn tillkommer som blir 
lämnad av sin mamma. Gustav vrider på huvudet upprepade gånger och tittar åt det håll som 
mamman och barnet befinner sig. F1 reser sig och möter upp dem vid sidan av assistenten och 
Gustav. Gustav tuggar mycket och ler. Det samtal som sker vid sidan av Gustav kan han inte 
iaktta eller ta del av vid denna situation. Här påverkar Gustavs kroppsliga positionering hans 
möjlighet att titta och delta i den nya händelsen. Hans försök att vrida sig om uppfattas heller 
inte av assistenten.  
 
Det fjärde tillfället sker när det är dags att lägga tillbaka leksakerna i väskan igen. Alla barnen 
får komma fram, förutom i Gustavs fall där F2 kommer fram och frågar: “vill ni lägga i spindeln 
här i?” och gör honom delaktig i aktiviteten. Gustav tittar först upp på F2 och sedan på väskan. 
Assistenten tar Gustavs hand och tillsammans lägger de spindeln i väskan. Assistenten 
kommenterar “bra Gustav, bra”.   

 
I denna situation förefaller deltagandestrukturen hindra Gustav från att interagera med A men 
också från att delta i samspel med andra (tredje tillfället). Detta eftersom A inte ser och kan 
tolka hans signaler om att han vill förflytta sig/byta position. F2 tilltalar under samlingen 
Gustav och hans assistent tillsammans (ni) vilket också kan påverka Gustavs delaktighet. 
Detta kan möjligen förklaras av att Gustav och assistenten utför många fysiska handlingar 
tillsammans. Den motoriska stöttningen som A ger Gustav ökar hans delaktighet i samlingen 
eftersom han kan delta mer aktivt. 
 

4.3.4. Gustav,	  sammanfattning	  

Gustav använder skratt, handrörelser och leenden för att påkalla uppmärksamhet från andra 
barn när han befinner sig i en position som inte är optimal för interaktion. Däremot ter det sig 
vara svårt för Gustav att stanna kvar i samtal med andra barn eftersom han själv inte kan 
tillföra fler bidrag än de han tidigare använt sig av. Likaså när deltagandet kräver att Gustav 
själv ska förflytta sig till föremål/händelser som sker här och nu blir han begränsad. Hans 
deltagande blir försenat eller passivt och här är den motoriska stöttningen viktigt för 
delaktigheten. När Gustav sitter i assistentens knä förefaller han söka hennes uppmärksamhet 
eventuellt för att skapa en ny position. Den deltagandestrukturen förefaller inte vara optimal 
för Gustav. 
 

4.3.5. Arvid,	  deltagarsturktur	  4	  –	  åskådare	  till	  flerpartsinteraktion	  

I exempel 17 vill vi visa en deltagandestruktur som skapar små möjligheter för Arvid att delta 
och där Arvid blir mycket passiv. Arvid ligger på en matta utomhus och runt honom sitter fem 
barn och en förskolepedagog (F3). Arvid ligger på rygg och barnen och förskolepedagogen 
sitter i en halvcirkel runt honom. Barnen leker med ett leksaksflygplan. Exemplet beskrivs i 
berättande text och är hämtat från situation 5. 



  

 

34 

 

 
Figurbild 4. På denna bild ligger Arvid på en filt med ansiktet vänt mot höger. Han är omgiven av fem andra barn. 

 
Exempel 17) 
F3 börjar med att flytta Arvid en bit från flygplanet då han hamnat väldigt nära det. Alla barnen 
tittar på flygplanet som är det tydliga fokus i leken. F3 går och Arvid ligger stilla med en hand i 
munnen och är tyst. Barnen är alla positionerade med kroppen mot flygplanet, vilket stundtals 
gör att Arvid hamnar utanför leken. När flickan ställer ner flygplanet igen slår hon i Arvids 
huvud. Arvid reagerar med att rycka till med kroppen. Barnen fortsätter titta på flygplanet. F3 
kommer tillbaka och lägger en hand på Arvid och säger något ohörbart till barnen som sedan 
tittar på Arvid. Här flyttar F3 fokus från flygplanet till Arvid och detta är det enda tillfället som 
Arvid involveras i interaktionen i detta exempel. F3 tar sedan en annan leksak och säger “titta 
här Arvid det brukar vara din favorit de”. Arvid tittar då mot leksaken. Det går inte att se om de 
andra barnen tittar på leksaken eller på flygplanet. De visar inget intresse för den utan fortsätter 
leka med flygplanet. Arvid tittar på flygplanet igen och F3 går. Ett av barnen rycker sen till sig 
flygplanet och ett annat barn blir ledsen och går.  
 

I denna situation har Arvid svårt att delta i leken. Hans position gör det svårt att leka med 
leksaken eller påkalla de andra barnens uppmärksamhet. Deltagandestrukturen blir därmed 
inte optimal för interaktion. De andra barnen bjuder heller inte in honom genom att till 
exempel tilltala honom eller visa honom leksaken. De andra barnen har också fördelen att de 
lättare kan byta position. Om Arvid hade suttit upp hade det kanske varit lättare för honom att 
interagera med barnen och hantera leksakerna. 
 

4.3.6. Arvid,	  deltagandestruktur	  5	  –	  ansikte-‐mot-‐ansikte	  med	  motoriskt	  stöd	  

I exempel 18 vill vi visa hur Arvid och ett annat barn (B2) interagerar och hur 
förskolepedagogen (F3) motoriskt stöttar Arvid. Denna deltagandestruktur skapar i detta 
exempel förutsättningar för samspel, trots denna position, men skapar också en del tal över 
huvudet på Arvid. I denna situation leker Arvid i sandlådan tillsammans med F3 och B2. 
Arvid sitter framför F3 och barnet sitter mittemot. Exemplet beskrivs i berättande text och är 
hämtat från situation 7. 
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Figurbild 5. På denna bild till vänster sitter Arvid framför F3 i sandlådan. B2 sitter mitt emot dem med blicken mot 

Arvid. 

