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SAMMANFATTNING!
Kommunikation är avgörande för att uppnå en god livskvalitet och grundläggande för 
att kunna förstå andra och göra oss själva förstådda. Grunden för en tillfredsställande 
kommunikation är att det finns ett samspel mellan de parter som ingår, vilket förutsätter 
att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan samtalsparterna. De funktionsnedsättningar 
som cerebral pares ofta leder till kan medföra svårigheter för individen att göra sig 
förstådd. Det saknas idag svenska studier gällande interaktionen hos små barn med grav 
cerebral pares (CP). Denna studies syfte är att bidra till en ökad kunskap om hur 
interaktionen ser ut hos yngre barn (1,5-5 år) med grav CP (GMFCS IV-V) och deras 
närmaste omgivning. Studien är en kombinerad kvantitativ och kvalitativ fallstudie med 
fokus på strukturella bidrag och pragmatiska funktioner i den gemensamma 
interaktionen mellan två barn med grav CP och deras kommunikationspartners på 
respektive barns förskola. Barnen filmades i olika vardagliga aktiviteter och därefter 
transkriberades filmerna, innan de analyserades med ett strukturerat 
bedömningsmaterial och med beskrivande statistik. De frågeställningar som undersöktes 
i studien var: Vilka typer av kommunikativa bidrag använder yngre barn med grav 
cerebral pares i interaktionen med sin närmaste omgivning? Vilka typer av 
kommunikativa bidrag använder omgivningen i interaktionen med yngre barn med grav 
cerebral pares? Skiljer sig barnens sätt att delta åt mellan olika vardagliga aktiviteter? 
Går det att besvara ovanstående frågeställningar med det bedömningsmaterial som 
utvecklats och översatts av Paulsson 2011? Resultaten av analysen indikerade att 
fokusbarnen hade en passiv roll i samtalet och främst producerade responser, medan 
kommunikationspartnern var mer aktiv och tog fler initiativ. Resultaten går därmed i 
linje med tidigare studiers resultat, från andra länder och med äldre barn. 
Bedömningsmaterialet går att använda på målgruppen och kan identifiera mönster och 
skillnader i kommunikationen hos dessa yngre barn. Materialet kräver dock vidare 
bearbetning för att säkerställa validiteten i resultaten. Ett mer utvecklat material kan 
tänkas ligga till grund för framtida forskningsstudier av denna målgrupp samt för att 
skapa underlag för evidensbaserade logopediska insatser. 
 
Nyckelord: cerebral pares, bedömningsmaterial, interaktion, kommunikation, logopedi, 
yngre barn, samtalspartner 
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ABSTRACT!
Communication is crucial to achieve a good quality of life, and it’s also a vital skill to 
be able to understand others and to make ourselves understood. The basis of a 
satisfactory communication is that there is an interaction between all parties involved. 
This requires that there is a mutual exchange between the conversational partners. 
Disabilities commonly associated with cerebral palsy often lead to difficulties in the 
individual’s ability to make him- or herself understood. Today there is a lack of 
Swedish studies investigating how young children with cerebral palsy (CP) interact. The 
aim of this study/master thesis is to contribute towards a better understanding of how 
young children (1,5-5 years old) with severe cerebral palsy (GMFCS IV-V) interact 
with their immediate surroundings. This thesis is a combined qualitative and 
quantitative case study focusing on turns and communicative functions in the joint 
interaction of two children with severe cerebral palsy and their communication partners 
in each child's preschool. Both children were filmed in various everyday activities and 
subsequently the films were transcribed before being analyzed with a structured 
assessment material and presented with descriptive statistics. The issues addressed in 
this study are: What kind of communicative contributions do young children with severe 
cerebral palsy use in their interaction with their communication partners? What kind of 
communicative contributions are used by the communication partners when they 
interact with young children with severe cerebral palsy? Do the way in which children 
interact vary between various everyday activities? Is it possible to use the assessment 
material that was developed and translated by Paulsson 2011 to try to answer the 
questions above? The result of this study indicated that the children in this study used a 
passive way of communicating. They mainly produced responses, while their 
communication partners were more active and made more initiations. The results are 
thus consistent with the results of previous studies from other countries and with older 
children. The findings indicate that the material can be used to identify patterns and 
differences in the communication even for younger children, but it requires further 
adaptations to ensure the validity of the result. A further developed assessment material 
may form the basis for future research studies of this target group and may create a 
basis for evidence-based speech- and language pathology interventions. 
 
 
Keywords: cerebral palsy, structured assessment material, interaction, communication, 
speech and language pathology, young children, conversational partner 
 
 



  

 

4 

1. Inledning!!
Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare som betyder ”göra 
gemensamt”. Grunden för en tillfredsställande kommunikation är samspel mellan de 
parter som ingår och förutsätter att det sker ett ömsesidigt utbyte parterna emellan, ett 
utbyte som påbörjas då en person uttrycker t.ex. behov, önskningar och tankar. 
(Svensson, 2009. s. 11-12). Anledningen till att vi kommunicerar med varandra är för 
att förstå andra och själva göra oss förstådda. Detta meningsskapande kan ske både 
verbalt och icke-verbalt, exempelvis genom bilder, gester och miner (Bjar & Liberg, 
2003. s. 18).  Kommunikation är avgörande för att uppnå en god livskvalitet (Light, 
2003). De funktionsnedsättningar som cerebral pares ofta leder till kan medföra 
svårigheter för individen att göra sig förstådd (Pennington, 2011). Även om målet med 
kommunikation i stort sett är detsamma oavsett om den sker via tal eller alternativa 
kommunikationssätt (Light, 2003), så kan avsaknandet av tal och beroendet av 
alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) skapa problem i 
kommunikationen och utvecklandet av relationer till jämnåriga (Clarke & Kirton, 
2003). 
 
 I denna studie undersöks interaktionen mellan två yngre barn med grav cerebral pares 
och deras närmaste omgivning, med hjälp av ett strukturerat bedömningsmaterial. Målet 
med studien är att ta reda på vilka interaktionella bidrag de olika deltagarna använder 
sig av (exempelvis initierande och responsiva bidrag) och om dessa är kopplade till 
aktivitetstyp och situation. Förhoppningen är att studiens resultat ska bidra till en bättre 
förståelse för hur dessa barn kommunicerar och på sikt förbättra logopedisk intervention 
rörande kommunikation. 
 
 
1.1. Kommunikation,och,interaktion,

1.1.1. Teoretiskt+ramverk:+dialogism+
En teori som handlar om det meningsskapande som sker när vi kommunicerar med 
varandra är dialogism, bl.a. förespråkat av Linell (2009). Det finns enligt Linell två sätt 
att se på språk: 1. Som abstrakta lingvistiska objekt och regler (abstract objects and 
rules) och 2. Som handling (action). Inom dialogismen ser man språk som det senare 
alternativet, medan man inom lingvistiken traditionellt har använt det första synsättet. 
Genom det traditionella synsättet ser man språk som något statiskt, medan man inom 
dialogismen menar att språk måste ses som något som blir till genom interaktion med 
andra (handlingar) (Linell, 2009. s. 273-274). Ett grundläggande antagande inom 
dialogismen är att den mänskliga naturen och det mänskliga livet skapas i förhållande 
till andra, och att människan (i olika grad) alltid är beroende av andra människor. Våra 
handlingar, tankar och yttranden är sammanlänkade med vad andra gör, har gjort och 
kommer att göra. Viktiga begrepp inom dialogismen är interaktion och kontext. 
Kommunikation är något som skapas i interaktion med andra och i sin särskilda kontext 
– utan dessa två grundläggande delar kan kommunikationen inte förstås (Linell, 2009. s. 
13-14). En talares yttrande är alltid en del av ett större kommunikativt projekt. Det är 
mer eller mindre responsivt på bidrag som föregår, men även mer eller mindre 
initierande för bidrag som följer efter och kan därmed inte ses som separata bidrag utan 
relation till den omgivande kommunikativa kontexten (Linell, 2009. s. 179-188).  
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Eftersom interaktion inom dialogismen ses som en kollektiv process så ser man problem 
som uppstår i interaktionen som båda parternas ansvar att lösa och inte bara den ena 
partens. Detta gemensamma uppbyggande av samtalet blir särskilt tydligt vid den 
utmaning som interaktion vid funktionshinder kan innebära (Sigurd Pilesjö, 2012). 
 
1.1.2. Kommunikationsutveckling+hos+typiskt+utvecklade+barn+
Barn utvecklar förmågan till kommunikation genom interaktion med andra människor. 
Typiskt utvecklade barn märker tidigt att personer i deras omgivning reagerar positivt 
på leenden, blickar och ljud och lär sig på så sätt att påverka omvärlden (Rye, 2009. s. 
68-69). Vid ca tre års ålder har barn med typisk utveckling uppnått flera olika 
färdigheter som är grundläggande för att kunna föra ett samtal. Både rent språkliga 
färdigheter vad gäller ordförråd och grammatik men också specifika samtalsfärdigheter 
som att göra kommentarer och ge återkoppling på andras bidrag i samtalet samt att 
själva påbörja ett samtal. Något som har en avgörande betydelse för barnets 
kommunikativa utveckling är förmågan att föreställa sig hur andra tänker och att kunna 
anpassa sig till mottagarens förutsättningar (Strömqvist, 2008). Dessa förmågor är 
relaterade till den socio-kognitiva utvecklingen och uppstår och befästs till stor del då 
barnet är mellan 4-6 år (Wimmer & Perner, 1983). 
 
1.1.3. Kommunikationsutveckling+vid+funktionshinder+
Barn med funktionsnedsättningar reagerar ofta mindre förutsägbart och inte lika tydligt 
på interaktion som typiskt utvecklade barn, vilket i sin tur påverkar hur 
omsorgsgivarens bidrag till interaktionen ser ut. Detta kan leda till en ensidig form av 
kommunikation, som till stor del styrs av den vuxne parten och att barnet inte får sina 
kommunikationsförsök bemötta på ett adekvat sätt. En konsekvens av det kan bli att 
barnet inte lär sig att det kan påverka sin omgivning genom att kommunicera (Rye, 
2009. s. 68-69).  
 
Enligt Light (2003) är målet med kommunikation i stort sett detsamma oavsett om den 
sker via tal eller alternativa kommunikationssätt (Light, 2003). AKK-sätt kan vara 
antingen manuella, som gester och tecken, eller grafiska, exempelvis bilder, saker och 
BLISS-symboler (Heister Trygg & Andersson, 2009). Skillnaden mellan AKK-
användare och de som använder tal som kommunikationssätt är hur de uppnår 
kommunikativ kompetens. För de förstnämnda innebär det större utmaningar att lära sig 
att kommunicera, då de flesta AKK-sätt är långsammare och mer krävande att använda 
än vanligt tal. Alternativa kommunikationssätt är inte heller lika utbredda i samhället 
och därför får många AKK-användare sällan se förebilder för sin kommunikation 
(Light, 2003). Det är stor skillnad på hur språkmiljön ser ut för barn som ska lära sig 
talat språk respektive AKK. Medan talat språk finns runt omkring dem överallt och där 
de får många chanser att lära sig språket i naturliga situationer, så ser det inte ut på 
samma sätt för barn som lär sig AKK. För dem finns ingen naturlig språkmiljö där en 
majoritet använder samma kommunikationssätt som de själva och därför lär de sig ofta 
att kommunicera via instruktioner, istället för genom naturlig interaktion. Detta kan ske 
exempelvis genom att en lärare lär ut hur man gör ett tecken med händerna i en situation 
liknande en klassrumssituation (eller hos logopeden), istället för att barnet ser hur de 
vuxna använder språket och tar efter (d.v.s. utan direkta instruktioner), vilket är hur 
språkinlärning oftast sker vid talat språk. Det finns också, enligt Von Tetzchner och 
Grove, barriärer som måste identifieras och tas bort, för att på bästa sätt främja 
alternativa kommunikationssätt. Barriärerna gäller både kunskap i hur man bäst stödjer 
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individer som använder och lär sig alternativa kommunikationssätt, men även 
förändring av attityder som förminskar alternativ kommunikation till förmån för talat 
språk. Det saknas idag studier av hur barn lär sig alternativa kommunikationssätt. 
 (Von Tetzchner & Grove, 2003). 
 
1.1.4. Samtal+
Ett samtal kan beskrivas som interaktion med andra och vissa menar till och med att det 
är genom samtal med andra som vi blir till som sociala varelser. Vi deltar varje dag i 
många olika slags samtal, men de sker ofta så naturligt att vi inte alls reflekterar kring 
hur de går till. Det finns olika typer av samtal. En väldigt generell samtalstyp är 
formella eller institutionella samtal, så som intervjuer, föreläsningar och tal där diskurs 
och turtagning är relativt styrd. Dessa samtal är ofta uppgiftsorienterade, kan ofta knytas 
till någon form av yrkesutövning av en eller flera samtalsdeltagare, och samtalsämnen 
är ofta relativt styrda. En annan typ är vardagliga samtal, där samtalen inte är 
uppgiftsorienterade i lika hög grad samt där turtagning och samtalsämnen inte är styrda 
(Norrby, 2003. s. 13, 90; Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974).  
 
En vanlig populärföreställning om samtal är att det finns goda och dåliga samtal. Som 
tidigare nämnts är alla bidrag till samtalet beroende av kontexten och på samma gång 
både responsiva till tidigare gjorda bidrag och initierande för bidrag som följer, enligt 
det dialogiska synsättet. Enskilda yttranden är dock sällan lika mycket initierande som 
responsiva. Linell och Gustavsson (1987) beskriver bilden många föreställt sig av det 
ideala samtalet på följande sätt: 
 

ett samspel där parterna avlöser varandra vid ordet och där varje replik av en part 
anknyter bakåt till den andra partens senaste replik och dessutom för in något nytt för 
denne att respondera på. Varje replik har i denna väv av ömsesidigt iakttagbara 
produktions- och förståelse-processer två integrerade funktioner; dels tillför, producerar, 
talaren nytt innehåll och dels indikerar han hur han förstått motpartens föregående replik 
och/eller hur han själv ansett (alternativt nu själv förstår) sin egen förra replik (och 
annat som föregått den) (Linell & Gustavsson, 1987, s. 10). 

 
De menar dock att detta ideala samtal är en omöjlighet i verkligheten. Det beror 
huvudsakligen på att det alltid finns skillnader mellan deltagarna i makt och ansvar 
(exempelvis vid ett samtal mellan ett barn och en vuxen, eller i en klassrumssituation) 
samt olika sätt att avsluta ett så kallat delspel i samtalet på (exempelvis då man byter 
samtalsämne eller aktivitet) som omöjliggör att varje replik karaktäriseras av den 
idealtypiska bilden av samtalet och är lika mycket ett initiativ som en respons. Om varje 
deltagare i ett samtal alltid skulle ge en innehållsmässig respons och även bidra med ett 
nytt initiativ skulle samtalet pågå i all oändlighet, vilket ett verkligt samtal förstås aldrig 
gör. Skillnaderna i makt och ansvar kan åskådliggöras av att den dominerande parten i 
samtalet exempelvis avstår från att respondera på samtalspartnerns bidrag och istället 
anknyter till egna repliker eller avslutar delspelet på en gång, eller av att den mindre 
dominanta parten inte tar några egna initiativ utan endast gör vad som begärs och inget 
mer (ger minimala responser) (Linell & Gustavsson, 1987. s. 11-13). Ett sådant 
asymmetriskt samtalsmönster har ofta iakttagits i studier av interaktion mellan barn med 
cerebral pares och deras samtalspartners (Pennington & McConachie, 1999; Pennington 
& McConachie, 2001; Light et al., 1985a) och medför att samtalet blir atypiskt (icke-
idealt) enligt Linell och Gustavssons beskrivning. Denna asymmetri är dock, som 
nämnts ovan, något naturligt då barnet är ungt (i samtal mellan barn och vuxen) och en 
förutsättning för att barnet ska utveckla sina kommunikativa förmågor genom att den 
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vuxne tillför dialogen sådant som barnet ännu inte lärt sig behärska (Linell & 
Gustavsson, 1987. s. 11). 
 
1.1.5. Samtalsturer+och+turtagning+
Samtal är uppbyggda av samtalsturer, som kan bestå av allt från ett enstaka ord till 
många satsformade enheter efter varandra. Samtalsturerna består i sin tur av en eller 
flera turkonstruktionsenheter (förkortat TKE), som kan bestå av ett enstaka ord, en fras 
eller en sats och kan definieras som ”en enhet som nått en möjlig slutpunkt i syntaktiskt, 
prosodiskt och pragmatiskt hänseende vilket därmed gör ett talarbyte relevant” (Norrby, 
2003. s. 110). Flera TKEs kan bygga på varandra inom samma tur utan att ett talarbyte 
sker, men en TKE kan även vara exakt detsamma som den samtalstur den bygger upp. 
Turbytesplats (transition relevance place, TRP) kallas den punkt under loppet av en 
samtalstur där ett turbyte kan ske (är relevant). Hur turer fördelas mellan 
samtalsdeltagare organiseras genom vad som kallas för turtagning. Inom samtalsanalys 
(conversation analysis, CA) har man identifierat ett hierarkiskt ordnat system som 
organiserar hur turtagning normalt sker: 1. näste talare utses direkt av den som har 
turen. 2. näste talare nominerar sig själv. 3. turen förlängs och samma talare fortsätter. 
Vid varje enskild TRP i samtalet är alla dessa tre alternativ möjliga fortsättningar. 
 
