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Sammanfattning  
 

Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har 

förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa 

funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa 

funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i 

talutvecklingen av andra orsaker. Det är därför viktigt att förskollärarna i förskolan 

hjälper dessa barn med kommunikationen samt inkluderar barnen i verksamheten och 

barngruppen.  

 

För att besvara undersökningsfrågan har intervjuer gjorts med sex förskollärare. 

Intervjuerna spelades in och skrevs sedan rent. Därefter granskades det insamlade 

materialet och fem kategorier hittades och namngavs utifrån strategierna och 

informationen som de intervjuade förskollärarna gett vid intervjutillfället. 

 

I första delen av resultatet framkommer det vid vilka situationer barnens 

kommunikativa funktionsnedsättningar främst blir synliga. Det är först och främst i den 

fria leken som den bristande kommunikationen hos barnen blir märkbar. I den andra 

delen blir strategierna beskrivna med citat och exempel som förtydligar hur strategierna 

används. Strategierna som förskollärarna använder sig av för att inkludera och utveckla 

barnen i kommunikation är kommunikation med bilder och tecken, kommunikation med 

handdocka, turtagning, bjuda in barnen och inspelning. Strategierna är sammanställda i 

en tabell med en beskrivning i slutet av resultatet. Det har framkommit av 

undersökningen att det är kommunikation med bilder och tecken som är strategin som 

förskollärarna främst använder sig av för att inkludera, utveckla och kommunicera med 

barnen.  

 

I diskussionen som följer efter resultatet diskuteras strategierna och hur de kan hjälpa 

barnen i deras kommunikativa utveckling och i deras kommunikation med andra. Det 

diskuteras om varför kommunikativa verktyg ska användas och att de bör ske på en 

intensivare nivå med fokus på bilder och tecken.  

 

Nyckelord:  strategier, kommunikation, förskollärares arbete, kommunikativa 

funktionsnedsättningar, förskola, förskolebarn.    
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Inledning  

Vi är två förskollärarstudenter som kommer skriva ett examensarbete om hur 

förskollärare arbetar med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar. I 

förskolan får förskollärare dagligen kontakt med barn som av olika anledningar har 

kommit olika långt i sin kommunikativa utveckling. Undersökningen kommer handla 

om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till barnen med kommunikativa 

funktionsnedsättningar i barngruppen. Undersökningsfrågan som används är: Vad har 

förskollärare för strategier för att inkludera barnen med kommunikativa 

funktionsnedsättningar? I uppsatsen kommer begreppet kommunikativa 

funktionsnedsättningar att användas. Begreppet innefattar barn med Autism, Down 

Syndrom, annat modersmål och försenat tal.  

 

Tonér (2016) skriver att kommunikation är en social process där man delar och 

uttrycker bland annat tankar, känslor, behov och erfarenheter med varandra samt bygger 

den på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. Det är i det vardagliga 

samspelet med andra som är grunden i barnens kommunikationsutveckling och 

förskolläraren har en betydelsefull roll i det när det gäller att gynna barnens utveckling 

av kommunikation, språk, tal samt social och emotionell förmåga. Specialpedagogiska 

skolmyndigeheten (hämtad från https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-

och-inkludering/ november 2017) skriver även dem om vikten av att alla barn behöver 

få vara del i ett sammanhang och känna sig delaktiga och ta del av gemenskapen i 

vardagen. 

    

Barnen kan ibland ha kommit olika långt i sin kommunikativa färdighet och kan därför 

behöva hjälp man kan då använda sig av alternativ och kompletterande kommunikation 

– förkortas AKK. Det finns olika AKK-former, när man använder dessa kan man utgå 

från barnens behov och förutsättningar. En AKK-form är tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation- förkortas TAKK. TAKK används som ett stöd i 

kommunikationen där tecken och tal används parallellt och där man tecknar det ord som 

är betydande. Enligt forskare har TAKK potential att stärka språket och öka vår förmåga 

att reflektera kring hur man ser på kommunikation ur flera olika perspektiv – framförallt 

vad gäller barnens delaktighet och inflytande (Tonér, 2016 & Tisell, 2009).  