 
 

Exempel 18)  
F3 sitter bakom Arvid och hjälper honom att vända sandkakan upp och ned. F3 hjälper Arvid att 
hålla i spaden och knacka på hinkens botten. F3 riktar sig till B2 och säger ”vänta, Arvid ska 
banka”. B2 tittar då på Arvid och hjälper sedan honom att knacka genom att också hålla i 
spaden. F3:s och B2:s stöttning hjälper här Arvid att mer aktivt kunna delta i leken. När de 
knackat färdigt tittar B2 på Arvid men Arvid har då blicken åt ett annat håll. B2 fortsätter med 
sandkakan en stund och Arvid tittar på. Arvid har ingen spade i handen utan den ligger på sidan. 
Strax därefter är det Arvid som söker B2:s uppmärksamhet men B2 har då fokus på leken. B2 
skrattar sedan och tittar upp mot F3 och då ler Arvid mot B2. När Arvid får sand på foten lyfter 
B2 upp Arvids fot, skakar bort sanden och ler mot Arvid. Arvid svarar med att le tillbaka. Här 
gör B2 Arvid delaktig genom att ge honom sin uppmärksamhet.  F3 säger sedan något ohörbart 
som förefaller vara riktat till Arvid. B2 säger sedan något ohörbart till F3 som svara något 
ohörbart tillbaka. Arvid tittar under tiden på B2. B2 fyller därefter en mugg med sand som hon 
visar för F3 och säger något ohörbart. Sedan fyller B2 muggen på nytt, visar den för F3 och 
säger något ohörbart. Arvid tittar under tiden på B2. När sandkakan är färdig säger F3 ”tada”, då 
skrattar B2 och Arvid ler mot B2. Sedan hjälper F3 Arvid att mosa kakan med handen. B2 tittar 
då på Arvid och skrattar. Detta stöd från F3 ger Arvid tillfälle för interaktion med B2. B2 gör 
sedan en ny kaka som hon sedan tar sönder, därefter skrattar hon och tittar på F3.  

 
I denna situation observeras interaktion mellan Arvid och B2 som bygger på initiativ och 
responser vilket saknades helt i exempel 17. Den motoriska stöttningen som F3 ger skapar ett 
ökat deltagande i leken som i sin tur leder till interaktion mellan Arvid och B2. När F3 
berättar att Arvid ska knacka på hinken ökar också hans deltagande eftersom att B2 
uppmärksammar Arvid och hjälper honom med detta. B2 interagerar både med Arvid och F3 
men tilltalar enbart F3 verbalt.  
 

4.3.7. Arvid,	  sammanfattning	  

I exempel 17 förefaller Arvids liggande position inte skapa en gynnsam deltagandestruktur för 
interaktion då Arvid blir mycket passiv. I exempel 18 skapas en deltagandestruktur där B2 
enbart tilltalar F3 verbalt dock skapar deltagarsturkturen ett ökat deltagande i leken för Arvid 
som också leder till interaktion mellan Arvid och B2. Detta förefaller bero dels på att F3 
skapar en ansikte-mot-ansikte position mellan barnen men också på F3 motoriska stöttning i 
leken. 
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4.3.8. Jämförelse	  mellan	  pojkarna	  

Deltagandestrukturen har en påverkan för båda pojkarna i de analyserade situationerna och en 
avgörande faktor i detta förefaller vara att pojkarna inte kan sitta självständigt. Därför uppstår 
ibland situationer där Arvid eller Gustav sitter i någons knä eller som i exempel 17 där Arvid 
ligger ned. I exempel 16 sitter Gustav i assistenten knä vilket skapar en deltagandestruktur 
som saknar en ansikte-mot-ansikte position med assistenten och Gustav söker då kontakt med 
assistenten genom att vända huvudet bakåt upprepade gånger. I situation 18 sitter F3 bakom 
Arvid i sandlådan och har inte en ansikte-mot-ansikte position med honom utan med B2. 
Denna deltagandestruktur leder till att delar av kommunikationen sker över huvudet på Arvid 
och på detta sätt är denna deltagarstuktur inte optimal. Än viktigare är att denna 
deltagandestruktur inte skapar en ansikte-mot-ansikte position mellan alla deltagare vilket 
förefaller mer gynnsamt för kommunikation och interaktion. Däremot visar det sig i exempel 
18 att denna deltagandestruktur har en indirekt positiv påverkan på interaktionen genom den 
motoriska stöttningen som F3 ger. Detta gynnar deltagandet i leksituationer vilket i sin tur 
leder till att interaktionen med andra i leken kan öka. 
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5. Diskussion	  
5.1. De	  viktigaste	  resultaten	  

Resultaten visade att samtalspartnern, multimodala bidrag (kombinationer av olika 
kommunikativa resurser) och sittförmågan var viktiga faktorer som påverkade pojkarnas 
delaktighet, kommunikation och interaktion. Dessa resultat är indelande i tre fenomen som 
representerar studiens viktigaste fynd. Det första fenomenet handlar om hur pojkarnas 
kommunikativa bidrag tillskrivs betydelsen av sociala handlingar. Det andra fenomenet 
handlar om multimodala bidrags betydelse för tillskrivandet av dessa sociala handlingar. Det 
tredje om hur pojkarnas oförmåga att sitta självständigt påverkar deltagandestrukturen som i 
sin tur påverkar interaktionen.  
  