Sigurd Pilesjö & Rasmussen (2011) undersökte om de icke-talade interaktionella 
bidragen i AKK-interaktion kan beskrivas med hjälp av samtalsanalysens turbegrepp. 
Grundläggande termer som TKE och TRP är vanligen förknippade med talad 
interaktion och Sigurd Pilesjö & Rasmussen fann att det är en utmaning att applicera 
dem på icke-talade interaktionella bidrag. Studien visade att deltagarna behandlar 
pekningar på symboler och andra icke-talade handlingar som möjliga resurser för att 
bygga TKE:s och att deltagarna behandlar även icke-talade bidrag som turer. Dessa 
turer skiljer sig dock från de man ser i talad interaktion. Forskarna delar därför upp icke-
talade bidrag i två typer, TKE-baserade och icke-TKE-baserade turer. I de TKE-
baserade turerna är talade TKE:s endast en möjlig resurs bland många som bygger upp 
en tur och denna produceras inte av huvudtalaren, som ju är AKK-brukaren. Den 
primära resursen för att skapa gemensam förståelse och bygga upp en tur är istället 
handlingen utförd av huvudtalaren. Ett exempel på detta är en tur som byggs upp med 
hjälp av BLISS-interaktion genom att den icke-talande deltagaren pekar på en symbol 
som sedan läses högt av den talande deltagaren. Det är då den icke-talande deltagaren 
som är huvudtalaren trots att det är den andra deltagaren som producerar TKE:n. Vid 
icke-TKE-baserade turer byggs turen upp helt utan talade element. Det kan t.ex. vara 
om den icke-talande deltagaren pekar på en BLISS-symbol och den andra deltagaren 
responderar direkt istället för att läsa ut vad som pekats på och alltså behandlar 
pekningen som en egen tur (Sigurd Pilesjö & Rasmussen, 2011). 
 
 
1.2. Cerebral,pares,

1.2.1. Cerebral+pares+
Cerebral pares (CP) är latin och betyder ”förlamning från hjärnan” översatt till svenska. 
Det är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. CP är ett 
följdtillstånd efter en skada eller en störning som skett i den omogna hjärnans 
utveckling någon gång mellan fosterstadiet till 2 års ålder (Sanner, 1992). Rosenbaum et 
al. (2007) har i sin rapport tagit fram följande definition av CP som ofta används i 
studier.   
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Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the development of 
movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to nonprogressive 
disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorder of 
cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, 
communication, and behavior by epilepsy, and by secondary musculoskeletal problem 
(Rosenbaum et!al., 2007, s. 9). 

 
CP är alltså ett samlingsnamn för olika permanenta avvikelser i den posturala och den 
motoriska utvecklingen som skapar begränsningar i individens aktivitetsförmåga. Enligt 
en studie från 2010 drabbas 2.18 av 1000 levande födda barn i Sverige varje år av CP, 
vilket motsvarade 186 av 85 737 levande födda barn i studien (Himmelman et al., 2010). 
 
1.2.2. Gross+Motor+Function+Classification+System+(GMFCS)+
Graden av svårigheter till följd av CP delas ofta in i kategorier med ett 
klassificeringssystem som kallas Gross Motor Function Classification System och 
förkortas GMFCS. Systemet består av 5 nivåer och baseras på hur väl individen kan 
självinitiera grovmotoriska funktioner med särskild tonvikt vid sittande och gående. Vid 
utformandet av nivåerna bestämdes att det var viktigt att skillnaderna mellan nivåerna 
var kliniskt relevanta och därför baseras de mer på behov av hjälpmedel än på t.ex. 
rörelsekvalitet. De olika nivåerna är vida och har inte för avsikt att beskriva hela det 
individuella barnets funktioner. I bilaga 8 beskrivs GMFCS för barn under 2 år och upp 
till 4 års ålder (Palisano et al., 1997), i svensk översättning av leg. sjukgymnaster Eva 
Granat och Annika Lundkvist (Granat & Lundkvist, u.å.). 
 
1.2.3. Cerebral+pares+och+interaktion+
Att ha CP som barn kan medföra små eller stora svårigheter med att bli förstådd av 
andra. Det kan bero på svårigheter med t.ex. artikulation, röst eller språk. De svårigheter 
som uppkommer till följd av CP varierar från barn till barn, och konsekvenserna av 
svårigheterna är även de individuella. Detta i kombination med skillnader i de 
kommunikativa miljöer barnen växer upp i, gör att barnens kommunikativa förmågor 
kan skilja sig åt markant trots samma eller liknande medicinska diagnoser (Pennington 
et al., 2003).  
 
Att utveckla relationer till jämnåriga är viktigt för alla barns utveckling. Att sakna tal 
och eventuellt vara beroende av AKK kan skapa problem i kommunikationen och i 
utvecklandet av relationer till jämnåriga (Clarke & Kirton, 2003). Kommunikativ 
kompetens är mycket viktig för att en individ skall kunna delta i interaktion och nå sin 
fulla potential. Då barn med CP ofta använder AKK är det viktigt att AKK-
interventionen har som mål att skapa kommunikativ kompetens. Kommunikativ 
kompetens går ut på att individen når sina kommunikativa mål. Exempel på dessa mål 
är att kunna uttrycka behov och viljor, utveckla sociala relationer, utbyta information 
och kunna följa sociala regler (Light, 1997).  
 
1.2.4. Cerebral+pares+och+språklig+förmåga+
Den språkliga förmågan hos barn med CP kan påverkas av olika faktorer såsom 
motoriska nedsättningar, kognitiva nedsättningar, syn- och hörselnedsättningar eller 
epilepsi (vilket kan påverka det kognitiva och det språkliga processandet). Kognitiva 
funktionsnedsättningar kan leda till förseningar i utvecklingen av talat och skrivet språk 
och är den vanligaste orsaken till kommunikationsstörningar hos personer med CP 
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(Heister Trygg & Andersson, 2009). Synnedsättningar kan komma att påverka såväl den 
språkliga som den sociala utvecklingen. Hörselnedsättning kan leda till svårigheter med 
utvecklingen av talperception samt utvecklandet av tal och skrift (Pennington, 2008). 
Många barn med cerebral pares upplever svårigheter med kommunikation eftersom 
deras tal, ansiktsuttryck och gester kan påverkas av deras motoriska nedsättningar 
(Pennington et al., 2003).  
 
De motoriska nedsättningarna kan påverka möjligheten att producera förståeligt tal, 
gester, mimik och de kan även ge svårigheter att t.ex. styra en penna eller att använda en 
dator. Detta skapar svårigheter när barnet vill eller förväntas bidra till kommunikativa 
aktiviteter. Svårigheter att initiera rörelser eller inkonsekvens i styrka, rörelsemönster 
och snabbhet kan göra att barnens bidrag skiljer sig från bidrag gjorda av barn utan 
motorisk nedsättning. Bidragen kan komma för sent, variera från gång till gång och låta 
eller se annorlunda ut (Pennington, 2008). Barnen kan även drabbas av en rent motorisk 
talstörning som kallas dysartri eller anartri. Dysartri och anartri beror på förlamning 
eller spasticitet i någon av artikulatorerna och orsakas av bristande neurologisk kontroll 
av talmuskulaturen. Om talet är förståeligt talar man om dysartri och om det är helt 
oförståeligt talar man om anartri (McAllister, 2008). Med artikulatorer avses de 
muskelgrupper som används för att artikulera t.ex, läppar, tunga, underkäke, mjuka 
gommen och struphuvudet (Zangger Borch, 2005). De dysartriska problemen kan bero 
på spasticitet eller problem med koordination av andning och röstbildning. Problemen 
kan förekomma ensamt eller tillsammans med avvikande eller försenad språkutveckling 
och läs- och skrivsvårigheter. Studier har visat att vid anartri är det vanligt att även 
språkförmågan påverkas i en mer omfattande bemärkelse än vid dysartri (Heister Trygg 
& Andersson, 2009). 
 
 
1.3. Forskningsöversikt:,interaktion,utan,talat,språk,

1.3.1. Interaktion+mellan+barn+utan+talat+språk+och+vuxna+
Det har gjorts flera både kvalitativa och kvantitativa studier om interaktionen mellan 
barn som använder olika kommunikationshjälpmedel och vuxna som använder talat 
språk. Gemensamt för dessa studier är att man sett ett mönster där det framgår en 
asymmetri i kommunikationen. Barn med cerebral pares beskrivs ofta som passiva 
kommunikationspartners. Deras kommunikationspartners beskrivs däremot ofta som 
mer aktiva då de tenderar att styra och kontrollera kommunikationen. Det finns flera 
olika anledningar till att det här mönstret går att urskilja. Motoriska 
funktionsnedsättningar, svårigheter att göra sig förstådda och kognitiva nedsättningar 
kan hindra barnen från att delta fullt ut i kommunikationen (Pennington & McConachie, 
1999; Pennington & McConachie, 2001b). 
 
I en studie av Light et al. från 1985 analyseras strukturella mönster i konversationen 
mellan barn och deras vårdnadshavare. Resultaten från studien indikerar att barnen 
framförallt producerade responser i de undersökta konversationerna. Man kunde även 
urskilja ett mönster där barnen avstod från att ge en respons om den var frivillig och att 
de framförallt svarade i situationer där det krävdes ett svar av dem. En annan strukturell 
skillnad var att föräldrarna tenderade att ta fler moves1 i konversationen samt att deras 

                                                
1 Med move avses ett yttrande eller en ickeverbal kommunikativ signal som producerats av en talare i en tur i en 
konversation. Det kan stå ensamt eller vara en del av flera yttranden (Pennington & McConachie, 1999). 
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moves bestod av flera funktioner2 medan barnen ofta producerade en funktion per move 
(Light et al., 1985a).  
 
I Pennington och McConachies studie från 1999 studerades interaktionen mellan barn 
med tetraplegisk cerebral pares (d.v.s. nedsättning i samtliga extremiteter) och deras 
mödrar. Barnen hade inga diagnostiserade inlärningssvårigheter eller sensoriska 
nedsättningar och var mellan 2,8–10 år. 10 av barnen var under 5 års ålder. Barnens 
språk var svårförståeligt utanför den specifika kontexten och de flesta av barnen 
använde AKK. Interaktionen filmades och kodades med ett bedömningsmaterial för att 
kunna studera konversationens struktur och vilka funktioner som användes. Resultatet 
gick i linje med tidigare nämnda studier. Man kunde urskilja en asymmetri och en mer 
passiv kommunikationsstil hos barnen. Mödrarna initierade flest kommunikativa bidrag 
genom t.ex. frågor, eller genom att begära barnets uppmärksamhet, aktiviteter eller 
objekt. Barnen producerade flest responsiva bidrag såsom ja-/nej-svar eller andra bevis 
på att de förstått. De producerade färre bidrag av informationstypen. När barnen 
producerade andra bidrag än de responsiva blev det ofta missförstånd i 
kommunikationen och mödrarna bad ofta om att få ett förtydligande (Pennington & 
McConachie, 1999). 
 
Pennington och McConachie (2001a) undersökte hur konversationsmönster mellan barn 
med cerebral pares och deras mödrar påverkas av barnets motoriska 
funktionsnedsättning samt graden av förståeligt tal. I studien ingick 40 par av barn och 
mödrar, varav 20 av barnen hade förståeligt tal och resterande 20 inte hade något 
funktionellt tal. Barnen i den första gruppen var 3;6-6;11 år och i den andra gruppen 
2;8-10;0 år. Studien visade att i båda grupperna togs de flesta initiativ i samtalen av 
mödrarna, och sällan av barnen. Barnen producerade istället många responser till 
mödrarnas samtalsbidrag. Studiens resultat pekade på att orsaken till att barn med grav 
cerebral pares är mer passiva i samtal än typiskt utvecklade barn främst har att göra med 
barnets motoriska funktionsnedsättning, men att en bidragande orsak är om barnet kan 
uttrycka sig via tal (Pennington & McConachie, 2001a). 
 
I en annan studie från 2001 undersökte Pennington och McConachie de 
kommunikationsmönster som uppstår i kommunikationen mellan barn med CP och 
deras mödrar. Denna studie bestod av 40 barn med CP i åldrarna 2.8–10 år. Barnens 
färdigheter inom domänerna motorik, tal, kommunikation, kognitiva och språkliga 
färdigheter mättes3 och jämfördes4 därefter med barnens interaktionsmönster för att se 
om man kunde förutse interaktionsstil utifrån nedsättning. Studien fann att det fanns ett 
samband mellan hur väl det gick att förstå barnets språk och kommunikationsstil. Barn 
som ingick i denna studie och hade svårigheter att skapa tydligt tal använde en mer 

                                                
2 Med funktion avses talarens intention (Pennington & McConachie, 1999). 
3 Intellektuella funktioner mättes med Leiter International Performance Scale (Leiter 1979). Förståelse av talat språk 
mättes med Test for Reception of Grammar  (Bishop 1983) eller Reynell Developmental Language Scale, 
Comprehension Scale B (Reynell Huntley 1985) beroende på barnets ålder. Motoriska funktioner testades med delar 
(huvud,nacke,bål,nedre extremiteter) från Standard Recording of Central Motor deficit (Evans et al 1989). Övre 
extremiteters funktion testades med en 5 poäng skala. Talförståelighet (intelligibility) mättes med en 5 poäng skala. 
Yttrandelängd mättes med Mean Length of Utterance (MLU) och mättes i morfem. Expressivt ordförråd mättes med 
The Mac Arthur Communicative Developmental Inventory (CDI) (Fenson et al 1993). Mödrars ubildningsnivå 
kodades med en treskalig indelning. 
4 Mödrarna och barnen filmades när de lekte med leksaker som utvalts för att de visat sig frammana olika sorters 
kommunikativa färdigheter.De första tio minuterna kodades och transkriberades. Kodningen bestod av två nivåer. En 
för struktur och en för funktion. 
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responsiv kommunikationsstil med färre kommunikativa initiativ och de använde sig 
även av fler enkla bidrag som t.ex. ja- och nej- svar (Pennington & McConachie, 
2001b).  
 
En studie av Ferm et al. (2012) undersökte hur interaktionen i en vardaglig 
måltidssituation går till, involverande barn med högfungerande kognitiva förmågor, 
men grava nedsättningar gällande tal och fysiska förmågor. Deltagare var en flicka med 
cerebral pares, ålder 6;6 år samt en jämnårig kontroll med typisk utveckling. De två 
barnen filmades tillsammans med en närstående vuxen under två måltidssituationer i 
hemmet. Studiens resultat visade att interaktionen mellan flickan med CP och den 
närstående vuxna kännetecknades av mindre självständighet än hos kontrollen. 
Interaktionen hos kontrollbarnet och hennes närstående innehöll mer avancerade 
kommunikativa mål, d.v.s. de pratade om personliga erfarenheter och behov andra än de 
som var direkt relaterade till aktiviteten (måltiden). 
 
1.3.2. Interaktion+mellan+barn+utan+talat+språk+och+jämnåriga.+
Studier har visat att barn med AKK initierar mer interaktion med vuxna än med sina 
jämnåriga. Man ser även här en asymmetri där barnen med typisk utveckling tar fler 
initiativ, varav de flesta är av en begärande karaktär. Barn med kommunikations-
hjälpmedel producerar fler responser än sina jämnåriga. Asymmetrin i 
kommunikationen som observerats både i barn-vuxen relationen och barn-jämnåriga 
relationen tyder på att interaktionsstilen inte är en funktion av förutbestämda roller utan 
förmodligen snarare handlar om asymmetri i deltagarnas kommunikativa resurser 
(Clarke & Kirton, 2003). 
 
För att kunna förstå hur interaktionen mellan barn med och utan tal påverkas gjordes en 
studie av Clarke och Kirton (2003). Studien bestod av 12 barn med fysiska 
nedsättningar som använde AKK, och deras jämnåriga kamrater i skolan. Barnen var 
mellan 7;11-16;6 år gamla. Studien identifierade de primära strukturer som användes i 
kommunikationen samt vilka kommunikationssätt som användes i en-och-en 
kommunikation. I studien användes ett kodningsschema som baserats på Pennington 
och McConachies kodningsschema från 1999. Detta kodningsschema innehöll även 
förändringar gjorda av forskarna själva efter att de influerats av studier av Light et al. 
(1985a, 1985b, 1985c). Materialet innehöll en ny del som heter modes och består av 
kategorierna verbal, vocalization, gestures och AAC. Studien visade att det inte fanns 
någon signifikant skillnad i antalet turer (turns) som barnet tog jämfört med sina 
jämnåriga kamrater. Resultatet från studien indikerar att barnen som använde AKK tog 
färre initiativ och fler responser än barnen med talat språk. Barnen med AKK gjorde 
även färre uppföljningar och använde framförallt samtycker/motsätter (38,2 %) och 
eget/delat uttryck (30,9 %). Funktioner som innebar efterfrågande användes endast i 9,1 
% av barnen med AKK:s bidrag. De jämnåriga kamraterna använde framförallt 
funktioner som innebar en begäran detta skedde i mer än 50 % av bidragen. Dessa barn 
använde också funktionen ger information betydligt oftare. Medelvärdet på hur många 
kommunikativa funktioner som användes per move var högre hos de talande barnen 
(1,5) jämfört med barnen utan talat språk (1). I studien undersöktes även sättet barnet 
uttryckte sig på. Barnen med AKK använde sig framförallt av ”naturliga sätt” att 
uttrycka sig d.v.s. med gester (46,4 %) och vokaliseringar (35 %). I hela studien var 
endast 9 % av bidragen hos barnen gjorda med AKK. Användandet av AKK varierade 
mycket mellan barnen. Hos barnen som använde AKK var de flesta moves som gjordes 
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med AKK initiativ (54,5 %) och de flesta som gjordes på ”naturligt sätt” var responser 
(Clarke & Kirton, 2003). 
 