   

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/
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Det finns även AKK-former som bilder, skrift och gester där barnen får möjlighet att 

utveckla sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Genom att använda sig av olika 

AKK-former ger man barnen en möjlighet att bli inkluderade i 

kommunikationssituationer. Förskollärare använder sig även av olika former av IT 

teknik. De lär även barnen olika former av turtagning för att inkludera alla barnen i 

kommunikation.  
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Litteraturgenomgång   

I denna undersökning kommer vi använda oss av vetenskapliga artiklar, styrdokument 

och övrig litteratur. Litteraturgenomgången kommer vara uppdelad i rubriker som 

påvisar vad litteraturen säger om kommunikation och kommunikationens 

förutsättningar samt metoder på hur man kan hjälpa barnen som har kommunikativa 

funktionsnedsättningar med deras utveckling.  

 

Kommunikationens svårigheter 
 

Enligt Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) och Rygvold (2001) innebär 

kommunikation kunskaper om uttryck och sätt att uttrycka sig samt hjälper språk oss att 

bli medvetna, förstå och tolka omgivningen. Rygvold (2001) menar när barnen 

behärskar kommunikationen, språket och det sociala samspelet i sin vardag som en 

helhet hjälper det dem att kunna förstå och använda sig av sitt språk. Rygvold (2001) 

hävdar att barnen lär sig språket i ett socialt samspel med andra människor. Rygvold 

(2001) menar även när barnen kan göra sig förstådda i sitt språk ges barnen möjlighet 

att framställa sin sociala, kognitiva och emotionella utveckling.      

      

För att ge barnen möjlighet att uppnå det Ahlskog-Björkman (2016) och Rygvold 

(2001) säger om kommunikation kan man behöva använda sig av olika former av 

alternativ kommunikation för att förstärka och förtydliga språkformerna vid 

utvecklingen av tal, språk, läsning och skrift (Jakobsson & Nilsson, 2011 och Sirén, 

1997).  

 

Det finns flera sätt att kommunicera på. Det betyder enligt Ahlskog-Björkman och 

Björklund (2016) och Rygvold (2001) att kommunikation inte enbart är verbalt språk 

men att det verbala språket ses som det mest kraftfulla och effektiva 

kommunikationsverktyget. Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) och Shepley, Lane 

och Shepley (2014) menar att det är i kommunikation med andra som man utvecklar 

och delar erfarenheter och det kan ske med olika utföranden såsom språk, bild, tecken, 

skrift eller gester. 

      

I Ahlskog-Björkman och Björklunds (2016) studie framgår det att förskollärarna 

använde sig av flera kommunikativa verktyg för att ge barnen kunskaper och färdigheter 
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i att kunna uttrycka sig och förmedla mening till andra. Förskollärarna menade också att 

det är lättare att lära sig kommunikativa verktyg när verktygen och färdigheterna blir 

viktiga och meningsfulla att utveckla och behärska.  

 

Om inte barnen ges kommunikativa verktyg så kan barnen enligt Birkemo (2001) få än 

större problem med interaktionen och samspelet med andra barn som är jämnåriga 

eftersom de inte kan förstå och uttrycka sig. 

 

Enligt Lutz (2013) och Birkemo (2001) för det med sig negativa effekter om man väntar 

för länge med att sätta in åtgärder för barnen som har kommunikativa svårigheter vilket 

även tas upp i Von Greif, Sjögren och Wieselgrens (2012) rapport. Därför bör enligt 

Lutz (2013) och Birkemo (2001) åtgärderna sättas in tidigare för att ge mer positiva 

effekter i barnens kommunikativa utveckling.  

      

Flertalet forskare menar att till barnen som har kommunikativa svårigheter och som ska 

utveckla ett språk behöver det sättas in åtgärder som anpassas efter individens behov 

samt anpassas efter miljön som individen befinner sig i (Lutz, 2013, Nettelbladt & 

Salameh, 2007, Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007, Ogden, 2001 och Jakobsson 

& Nilsson, 2011). Lutz (2013) hävdar att åtgärderna som sätts in ska vara så optimala 

som möjligt för barnens språkutveckling och en utgångspunkt då är att ta tillvara på 

förskollärarnas erfarenheter och kunskaper.  