Mycket av forskningen om kommunikationen hos små barn med CP har fokuserat på barnens 
förmågor och på barnens och samtalspartnerns enskilda bidrag. Färre studier har fokuserat på 
vad som sker mellan turerna, vilken betydelse som tillskrivs ett bidrag och hur bidragen 
tolkas.  Det första fenomenet vi har valt att belysa är hur kommunikativa bidrag skapades i 
interaktionen mellan samtalsdeltagarna. Fenomenet handlar om hur pojkarnas kommunikativa 
bidrag tillskrevs betydelse inom ramen för sociala handlingar av samtalspartnern retroaktivt. 
Detta innebar att pojkarnas icke-verbala bidrag tillskrevs betydelsen av till exempel en 
förstahälsning, en begäran eller en fråga i efterhand. Detta skedde genom att samtalspartnern 
verbaliserade pojkarnas bidrag innan de själva svarade på bidraget. Vilken betydelse 
samtalspartnern tillskrev pojkarnas bidrag kunde till exempel påverkas av hur barnen bidrag 
producerades, vilken aktivitet deltagarna var involverade i, eller vilken tidigare kunskap de 
hade om pojkarna. Det faktum att dessa tillskrivningar var vanligare hos Arvid skulle kunna 
förklaras av att han hade en mer varierad kommunikation eller av att hans förskolepedagoger 
var vana att arbeta med barn med kommunikativa svårigheter. En annan förklaring kan vara 
att Arvids förskolepedagoger har arbetat med honom längre än vad personalen på Gustavs 
förskola har arbetat med honom. Detta stöd från samtalspartnerns sida kan delvis förklara den 
asymmetri i kommunikationen som belysts i tidigare studier (Clarke & Wilkinson, 2007; 
Ferm et.al, 2012). 
  
Det andra fenomenet handlar om hur bidragen ofta behövde ske multimodalt, dvs. skapas 
genom en kombination av flera olika kommunikativa resurser, för att samtalspartnern skulle 
uppfatta bidraget som en social handling. Samtalspartnern föreföll att lättare uppfatta, tolka 
och tillskriva pojkarnas bidrag som sociala handlingar när bidragen skapades multimodalt. 
Samtalspartnern responderade också mer kraftfullt på dessa bidrag. Det kan anses vara en 
effekt av att de upplevde en lyckad tolkning av pojkarnas intention och ville betona detta för 
pojkarna. Detta är i linje med Pennington och Mcconachie (1999) som också observerade att 
barnens initiativ oftast bestod av en kombination av flera kommunikativa resurser. 
  
Det tredje fenomenet handlar om hur deltagandestrukturen påverkade interaktionen beroende 
på var pojkarna satt i förhållande till de andra deltagarna. I de exempel vi analyserat var 
oförmågan att kunna sitta självständigt nära sammankopplat med hur pojkarna involverades i 
interaktionen. Gustav satt ofta i assistentens knä och hade därmed henne bakom sig. Denna 
deltagandestruktur skapade då inte några bra förutsättningar för interaktion eftersom de då 
inte hade en ansikte-mot-ansikte position. Gustav försökte vid flertalet tillfällen vända sig om 
mot assistenten. I denna situation hindrade denna deltagandestruktur även Gustav från att 
interagera med andra deltagare då assistenten inte såg Gustavs försök. Inom denna 
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deltagarsturktur förekom det också hos Arvid en del kommunikation över huvudet på honom. 
Detta kan dock anses bero på att förskolepedagogen var mer verbal än Arvid och det handlade 
därmed inte bara om deltagandestruktur. Dessa situationer kunde kanske undvikas om 
pojkarna hade haft hjälpmedel för att kunna sitta självständigt då alla deltagare då kunde ha 
en ansikte-mot-ansikte position gentemot varandra. Ansikten är ofta centralt i kommunikation 
och för barn med kommunikationssvårigheter är det förmodligen ännu viktigare. Vi 
observerade dock att denna position fyllde en viktig funktion i leksituationer där 
kommunikationen inte var främsta fokus. Detta skedde vid två situationer genom att 
förskolepedagogen och assistenten blev Arvids och Gustavs "fysiska armar" vilket gjorde dem 
mer delaktiga i leken. I Arvids fall skapade detta i sin tur tillfällen till interaktion med ett 
annat barn. Denna deltagarstuktur påverkade då indirekt interaktionen positivt men ansikte-
mot-ansikte position föreföll över lag mer gynnsamt för interaktionen. 
 
Både Arvid och Gustav var starkt beroende av att personalen på förskolan skapade 
deltagandestrukturer med förutsättning för att kunna interagera med andra. Vår studie visade 
att en lyhörd samtalspartner som positionerar sig själva och barnen inom en 
deltagandestruktur som är anpassad för interaktion ansikte-mot-ansikte, har en positiv 
påverkan på kommunikationen.  
   
5.2. Övrigt	  

Här belyses övriga saker som vi observerade men inte undersökte närmare i denna studie. 
Dessa kan tjäna som förslag på vidare saker att analysera mer systematiskt utöver det som vi 
själva analyserat. 
 
I våra data var organisationen mellan samtalsdeltagarna fördelade på ett sätt där 
förskolepedagogerna och assistenten intog en mer aktiv roll. Detta resultat är i linje med 
tidigare forskning där asymmetrin belyses mellan barn med kommunikativa nedsättningar och 
deras samtalspartner (Pennington & Mcconachie, 2001; Clarke & Wilkinson, 2007; Ferm et 
al., 2012). Denna asymmetri ansågs enligt Clarke & Wilkinson (2007) kunna bero på 
samtalsdeltagarnas olika kommunikativa resurser snarare än förutbestämda roller. Denna 
asymmetri kan också delvis förklaras av det första fenomenet i resultatkapitlet, där 
samtalspartnern tillskriver pojkarnas bidrag som sociala handlingar i efterhand. Ferm et al. 
(2012) menade också att ju svårare barnen är att förstå, desto större är risken att de vuxna tar 
över i interaktionen. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att samtalspartnern tar 
ansvaret för samtalet för att lättare kunna styra och därmed kontrollera det eller att få det att 
föras framåt. Genom att skapa dialogiska ramar för samtalet kan vissa missförstånd eller 
svårigheter i kommunikationen lättare undvikas. Detta kan också vara anledningen till att vi i 
våra data observerade att förskolepedagogerna ställde mycket ja- och nej frågor samt frågor 
de redan hade svaren på. Dessa frågor omnämns också i litteraturen som vanligt 
förekommande hos samtalspartnern i liknande data (Tetzchner & Jensen, 1996).  En följd av 
detta kan bli att man sällan behandlar något nytt ämne och att samtalen ofta handlar om här 
och nu.  
 