Studier har indikerat att interaktionsmönstret mellan barn som inte kan använda sig av 
talat språk och deras jämnåriga kamrater med tal skiljer sig åt från interaktionsmönstret 
mellan barn utan tal och deras mödrar. Barn med CP, men utan tal, kan delta relativt 
mycket i interaktion med jämnåriga som karaktäriseras av delat skratt och lek. När 
individer har en obalans i förmågan att uttrycka sig får det konsekvenser i hur face-to-
face interaktionen organiseras. Clarke och Wilkinson har med utgångspunkt i 
samtalsanalysen undersökt hur icke-talande barn med cerebral pares och deras 
jämngamla kamrater med tal konstruerar icke-seriös interaktion (Clarke & Wilkinson, 
2009). Syftet med att undersöka just icke-seriös interaktion är att tidigare nämnda studie 
av Clarke & Kirton från 2003 visat att icke-talande barn ofta är mer aktiva i 
interaktionsepisoder som karaktäriseras av t.ex. skratt och andra affekter. Clarke och 
Wilkinsons studies resultat indikerar att barn utan tal var aktiva i skapandet av den 
oseriösa interaktionen. I studien samarbetade barnet med och utan tal dessutom för att 
det icke-talande barnet skulle ses som busigt och lekfullt (Clarke & Wilkinson, 2009). 
 
Kommunikationsproblem kan ge tydliga konsekvenser i barnets och föräldrarnas 
vardagsliv. Kvalitén på relationen till föräldrarna kan påverkas, barnets förmåga att 
uttrycka sig kan begränsa kommunikationen, och om barnet har problem med dreglande 
kan detta påverka barnets relationer med jämnåriga, och i förlängningen ha en negativ 
inverkan på barnets självförtroende (Parkes, 2010). Nedsättningarna kan även leda till 
att barnets aktiviteter begränsas och att de får en minskad möjlighet att utforska sin 
omgivning (Pennington, 2008; Parkes, 2010).  
 
Det saknas idag forskning om yngre barn med CP i Sverige och hur deras 
interaktionsmönster utvecklas och ser ut. Flera studier har gjorts i andra länder 
(Pennington & McConachie, 1999; Pennington & McConachie, 2001; Light et al., 
1985a, 1985b, 1985c; Clarke & Kirton, 2003; Clarke & Wilkinson, 2009) där man 
studerar kommunikativa färdigheter och deltagande, men även där saknas studier som 
specifikt fokuserat på yngre barn. Det saknas idag även svenska motsvarigheter till 
studierna gjorda med strukturerade bedömningsmaterial samt studier på hur 
interaktionsmönster skiljer sig åt i olika aktiviteter. 
 
1.3.3. Bedömningsmaterial+
I en magisteruppsats av Paulsson (2011) används ett kodningsschema som bl.a. är 
baserat på ett material som tidigare använts i en studie av Pennington från 2009. Studien 
undersökte ifall interaktionen mellan barn med motoriska svårigheter och deras 
föräldrar förändrades efter att de genomgått kursen It Takes Two to Talk – The Hanen 
Program for Parents of Preschool Children With Cerebral Palsy. 
Bedömningsmaterialet som användes i studien är en modifierad version gjord av 
Pennington av det ursprungliga materialet som utvecklades av Pennington och 
McConachie 1999 för att bedöma interaktion mellan barn och deras mödrar. Olika 
varianter av materialet från 1999 har använts för interaktionsbedömningar i flera olika 
studier t.ex. Pennington & McConachie, 1999, 2001a och 2001b. Det modifierade 
materialet från 2009 kallas Coding of Parent-Child Interaction and Communication 
Skills Assessment (CPCI och CSA) (Pennington, 2009). CPCI och CSA översattes och 
bearbetades 2011 till svenska av Paulsson (2011). I samband med översättningen 
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bearbetades det material som legat till grund för det kodningsmaterial som användes i 
Penningtons studie (2009).  
 
 
1.4. Syfte,och,frågeställningar,

Studiens syfte är att bidra till en ökad kunskap om interaktionella färdigheter hos yngre 
barn med grav cerebral pares (1,5-5 år), genom att studera interaktionen med personer i 
den närmaste omgivningen. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det 
bedömningsmaterial som utvecklats och översatts av Paulsson 2011 kan användas på 
denna studies målgrupp. De frågeställningar studien är tänkt att besvara är: 

• Vilka typer av kommunikativa bidrag använder yngre barn med grav cerebral 
pares i interaktionen med sin närmaste omgivning? 

• Vilka typer av kommunikativa bidrag använder omgivningen i interaktionen 
med yngre barn med grav cerebral pares? 

• Skiljer sig barnens sätt att delta mellan olika vardagliga aktiviteter? 
• Går det att besvara ovanstående frågeställningar med det bedömningsmaterial 

som utvecklats och översatts av Paulsson 2011? 
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2. Metod!
Studien är en kombinerad kvantitativ och kvalitativ fallstudie med fokus på strukturella 
bidrag och pragmatiska funktioner i den gemensamma interaktionen mellan två barn 
med grav CP och deras kommunikationspartners på respektive barns förskola.  
 
 
2.1. Deltagare,

2.1.1. Val+av+deltagare+
Habiliteringar runt om i Sverige kontaktades med förfrågan om de var i kontakt med 
barn som passade in på denna studies inklusionskriterier. Dessa inklusionskriterier var 
att barnen skulle ha CP av graden 4 eller 5 på GMFCS-skalan, vara i åldrarna 1,5-5 år 
och inte ha några andra funktionsnedsättningar som kan anses påverka 
kommunikationen. AKK-sätt och AKK-användande matchades också för att denna 
faktor inte skulle påverka resultatet. Avsikten med kriterierna var att hitta barn med så 
likvärdiga funktionsnedsättningar och kommunikation som möjligt och förhoppningen 
var att hitta 1-3 barn som passade kriterierna och godkände medverkan i studien. Tre 
deltagare tackade ja till medverkan i studien men en valdes bort då föräldrarna inte 
talade svenska p.g.a. att familjen endast vistats i Sverige under kort tid. För att 
möjliggöra inklusion av detta barn krävdes tillgång till tolk, vilket inte rymdes inom 
ramarna för denna studie. De kommunikationspartners som medverkar i studien är 
personal och andra barn på respektive barns avdelning som var närvarande under 
inspelningsdagarna. Nedan följer en presentation av de två barn som ingår i studien. 
Namnen som används är pseudonymer. För att undvika sammanblandning kommer de 
två barn studien fokuserar på att refereras till som fokusbarnen och övriga barn i 
omgivningen som barnen i resultat- och diskussionsdelarna. 
 
2.1.2. Deltagare+1:+Gustav+
Gustav är 2;4 år vid inspelningstillfället och har CP av graden 5 på GMFCS-skalan av 
den relativt ovanliga typen dyskinetisk dystonisk CP. Detta medför att Gustavs 
muskeltonus oftast är hypoton (slapp), men ibland ändras till att istället bli spastisk. 
Gustav är prematur och född i vecka 22. Gustav skolades in på förskola en kort tid 
innan inspelningstillfället och hade på inspelningsdagen endast gått på avdelningen i ca 
två veckor. På Gustavs avdelning går barn i åldrarna 1-3 år och under inspelningsdagen 
fanns åtta andra barn på avdelningen samt tre förskollärare och den assistent som jobbar 
med Gustav på förskolan. Gustav är flerspråkig och i hemmet talas svenska och 
ytterligare två språk. På förskolan talas svenska. Gustav har inga syskon. 
 
Då Gustav var 13 månader började AKK-intervention diskuteras och kort därefter 
introducerades en StepByStep. Vid 17 månaders ålder introducerades bilder (GAKK) 
och vid 19 månaders ålder även BLISS. Gustav har i dagsläget en nybörjarkarta med 47 
symboler, som är tänkt att användas dagligen vid lekstund och inför mat. BLISS-kartan 
hade vid inspelningstillfället ännu inte introducerats och börjat användas på förskolan. 
Gustav kommunicerar huvudsakligen via kroppsrörelser och vokaliseringar. Han kan 
verbalt uttrycka ett fåtal ord så som hej, hejdå, ja och nej. Gustav har en gåstol, men kan 
inte förflytta sig utan hjälp. 
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2.1.3. Deltagare+2:+Arvid+
Arvid är 4;3 år vid inspelningstillfället och har CP av graden 5 på GMFCS-skalan. CP-
typen är inte konstaterad, men enligt sjukgymnast bedöms Arvid vara mest spastisk. 
Arvid är prematur och född i vecka 32. Arvid skolades in på förskola i början av 2012 
och hade vid inspelningstillfället gått på förskolan i över två år. Arvid är på förskolan 
tre dagar i veckan och går på en avdelning som är anpassad för barn med olika 
funktionsnedsättningar. På avdelningen går totalt sju barn och det finns fem pedagoger. 
Arvid brukar ibland även tillbringa delar av dagen på förskolans andra avdelningar där 
barn utan funktionshinder går. Arvid har inte assistent på förskolan. Arvid är enspråkig 
på svenska och har en äldre syster som är 8 år. Han har ingen förmåga att förflytta sig 
utan hjälp. 
 
I samband med förskolestarten hade Arvid den första logopedkontakten. Senare samma 
år introducerades GAKK (fotografiska och tecknade bilder) och Arvid klarade då att 
välja lekaktivitet genom blickpekning på bilderna. Även TAKK rekommenderades. Året 
därefter infördes bildkommunikation i förskolan. Arvid har i dagsläget en 
kommunikationsbok med bilder som han tränar ögonpekning med i förskolan, men har 
ännu inget funktionellt bruk av denna i vardagen. Boken används främst av 
pedagogerna för att informera och förbereda Arvid, eller i valsituationer för att hjälpa 
honom att göra val. Arvid kommunicerar huvudsakligen via blickar, vokaliseringar och 
kroppsrörelser. 
 
 
2.2. Tillvägagångssätt,

2.2.1. Inspelning+
Deltagarna filmades på sina respektive förskolor. Gustav filmades under en dag och 
Arvid under en och en halv dag, då man ej lyckats filma tillräckligt mycket den första 
dagen. Interaktionen filmades med två kameror. Den ena kameran stod på ett stativ och 
hade en vidvinkellins. Vidvinkellinskameran filmade hela gruppen, med fokus på att få 
med barnets ansikte. Den andra kameran var handhållen och filmade barnets 
kommunikationssätt (t.ex. bilder, gester eller tal). De båda filmerna från varje aktivitet 
synkroniserades i efterhand så att man vid kodning kunde se varje aktivitet från två 
olika vinklar. Ett fåtal av aktiviteterna är endast filmade med en kamera p.g.a. laddning 
av kamerabatteri och snabbt byte av aktivitet. Total filmtid per barn var ca 4 timmar. 
Varken barn eller förskolepersonal fick några instruktioner om vad de skulle göra, utan 
fick endast information om att författarna till uppsatserna ville följa dem under en 
vanlig dag. Författarna till denna uppsats filmade ett av barnen och författarna till en 
annan magisteruppsats vid logopedprogrammet filmade det andra barnet. Innan 
filmning gick samtliga författare noga igenom hur filmning och bemötande skulle ske, 
samt provfilmade för att få så likvärdiga filmer som möjligt. Författarna försökte att 
hålla sig i bakgrunden och undvika medverkan i interaktionen i så hög grad som 
möjligt. 
  
2.2.2. Val+av+filmer+
Båda filmerna studerades och därefter valdes delar ur filmerna ut för vidare analys. 
Delarna valdes ut i syfte att visa olika kontexter (med avseende på aktiviteter och 
samtalspartners) och skulle vara så likvärdiga som möjligt mellan barnen i dessa 
avseenden. För att motverka godtycklighet bestämdes i förväg en tidsangivelse för 
vilken del av de olika filmklippen som skulle väljas. Denna förutbestämda tidsangivelse 
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var direkt då den aktivitet som skulle analyseras ansågs börja och fem minuter framåt. I 
de flesta fall var det tydligt när en aktivitet började, t.ex. då deltagarna satte sig vid ett 
bord. I interaktion med vuxen var det i Gustavs fall svårare att avgöra, då de redan 
befann sig på platsen (i detta fall sandlådan). I det fallet bedömdes aktiviteten börja då 
Gustav och förskolläraren hade ansiktena mot varandra. Totalt valdes sex filmklipp (tre 
per barn). De filmklipp som valdes ut och analyserades visade följande aktiviteter: 
interaktion med vuxen, interaktion med andra barn samt valsituation. Fyra av klippen 
var fem minuter vardera (interaktion med vuxen samt interaktion med andra barn för 
varje barn), medan två endast var en minut vardera (en valsituation för varje barn). 
Anledningen till de kortare filmklippen var att aktiviteten som analyserades inte ansågs 
pågå längre än denna tid.  
 
Tabell 1. Översikt över kontexter i de olika aktiviteterna för varje fokusbarn. 
 

 
Gustav Arvid 

 
Interaktion med 
vuxen 

 
I sandlådan. Gustav sitter i en 
förskollärares knä, med ansiktet vänt 
mot henne. Assistenten och ett annat 
barn sitter en bit bort. 

 
Lässtund. Arvid och en förskollärare 
sitter i en soffa och tittar i en bok. 
Andra barn leker en bit bort. 

 
Interaktion med 
andra barn 

Gustav ligger på en filt på golvet. 
Assistenten och ett annat barn sitter 
på varsin sida om honom på filten. 

Arvid sitter i sin rullstol, några andra 
barn leker i samma rum och en 
förskollärare är också i rummet. 

 
Valsituation 
 

 
Samling innan lunch. Alla barn och 
personal sitter i en ring på golvet. 
Gustav sitter i assistentens knä. Alla 
barn får i turordning välja en leksak 
ur en väska, som man sedan sjunger 
en sång om. 

 
Fruktstund. Arvid sitter vid ett bord 
och en förskollärare står bredvid. 
Längre bort vid bordet sitter ett annat 
barn och en förskollärare. Framför 
Arvid ligger en karta med lösa bilder 
för JA, NEJ och ÄPPLE. 

 
 
 
2.2.3. Transkription+
När samtal skall bearbetas och analyseras är transkribering en vanlig metod, för att man 
med hjälp av transkriptionen lätt kan överblicka vad som sägs. Det är viktigt att komma 
ihåg att transkriptionen endast är en möjlig version av verkligheten och alltid innehåller 
ett visst mått av tolkning (Norrby, 2004, s. 35). När man väljer vilken typ av 
transkription som skall användas och hur noggrann transkriberingen skall vara, behöver 
man ta hänsyn till syftet med transkriptionen, men även vilken typ av samtal som 
analyseras. Vardagliga samtal ställer ofta högre krav på noggrannhet vid transkribering 
än vad ett samtal med mer styrd diskurs gör (Norrby, 2004. s. 90). 
 
De utvalda delarna ur filmerna transkriberades av författarna utifrån en 
transkriptionskonvention som tagits fram av Norén, Tellner och Paulin Svensson (2014) 
och är en kombination av delar från en transkriptionskonvention använd för AKK och 
från en konvention använd inom samtalsanalys. För mer information se bilaga 2. 
Transkriberingen delades upp mellan författarna till denna uppsats, men kontrollerades 
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av båda författarna. Kontrollen gick ut på att författarna gemensamt gick igenom 
varandras transkribering för att säkerställa att transkriberingen skett på samma sätt. 
Filmerna kodades sedan med ett kodningsschema som delvis baserats på ett 
bedömningsmaterial som översatts och utvecklats inom ramen för ett examensarbete på 
logopedutbildningen vid Uppsala universitet (Paulsson, 2011) vars utvecklande finns 
beskrivet under rubriken 1.4. bedömningsmaterialets ursprung. 
 
2.2.4. Utveckling+av+ett+kodningsschema+samt+analys+
I Paulssons magisteruppsats fanns två versioner av kodningsschemat med som bilagor. I 
denna studie valdes den version som är anpassad till situationer där talarens intention ej 
är tydlig och där kopplingen till deltagarnas intentioner med sina bidrag tonats ner till 
förmån för en analys av bidragens funktion i sin kommunikativa och interaktionella 
kontext. I dessa fall sätts därför koderna utifrån kontextuella faktorer, t.ex. bred hänsyn 
till föregående bidrag (Paulsson, 2011).  
 