 

Kommunikativa förutsättningar för barn med kommunikativa 

funktionsnedsättningar  
 

Enligt Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) är tematiska arbeten ett arbetssätt som 

kan främja barnens språkutveckling. I ett tematiskt arbete sammanflätas tidigare 

erfarenheter och resurser som tillhandahållits för den aktuella situationen, vilket 

möjliggör att barnen kan uppleva en sammanhängande helhet i inlärningsprocessen. 

Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) menar att tematiskt arbete främjar den 

meningsfulla användningen av verktyg som bidrar till kommunikationssätt, inklusive 

barnens erfarenheter, färdigheter och perspektiv, ett perspektiv där barnen aktivt bygger 

sin förståelse (Ahlskog-Björkman & Björklund, 2016). 
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Enligt Rygvold (2001) och Jakobsson och Nilsson (2011) är en dator och läroplatta 

pedagogiska hjälpmedel genom särskilda undervisningsprogram samt används datorn 

och läroplattan ofta som ett personligt hjälpmedel för kommunikation och skrivande av 

elever och barn som har begränsade möjligheter att kommunicera genom tal och skrift 

för hand. Rygvold (2001) och Jakobsson och Nilsson (2011) hävdar att användandet av 

dator och läroplatta som kommunikationsmedel kan hjälpa barnen att förstärka sina 

språkliga uttryck. De har även en positiv inverkan på motivationen till lärandet eftersom 

det ges fler möjligheter som är anpassade utifrån barnens speciella behov (Rygvold, 

2001 och Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

Enligt Tonér (2016), Sirén (1997) och Rygvold (2001) kan barn som har 

kommunikativa svårigheter använda sig av kommunikationsmetoden TAKK för att 

kommunicera med omgivningen, då det ger dem möjlighet att använda flera sinnen i 

kommunikationen. De menar att TAKK är en metod där man använder tecken för att 

förstärka det talade ordet och det är ett välbeprövat redskap för att stötta 

språkutvecklingen. Rygvold (2001) och Tisell (2009) menar att tecken har en tydligare 

och konkretare koppling till det talade ordens innebörd och det verkar vara därför som 

barnens språkförståelse underlättas samt att den talspråkliga utvecklingen gynnas samt 

menar de att barnen lär sig bättre via ögonen än öronen. Det har även visat sig enligt 

Tisell (2009) och Rygvold (2001) att barnen som använder sig av tecken använder ett 

utåtagerande beteende betydligt mindre och det tycks bero på att barnen fått ett 

acceptabelt uttryckssätt för sina önskemål och behov samt att barnen får en förståelse 

till kommunikation. Enligt Tisell (2009), Tonér (2016), Sirén (1997) och Skau och 

Cascella (2006) ska TAKK material finnas tillgängligt för alla på förskolan, både barn, 

förskollärare och även vårdnadshavare för på så vis lär sig alla parter bättre framförallt 

barnen och det stimulerar språkutvecklingen. 

 

Positiv relation byggd på respekt  
 

Enligt Webster-Stratton (2004) ska man ignorera negativa beteenden som visas i form 

av skrikande, svärande och även tjatande. Ignorerande är en effektiv metod som bevarar 

en positiv relation mellan lärare och barn grundad på respekt. Webster-Stratton (2004) 

menar att när man ignorerar ett negativt beteende uppmuntrar man barnen till att inte 

fortsätta med det beteendet och man visar som vuxen att man kan behålla kontroll över 
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situationer. Detta kommer barnen se upp till på ett positivt sätt men det kräver vid varje 

avvisande att man ger barnen en snabb återkoppling efteråt och att den återkopplingen 

är positiv. Men alla negativa beteenden får inte ignoreras, ett exempel på det är fysiska 

påhopp (Webster-Stratton, 2004). I Therrien och Lights (2016) studie framgår det att 

förskollärare använder en öppen hand (stopphand) i situationer tillsammans med ordet 

”vänta” för att visa barnen att de ska vara tyst och vänta på sin tur. Det framgick även 

att stopphanden användes under korta perioder och att förskollärarna efteråt 

återkopplade till barnen som fått stopphand med positiv feedback. 

 

Stödjande kommunikation för barn med kommunikativa 

funktionsnedsättningar  
 

Det finns ett interventionsprogram, vilket innebär att man jobbar med ett sammanställt 

underlag för barnen som behöver stöd i språket där man utgår från några principer. 