Det hände även att förskolepedagogerna eller assistenten själv svarade på frågorna de ställt till 
pojkarna eller på frågor som någon annan ställt. Detta kan antingen innebära att de för 
pojkarnas talan eller att de tolkade och satte röst på pojkarnas bidrag för att underlätta 
interaktionen. Det senare gav i de analyserade exemplen pojkarna möjlighet att avvisa eller 
acceptera de vuxnas tolkning av bidraget som en slags kontrollfunktion, vilket föreföll vara en 
fördel i kommunikationen. Hos Arvid skedde förskolepedagogernas ingångar i hans turer 
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främst genom att förskolepedagogerna benämnde det Arvid pekade på när han använde sin 
kommunikationspärm. Detta fenomen belyses i Sigurd Pilesjös avhandling (2012) och 
benämns som voicings.  I Gustavs fall tog dock assistenten hela Gustavs tur och svarade på 
frågor åt honom vilket nog inte kan betraktas som voicings. 
  
Att kommentera var svårt för pojkarna eftersom de var väldigt beroende av kontexten och av 
vad deras samtalspartner tillskrev för betydelse till deras bidrag. Att begära och kommentera 
belystes dock av Pennington och Mcconachie (1999) som de vanligaste typerna av initiativ 
hos dessa barn men i studien betonades att responser är desto vanligare. Pojkarnas responser 
fungerade främst som svar på ja- och nej-frågor eller som accepterande eller nekande till 
påståenden som assistenten eller förskolepedagogerna gjorde. Detta bekräftades av 
Penningtons och Mcconachies studie (1999) där funktionen i barnens initiativ och responser 
undersöktes. 
	  

5.3. Studiens	  styrkor	  och	  svagheter	  

Studiens främsta styrka är att den till skillnad från kvantitativa studier och studier baserade på 
arrangerade material mer besvarar hur yngre barn deltar i interaktion. Studien tydliggör 
deltagares metoder att skapa interaktionella bidrag (initiativ, responser) samt de sociala 
handlingar som dessa bidrar till, i naturligt förekommande situationer. En annan av styrka är 
att den skedde i pojkarnas vardagliga miljö med deras vardagliga samtalspartners. Detta ger 
en bild av pojkarnas vardagliga kommunikativa förmågor och kan komplettera kvantitativa 
studier som testar/skattar barnens kommunikativa förmågor i mer formella situationer, t.ex. 
testsituationer.  Denna situation blir mycket lik pojkarnas verkliga förhållanden på förskolan 
bortsett från att det finns kameror. 
 
I metodkapitlet nämndes varför videoinspelning är värdefullt, men valet av 
datainsamlingsmetod bör också diskuteras relaterat till ”observer’s paradox”. Både pojkarna 
och deras samtalspartners kan ha påverkats av vår närvaro och av kameran. Studier har dock 
visat att de flesta människor glömmer inspelningsapparater relativt fort (Sidnell 2010) men 
denna kritik måste ändå tas i beaktande vid tolkning av resultatet. Detta kan till exempel ha 
påverkat vad de samtalade om eller hur mycket de talade med pojkarna. Dock är det mindre 
troligt att de påverkat mer basala delar av kommunikationen som vilka kommunikationssätt 
pojkarna använde eller hur dessa tolkas av deras samtalspartners. När man studerar 
interaktion och kommunikation på denna basala nivå är det dock inte troligt att deltagarnas 
metoder för kommunikation påverkats av vår närvaro.  
  
Det faktum att studien skedde på förskolan är också en styrka eftersom de flesta studier av 
barn med kommunikationssvårigheter skett med barnens mödrar. Studier gjorda på förskolan 
kan fungera kompletterande gentemot dessa och är viktiga eftersom många av dessa barn 
spenderar stora delar av sin tid på förskolan. Studien gav även en unik möjlighet att studera 
pojkarnas naturliga kommunikation och hur den tolkas av omgivningen eftersom de använde 
lite/ingen AKK.  
  
Studien skulle kunna kritiseras för att vara baserad på ett litet antal deltagare utifrån ett 
kvantitativt perspektiv. Studien är dock kvalitativ och utgörs av två fallstudier och utifrån 
detta perspektiv kan den kritiken bemötas.  Men eftersom studien har få deltagare och 
eftersom denna diagnosgrupp är mycket heterogen kan resultaten i studien inte generaliseras 
till gruppen barn med CP eller till deras vardagliga samtalspartners på förskolan. Däremot kan 
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vi säga att dessa fenomen förekommer hos barn med cerebral pares men inte i vilken 
utsträckning. Istället gavs då tillfälle att göra en mer djupgående analys av pojkarnas 
kommunikation. Det finns också skillnader mellan pojkarna både på individnivå (se 
metodkapitlet) och i deras omgivning. Detta gjorde dem svåra att jämföra men det var heller 
inte syftet med studien. I kvalitativa studier ses heller inte skillnader som ett stort problem 
utan snarare som något som bör undersökas närmare. Dessa skillnader mellan pojkarna bör 
ändå nämnas och diskuteras. 
  
En skillnad mellan barnen är att Arvid går på en avdelning som är anpassad för barn med 
olika funktionsnedsättningar med förskolepedagoger som har kunskap i AKK, medan Gustav 
går på en vanlig avdelning. Förskolornas rutiner var heller inte likadana men många 
aktiviteter var ändå detsamma. Hur länge de gått på respektive förskola skiljde sig också åt 
vilket kan påverka relationen mellan pojkarna och personalen. Möjligen har Gustav, hans 
assistent och hans förskolepedagoger inte lärt känna varandra lika väl som i Arvids fall, vilket 
skulle kunna göra det svårare för Gustavs personal att se och tolka Gustav bidrag i 
interaktionen. Något som också har betydelse för resultatet är att Arvid spelades in under två 
dagar medan Gustav spelades in under en dag. Anledningen till att författarna besökte Arvid 
två gånger berodde främst på att han var mycket trött den första dagen och pedagogerna 
kommenterade att han inte var "sig själv". Därför var den totala inspelningstiden längre för 
Arvid än för Gustav vilket gav oss fler situationer att välja på hos Arvid. Pojkarnas dagsform 
eller vilka de kommunicerade med är också faktorer som kan ha påverkat resultatet men som 
låg utanför vår kontroll. Till exempel var det barn som Arvid (enligt förskolepedagog) var 
mest kommunikativ med inte närvarande under inspelningsdagarna.  
 