Paulsson skriver att 
 

De strukturella bidragen och pragmatiska funktionerna som rubricerats i studien 2009 
beskrevs i en manual på ett sätt som otydligt visade deras uppdelning. Därför anpassades 
materialet vid översättningen till svenska för lättare praktisk användning. Manualen för 
koddefinitioner är uppdelad i ett avsnitt för strukturella bidrag samt ett avsnitt för 
pragmatiska funktioner (Paulsson, 2011, s. 18). 

 
Denna uppdelning liknar den uppdelning som fanns med i det ursprungliga materialet 
från 1999. Författaren utvecklade även ett kodningsschema där transkriptionen var 
utgångspunkt för bedömningen (Paulsson, 2011). Övriga ändringar redovisas i bilaga 3. 
 
I samtliga versioner av kodningsschemat delas interaktion in i termerna turns (turer) och 
moves (bidrag). Med turer menas kommunikativa bidrag som följer på varandra och inte 
har en längre paus än 2 sekunder. Ett move (bidrag) kan vara samma sak som en turn, 
d.v.s. en tur, men en tur kan också bestå av flera bidrag. En sekvens med flera bidrag 
startar alltid med initiativ och kan därefter fortsättas med alla typer av bidrag utom 
uppföljning då det kräver att en respons föregår (Pennington & McConachie, 1999).  
  
En översikt över vilka koder som ingick i bedömningsmaterialet som togs fram av 
Pennington och McConachie (1999), samt de ändringar som Pennington gjort 2009 
respektive de ändringar som gjorts i den svenska översättningen och bearbetningen som 
gjordes av Paulsson (2011) presenteras i bilaga 3. 
 
Materialet kunde dock inte användas i den form som togs fram av Paulsson, då 
justeringar krävdes för att anpassa det till denna studies syfte och målgrupp. Materialet 
innehöll även en del aspekter som för oss framstod som oklara. Studier av det 
amerikanska grundmaterialet krävdes för att korrigera sådant som framstod vara misstag 
i översättningen/utvecklingen av det svenska materialet och för att förstå kodningarna 
bättre. Fler eller andra exempel på hur koderna kan användas än de som redan fanns har 
lagts till i de fall koderna och de befintliga exemplen i kodningsschemat ansetts vara 
svårförståeliga. Information kring vad som avses med en talare lades till då våra 
deltagare inte använder sig av tal i dess konventionella bemärkelse. Med talare avses en 
person som utför ett verbalt eller icke-verbalt kommunikativt bidrag. Termen verbal 
syftar här på kommunikativa resurser som involverar symboliskt språk i någon form 
(ord, symboler, bilder), men inte pekgester eller vokaliseringar. Information om att 
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koder kan vara verbala och icke-verbala lades till. Koden beteende togs bort då denna 
inte fanns med i det ursprungliga amerikanska grundmaterialet och författarna till denna 
uppsats ansåg att den snarare gav information om kommunikationssätt än om en 
pragmatisk funktion. Då författarna under kodningsprocessen ansåg att vissa bidrag inte 
kunde kodas med någon av de befintliga koderna arbetades nya koder fram i samarbete 
med handledare. En ny kod för när en person är med i kommunikationen men inte aktivt 
producerar bidrag lades till. Denna kod döptes till följer. I koden personligt uttryck 
lades en underkategori in som kallas dramatiserar. Koden används när en person 
försöker skapa en viss dramatisk effekt, exempelvis genom låtsad rädsla.  
 
De utvalda delarna ur filmerna kodades sedan med det vidareutvecklade 
kodningsschemat som gjorts av författarna till denna uppsats (se bilaga 1). Liksom vid 
transkriberingen, så delades kodningen upp mellan författarna, men all kodning 
kontrollerades av båda. Kontrollen gick ut på att författarna gemensamt gick igenom 
varandras kodning för att säkerställa att kodningen skett på samma sätt. Varje bidrag har 
kodats med två koder: en kod som beskriver typ av strukturellt bidrag, och en kod som 
beskriver typ av pragmatiskt funktion. De strukturella bidragens uppgift är att beskriva 
ett bidrags handlingsfunktion, d.v.s. vad bidraget har för funktion i förhållande till 
omgivande strukturer, t.ex. om det är en respons eller ett initiativ. De pragmatiska 
funktionerna har i uppgift att fånga de specifika betydelser som de strukturella bidragen 
har, vilket kan vara t.ex. samtycke, motsättning eller att ge information (Paulsson, 
2011). 
 
2.2.5. Interbedömarreliabilitet+
För att säkerställa reliabiliteten kodades 30 sekunder per barn av filmerna även av en 
legitimerad logoped. Klippen valdes ut utifrån förutbestämda kriterier. Bland varje 
barns tre filmklipp lottades ett fram. Därefter valdes delen ur klippet ut utifrån 
kriterierna att den skulle vara 30 sekunder lång och börja 30 sekunder efter påbörjad 
aktivitet. Syftet med en förutbestämd tidsangivelse var att motverka godtycklighet. 
Medbedömaren fick därefter ta del av de två filmerna, tillhörande transkriptioner, det 
modifierade kodningsschemat samt transkriptionskonventionen. Hur väl kodningen 
överensstämde med uppsatsförfattarnas kodning var sedan tänkt att räknas ut i procent 
(antal överensstämmande koder/totala antalet koder). P.g.a. oklarheter i hur 
kodningsschemat skulle användas och bristfälliga instruktioner kunde något 
procentvärde inte räknas ut och det finns därför ingen redovisning av medbedömarens 
kodning eller interbedömarreliabiliteten i resultatet.  
 
 
2.3. Etiska,överväganden,

Namnen i studien är pseudonymer för att skydda deltagarnas identitet. Information om 
studiens syfte och rätten att närsomhelst avbryta sitt deltagande förmedlades skriftligt 
och/eller muntligt till inblandade i studien. Informationsbrev skickades ut (se bilaga 4) 
och informerat samtycke samlades in (se bilaga 5) från vårdnadshavare till fokusbarnen 
samt vårdnadshavare till övriga barn på respektive fokusbarns avdelning, då dessa 
ibland förekommer på filmen (se bilaga 6). Information om studien gavs till övriga 
avdelningar på den ena förskolan (av författarna till den andra magisteruppsatsen), då 
risken fanns att även dessa barn skulle synas på filmen vid utelek. På den andra 
förskolan, där interaktionen filmats av författarna till denna uppsats, var detta inte 
nödvändigt och därför finns blanketten inte redovisad som bilaga. Utöver detta 
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samlades samtycke in från förskolechef eller ansvarig förskollärare (se bilaga 7). Barnen 
kunde p.g.a. låg ålder och funktionsnedsättning inte själva ge sitt samtycke. Författarna 
var därför extra uppmärksamma på om situationer kunde anses som privata eller 
obehagliga för fokusbarnen. Vid misstanke om detta avbröts filmningen. Detta gjordes 
vid enstaka tillfällen, t.ex. vid toalettbesök. Föräldrar till de två deltagande fokusbarnen 
kommer att erbjudas att ta del av studiens resultat. 
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3. Resultat!
För att förstå de resultat och diagram som presenteras i detta kapitel krävs en förklaring 
av de koder som använts och räknats. Koderna IR-ingen respons och IRB-ingen respons 
behövs räknas inte med, då de inte är bidrag utan snarare avsaknad av bidrag.  
Totalt kodades 7 st IR och 2 st IRB i samtliga filmer. Alla dessa koder sattes på bidrag 
från fokusbarnen, utom 1 av IR-koderna som sattes på ett bidrag från ett barn i 
omgivningen. Författarna till denna uppsats var överens om att det krävs tydligare 
instruktioner för användandet av dessa koder. Koderna är även använda så få gånger att 
säkra slutsatser inte kan dras. Bidrag kodade som FB-försök till bidrag räknas in i den 
undergrupp de tillhör, d.v.s. som initiativ, responser eller ej kodbara. Ej kodbara 
(strukturella) bidrag och ej tolkningsbara (pragmatiska) funktioner finns med som 
grupper, men består av bidrag och funktioner som inte kunnat tolkas utifrån kontexten, 
men har bedömts kunnat vara kommunikativa. Dessa bidrag skulle därmed kunnat 
hamna i alla de övriga grupperna om bidragets mening kunnat kategoriseras. Gruppen 
X2 består av repetitioner och omformuleringar av strukturella bidrag (d.v.s. I2, R2, 
R+I2 och U2). Dessa bidrag räknas endast som X2 och inte som I, R, R+I eller U. Se 
bilaga 1. 
 
 
3.1. Presentation,av,fokusbarnens,deltagande,i,interaktionen,

3.1.1. Gustavs+bidrag+och+bidragens+pragmatiska+funktioner+
Figuren nedan visar vilka typer av strukturella bidrag Gustav använde i alla aktiviteter 
sammanlagt, samt hur dessa var fördelade procentuellt. Initiativ markeras i diagrammet 
med mörkgrå färg, respons i ljusgrå färg och ej kodbart i mellangrå färg.  

Figur 1. Visar fördelningen av Gustavs strukturella bidrag sammanlagt i alla aktiviteter.  
 
Figur 1 visar att Gustav använde sig av de strukturella bidragen respons (85 st) och 
initiativ (10 st). 26 av bidragen bedömdes som ej kodbara. Av respons- bidragen 
uppmärksammades ett bidrag inte från omgivningen. Av de ej kodbara bidragen 
uppmärksammades tre bidrag inte från omgivningen. Av initiativ-bidragen 
uppmärksammades två bidrag inte från omgivningen. Totalt 6 bidrag kodades som FB 
och uppmärksammades alltså inte från omgivningen. 
 
Figuren nedan visar vilka typer av och antal pragmatiska funktioner Gustav använde i 
alla aktiviteter sammanlagt.  
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Figur 2. Visar de pragmatiska funktioner som Gustav använde sammanlagt i alla tre aktiviteter. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 1. X-axeln visar de olika pragmatiska funktionerna och Y-
axeln visar antal gånger varje pragmatisk funktion har kodats.  
 
Figur 2 visar att Gustav använde sig av de pragmatiska funktionerna följer (57 st), 
personligt uttryck (24 st), efterfrågar delad uppmärksamhet (2 st) och motsätter (2 st). 
44 av de pragmatiska funktionerna bedömdes som ej tolkningsbara.  
 
3.1.2. Arvids+bidrag+och+bidragens+pragmatiska+funktioner+
Figuren nedan visar vilka typer av strukturella bidrag Arvid använde i alla aktiviteter 
sammanlagt, samt hur dessa är fördelade procentuellt. Initiativ markeras i diagrammet 
med mörkgrå färg, respons i ljusgrå färg, ej kodbart i mellangrå färg och respons-
initiering i svart färg. 
 

Figur 3. Visar fördelning av Arvids strukturella bidrag sammanlagt i alla aktiviteter.  
 
Figur 3 visar att Arvid använde sig av de strukturella bidragen respons (78 st), initiativ 
(9 st) och respons-initiering (2 st). 7 av bidragen bedömdes som ej kodbara. Se figur 3. 
Av initiativ-bidragen uppmärksammades 5 st inte av omgivningen och kodades som 
FB-I. Övriga bidrag uppmärksammades. 
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Figuren nedan visar vilka typer av och antal pragmatiska funktioner Arvid använde i 
alla aktiviteter sammanlagt.  
 

 
Figur 4. Visar de pragmatiska funktioner som Arvid använde sammanlagt i alla tre aktiviteter. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 1. X-axeln visar de olika pragmatiska funktionerna och Y-
axeln visar antal gånger varje pragmatisk funktion har kodats.  
 
 
Figur 4 visar att Arvid använde sig av de pragmatiska funktionerna följer (45 st), 
personligt uttryck (20 st), efterfrågar delad uppmärksamhet (7 st), ger information (7 
st), samtycker (1 st), bekräftar (1 st). 23 av de pragmatiska funktionerna bedömdes som 
ej tolkningsbara. 
 
 
3.2. Presentation,av,omgivningens,deltagande,i,interaktionen,

Resultaten av analysen av omgivningens deltagande är uppdelad i bidrag från vuxna 
respektive barn i respektive fokusbarns omgivning. Bidragen från grupperna barn och 
vuxna skilde sig åt så det blev motiverat att redovisa dessa separat. Antalet vuxna 
respektive barn som medverkade i interaktionen skilde sig åt mellan de olika 
situationerna och därför är det inte relevant att jämföra antalet bidrag mellan grupperna, 
utan endast uppmärksamma vilka bidrag som användes av respektive grupp. 
 
3.2.1. Gustavs+omgivning:+bidrag+och+bidragens+pragmatiska+funktioner+
Figurerna nedan visar vilka typer av och antal strukturella bidrag Gustavs omgivning 
använde sammanlagt i alla aktiviteter.  
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Figurerna 5 och 6 visar att de strukturella bidrag som användes av Gustavs omgivning 
är initiativ, responser, respons-initieringar, uppföljningar och repetitioner eller 
omformuleringar. Det fanns även strukturella bidrag som bedömdes som ej kodbara. De 
vuxna i Gustavs omgivning använde främst initiativ (104 st), följt av responser (51 st). 
Respons-initieringar (13 st), uppföljningar (10 st) och repetitioner eller 
omformuleringar (7 st) användes också. 3 av de vuxnas bidrag bedömdes som ej 
kodbara. De strukturella bidrag som användes av barnen i omgivningen är främst 
initiativ (20 st) och responser (17 st), men även repetitioner eller omformuleringar (2 
st). 9 av barnens bidrag bedömdes som ej kodbara. 
 
Figurerna nedan visar vilka typer av och antal pragmatiska funktioner Gustavs 
omgivning använde sammanlagt i alla aktiviteter.  

 

 
Figurerna 7 och 8 visar att samtliga pragmatiska funktioner användes av de vuxna i 
omgivningen vid något tillfälle. De funktioner som användes mest är ger information 
(54 st) och efterfrågar delad uppmärksamhet (40 st), följt av efterfrågar information-
okänd (27 st) och bekräftar (23 st). Några av funktionerna användes endast 1-2 ggr. 
Detta gäller för efterfrågar objekt eller handling (2 st), ger förtydligande-

Figur 5. Visar antal av varje strukturellt 
bidrag som de vuxna i Gustavs omgivning 
använde, sammanlagt i alla tre aktiviteter. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 
1. X-axeln visar de olika strukturella bidragen 
och Y-axeln visar antal gånger varje 
strukturellt bidrag har kodats. 
 

Figur 6. Visar antal av varje strukturellt 
bidrag som barnen i Gustavs omgivning 
använde, sammanlagt i alla tre 
aktiviteter. Förkortningarnas betydelse 
redovisas i bilaga 1. X-axeln visar de 
olika strukturella bidragen och Y-axeln 
visar antal gånger varje strukturellt 
bidrag har kodats. 

Figur 7. Visar antal av varje pragmatisk 
funktion som de vuxna i Gustavs omgivning 
använde, sammanlagt i alla tre aktiviteter. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 
1. X-axeln visar de olika pragmatiska 
funktionerna och Y-axeln visar antal gånger 
varje pragmatisk funktion har kodats. 
 

Figur 8. Visar antal av varje pragmatisk 
funktion som barnen i Gustavs omgivning 
använde, sammanlagt i alla tre aktiviteter. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 
1. X-axeln visar de olika pragmatiska 
funktionerna och Y-axeln visar antal gånger 
varje pragmatisk funktion har kodats. 
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omformulering (2 st) samt motsätter (1 st). Vid 6 av bidragen bedömdes den 
pragmatiska funktionen som ej tolkningsbar. De pragmatiska funktioner som barnen i 
omgivningen använde är efterfrågar delad uppmärksamhet (6 st), efterfrågar 
information-okänd (2 st), ger förtydligande-repetition (2 st), samtycker (4 st), följer (4 
st), personligt uttryck (5 st) samt personligt uttryck-dramatiserar (9 st). 21 gånger 
bedömdes den pragmatiska funktionen som ej tolkningsbar, vilket var den enskilt 
största andelen av alla pragmatiska funktioner hos barnen i omgivningen. Bortsett från 
denna kod var personligt uttryck-dramatiserar den vanligast förekommande kodade 
funktionen. 
 
3.2.2. Arvids+omgivning:+bidrag+och+bidragens+pragmatiska+funktioner+
Figurerna nedan visar vilka typer av och antal strukturella bidrag Arvids omgivning 
använde sammanlagt i alla aktiviteter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figurerna 8 och 9 visar att de strukturella bidrag som användes av Arvids omgivning 
var initiativ, responser, respons-initieringar, uppföljningar och repetitioner eller 
omformuleringar. Inga av de strukturella bidragen bedömdes som ej kodbara. Det 
strukturella bidrag som användes mest av de vuxna i omgivningen var initiativ (95 st). 
Övriga bidrag som användes var responser (19 st), respons-initieringar (14 st), 
uppföljningar (10 st) samt repetitioner eller omformuleringar (11 st). Övriga barn var 
endast med i interaktionen i en av de tre situationerna och använde totalt 10 bidrag 
(interaktion med andra barn). Dessa bestod av initiativ (6 st) och responser (4 st).  
 
Figurerna nedan visar vilka typer av och antal pragmatiska funktioner Arvids 
omgivning använde sammanlagt i alla situationer.  
 

Figur 8. Visar antal av varje strukturellt 
bidrag som de vuxna i Arvids omgivning 
använde, sammanlagt i alla tre aktiviteter. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i 
bilaga 1. X-axeln visar de olika strukturella 
bidragen och Y-axeln visar antal gånger 
varje strukturellt bidrag har kodats. 
 

Figur 9. Visar antal av varje strukturellt 
bidrag som barnen i Arvids omgivning 
använde. Endast från aktiviteten 
interaktion med andra barn. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i 
bilaga 1. X-axeln visar de olika 
strukturella bidragen och Y-axeln visar 
antal gånger varje strukturellt bidrag har 
kodats. 
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Figur 10 visar att de vuxna i Arvids omgivning använde samtliga pragmatiska 
funktioner, bortsett från följer. Den funktion som användes mest var ger information 
(65 st). Även efterfrågar delad uppmärksamhet (30 st) och efterfrågar information-
okänd (27 st) användes i relativt stor utsträckning. Bekräftar och efterfrågar 
information-känd användes 11 gånger vardera och resterande funktioner användes 6 
gånger eller färre. Vid ett tillfälle bedömdes den pragmatiska funktionen som ej 
tolkningsbar. För figur 11, gällande barnen i Arvids omgivning, måste poängteras att de 
endast medverkade i interaktionen vid en av situationerna (interaktion med andra barn). 
De pragmatiska funktioner som användes var efterfrågar delad uppmärksamhet (4 st), 
efterfrågar information-okänd (1 st), ger information (3 st) samt följer (1 st). Vid ett 
tillfälle bedömdes den pragmatiska funktionen som ej tolkningsbar. 
 
 
3.3. Fokusbarnens,deltagande,i,olika,aktiviteter,

Nedan följer en presentation av hur fokusbarnens strukturella bidrag och pragmatiska 
funktioner är fördelade i de tre olika aktiviteter som analyserats: interaktion med vuxna, 
interaktion med andra barn och valsituation. 
 
3.3.1. Aktivitet:+Interaktion+med+vuxna+
De två figurer som följer nedan visar vilka typer av strukturella bidrag Gustav 
respektive Arvid använde i varje aktivitet, samt hur dessa är fördelade procentuellt inom 
aktiviteten (d.v.s. i förhållande till övriga bidrag gjorda av fokusbarnet i samma 
aktivitet).  
 

Figur 10. Visar antal av varje pragmatisk 
funktion som de vuxna i Arvids omgivning 
använde, sammanlagt i alla tre aktiviteter. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 
1. X-axeln visar de olika pragmatiska 
funktionerna och Y-axeln visar antal gånger 
varje pragmatisk funktion har kodats. 

Figur 11. Visar antal av varje pragmatisk 
funktion som barnen i Arvids omgivning 
använde. Endast från aktiviteten interaktion 
med andra barn. Förkortningarnas 
betydelse redovisas i bilaga 1. X-axeln 
visar de olika pragmatiska funktionerna 
och Y-axeln visar antal gånger varje 
pragmatisk funktion har kodats. 
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Figur 12. Procentuell fördelning av Gustavs strukturella bidrag inom varje aktivitet. Förkortningarnas 
betydelse redovisas i bilaga 1. X-axeln visar de olika strukturella bidragen och Y-axeln visar procentuell 
fördelning av varje bidrag inom varje aktivitet. 
 

 
 Figur 13. Procentuell fördelning av Arvids strukturella bidrag inom varje aktivitet. Förkortningarnas 
betydelse redovisas i bilaga 1. X-axeln visar de olika strukturella bidragen och Y-axeln visar procentuell 
fördelning av varje bidrag inom varje aktivitet. 
 

Figur 12 visar att i den aktivitet där fokusbarnet främst interagerade med vuxna använde 
sig Gustav av 2 olika typer av strukturella bidrag. 10 % av bidragen var initiativ (6 st) 
och 68 % var responser (41 st). Det fanns även bidrag som kategoriserades som ej 
kodbara (22 %, d.v.s. 13 st). Figur 13 visar att Arvid använde sig av 3 olika typer av 
strukturella bidrag i den aktuella aktiviteten. Initiativ utgjorde 12 % (8 st) och responser 
74 % (48 st), men Arvid gjorde även respons-initieringar som utgjorde 3 % av bidragen 
(2 st). Det fanns även bidrag som kategoriserades som ej kodbara (11 % = 7 st). Båda 
barnen producerade alltså framförallt responser i interaktion med vuxna.   

De två figurerna som följer nedan visar vilka typer av pragmatiska funktioner Gustav 
respektive Arvid använde i varje aktivitet samt hur dessa var fördelade procentuellt 
inom aktiviteten (d.v.s. i förhållande till övriga funktioner använda av fokusbarnet i 
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samma aktivitet). I övrigt är diagrammen uppbyggda som figur 12 och 13 ovan, med 
skillnaden att X-axeln visar typ av pragmatisk funktion. 
 

 
Figur 14. Gustav. Procentuell fördelning av Gustavs pragmatiska funktioner inom varje aktivitet. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 1. X-axeln visar typ av pragmatisk funktion och Y-axeln 
visar procentuell fördelning av varje bidrag inom varje aktivitet. 
 

 
Figur 15. Arvid. Procentuell fördelning av Arvids pragmatiska funktioner inom varje aktivitet. 
Förkortningarnas betydelse redovisas i bilaga 1. X-axeln visar typ av pragmatisk funktion och Y-axeln 
visar procentuell fördelning av varje bidrag inom varje aktivitet. 
 
Figurerna 14 och 15 visar att båda barnen använde fler olika pragmatiska funktioner i 
situationen interaktion med vuxen jämfört med de båda andra analyserade situationerna. 
Arvid använde 5 olika och Gustav använde 4 olika funktioner. Gustav använde sig 
framförallt av följer som utgjorde 53 % (32 st) av hans pragmatiska funktioner. 33 % 
(20 st) av Gustavs bidrag bedömdes som ej tolkningsbara med avseende på pragmatisk 
funktion. Arvid använde framförallt följer som utgjorde 36 % (25 st) av hans 
pragmatiska funktioner och personligt uttryck som utgjorde 22 % (15 st) av 
funktionerna. 22 % (15 st) av Arvids bidrag bedömdes som ej tolkningsbara med 
avseende på pragmatisk funktion. 
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Nedan följer ett exempel ur Gustavs interaktion med vuxen där Gustav producerade ett 
bidrag som kodats som försök till bidrag, som inte uppmärksammades av omgivningen 
(rad 8). I exemplet är M = Marja (förskollärare) och G = Gustav. Gustav satt vid 
tillfället i Marjas knä i sandlådan. De hade ansiktena mot varandra. 
 
Exempel 1.)              Strukturellt Pragmatisk 
                bidrag  funktion 
                 

1. M:  Vet du vad (.)         I      EDU 
 
2.   Gustav !du e liten (3.0)     I   GI 
       " 
3. G:     #((tittar upp på Marja))   R   Fö 
 
4.    ((formar munnen, rör på fingrarna,   R+   M 
    tittar ner)) 
 
5. M:   £ inte? £          R+I     EI-O 
 
6.    ((skratt))          R+I*  PU 
 
7.    £joo£ jämfört med mig (.)      R     S,GI  
 
8. G:   !*xxx xxx xxx*        FBI   ET 

     " 
9.    "((tittar på Marja))       FBI*    ET* 
     " 
10. M:  #jag e stor (.) å du e liten    I   GI 

 
 
3.3.2. Aktivitet:+Interaktion+med+andra+barn+
Båda fokusbarnen använde sig av 2 olika typer av strukturella bidrag (initiativ och 
respons) i interaktion med andra barn. Se figur 12 och 13. Gustav hade även bidrag som 
kategoriserades som ej kodbara. Båda barnen producerade framförallt responser. Gustav 
producerade 67 % (36 st) responser, 7 % (4 st) initiativ och 26 % (14 st) ej kodbara 
bidrag. Arvid producerade 94 % (17 st) responser och 6 % (1 st) initiativ.  Fördelningen 
av initiativ i interaktionen mellan fokusbarnen var relativt lik procentuellt sett (7 % 
respektive 6 %).  

I interaktion med andra barn använde sig Gustav av 2 och Arvid av 3 olika pragmatiska 
funktioner. Se figur 14 och 15. Gustav använde 30 % (16 st) följer och 33% (18 st) 
personligt uttryck. 27 % (20 st) av Gustavs bidrag bedömdes som ej tolkningsbara med 
avseende på pragmatisk funktion. Funktionerna var alltså relativt sätt jämnt fördelade 
för Gustav i denna aktivitet. Arvid använde framförallt följer som utgjorde 72 % (13 st) 
av de kodade funktionerna. Personligt uttryck användes i 17 % av fallen (3 gånger) och 
efterfrågar delad uppmärksamhet användes i 6 % av fallen (1 gång). 6 % (1 st) av 
Arvids bidrag bedömdes som ej tolkningsbara med avseende på pragmatisk funktion. 
 
Nedan följer ett exempel på hur interaktionen kunde se ut i Arvids fall. I exemplet är A 
= Arvid, J = Jacob (annat barn) och L = Lena (förskollärare). Arvid satt vid 
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inspelningstillfället i sin rullstol och Jacob kom fram till honom med ett leksaksotoskop 
som han sträckte fram mot Arvid. 
 
Exempel 2.)              Strukturellt Pragmatisk 
                bidrag  funktion 
                 

1. L: ska du lyssna i örat på han    R+I   EI-O 
 

2. J: funkar int         I   GI 
 

3. L: berätta för Arvid=  
 

4.    !=vad du gör först då så han vet   I   EOH-H 

    " 
5. A: #((tittar nedåt åt sidan))     R    Fö 

 
6. J: nä: !jag ha- (.) jag stoppa in=   R   GI 

     " 
7.       #((går lite närmare Arvid och tar  

      tag i leksaken (otoskopet) med båda händerna)) 
 
 
3.3.3. Aktivitet:+Valsituation+
Båda fokusbarnen använde sig av endast en typ av strukturella bidrag (respons) i 
valsituationen. Se figur 12 och 13. Gustav producerade även 13 % (2 st) bidrag som 
räknades som ej kodbara med avseende på typ av strukturellt bidrag.  

I valsituationen använde båda barnen 3 olika pragmatiska funktioner. Se figur 14 och 
15. Gustav använde framförallt följer som utgjorde 82 % av koderna (9 st). Efterfrågar 
delad uppmärksamhet och personligt uttryck användes en gång vardera, vilket 
motsvarade 9 %. Inget av bidragen bedömdes som ej tolkningsbart för pragmatisk 
funktion. Arvid använde framförallt följer som utgjorde 41 % av koderna (7 st). 
Personligt uttryck användes i 12 % av fallen (2 gånger) och samtycke i 6 % av fallen (1 
gång). 41 % (7 st) av Arvids bidrag bedömdes som ej tolkningsbara med avseende på 
pragmatisk funktion. 
 
 
3.4. Kodningsschemats,användbarhet,

Bedömningsmaterialet som använts i Paulssons magisteruppsats (2011) gick ej att 
använda i sin ursprungliga form utan modifikationer. Detta beroende på att materialet 
innehöll aspekter som framstod vara misstag i översättningen/utvecklandet av det 
svenska materialet, men även att justeringar krävdes för att anpassa det till denna 
studies syfte och målgrupp. Av dessa anledningar togs koder bort och lades till både 
innan och under kodningsprocessen och vissa ändringar i förklaringar och exempel 
gjordes. Med de modifikationer som vi gjort i denna uppsats gick det att få en bild av 
interaktionen mellan fokusbarnen och deras kommunikationspartners och därmed 
besvara övriga forskningsfrågor. Ytterligare utveckling och utvärdering av materialet 
krävs dock för att kunna dra säkra slutsatser. Oklarheter i hur kodningsschemat skulle 
användas och bristfälliga instruktioner ledde till att interbedömarreliabilitet inte kunde 
räknas ut. 
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4. Diskussion!
4.1. Summering,av,de,viktigaste,resultaten,

Sammanfattningsvis producerade båda fokusbarnen framförallt responser i samtliga 
aktiviteter. Vad gäller pragmatiska funktioner användes följer totalt sett mest för båda 
fokusbarnen. I alla aktiviteter förutom i interaktion med andra barn var den pragmatiska 
funktionen följer mest använd i Gustavs fall. I interaktion med andra barn var dock 
fördelningen mellan följer, personligt uttryck och ej tolkningsbara bidrag nästan jämn. I 
Arvids fall producerades också främst koden följer förutom i valsituationen då han 
producerade lika många följer som ej tolkningsbara bidrag. Båda fokusbarnens 
omgivning använder totalt sett framförallt initiativ i samtliga aktiviteter. Gällande 
pragmatisk funktion är ger information den mest frekvent använda av omgivningen, 
följt av efterfrågar delad uppmärksamhet och efterfrågar information-okänd hos båda 
fokusbarnen totalt sett i samtliga aktiviteter. 
 
 
4.2. Diskussion,av,resultatet,

4.2.1. Övergripande+diskussion+och+koppling+till+tidigare+studier+
Resultaten från studien visar att båda fokusbarnen framförallt producerade responser 
och indikerar att fokusbarnens deltagande i interaktionen kan karaktäriseras som 
passivt, vilket är i linje med tidigare studier (Pennington & McConachie, 1999, 2001a, 
2001b; Light et al., 1985a, 1985b). Viktigt att ha i åtanke är att majoriteten av tidigare 
studier som gjorts, har gjorts på barn som är äldre än barnen i denna studie, vilket gör 
det svårt att jämföra resultaten. Att denna studie ändå stödjer resultaten från tidigare 
studier indikerar att resultaten från de tidigare undersökningarna gällande äldre barn kan 
ha relevans även för yngre åldersgrupper, men fler studier på yngre barn behövs.  
 
Barnen använde sig endast av de strukturella bidragen respons, initiativ och i Arvids fall 
även två fall av respons-initiering, vilket kan ses som de två tidigare nämnda bidragen i 
ett (en respons som också är en initiering). Barnen använde inga uppföljningar eller 
repetitioner/omformuleringar. Detta kan ha att göra med att sådana bidrag underlättas 
betydligt av någon form av språklig resurs (talspråk, AKK). 
 
För båda fokusbarnen visade resultatet att omgivningen använde sig av alla typer av 
strukturella bidrag (bortsett från IR och IRB, se punkt 3, s. 20 för förklaring till varför 
dessa inte räknas med), med skillnaden att Gustavs omgivning även hade bidrag som 
var ej kodbara, medan Arvids omgivning inte hade några sådana bidrag. I båda fallen 
tar de vuxna absolut flest initiativ i interaktionen. Detta går i linje med tidigare 
forskningsresultat som visat att kommunikationspartnern till barn med CP ofta tar en 
mer aktiv roll i samtalet (Pennington & McConachie, 1999; Pennington & McConachie, 
2001; Light et al., 1985a). För barnen i omgivningen (med typisk utveckling) fördelades 
initiativ och responser jämnare. Dessa barn producerade i jämförelse med Arvid och 
Gustav relativt sett många initiativ. Samma tendens kan man se i tidigare forskning där 
man visat att typiskt utvecklade barn tar fler initiativ än icke-talande barn med cerebral 
pares (Clarke & Kirton, 2003). Värt att nämna är att Gustav vid inspelningstillfället 
endast varit på sin avdelning i cirka 2 veckor. Detta kan ha medfört att han och övriga 
på avdelningen inte hunnit lära känna varandra ordentligt och inte heller lärt sig 
varandras sätt att kommunicera, vilket i sin tur kan ha påverkat hur interaktionen såg ut. 
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4.2.2. Aktivitet:+Interaktion+med+vuxna+
Båda fokusbarnen producerade framförallt responser i interaktion med vuxna. De 
använder dock något fler initiativ än i de andra aktiviteterna (både till antalet och 
procentuellt sett). I denna situation använder Arvid respons-initiering vilket kan anses 
vara en relativt komplex kod då den kräver både en respons och ett initiativ i samma tur. 
Inget av fokusbarnen använder denna kod i de andra aktiviteterna. Arvid använder 
koden 2 gånger i aktiviteten. Att barnen framförallt använder responser är i linje med 
tidigare forskning om barns interaktion med vuxna, t.ex. i studier om interaktion med 
vårdnadshavare eller mödrar såsom Light et al. (1985a) och Pennington & McConachie 
(1999). De studier om interaktion mellan barn utan talat språk och vuxna som 
presenterats i bakgrunden till denna uppsats har framförallt jämfört hur interaktionen 
skiljer sig åt mellan barnen och de vuxna de interagerar med. Hur barnens bidrag skiljer 
sig åt mellan aktiviteter är ett mer outforskat fält. Båda fokusbarnen använder fler olika 
pragmatiska funktioner i denna aktivitet jämfört med de båda andra analyserade 
aktiviteterna (se figur 14 och 15). Funktionerna ger information för Arvid och motsätter 
för Gustav används endast i denna aktivitet. I Exempel 1 (s. 28) på rad 4 kan Gustavs 
kod motsätter iakttas. I exemplet kan man se hur Gustav producerar ett relativt otydligt 
bidrag, som uppmärksammas av den vuxne och tolkas som ett motsättande. Eventuellt 
tillskrivs en betydelse till något som kanske inte var avsett som ett motsättande. Att 
aktiviteten innehöll koder på fokusbarnens bidrag som inte fanns med i de andra 
aktiviteterna är författarna till uppsatsen överens om kan ha att göra med att de vuxna 
tenderar att vara mer uppmärksamma på barnet än vad andra barn är och torde ha ett 
större intresse för barnets kommunikativa utveckling samt även har en roll där de är 
ansvariga för barnet. De vuxna i omgivningen är ofta förskolepedagoger och deras 
uppmärksammande av fokusbarnens bidrag tillhör delvis den professionella rollen. 