Det faktum att vi valde ut vilka situationer som skulle analyseras och transkriberas kan ha haft 
betydelse för de resultat vi har fått fram. De situationer som vi valde ut var dock de som är 
mest förekommande på de flesta förskolor, vilket också kan underlätta vid liknande studier. 
Det är viktigt att komma ihåg att vilka situationer och aktiviteter som barnen befinner sig i 
påverkar deras kommunikation (Ferm et al., 2012). Alla situationer är inte heller inte optimala 
för att studera kommunikationen. Det föreföll till exempel vara så att det var svårare för 
pojkarna i vår studie att kommunicera i matsituationer då de inte kan kombinera eller utnyttja 
sina kommunikativa resurser i samma utsträckning. Det är därmed inte sagt att det inte är 
värdefullt att se barnen kommunicera även i de situationer som inte anses optimala för 
kommunikation.  
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att vi med vår logopedkunskap är extra 
uppmärksamma på detaljerade kommunikativa fenomen. Det kan föreligga en viss risk att vi 
övertolkar det som sker i kommunikationen eftersom vi är skolade att upptäcka och lyfta 
kommunikation.  

5.4. Slutsats	  

Huvudsyftet med vår studie var att beskriva hur interaktionen, kommunikationen och 
deltagandet såg ut på ett detaljerat plan mellan två pojkar med cerebral pares och deras 
naturliga samtalspartners i förskolemiljö. Studien visade att en metod som deltagarna använde 
för att skapa en funktion av pojkarnas bidrag var att förskolepedagogerna och assistenten 
tillskrev pojkarnas bidrag sociala handlingar retroaktivt. Studien visade också att graden av 
multimodalitet i pojkarnas bidrag påverkade hur de tolkas av samtalspartnern. Pojkarnas 
kommunikation var ibland otydlig och starkt kontextbunden och de var därför beroende av att 
samtalspartnern var lyhörd och skapade goda förutsättningar för kommunikation. Målet för 
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pojkarna bör vara att de ska kunna kommunicera med alla och kommunicera utanför den 
aktuella kontexten. Denna studie betonar den kommunikativa omgivningens stora betydelse 
då deras uppgift blev en annan i interaktionen med pojkarna på grund av deras 
kommunikativa nedsättningar. Utifrån CA har vi fokuserat på deltagarnas kompetenser och 
hur de tillsammans bidrar i interaktionen utifrån sina förmågor. Pojkarnas samtalspartners, i 
huvudsak pedagogerna men även andra förskolebarn, skapar aktivt barnens bidrag och 
därmed möjliggör de pojkarnas deltagande i interaktionen. Pojkarnas bemöts som om de vore 
kompetenta deltagare, och kanske bidrar detta till att de på sikt lär sig hur man bidrar till 
interaktion med andra. Genom att även beskriva pojkarnas individuella bidrag kan man öka 
kunskapen om deras kommunikation hos omgivningen. Det underlättar också vid 
implementering och utformning av AKK då man kan utnyttja deras tillgängliga naturliga 
resurser. Beskrivningen av pojkarnas kommunikation kan också hjälpa till att finna 
problemområden dit insatser behöver riktas i interventionen.  
 

5.5. Kliniska	  implikationer	  

Vår studie bekräftar tidigare forskning (Ferm et al., 2012; Pennington & McConachie, 1999; 
2001) om att det föreligger viss risk för barn med kommunikativa nedsättningar att bli 
begränsade att interagera i vardagliga aktiviteter om omgivningen inte aktivt skapar rätt 
förutsättningar för barnens deltagande. Därför är de kliniska implikationerna av stor vikt.  
 
Vi har sett värdet i att inte enbart tala om barnens kommunikativa förmågor utan också om 
vilka sociala handlingar dessa utför. Det finns alltså en fördel med att se på barnens 
kommunikation utifrån vilken funktion den fyller; vad de kan åstadkomma med sin 
kommunikation och vad som är problematiskt. Detta kan sedan bli verktyg i interventionen 
för att hitta hjälpmedel eller metoder för att stödja de sociala handlingar som är svåra att 
utföra, till exempel kommentera eller fråga. 
 
Arvid hade inte tillgång till sitt AKK hela tiden under inspelningsdagarna, och kunde heller 
inte be om det, vilket vi tycker är viktigt att belysa. Det är av yttersta vikt att barnen har 
tillgång till samt möjlighet att begära sitt AKK. Detta blir avgörande för hur funktionellt 
hjälpmedlet kommer att bli i vardagen.  
 
Att enbart ha ett AKK är inte tillräckligt utan det är flertalet aspekter som man behöver ha i 
åtanke för att det ska blir funktionellt. Bland annat måste det ske en uppföljning för att 
undersöka och utvärdera om det givna hjälpmedlet är det mest optimala alternativet till den 
specifika individen. Men även i relation till de situationer/aktiviteter där stödet ska användas 
och i relation till barnens samtalspartner. När rätt AKK hittats måste en kontinuerlig 
uppdatering av hjälpmedlet ske i takt med att barnet utvecklas och att nya kommunikativa 
situationer uppstår. Insatserna behöver implementeras i ett tidigt skede och vara 
individanpassade för att kunna ge rätt stöd. 
 
I vår studie har vi kommit att se på videoinspelning som ett värdefullt verktyg inom logopedi. 
Vi anser att videoinspelat material inte bara är ett verktyg för att kartlägga kommunikationen 
utan också för att beskriva den för barnets omgivning i ett utbildande syfte. Genom att utbilda 
och peka på mönster och fenomen i barnets kommunikation kan man öka omgivningens 
kunskap kring barnets kommunikation och därmed kan lyhördheten för barnets signaler öka. 
Detta kan i sin tur leda till att barnen blir mindre passiva i interaktionen.  
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Då förmågan att sitta självständigt förefaller positivt för interaktionen blir sittandet också en 
aspekt i interventionen. Därför behövs ett nära samarbete med andra professioner som arbetar 
med detta för att öka barnets möjligheter i interaktionen. Genom att framhäva betydelsen av 
detta kan också omgivningens medvetenhet kring detta öka.   
 
Kommunikationen hos små barn med grav CP är ett område som behöver lyftas och 
utvecklas. Ökad och fortsatt forskning inom detta område är väsentligt för att studera hur små 
barn med cerebral pares kommunicerar och interagerar med andra. En uppföljningsstudie med 
pojkarna som vi har studerat vore önskvärt. 
  



  

 

43 

 
6. Referenser	  
Bille, B. Olow, I. (1999): Barnhabilitering. Almqvist & Wiksell. 
Blom, Johansson, M. (2012). Aphasia and Communication in Everyday Life. 

Doktorsavhandling, Uppsala Universitet.  
Beukelman, D. R. (2013). Augmentative and alternative communication: supporting children 

and adults with complex communication needs (4th ed.). Baltimore: Paul H. Brookes 
Pub. 

Clarke, M. & Wilkinson, R. (2010). Communication aid use in children's conversation: Time, 
timing and speaker transfer. I: H. Gardner & M. Forrester (red.), 
Analysing Interactions in Childhood. West Sussex: Wiley.    

Clarke, M., & Wilkinson, R. (2008). Interaction between children with cerebral palsy and 
their peers 2: Understanding initiated VOCA-mediated turns. Augmentative and 
Alternative Communication, 24(1), 3–15. 

Clarke, M., & Wilkinson, R. (2007). Interaction between children with cerebral palsy and 
their peers 1: Organizing and understanding VOCA use. Augmentative and Alternative 
Communication, 23(4), 336–348.  

Coleman, A., Weir, K. A., Ware, R. S., & Boyd, R. N. (2013). Relationship Between 
Communication Skills and Gross Motor Function in Preschool-Aged Children With 
Cerebral Palsy. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 94(11), 2210–2217.  

Ferm, U., Ahlsén, E., & Björck-Åkesson, E. (2012). Patterns of communicative interaction 
between a child with severe speech and physical impairments and her caregiver during 
a mealtime activity. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 37(1), 11–
26.     

Garfinkel, H. 1972. Remarks on Ethnomethodology. I Gumperz, J. & D. Hymes (red.) 
Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. New York: 
Wiley-Blackwell 

Garfinkel, H. (1984). Studies in ethnomethodology. Cambridge, UK: Polity Press. 
Goodwin, C. (2000). Action and embodiment within situated human interaction. Journal of 
Pragmatics, 32(10), 1489–1522. 
Goodwin, C., & Goodwin, M. H. (2004). Participation. A Companion to Linguistic 

Anthropology, 222–244. 
Goodwin, C., & Heritage, J. (1990). Conversation analysis. Annual Review of Anthropology, 

283–307. 
Gumperz, J. 1982. Discourse Strategies. Cambridge.     
Hartelius, L., Nettelbladt, Ulrika, Hammarberg, Britta. (2008). Logopedi. Lund: 

Studentlitteratur. 
Hjärnfonden.se (2014) CP-skada, symptom & behandling. Hämtad 14-11-21 från 

http://www.hjarnfonden.se/diagnoser/cp-skada__28 
Janson, U.; Nordström, I.; Thunstam, L. (2007). Funktionell olikhet och kamratsamspel i 

förskola och skola. En kunskapsöversikt. Specialpedagogiska institutet. 
Jefferson, G. 1989. Preliminary notes on a possible metric which provides for a "standard 

maximum" silence of approximately one second in conversation. I Roger, D. & Bull, 
P.(red.) Conversation: An interdisciplinary perspective. Clevedon & Philadelphia, 
166-96.     

Lambov, W.1972. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia     
Light, J., & Kelford Smith, A. (1993). The home literacy experiences    



  

 

44 

of preschoolers who use augmentative communication systems and of their 
nondisabled peers. Augmentative and Alternative Communication, 9, 10–25.    

Melin, E. (2013). Social delaktighet i teori och praktik: Om barns sociala delaktighet i 
förskolans verksamhet. Retrieved from http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:606868 

National Institute of Neurological Disorders and Strokes. Hämtad 14-11-24 från 
http://www.ninds.nih.gov/disorders/cerebral_palsy/detail_cerebral_palsy.htm 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra, 30-31, 37, 39, 75, 
110, 122. Lund: Studentlitteratur. 

Østergaard, J. R., Dalby, M. A., Trillingsgaard, A., Midenstrand, M., Kihlgren, M., & 
Tideman, E. (2011). Barn som är annorlunda hjärnans betydelse för barnets 
utveckling. Lund: Studentlitteratur. 

Palisano, R., Rosenbaum, P., Walter, S., Russell, D., Wood, E., & Galuppi, B. (1997). Gross 
motor function classification system (GMFCS). Dev Med Child Neurol, 39, 214–223. 

Pennintgon, L., & McConachie, H. (2001). Interaction between children with cerebral palsy 
and their mothers: the effects of speech intelligibility. International Journal of 
Language & Communication Disorders, 36(3), 371–393. 

Pennington, L., & Mcconachie, H. (1999). Mother-Child Interaction Revisited: 
Communication With Non-Speaking Physically Disabled Children. International 
Journal of Language & Communication Disorders, 34(4), 391–416. 

Pirila, S., van der Meere, J., Pentikainen, T., Ruusu-Niemi, P., Korpela, R., Kilpinen, J., & 
Nieminen, P. (2007). Language and motor speech skills in children with cerebral 
palsy. Journal of Communication Disorders, 40(2), 116–128.  

Plejert, C. (2004). To fix what’s not broken: repair strategies in non-native and native English 
conversation. Dept. of Language and Culture, Linköping University, Linköping. 