 
4.2.3. Aktivitet:+Interaktion+med+andra+barn+
Om man kan jämföra analyskategorin personligt uttryck med interaktionella aktiviteter 
som delat skratt och lek har tidigare studier visat att dessa aktiviteter främst uppstår i 
interaktion med jämnåriga (Clarke & Kirton, 2003). Då Arvids klipp av interaktion med 
andra barn bestod av långa pauser utan någon interaktion kunde endast 3 förekomster av 
bidrag med funktionen personligt uttryck kodas i interaktion med andra barn jämfört 
med 15 st i interaktion med vuxna och 2 st i valsituationen. Detta betyder att vi inte kan 
dra några tydliga slutsatser angående om detta stämmer för Arvid eller ej. Gustav 
däremot hade flest förekomster av personligt uttryck i interaktionen med andra barn 
vilket är i linje med tidigare nämnda studie. Om man räknar bort följer och ej 
tolkningsbara bidrag så var samtliga övriga bidrag kodade som personligt uttryck.  
 
Den aktivitet där Arvids procentuella andel följer är klart störst är i interaktionen med 
andra barn. Om man tittar närmare på den situationen ser man att Arvid, två andra barn 
(ett i taget) samt en vuxen medverkar i interaktionen, men att interaktionen nästan 
uteslutande går via den vuxne. Det sker alltså interaktion mellan det andra barnet och 
den vuxne i Arvids direkta närhet, vilket skulle kunna förklara den stora andelen följer, 
då Arvid passivt medverkar i interaktionen, utan att själv ge några aktiva bidrag till 
interaktionen. De bidrag som produceras går nästan alltid via den vuxne, vilket 
tydliggörs i exempel 2 (s. 29). Där försöker Lena (förskolläraren) att få Jacob (det andra 
barnet) att rikta kommunikationen till Arvid direkt, men Jacob fortsätter att vända sig 
till Lena. I aktiviteten är de vuxna involverade i relativt stor utsträckning i interaktionen 
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mellan Arvid och de andra barnen. Detta gäller även för Gustav. Därför är frågan om 
man inte bör kalla det för ett trepartssamtal snarare än interaktion med andra barn, då 
den vuxne fungerar som förmedlande deltagare. Det är dock en viktig poäng att göra att 
fokusbarnen interagerar direkt med vuxna och oftast endast indirekt med andra barn i 
sin omgivning, även i den situation som bedömts innehålla mest interaktion med andra 
barn.  
 
4.2.4. Aktivitet:+Valsituation+
I alla tre situationer använder fokusbarnen till övervägande del responser. I alla 
situationer utom valsituationen använder de dock även andra strukturella bidrag 
(initiativ för båda barnen i övriga situationer och respons-initiering i Arvids interaktion 
med vuxen). Att endast responser används i valsituationen kan bero på att denna 
situation är uppbyggd och vald utifrån att en fråga ställs från kommunikationspartnern 
som barnet förväntas svara på. Det kommunikativa målet är alltså ett få svar på en fråga 
och det förväntade svaret från barnet är en respons. Det är dock inte hugget i sten att en 
respons måste följa på ett initiativ, så även andra bidrag till samtalet hade (åtminstone 
teoretiskt sett) varit möjliga för barnet att göra (t.ex. ett initiativ med invändande 
funktion - motsättning). Det hade därför varit intressant att undersöka vilka bidrag 
jämnåriga typiskt utvecklade barn hade gjort i samma situation och om det hade funnits 
en skillnad jämfört med vilken typ av bidrag fokusbarnen i denna studie använde. Det 
hade kunnat ge en fingervisning om huruvida det var fokusbarnens kommunikativa 
resurser eller aktivitetens uppbyggnad i sig som var orsaken till att endast responser 
användes. 
 
Gustav har den klart största andelen följer i valsituationen. Även där medverkar flera 
personer i interaktionen, även om den till största del är riktad till Gustav eller Gustav 
och andra gemensamt. Att flera andra är involverade i interaktionen kan bidra till den 
höga andelen följer bland Gustavs pragmatiska funktioner. Detta beroende på att alla 
deltagare troligen inte förväntas svara på all interaktion som sker i situationen. Det sker 
alltså med största sannolikhet interaktion som Gustav inte förväntas svara på, utan 
istället endast följer utan att själv tillföra något. 
 
Det är också viktigt att ha i åtanke att valsituationerna endast var en minut långa, till 
skillnad från övriga situationer som var fem minuter, och att det kan minska 
möjligheterna att hinna bidra med alla olika bidragstyper, vilket kan ha påverkat 
resultatet. 
 
4.2.5. Användande+och+tolkning+av+koder+
Det fanns bidrag hos båda fokusbarnen som inte kunde kodas utifrån kontexten. 22 % 
(Gustav) respektive 7 % (Arvid) av bidragen fick därför koden ej kodbart (EK). Detta 
kan ge en onödigt negativ bild av barnets kommunikation då deras bidrag inte kommer 
med i beräkningen p.g.a. att de inte kunnat tolkas. Dessa bidrag (EK) är komplicerade 
då de skulle kunna tyda på att barnen försöker kommunicera men inte lyckas göra sig 
förstådda. I så fall finns en lucka i den kommunikativa kompetensen där t.ex. direkta 
logopediska insatser som AKK, eller indirekta logopediska insatser vars syfte är att 
påverka kommunikationsstilen hos personer i barnets omgivning, skulle kunna hjälpa 
barnen att göra sig förstådda och uppnå sina kommunikativa intentioner. Det är dock 
viktigt att notera att denna kod satts när omgivningen behandlat barnets bidrag som 
kommunikativa, trots att det varit oklart vad barnet menat med sin interaktion. 
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Fokusbarnen producerar även försök till bidrag (FB) som inte uppmärksammas av 
omgivningen, men där de använder liknande kommunikativa resurser som i de bidrag 
där omgivningen uppfattat det. Ett exempel på detta redovisas i exempel 1 (s. 28). På 
rad 10 producerar Gustav en vokalisering som inte uppmärksammas av förskolläraren, 
som istället fortsätter med sitt egna kommunikativa projekt. Koden FB har alltså satts i 
de fall författarna till denna uppsats tyckt sig se kommunikativa handlingar från 
fokusbarnen, utan att dessa behandlats som kommunikationsförsök av omgivningen. Då 
är en möjlighet förstås att barnets intention aldrig var kommunikativ och att handlingen 
därmed tillskrivits en kommunikativ innebörd som egentligen inte finns (om ingen 
samtalspart tolkat eller menat handlingen som kommunikativ). Detta är dock något som 
aldrig går att avgöra med säkerhet, och författarna till uppsatsens tolkning har i de fallen 
gjorts med hänsyn till hur barnens kommunikationsförsök sett ut tidigare (då de har 
behandlats som kommunikativa av omgivningen). Arvid producerade 5 st och Gustav 2 
st initiativ som inte uppmärksammades av omgivningen. Gustav producerade även 3 st 
ej kodbara bidrag och en respons som inte uppmärksammades av omgivningen. Dessa 
bidrag har tolkats utifrån en större kontext än just det efterföljande bidraget, då de inte 
fått en respons på det de gjort. Även dessa bidrag skulle kunna tyda på att barnet och 
dess kommunikationspartners behöver utveckla den kommunikativa kompetensen för 
att skapa en miljö där de lättare kan förstå och påverka varandra. 
 
När det gäller de pragmatiska funktionerna är följer den kod som oftast används för att 
kategorisera fokusbarnens bidrag. Följer är den kod som författarna till denna uppsats 
lagt till då det saknades en kod för att visa att barnet var delaktig i kommunikationen 
utan att nödvändigtvis tillföra interaktionen nytt innehåll. Utan denna kod hade barnen 
verkat mer passiva än vad deras omgivning och författarna till denna uppsats ansåg att 
de var. Koden visar att barnen har ett intresse för kommunikationen som sker omkring 
dem, eller är riktad till dem. Detta kan kopplas till kritiken Linell och Gustavsson 
(1987) framför mot det ideala samtalet; att ett samtal sällan (eller aldrig) är helt 
symmetriskt i avseendet att alla deltagare förväntas tillföra ny information till samtalet i 
samma utsträckning. Fokusbarnens låga ålder gör att asymmetri i samtal med vuxna är 
ofrånkomligt. I samtal med jämnåriga kan asymmetrin ha att göra med olikheter i de 
kommunikativa resurser barnen med CP har tillgång till. Ju äldre barnen blir och ju 
högre kommunikativa krav som ställs på dem, desto tydligare torde denna asymmetri 
bli, och desto viktigare blir det att ge barnen möjlighet att delta i samtal på lika villkor, 
t.ex. genom alternativa kommunikationssätt. 
 
 
4.3. Studiens,styrkor,och,svagheter,

Föreliggande studie bidrar till att fylla den lucka som finns idag beträffande studier om 
kommunikation och interaktion hos yngre barn med grav cerebral pares. En positiv 
aspekt med denna studie är att interaktionen analyseras i en för barnen naturlig miljö 
och i vardagliga situationer, vilket ökar möjligheterna att iaktta fenomen och interaktion 
som förekommer i barnens vardag. Att ett av barnen går på en avdelning som är 
anpassad för barn med funktionsnedsättningar, medan det andra barnet går på en 
avdelning med barn utan funktionsnedsättningar (men har en assistent) kan ses som 
positivt då det speglar olika versioner av hur vardagen kan se ut för barn med grav 
cerebral pares. Den detaljerade transkription och det kodningsschema vi har använt gör 
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det möjligt att uppmärksamma många kommunikativa handlingar från barnet som 
annars kunde ha missats.  
 
Om en annan metod hade använts hade andra fenomen framkommit och som alltid när 
ett specifikt bedömningsmaterial används hamnar fokus på och begränsas till vad 
materialet är utformat att visa. Med en kvalitativ ansats, exempelvis samtalsanalys, hade 
andra fenomen kunnat uppmärksammas. Studien är en fallstudie med endast två 
deltagare, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras till en större population. Fler 
deltagare hade ökat möjligheten att få resultat som varit gångbara för en större grupp. 
Deltagarna filmas under relativt kort tid, och endast en kortare del av allt filmat material 
är med i analysen. Det går inte att utesluta att om barnen hade filmats under längre tid 
eller under fler tillfällen, eller om mer av det filmade materialet hade analyserats, hade 
en annan bild av barnens kommunikation eventuellt uppvisats. I vår studie analyseras 
interaktionen i tre olika aktiviteter. Möjligheten finns att ytterligare fler aktiviteter hade 
gjort att andra bidrag till interaktionen hade framkommit. När videoinspelning används 
måste alltid tas i beaktande att närvaron av en kamera kan påverka deltagarnas 
beteenden. Även närvaron av obekanta personer kan påverka deltagarna. Detta 
motverkades genom att montera upp kamerorna en stund innan inspelningen påbörjades 
och genom att vi höll oss i bakgrunden så mycket som möjligt, men det går inte att helt 
utesluta att denna faktor kan ha påverkat resultatet. 
 
Ett övergripande problem i uppsatsen var bristen på tid i förhållande till arbetets 
omfattning. De delar som hade behövts arbetas mer med är framförallt transkriberingen 
och utvecklandet av kodningsschemat. Bristen på tid gjorde att författarna till uppsatsen 
tvingades dela upp såväl transkriberingen som kodningen sinsemellan. Uppdelningen 
gjordes så att varje person transkriberade och kodade filmer med båda fokusbarnen för 
att undvika att detta blev en felkälla. En yrkesverksam logoped kallades in som 
medbedömare för att säkerställa interbedömarreliabiliteten, men på grund av oklarheter 
i användandet av kodningsschemat kunde denna kodning inte användas. Om tydligare 
instruktioner kring användandet hade funnits hade denna kodning kunnat användas för 
att stödja eller motsäga resultatet, vilket nu inte var möjligt. 
 
Uppsatsen består av en betydligt mer detaljerad transkriptionskonvention än den som 
använts i Paulssons uppsats och därför blev den avsatta tiden inte tillräcklig. Det fanns 
dock flera positiva aspekter med att använda den mer avancerade transkriptionen, såsom 
att den ökade möjligheterna att grunda kategoriseringen i inspelade data, eftersom den 
gjorde fler aspekter synliga och representerade samtalsaktiviteten bättre än en enklare 
transkription. Transkriptionen är tänkt att vara ett stöd vid kodning av filmerna. Det är 
dock viktigt att förstå att transkriptionen ändå påverkar kodningen i allra högsta grad. 
Med den typ av transkription som använts här får barnens icke-verbala yttranden större 
utrymme än i andra transkriptionskonventioner, som t.ex. den använd av Paulsson 
(2011). Då barnens bidrag till interaktionen främst varit icke-verbala, och ibland svåra 
att skilja från icke-kommunikativa rörelser och handlingar, så var ambitionen att 
transkribera så noggrant att alla dessa handlingar (kommunikativa så väl som icke-
kommunikativa) kom med. Detta för att undvika kategorisering redan under 
transkriberingen. Det kan dock medföra att en handling som inte skulle ha 
uppmärksammats som kommunikativ bara genom att se filmen ändå tillskrivs den 
funktionen och ges större utrymme i analysen p.g.a. att den finns med i transkriptionen. 
Det motsatta är också möjligt – att vissa handlingar missats att tas med i transkriptionen 
och därför också missas vid kodning, trots att de var kommunikativa. Risken för det 
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senare anser författarna till uppsatsen dock vara lägre. Vid den typ av transkription som 
använts i denna uppsats transkriberas ögonblicksbilder av filmerna, sekund för sekund. 
Det kan medföra att helheten inte uppfattas. Utifrån det teoretiska perspektiv som utgör 
grunden för denna studie är den lokala interaktionskontexten en ytterst väsentlig del, 
och även grunden vid kodningen av materialet. En annan aspekt av transkriptionen som 
kan påverka kodning och analys är hur yttranden delats upp. Ett yttrande skulle, om det 
står på mer än en rad, kunna ges två koder och även det motsatta är en möjlighet: att 
mer än ett yttrande på samma rad endast får en kod. Alla möjliga felkällor 
transkriptionen kan ge upphov till motverkas genom att se filmen som primärkälla vid 
kodning och transkriptionen enbart som ett stöd. Korrigeringar i transkriptionen har 
även gjorts under kodningen, då behov funnits.  
 
Kodningsschemat krävde mer tid än beräknat eftersom det i planeringen inte avsatts tid 
till att rätta, skriva om och lägga till koder. För att förstå och använda koderna krävdes 
djupgående analyser av tidigare studier som innehållit kodningsschemat eller delar av 
det. Paulsson nämner i sin uppsats att det är viktigt med en fortsatt utvärdering av 
bedömningsinstrumentet med exempelvis större antal deltagare inför framtida studier. 
Detta stämmer väl med den uppfattning författarna till denna uppsats har. Tillägg och 
ändringar har gjort materialet sårbart och alltför säkra slutsatser bör därmed undvikas. 
Styrkan med kodningsschemat är att det kan visa mönster i hur kommunikationen kan 
se ut för små barn med grav CP. De interaktionsmönster som tydliggjorts med detta 
material bekräftas av tidigare studier inom samma fält. Det är dessutom viktigt att inte 
se kodningsschemat som ett material för att bedöma endast en parts interaktion då 
resultatet alltid baseras på den gemensamma interaktionen. Resultaten kan variera 
beroende på interaktionspartners och omgivning. Andra aspekter som dagsform, 
intresse, och relation till samtalspartners kan också påverka bedömningen. 
 
 
4.4. Klinisk,relevans,och,framtida,forskningsmöjligheter,

Vi anser att det behövs fler såväl kvalitativa som kvantitativa studier på målgruppen. 
Fallstudier med fler barn, i fler aktiviteter, vore önskvärt då det ökar chansen att ringa in 
fenomen och beteenden som kan vara relevanta inom forskning och för logopedisk 
intervention. Resultaten från vår studie indikerar att barnen visar intresse för 
kommunikation som sker runtomkring dem samt att de ibland försöker ta initiativ som 
inte följs upp av omgivningen. Att undersöka dessa fenomen vidare skulle kunna leda 
till förbättrade insatser för målgruppen. 
 