Prevignano, C.L. & Thibault, P. 2003. Discussing Conversation Analysis. Amsterdam.  
Schegloff, E. A., Jefferson, G. & Sacks, H. 1977. The preference for selfcorrection in the 

organsization of repair in conversation. Language 53, 361-382.    
Schiffrin, D. 1988. Conversation analysis. I Newmeyer, F.J. (ed). Linguistics: The Cambridge 

Survey. Vol IV. Cambridge: Cambridge University Press, 251-77.   
Sidnell, J. (2010). Conversation analysis: an introduction,7-10,37. Chichester, U.K.  ; Malden, 

MA: Wiley-Blackwell. 
Sigurd Pilesjö, M. (2012). Organizational patterns of interaction between children with 

severe speech and physical impairment and their everyday communication partners. 
Doktorsavhandling, University of Southern Denmark.  

Specialpedagogiska myndigheten. Hämtad 14-12-03 från 
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativ-och-
kompletterande-kommunikation/Grafisk-AKK/Bliss/ 
Streeck, J., Goodwin, C., & LeBaron, C. D. (Eds.). (2011). Embodied interaction: language 
and body in the material world. New York: Cambridge University Press. 
Streeck, J. (1993). Communications Monographs. Gesture as communication I: Its 
coordination with gaze and speech, 66, 275-299. Taylor & Francis Group. 
Tetzchner, S. von, & Jensen, M. H. (Eds.). (1996). Augmentative and alternative 

communication: European perspectives. San Diego, Calif: Singular Pub. Group. 
Tetzchner, S. von, & Grove, N. (2003). The development of alternative language forms. In S. 

von Tetzchner & N. Grove (Eds), Augmentative and alternative communication. 
London: Whurr.  

Trygg, B. H. (2010). TAKK: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 
Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK). 



  

 

45 

Vygotskiĭ, L. S., & Cole, M. (1978). Mind in society: the development of higher psychological 
processes. Cambridge: Harvard University Press. 

Whittingham, K., Fahey, M., Rawicki, B., & Boyd, R. (2010). The relationship between motor 
abilities and early social development in a preschool cohort of children with cerebral 
palsy. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1346–1351.  

 
  



  

 

46 

7. Bilagor	  
Bilaga 1 
Informationsbrev, målsman 
Bilaga 2 
Godkännandeblankett, målsman 
Bilaga 3 
Informationsbrev, förskola 
Bilaga 4 
Godkännandeblankett, målsman, avdelning 
Bilaga 5 
Informationsbrev och godkännandeblankett, rektor 
Bilaga 6 
Transkriptionskonventioner 
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Vill Ni delta i en studie om kommunikativa färdigheter hos 

barn med cerebral pares? 
 
Språk och kommunikation är viktigt för alla barn och utvecklas i samspel med andra. 
Aktuell forskning har visat att barn med cerebral pares ofta får en passiv roll i samspel 
och tar sällan initiativ till samtal. Få studier har gjorts på yngre barn inom detta 
område och mycket av forskningen fokuserar på de motoriska förmågorna. Därför 
finns ett behov av ökad kunskap för att förbättra möjligheterna till tidiga insatser för 
att stötta och främja dessa barns kommunikativa utveckling. Syftet med vår studie är 
att undersöka kommunikativa färdigheter hos barn med Cerebral pares i åldern 1,5-5 
år.  
 
Projektet 
Vi kommer genomföra två studier om kommunikativa färdigheter hos yngre barn med 
cerebral pares som två examensarbeten vid logopedutbildningen vid Enheten för 
logopedi, Uppsala universitet. Handledare för projektet är forskare och 
universitetslektor Niklas Norén, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, niklas.noren@edu.uu.se, 018-471 2490. 
 
Först kommer det ske en videoinspelning av en vardagssituation där ni samspelar med 
ert barn. Videon kommer sedan att översättas i text och analyseras med två olika 
metoder för vardera examensarbete. En metod är samtalsanalys och den andra en mer 
strukturerad bedömning. 
 
Vad innebär deltagande? 
Två studenter kommer besöka er vid eventuellt två tillfällen för videoinspelning. Total 
inspelningstid beräknas till 1,5-2 timmar. Vi kommer att försöka hitta tider som passar 
er, med hänsyn till arbete eller studier. Inspelningen beräknas ske i maj eller juni. 
 
Deltagandet är förstås helt frivilligt, och ni kan avbryta er medverkan när som helst 
utan att skäl behöver anges. Ingen ekonomisk ersättning kan erbjudas för ert 
deltagande. Om ni anmäler intresse kommer ni att bli kontaktade av oss på telefon för 
eventuellt deltagande. Ni får då också möjlighet att ställa frågor innan ni bestämmer 
om ni vill medverka eller inte.  
 
Deltagare 
Vi söker barn i åldern 1,5 till 5 år och som har grav cerebral pares. Det spelar ingen 
roll om barnet har AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) eller ej.  
 
Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Videoinspelningarna kommer att 
avidentifieras genom att de kodas med löpnummer. De hålls inlåsta i ett arkivskåp 
med en lista med löpnummer. Namn och personnummer kommer att finnas i en 
lösenordskyddad fil. 
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Bilaga 1, Informationsbrev, målsman 

   
 
  2014-12-15 
 

   
 

Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs till logopeden på Er habilitering och sedan kommer vi studenter 
att kontakta er. Du kan också kontakta någon av oss nedan. Ett samtyckesformulär 
bifogas som ni fyller i för att bekräfta deltagande. Detta lämnas till oss vid 
inspelningstillfället. 
 