Materialet har tidigare använts i studier av äldre barn. I denna studie är barnen betydligt 
yngre. Kodningsschemat kan identifiera mönster och skillnader i kommunikationen 
även hos dessa yngre barn. Utan de tillägg som författarna till denna uppsats gjort hade 
materialet gett en annan bild än den som redovisats med detta kodningsschema, t.ex. 
färre pragmatiska funktioner hos fokusbarnen. Det vore önskvärt med framtida 
utvärderingar av kodningsschemat då det trots brister i sin nuvarande form tros kunna 
bli ett användbart material för logopeder och andra yrkesgrupper där kartläggning av 
kommunikation är relevant. För att materialet skall kunna jämföras och ligga till grund 
för t.ex. bedömningar och utvärderingar vore det önskvärt att upprätta mer specifika 
regler för såväl transkribering som hur kodningsschemat skall användas. 
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Ett förslag på en framtida magisteruppsats är att utveckla en manual för 
kodningschemat med tydliga instruktioner kring t.ex. vilken transkriptionskonvention 
som rekommenderas, flera exempel på svenska om hur och när koderna sätts ut, 
rekommendationer på hur man kan använda schemat i olika situationer (en-och-en-
samtal, flera samtalspartners etc.). Författarna till denna uppsats anser även att det vore 
önskvärt att återgå till den tydligare uppdelningen av strukturella bidrag och 
pragmatiska funktioner som fanns i kodningsschemat från 1999. I den version av 
Paulssons kodningsschema som användes i föreliggande studie saknades denna 
uppdelning. Att inte ha en uppdelning ledde till oklarheter hos medbedömare och ledde 
till att vi inte kunde räkna ut interbedömarreliabilitet. Tydligare instruktioner och en 
manual med exempel hade kunnat förhindra uppkomsten av oklarheter. 
 
Koderna ingen respons och ingen respons behövs ingår i den nuvarande versionen i 
strukturella bidrag. Dessa två koder är inte bidrag i sig utan är egentligen avsaknad av 
bidrag eller en bedömning av om talaren vill ha en respons eller ej. Då detta kräver en 
subjektiv bedömning från bedömaren önskas tydligare instruktioner kring användandet. 
Dessa två koder är känsliga för transkriptionskonvention då de inte består av något som 
faktiskt sker. Ingen respons behövs är allra känsligast eftersom bedömaren ibland helt 
måste förlita sig på sin egen intuitiva tolkning av talarens intention. Eventuellt kan en 
förbättring av schemat vara att separera dessa två koder från de andra i de strukturella 
bidragen. 
 
Schemat kan eventuellt utvecklas med fler underkategorier, då detta kan göra att de ej 
tolkningsbara bidragen kan delas in i andra pragmatiska funktioner. Fler kvalitativa 
studier på interaktionsmönstret hos yngre barn med grav CP skulle kunna bidra till att 
identifiera fenomen som kan ligga till grund för nya koder. Författarna till denna 
uppsats anser att de koder som lagts till i uppsatsen (d.v.s. följer och personligt uttryck-
dramatiserar) fyllde en funktion i sammanhanget, men skulle behöva utvärderas och 
eventuellt utvecklas i nya studier.  
 
Författarna till denna uppsats anser även att ytterligare ett avsnitt i kodningsschemat 
vore önskvärt. I Clarke och Kirtons version av kodningsschemat från 2003 fanns en del 
som kallades modes med. Detta avsnitt vore önskvärt att ha med även i en svensk 
översättning. Det nya avsnittet handlar om uttryckssätt och skulle kunna bestå av olika 
kommunikativa resurser som exempelvis AKK, kroppsspråk, vokalisering och tal. 
Kodens syfte skulle vara att identifiera och tydliggöra vilket uttryckssätt som används 
och därmed kunna ligga till grund för fortsatt logopedisk intervention. 
 
Ett problem med användandet av just detta material i en klinisk logopedisk verksamhet 
är att metoden är mycket tidskrävande. Filmning, transkribering, kodning och analys tar 
tid och fler koder skulle öka tiden som krävs ytterligare. Metoden kan dock ge en 
grundlig analys av den studerades förmågor och svårigheter vilket eventuellt kan väga 
upp för tidsaspekten i specifika fall. Ett mer utvecklat material skulle med fördel kunna 
användas i forskningsstudier av kommunikation och interaktion före och efter 
genomgången logopedisk intervention, för att skapa underlag för evidensbaserade 
logopediska insatser. 
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4.5. Slutsats,

Studiens resultat indikerade att barnen med CP hade en mer passiv roll i samtalet och 
främst producerade responser, medan samtalspartnern var mer aktiv och tog fler initiativ 
i samtalet. De resultat som framkommit i studien är i linje med tidigare kvantitativa 
studier av något äldre barn med CP. Fokusbarnens interaktion skiljde sig till viss del åt 
mellan de olika aktiviteterna, exempelvis användes flest initiativ i interaktion med 
vuxen. Det var dock inga stora skillnader och fler studier på fler barn och i flera 
aktiviteter hade varit önskvärt för att med större säkerhet identifiera eventuella 
skillnader. Denna magisteruppsats tillför koden följer, vilken ökar möjligheten att 
uppmärksamma deltagande i vardaglig kommunikation hos små barn med grav CP. Det 
är möjligt att besvara frågor kring hur kommunikationen ser ut hos små barn med grav 
CP och deras omgivning, samt hur kommunikationen skiljer sig åt i olika aktiviteter, 
med ovan angivna kodningsmaterial. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser 
utifrån resultaten då det krävs mer arbete med utvecklandet av kodningsschemat samt 
regler kring användandet av transkriptionskonventioner och kodningsschema. 
Bedömningsmaterialet kan användas för att ge en grundlig bild av hur barn med grav 
CP och deras samtalspartners interaktion ser ut för att ligga till grund för logopedisk 
intervention, men den tid som krävs för användandet av materialet bör tas i beaktande. 
 
 
 !
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Bilaga 1. Kodningsschema 
Reviderad version av Johannisson och Sjöblom HT 2014, baserad på Paulssons 
kodningsschema (2011). 

Om talarens intention ej är tydlig bedöms samtliga koder utifrån kontextuella faktorer som 
bred hänsyn till föregående bidrag (kontextberoende), mottagarens tolkning och efterföljande 
bidrag (kontextförnyande) samt aktivitet och kroppspositionering. Med talare avses härmed 
person som utför verbalt eller icke-verbalt kommunikativt bidrag. Delar ur transkriptionen 
som inte anses vara kommunikativa kodas ej. Delar ur transkriptionen som inte påverkar 
interaktionen med barnet kodas ej. 

 

1. Strukturella bidrag   Definition    Specifikation 
(moves)                      
Initiativ Startar utbyte som kan locka fram kommunikativa 

(verbala och icke-verbala) responser från lyssnaren eller 
rikta lyssnarens uppmärksamhet utan att söka verbal 
respons eller informera lyssnaren. Initiativen kan vara 
såväl verbala som ickeverbala.   

Förkortning I. 
Kan kodas 
som: EDU, 
EOH, EI, GI, 
PU. 

Respons - initiering   Respons producerad som svar på ett initiativ men 
efterfrågar också ett eget svar. Kan användas då respons 
enligt norm föranleder egen respons. T.ex. då förälder 
räknar verbalt varannan gång och barnet pekar varannan 
eller då barnet gör ett initiativ (verbalt eller icke-verbalt) 
och föräldern svarar på det med en motfråga (t.ex. 
barnet tittar mot köket och föräldern frågar ”är du 
hungrig?”) 

Förkortning 
R+I. Kan kodas 
som: EDU, 
EOH, EI, GI.  
 

Respons Svarar på tidigare initiativ eller respons – initiering, kan 
dock vara positionerad direkt efter respons. Kan besvara 
eget tidigare bidrag. En respons informerar lyssnaren; 
avfärdar ett tidigare bidrag; bekräftar eller förnekar ett 
föregående bidrag; erkänner det föregående bidraget, 
eller modifierar det. Responser kan även vara beteenden 
som utgör svar på efterfrågan av delad uppmärksamhet 
eller efterfrågan av objekt eller handlingar. (Denna 
senare typ av respons är inte verbal/språklig, men visar 
att den första talaren fick den respons han eller hon 
önskade). Responser gör inte efterföljande svar 
obligatoriska, men kan följas av ytterligare bidrag. 

Förkortning R. 
Kan kodas 
som: GI, GF, 
SM, Bek, Bet.  
 

Uppföljning Bekräftar föregående responser och kan även lägga till 
lite information till sekvensen. T.ex. "talare 1:Pennor? 
Talare 2:Nej det finns inga pennor. Talare 1: Okej", 
"Talare 1: Hund.Talare 2: Där är en hund ja.Talare 1: 
Ja". Ej obligatoriskt. 

Förkortning U. 
Kan kodas 
som: SM, Bek.  
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Ingen respons Kodas när initiativ eller respons-initiering söker respons 
men ej får den. Kod sätts på icke-reponsen. Kan 
markeras som paus i transkription. 

Förkortning IR  

Ingen respons 
behövs 

Då ett initiativ av en talare inte kräver ett svar av en 
lyssnare. Lyssnaren utför inte en aktivt kommunikativ 
handling, men den är ändå en handling i samspelet. T.ex. 
Talare: "Den var fin" (om leksak) Mottagare: (fortsätter 
leka med leksak). Koden sätts på mottagarens handling.   

Förkortning 
IRB  
 

Ej kodbart  Kodas då ett yttrandes intention inte kan förstås, trots 
många kontroller mot filminspelningen.  

 

Förkortning EK  
 

Repetition eller 
omformulering 

Kodas då ursprungligt bidrag repeteras eller upprepas 
med igenkännbar omformulering 

Kan kodas vid 
I, R+I, R eller 
U. Förkortning 
X2, sätt in 
ursprunglig 
kodförkortning 
istället för X 
d.v.s. I2, R+I2, 
R2 eller U2. 
Kan kodas 
som GF. 
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2. Pragmatiska               Definition    Specifikation 
   funktioner                       
Efterfrågar delad 
uppmärksamhet 

Drar lyssnarens uppmärksamhet till talaren, aktivitet, 
eller objekt, (t.ex. "titta här…", lutar sig mot ett objekt 
och tittar sedan på lyssnaren, "Arvid!", pekar på objekt). 

Förkortning 
EDU. Finns i I 
el. R+I  

Efterfrågar objekt 
eller handling 

Efterfrågan om att lyssnaren ska utföra handling eller ge 
ett objekt till talaren (t.ex. sträcka sig mot ett objekt, 
peka på symbolen för ett objekt). Underklasser av EOH: 
- Hjälpa (talaren ger instruktioner om hur mottagaren 
ska genomföra en handling), - Begär (begäran av 
kommunikativ respons när lyssnaren inte kan "säga" 
svaret), - Omdirigerar (leder mottagaren till aktuell 
aktivitet "kom tillbaka och sätt dig"). Då underklasser 
inte kan bestämmas kodas endast EOH. 

Förkortning 
EOH. Hjälpa - 
H, Begär - KR, 
Omdirigerar - 
O. Finns i I 
eller R+I  
 

Efterfrågar 
information 

Söker ny information om objekt, aktiviteter, inre tillstånd 
o.s.v., genom direkt eller indirekt fråga (t.ex. öppna och 
slutna frågor med ja/nej-svar och vokalisationer med 
stigande slutintonation producerat medan barnet tittar 
frågande på lyssnaren). Exkluderar efterfrågan av 
förtydligande. Underklasser av EI: Efterfrågan av 
okänd information som är ny för talaren (EI-O). Här 
ingår frågor där talaren undrar "vad/hur ska vi göra". 
Efterfrågan av känd information d.v.s. frågor som 
talaren redan vet svaret på och är testfrågor (EI-K). 
Retoriska frågor kodas EI- K. Då underklasser inte kan 
bestämmas kodas endast EI. 

Förkortning 
EI. Okänd - O, 
Känd - K. 
Finns i I el. 
R+I.  
 

Efterfrågar 
förtydligande 

Söker repetition, förtydligande eller omformulering av 
annan persons tidigare budskap vilket inte har blivit 
uppfattat eller som har blivit missförstått (t.ex. "Vad vill 
du ha?", "Vad sa du?", "Säg om det", Kan jag få bilen - 
"Kan du få vaddå?"). Kan göras med AKK (t.ex. pekar 
på bilden med bilen med meningen: Är det bilen du 
menar?) Kan även göras med kroppskommunikation och 
gester (”Kan jag få dockan?” Lyssnaren är osäker på 
vilken leksak som efterfrågas och höjer frågande på 
ögonbrynen och pekar på bilen). 

Förkortning 
EF. Finns i 
R+I.   
 

Ger information Kommentar om personer, handling, objekt eller inre 
tillstånd (t.ex. "Jag är hungrig", "Han springer", "Den 
är blå"). Lägger till ny information till konversationen.   

Förkortning 
GI. Finns i I, 
R+I el. R.  

Ger förtydligande Repetitioner eller omformuleringar av eget tidigare 
budskap vilket inte har blivit uppfattat eller som har 
blivit missförstått. Används även vid alla repetitioner 
eller omformuleringar av ställd fråga, kommentar eller 
uppmaning (t.ex. upprepade pekningar på samma 
symbol, pekning på samma symbol med gest eller läte 
som tillägg, "Blå", "Den blå"). Underklasser till GF: 
repetitioner av tidigare bidrag, omformuleringar av 
tidigare bidrag.   

Förkortning 
GF. Repetition 
- Rep, 
omformulering  
- Om. Finns i 
R+I el. R eller 
X2. 
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Samtycker eller 
motsätter 

Visar enighet eller oenighet med en annan talares 
uttalande, handling o.s.v. (t.ex. nicka, "Ja", "Det tycker 
jag"). Samtycke till tidigare jakande/nekande bidrag 
kodas som S, nekande till ett tidigare jakande/nekande 
bidrag kodas som M.   

Förkortning S, 
M. Finns i R 
el. U.  

Bekräftar Respons på det som har blivit gjort eller sagt vilket inte 
tillför ny information (t.ex. "Duktig kille", "Bra gjort", 
"Så där ja"). Kan bekräfta egen eller annans respons. 

Förkortning 
Bek. Finns i R 
el. U  

 
Följer Bidraget är i linje med den pågående sekvensen, och 

visar att deltagaren är uppmärksam. Är ofta kroppsliga 
handlingar med annars oklar funktion. 

Förkortning 
Fö. Finns i R 
el. U 

Personligt uttryck Uttryck för en talares personlighet eller känslor, t.ex. 
skratt, protest (puttar bort leksak). Får ej vara verbalt 
språkligt bidrag från talaren själv. Underklass till PU: 
dramatiserar för att skapa effekt (t.ex. ljud för att 
markera rädsla). Här ingår även sång. 

Förkortning 
PU. 
Förkortning 
dramatiserar 
D. Finns i I, R 
el. U  

Ej tolkningsbart Alla kommunikativa försök som efter upprepade 
kontroller mot filminspelning inte kan tolkas utifrån 
semantisk mening eller kontext.   

Förkortning 
ET.     
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Transkriptionskonventioner 
The transcriptions combine parts of the AAC convention proposed by von Tetzchner and Jensen (1996) and von 
Tetzchner and Basil (2011), with conventional CA transcription proposed by Gail Jefferson (see, Atkinson & 
Heritage, 1984). Novel conventions are used where AAC and CA conventions conflict, or where agreed 
conventions do not exist for aspects of interaction. 
 
Notation  Definition 
natural speech  Naturally spoken elements are marked with bold face. 
translations Translations into English are not marked. 
xxx xxx xxx xxx Vocalised passage by speaker with impaired speech. 
UPPER CASE Text in upper case indicates a graphic symbol, here a picture from the picture 

folder. 
PS: CHEESE Capital letters SS plus a colon preceding a graphical symbol representation 

indicates the communicative presentation of one or several selected pictures 
attached to the Picture Strip.  

! 
"   
# 

A left-hand bracket links an ongoing utterance with an overlapping utterance 
or non-vocal action at the point where the overlap/simultaneous non- vocal 
action begins. A vertical line marks the overlap onset on an intermediate line. 

$    
% 

A right-hand bracket marks where overlapping utterances/simultaneous non-
verbal actions stop. 

= An equals sign marks where there is no interval between adjacent utterances. 
((looks at door, 3.2)) Text in double brackets represents a gloss or description of some non-vocal 

aspect of the talk, and can be accompanied by a number that indicates the 
length of time in seconds over which the non-vocal actions occur. Also 
transcriber’s comment. 