Med vänlig hälsning,

Lina Karlsson 
Logopedstudent 
Lina.Karlsson.8974@student.uu.se 
073-8398058 
 
Evelina Sjöblom                                             
Logopedstudent   
Evelina.Sjoblom.0052@student.uu.se   
073-7538134                                                  
 
Lina Brolin 
Logopedstudent  
Lina.Brolin.0122@student.uu.se  
070-5819337 
 
Josefina Johannisson 
Logopedstudent 
Josefina.Johannisson.3620@student.uu.se 
070-4574095 
                                     
 
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
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21 november 2014  Bilaga 2, 
Godkännandeblankett målsman 

 

 

 
 
 
Deltagande i studie 
 
 
Samtycke till deltagande i studien om kommunikativa färdigheter hos 
yngre barn med cerebral pares. 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att vårt 
deltagande i studien är helt frivilligt och att vi när som helst kan avbryta vårt 
deltagande utan att ange skäl.  
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Födelsedatum: ................................................................  
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Bilaga 3, informationsbrev förskola 
 
 

 

Filmning pågår måndag och tisdag 
 
Hej!  
Vi är 2 studenter från Uppsala Universitet som arbetar med vårt 
examensarbete. Måndag 8 september och tisdag 9 september filmar vi ett 
barn på en annan avdelning.  
 
Detta kan innebära att ert barn kommer med på filmen. Fokus i studien 
kommer inte att ligga på ert barn utan på den gemensamma 
kommunikationen runt detta barn. 
 
Filmen kommer enbart att användas i forskningssyfte, den kommer inte att 
spridas och kommer dessutom att förvaras på ett säkert sätt.  

 
Hör av er om ni har några frågor och funderingar om detta.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
Lina Brolin, logopedstudent  Lina Karlsson, logopedstudent 
Lina.Brolin.0122@student.uu.se      Lina.Karlsson.8974@student.uu.se 
070-5819337    073-8398058 
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
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21 november 2014  Bilaga 4 
 

 

 
Bilaga 4, Godkännandeblankett, målsmän på avdelning 

 
 

 
Samtycke till deltagande i kommunikationsstudie 
Vi är fyra studenter ifrån Uppsala universitets logopedprogram som skriver en D-
uppsats om kommunikationen hos små barn med cerebral pares. Under en dag 
kommer vi att befinna oss på Er förskola och filma den gemensamma interaktionen. 
Detta kan innebära Ert barn kan komma med på filmen. Fokus kommer inte att ligga 
på enskilda barn utan på den gemensamma kommunikationen. För att kunna 
genomföra detta projekt ber vi Er att ge samtycke till att Ert barn får vara med på 
denna film. Filmen kommer inte att spridas och kommer att förvaras på ett säkert sätt 
och endast visas för personer inblandade i projektet.  
 
Jag är medveten om att deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst 
kan avbryta mitt deltagande utan att ange skäl. 
 
Jag samtycker till mitt barns deltagande i studien.  
 
 
 
Ort och datum: ................................................ 
 
 
 
Barnets namn:............................................................................. 
 
Barnets födelsedatum: ................................................................ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ................................................................................. 
 
Telefonnummer: ....................................................................................... 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: .................................................................................. 
 
Telefonnummer: ....................................................................................... 
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 Bilaga 5, Godkännandeblankett rektor 
    
 

 

Samtycke till deltagande i kommunikationsstudie 
 
Vi är fyra studenter från Uppsala universitets logopedprogram som skriver 
två examensarbeten om små barn med cerebral pares och deras 
kommunikativa förmågor. Under en eller två dagar kommer vi att befinna 
oss på er förskola och filma den gemensamma interaktionen i förskolans 
olika aktiviteter, eftersom ett av barnen i barngruppen har cerebral pares. 
Fokus i studien kommer inte att ligga på enskilda barn utan på den 
gemensamma kommunikationen. För att kunna genomföra detta projekt ber 
vi därför om samtycke till detta. Filmen kommer enbart att användas i 
forskningssyfte, den kommer inte att spridas och kommer dessutom att 
förvaras på ett säkert sätt.  

 
Hör av er om ni har några frågor och funderingar om detta.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
Lina Brolin, logopedstudent 
lina_brolin11@hotmail.com 
070-5819337 

 
Lina Karlsson, logopedstudent 
lina_karlsson698@hotmail.com 
073-8398058 
 
 
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
 
Handledare Niklas Norén 
niklas.noren@edu.uu.se 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 
Jag är medveten om att deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när 
som helst kan avbryta deltagandet utan att ange skäl. 
 
Jag samtycker till deltagande i studien.  
 
 
Förskolechefs underskrift:............................................................................. 
 
 
Namnförtydligande: ....................................................................................... 
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Bilaga 6 

Appendix – transkriptionsnotationer  
!
Principer för transkription (Norrby) 
!
(.)  paus under 0.5 sek.mikropaus 
(0.6)  paus mätt med tiondels sekund 
vansinnigt  emfatiskt tryck (stryks under eller kursiveras) 
va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 
va:::nsinnigt  ytterligare förlängning 
fan-  avbrutet ord 
[ ]  överlappande tal 
[[  samtidigt inledda yttranden 
=  latching, dvs yttranden sammanbunda utan paus 
°vansinne°  sägs med svag röst 
+vansinne+  säga med högre röst än normalt 
BULLER  metakommentarer har versaler 
SKRATT  alla skrattar 
SKRATTAR  talaren skrattar 
*vansinne*   säga med skrattande röst 
.ord .hja  inandning föregår ord 
^hmmm^  säga med legatouttal (glidande uttal) 
hh   .hh  utandning respektive inandning 
(vansinne)  parantes anger osäker transkription 
(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) två ord och (xxx) tre 
  eller fler ord 
<de e vansinne> långsammare takt än vanligt 
>de e vansinne< snabbare takt än vanligt 
>>   repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av samtidigt  
  tal) 
→  fortsättningston ”det kommer mer” 
↑  stigande ton 
?  frågeintonation (markering av hel sats) 
↓  tydligt fallande ton 
 
Egna tillägg: 
 
((nickar))= beskrivning av icke verbal handling  
((katt)) = tecknat yttrande  
((KATT))= indikering av bild i kommunikationsboken  
IGH:A= vokalisationer  
katt= talat yttrande  
kat[ter ] = två eller fler aktiviteter sker samtidigt/samtidigt tal  
     [just] det  
ka:tt = utdraget ljud (talljud eller vokalisationer)  
katt,= fortsättningsston i slutet av en TKE eller ett yttrande  
katt. = nedåtgående slutintonation  
katt?= uppåtgående slutintonation!
!