> > > > Right pointing angle brackets indicate continuation of a non-vocal action. 
(0.6) A number in single brackets indicates the length in seconds of a period of 

time usually related to a pause in the talk. 
oh: A colon indicates an extension of the sound or syllable it follows. More 

colons prolong the stretch. 
talking, A comma indicates minor final pitch rise. 
goodbye. A full stop indicates final pitch drop. 
goodbuy¿ Up-side-down question mark indicates medium final pitch rise. 
goodbye? A question mark indicates final high pitch rise.  
↑↓ Marked rise or fall in intonation is indicated by upward and downward 

pointing arrows immediately prior to the rise or fall. 
stress Underlining indicates emphasis. 
°talking quietly° Degree signs indicate a passage of talk that is quieter than surrounding talk. 
°°whispering°° Degree signs indicate a passage of talk that is whispered (i.e. without tone). 
+talking loud+ Plus signs indicate a passage of talk that is spoken louder than surrounding 

talk. 
>talking quickly< Inward pointing angles indicate a passage of talk is spoken quicker than 

surrounding talk. 
£talking£  Indicates smile voice, which is talk produced while smiling or has the audible 

sense of being spoken while smiling. 
*talking* Star signs indicate a passage of talk that is spoken with creaky voice. 
(         ) Parentheses surrounding empty space indicate an inaudible passage of talk 

for the transcriber. 
talki- A hyphen indicates a cut-off word or utterance segment. 
.hh A full stop preceding h denotes discernible inhalation (the more h’s the 

longer the inhalation). 
pt The letter combination ‘pt’ indicates a smack sound produced by the mouth 

when for example lips part or the tongue parts from the palate. 
→3 An arrow and a number is a reference to a drawing/image that illustrates a 

key point. 
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Bilaga  3.  Kodningsschemats  ursprung 

Översikt av koder i Pennington & McConachies kodningsschema från 1999 och 
de ändringar som gjorts av Pennington (2009) och av Paulsson (2011). 
 

Nedan följer en genomgång av de koder som finns med i Pennington & McConachies 

material från 1999 samt de ändringar som gjorts av Pennington 2009 och i Ida 

Paulssons magisteruppsats från 2011. Översikten består av Pennington och 

McConachies kodningsschema från 1999 där förklaringarna av koderna översatts till 

svenska av författarna till denna uppsats. Bredvid de engelska namnen på koderna finns 

den svenska översättningen som använts i Paulssons magisteruppsats. 

Ursprungsmaterialet från 1999 är uppdelat i strukturella bidrag och pragmatiska 

funktioner. Efter genomgång av varje del av materialet finns en rubrik under vilken de 

förändringar som gjorts i senare versioner (Pennington 2009; Paulsson, 2011) redovisas. 

Bredvid kodernas namn finns markeringarna * och #. * betyder att koden finns med i 

kodningsschemat av Pennington från 2009. # betyder att koden finns med i Paulssons 

magisteruppsats från 2011. I de fall där det finns underkategorier har * och # satts ut 

bredvid redovisningen av dessa. I Pennington och McConachies ursprungliga studie från 

1999 kategoriserades deltagarnas agerande i termer av moves, som Paulsson (2011) översatte till 

strukturella bidrag: 

 
Strukturella bidrag 
Specifikation   Definition__________________ 
Initiation (Initiativ): *# Koden avser ett bidrag som 

introducerar nya delar i 
konversationen och påkallar en 
respons från lyssnaren.  

_____________________________________________________________________________ 
Response (Respons): *# Koden avser en reaktion på en annan 

deltagares initiativ som ej kräver en 
egen respons.  

_____________________________________________________________________________ 
Response initiation (Respons-initiering): *# Koden avser precis som ovanstående 

kod en respons men bidraget kräver 
också en egen respons. 

_____________________________________________________________________________  
No response (Ingen respons): *# Koden avser en tom position (lucka) 

där ett svar förväntas efter t ex ett 
initiativ eller en respons-initiering, 
men inte ges.  

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
No response requested (Ingen respons behövs): #  Koden används när det bedöms som 

om ett tidigare initiativ inte behöver 
en respons och en respons ej getts 
inom 3-4 sekunder.  

_____________________________________________________________________________ 
Follow-up (uppföljning): *# Koden avser en reaktion på en 

respons. Den kan inte förutspås och 
ändrar inte temat i det som sagts.  

_____________________________________________________________________________ 
 
NEDAN FÖLJER ÄNDRINGAR AV PENNINGTON OCH MC CONACHIES  
KODNINGSSCHEMA FRÅN 1999, GJORDA AV PENNINGTON 2009. 
___________________________________________________________________ 
Uncodable (Ej kodbart): *# Koden är ett tillägg och används när 

ett yttrandes intention inte kan tolkas 
efter att man studerat videofilmen ett 
flertal gånger. 

_____________________________________________________________________________ 
No response requested (Ingen respons behövs): Koden har tagits bort. 
_____________________________________________________________________________ 
 
NEDAN FÖLJER ÄNDRINGAR AV PENNINGTON OCH MCCONACHIES  
KODNINGSSCHEMA FRÅN 1999, GJORDA AV PAULSSON 2011. 
___________________________________________________________________ 
Ingen respons behövs:#   Lades till (från schemat 2009). 
_____________________________________________________________________________ 
Repetition omformulering: # Koden lades till och används då det 

ursprungliga bidraget repeteras eller 
upprepas med igenkännbar 
omformulering.  

______________________________________________________________________ 
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I Pennington och McConachies ursprungliga studie från 1999 kategoriserades 

deltagarnas bidrag även i termer av communicative functions (pragmatiska funktioner i 

Paulssons översättning 2011). Dessa begrepp har sitt ursprung i tidigare studier gjorda 

av Gallagher (1981), Light et al. (1985b) och Wetherby et al. (1988) enligt Pennington 

& McConachie (1999). Kodernas syfte i dessa studier är att visa vad talarens intention 

med bidraget är. Ett bidrag kan uppfylla en eller flera pragmatiska funktioner. Vilka 

pragmatiska funktioner som kan stå med vilka bidrag är delvis förbestämt. Den 

pragmatiska funktionen av yttrandet bestäms utifrån bl.a. kontexten, intonation och 

AKK-signalens betydelse. Följande koder fanns med i det ursprungliga materialet från 

Pennington och McConachie 1999.  

 
Pragmatiska funktioner 
Specifikation  ___________Definition__________________ 

Request for joint attention (RJA)  
(Efterfrågar delad uppmärksamhet): *# Talaren drar lyssnarens 

uppmärksamhet till sig själv, ett 
objekt eller en handling.  

_____________________________________________________________________________ 
Request for information (RI) 
 (Efterfrågar information): *# Talaren begär information om t.ex. 

saker, aktiviteter eller personer.  
_____________________________________________________________________________ 
Request for object or action (ROA) 
(Efterfrågar objekt eller handling): *# Talaren ber lyssnaren att utföra en 

handling eller ge ett objekt till 
talaren.  

____________________________________________________________________________ 
Request for clarification 
(Efterfrågar förtydligande): *# Talaren söker ett förtydligande av 

något i föregående talares bidrag 
som inte uppfattats eller förståtts. 
Koden delas in i undergrupperna 
confirmation (RCC), neutral (RCN) 
och specific (RCS). RCC efterfrågar 
en bekräftelse på att förståelsen av 
det föregående bidraget stämmer, 
t.ex. du ville ha boken? RCN avser 
en neutral efterfrågan som kan 
innebära att talaren inte alls hört eller 
förstått det föregående bidraget, t.ex. 
Va? RCS kodas när förtydligande av 
en specifik del av föregående bidrag 
efterfrågas t.ex. Du vill ha vad för 
något? 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
Provision of clarification (Ger förtydligande): Talaren försöker förtydliga ett eget 

tidigare bidrag. Kan ske genom en 
repetition av meddelandet eller en 
omformulering.  

Koden delas in i repetition (PCRep) # 
och revision (PCRev) #.  

_____________________________________________________________________________ 
Provision of information (PI)  
(Ger information): *# Talaren kommenterar t.ex. personer 

eller situationer.  
_____________________________________________________________________________ 
Expression of self (ES) (Personligt uttryck): *# Koden används när känslor delas 

mellan deltagare eller vid 
uppvisande av personlighet och 
känsloyttringar.  

_____________________________________________________________________________ 
Confirmation/Denial (CD) 
 (Samtycker eller motsätter): *# Koden används när någon visar 

samtycke eller motsätter sig någon 
annans bidrag.  

_____________________________________________________________________________ 
Acknowledgement (AK) (Bekräftar): *# Talaren responderar på föregående 

bidrag utan att tillföra någon ny 
information.  

_____________________________________________________________________________ 
Unintelligible (Unint) (Ej tolkningsbart): *# Bidrag som ej kan förstås av 

lyssnaren eller den som kodar. 
______________________________________________________________________ 
 
NEDAN FÖLJER ÄNDRINGAR AV KODNINGSSCHEMAT FRÅN PENNINGTON OCH  
MCCONACHIE 1999, GJORDA AV PENNINGTON 2009. 
___________________________________________________________________ 
 Request for information  
(Efterfrågar information): Information om koden lades till t.ex. 

att koden innefattar efterfrågan av 
okänd information som är ny för 
lyssnaren. Information om att koden 
innefattar efterfrågan om 
information som talaren redan 
känner till och är testfrågor. I 
materialet används endast dessa 
underkategorier för mammorna. 
Information om att koden inte 
innehåller efterfrågan om 
förtydligande. 

_____________________________________________________________________________ 
Request for clarification 
 (Efterfrågar förtydligande): *#  Underkategorierna har tagits bort. 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
Provision of clarification       
(Ger förtydligande): *#   Underkategorierna har tagits bort. 
_____________________________________________________________________________ 
Behave 
(Beteende):*#  Koden lades till och består av icke 

kommunikativa fysiska responser 
påkallade av efterfrågan av delad 
uppmärksamhet eller begäran av 
objekt eller handling vilka inte 
sammanfaller med en kommunikativ 
respons. 

_____________________________________________________________________________ 
 
NEDAN FÖLJER ÄNDRINGAR AV PENNINGTON OCH MCCONACHIES  
KODNINGSSCHEMA FRÅN 1999, GJORDA AV PAULSSON 2011. 
___________________________________________________________________ 
Efterfrågar objekt eller handling 
(Request for object or action): # Här lades tre underkategorier till. 

EOH-H för hjälpa. Talaren ger 
instruktioner om hur mottagaren 
skall genomföra en handling. EOH-
B för begär. Koden är en begäran av 
kommunikativ respons när barnet 
inte  ”kan”  säga  svaret.  EOH-O för 
omdirigerar. Koden leder 
mottagaren till aktuell aktivitet. 

____________________________________________________________________________ 
Efterfrågar information 
(Request for information): *# Här lades två nya underkategorier 

till. Retoriska frågor (EI-K), 
Efterfrågar information –okänd (EI-
O). Om man inte kan bestämma 
underklass kodas EI. 

_____________________________________________________________________________ 
Beteende 
Behave: *# Ny kod som även återfinnes i 

kodningsschemat från 2009. Denna 
avser enligt Paulsson 2011 
ickekommunikativa fysiska 
responser påkallade av efterfrågan av 
delad uppmärksamhet och 
efterfrågan av objekt eller handlingar 
med efterföljande kommunikativ 
respons. Koden avser även 
beteenden som förstärker. 
kommunikativa bidrag och som har 
betydelse i samspel, om än inte 
kommunikativ. 

_____________________________________________________________________________ 
Efterfrågar förtydligande 

Request for clarification: *#   Underkategorierna har tagits bort 

______________________________________________________________________ 
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Informationsbrev, målsman. 
   

   
 

   
 

 
 
 

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. 



 

   
 

 
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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 Samtyckesblankett, 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.  
 
Jag samtycker till mitt barns deltagande i studien.  
 
 
Ort och datum: ............................................................................ 
 
 
Barnets namn: ………………………………………………….. 
 
Barnets födelsedatum: .................................................................. 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ........................................................ 
 
Namnförtydligande: ........................................................................ 
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Samtyckesblankett, målsman till övriga barn 

 

 
 
 
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 dag 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. Detta 
kan innebära att ert barn kommer med på filmen. Fokus i studien kommer 
inte att ligga på ert barn eller enskilda barn utan på den gemensamma 
kommunikationen. För att kunna genomföra detta projekt ber vi därför er att 
samtycka till att ert barn får vara med på denna film. 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, 
 
Josefina Johannisson, logopedstudent  Evelina Sjöblom, logopedstudent 
josefina.johannisson.3620@student.uu.se evelina.sjoblom.0052@student.uu.se  
070-457 40 95    073-753 81 34 
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
 
Handledare Niklas Norén 
niklas.noren@edu.uu.se 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 
Jag är medveten om att mitt barns deltagande i studien är helt frivilligt och 
att jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att ange skäl. 
 
Jag samtycker till mitt barns deltagande i studien.  
 
 
Barnets namn:............................................................................. 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ................................................................... 
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Samtyckesblankett, förskolechef 

 

 
 
 
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 dag 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, 
 
Josefina Johannisson, logopedstudent  Evelina Sjöblom, logopedstudent 
josefina.johannisson.3620@student.uu.se evelina.sjoblom.0052@student.uu.se  
070-457 40 95    073-753 81 34 
 
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 8. Gross motor function classification system 
(Före 2-årsdagen till 4-årsdagen) 
 
Nivå I: Går utan begränsningar; inskränkningar i mer avancerade grovmotoriska färdigheter.  

Före 2-årsdagen: Barnet tar sig till och från sittande och sitter på golvet med båda händerna fria 
att handskas med föremål. Barnet kryper på händer och knän, drar sig upp till 
stående och tar steg med stöd av möbler. Barnet går utan gånghjälpmedel 
mellan 18 månader och 2 år.   

 
Från 2 år till 4-årsdagen: Barnet sitter på golvet med båda händerna fria att handskas med föremål. 

Förflyttningar till och från sittande på golvet och till stående utförs utan hjälp 
av en vuxen. Barnet föredrar att förflytta sig genom att gå och har inte behov 
av några gånghjälpmedel. 

 

Nivå II: Går utan gånghjälpmedel; begränsningar vid gång utomhus och ute i samhället. 

Före 2-årsdagen:  Barnet bibehåller sittande på golvet men kan behöva använda sina händer som 
stöd för att hålla balansen. Barnet ålar på magen eller kryper på händer och 
knän. Det kan förekomma, att barnet drar sig upp till stående och tar steg med 
stöd av möbler.   

 
Från 2 år till 4-årsdagen:  Barnet sitter på golvet men kan ha svårt med balansen när båda händerna är 

fria för att handskas med föremål. Förflyttning till och från sittande utförs utan 
hjälp av en vuxen. Barnet drar sig upp till stående på ett stabilt underlag. 
Barnet kryper på händer och knän i ett reciprokt mönster, tar sig fram med 
stöd av möbler och föredrar att förflytta sig genom att gå med 
gånghjälpmedel. 

 

Nivå III: Går med gånghjälpmedel; begränsningar vid gång utomhus och ute i samhället. 

Före 2-årsdagen: Barnet bibehåller sittande på golvet med stöd för ländryggen. Barnet rullar 
och ålar sig fram på magen.   

 
Från 2 år till 4-årsdagen:  Barnet bibehåller sittande på golvet, ofta i "W-sittande" (sittande mellan böjda 

och inåt-roterade höfter och knän) och kan möjligen behöva hjälp av en vuxen 
för att komma till sittande. Barnet ålar på mage eller kryper på händer och 
knän (ofta utan reciproka benrörelser) som sin främsta metod att förflytta sig 
självt. Barnet kan möjligen dra sig upp till stående på ett stabilt underlag och 
tar sig fram korta sträckor. Barnet kan möjligen gå korta sträckor inomhus 
med gånghjälpmedel och få hjälp av en vuxen med att styra och vända. 

 
Nivå IV: Begränsningar i förmågan att förflytta sig själv; barnet transporteras eller använder 
elrullstol utomhus och ute i samhället.   
Före 2-årsdagen:  Barnet har huvudkontroll men behöver bålstöd för att sitta på golvet. Barnet 

kan rulla till ryggläge och kan möjligen rulla till magläge.   
 
Från 2 år till 4-årsdagen:  Barnet sitter på golvet, när det har blivit placerat där, men kan inte hålla sig 

upprätt eller hålla balansen utan att använda händerna som stöd. Barnet 
behöver ofta anpassad utrustning för att sitta och stå. Självständig förflyttning 
korta sträckor (inom ett rum) utförs genom att rulla, åla på magen eller krypa 
på händer och knän utan växelvisa benrörelser. 
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Nivå V: Förmågan till självständig förflyttning är mycket begränsad även vid användning av tekniska 
hjälpmedel.   
Före 2-årsdagen:  Fysisk nedsättning begränsar viljemässig kontroll av rörelseförmågan. Barnet 

kan inte bibehålla huvud- och bålställning mot tyngdkraften i magliggande 
och sittande. Barnet behöver hjälp av en vuxen för att rulla.   

 
Från 2 år till 12-årsdagen:  Fysisk nedsättning begränsar den viljestyrda kontrollen av rörelseförmågan 

och förmågan att bibehålla huvud- och bålställning mot tyngdkraften. Alla 
områden inom motorisk funktion är begränsade. Funktionsbegränsningar i 
sittande och stående kan inte helt kompenseras genom att använda anpassad 
utrustning och tekniska hjälpmedel. På Nivå V har barnet ingen som helst 
självständig förflyttningsförmåga utan måste transporteras. Några barn uppnår 
självständig förflyttning genom att använda elrullstol med omfattande 
anpassningar. 

 