Detta interventionsprogram har Iréne Johansson utarbetat där det finns principer för 

tidig språklig och kommunikativ intervention beskrivna. Dessa principer är följande: 

anpassning till det individuella barnet, tålamod och envishet, övningarna bör göras 

regelbundet, upprepas och slutföras, övningarna bör vara lustfyllda för barnet och göras 

när barnet är motiverat, positiv förstärkning ges på ett sätt barnet förstår samt aldrig ge 

negativ feedback (Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007). 

 

I Jakobsson och Nilsson (2011) redovisas det olika läromedel och pedagogiska 

hjälpmedel som kan utgöra ett stöd för lärandet och utvecklingen men det är viktigt att 

tänka på att dessa ska väljas ut efter individen och gruppens behov. Det är också viktigt 

att tänka på hur man använder läromedlen eftersom det påverkar barnens möjligheter till 

lärande och utveckling.  

 

Det finns enligt Asmervik (2001) olika metoder för att lära sig begrepp, kommunikation 

och symboler och dessa är datorprogram, Bliss och visuella kommunikationssystem. 

Gillespie-Smith, Riby, Hancock och Doherty-Sneddon (2014) tar i sin studie upp 

bildkommunikation och bildsystem som två alternativa kommunikationssätt där man 

använder bilder och bilder med tecken på för att kommunicera. Jakobsson och Nilsson 

(2011) menar att för barn med långsam språkutveckling kan bilder, tecken och 

piktogram användas som alternativ eller komplement till talat och skrivet språk. 
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Piktogram är bildtecken som avbildar föremål och begrepp och används för skrift. 

Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) menar i sin studie att grafiska tecken ska 

hänga på väggar eller på annat sätt ständigt vara tillgängliga för barnen så att de kan 

använda dessa i deras språkutveckling och när de kommunicerar med andra. I deras 

studie och i Wheatly, Gerde och Cabell (2016) har det även framkommit att 

användningen av bilder och verbala ord tillsammans ger större mening och betydelse 

hos barnen och har en positiv inverkan på barnens språkutveckling. Enligt Sirén (1997) 

kan man använda sig av imitationsövningar, bilder i begreppsträningsövningar samt 

tidig teckenträning med sång, rim och ramsor till barnens språkutveckling.  

    

Enligt flertalet forskare kan en förskollärare använda sig av scheman och rutiner för att 

barnen ska känna sig trygga och lugna vilket i sig troligtvis kommer underlätta lärandet 

hos barnen. Forskarna skriver också att en övergång från en aktivitet till en annan kan 

vara svårt för många barn, men framförallt hos barnen som är ouppmärksamma, 

impulsiva, lättdistraherade och som har språk förseningar (Webster-Stratton, 2004, Rao 

& Gagie, 2006, Jakobsson & Nilsson, 2011 och Denkyirah & Agbeke, 2010).  

    

Enligt Rao och Gagie, (2006) och Siegel och Lien (2014) kan förskollärare genom att 

använda sig av scheman och fasta rutiner underlätta dessa övergångar samt att det 

underlättar kommunikationen mellan olika parter. Det är enligt flertalet forskare viktigt 

att komplettera scheman med bilder så att alla barnen kan förstå schemat. Det har även 

framkommit i olika studier att struktur och rutiner har visat sig förebygga problem hos 

barnen eftersom de känner en trygghet och gemenskap (Webster-Stratton, 2004, Rao & 

Gagie, 2006 och Jakobsson & Nilsson, 2011).  

 

I Therrien och Lights (2016) studie framgår det att barnen använder datorn och annan IT 

teknik som hjälp att hitta strategier till att kunna kommunicera samt för deras 

språkutveckling. Med hjälp av IT teknik är det lättare att lokalisera språk, bearbeta och 

samla in kunskap om språk. I studien framgår det att användningen av Ipad underlättar 

kommunikationen mellan barnen oavsett språkproblem och att dem i studien använde 

sig av en applikation vid namn GoTalk NOW för att barnen lättare skulle kunna 

kommunicera med varandra.  
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I studien gjord av Shepley, Lane och Shepley (2014) ser de iPaden som ett positivt 

verktyg där barnen kan leta och söka sig fram till det behov man har för att göra sig 

förstådd och kunna kommunicera med omvärlden. I studien framkommer det också att 

med en Ipad eller annan IT teknik kan man spela in en video eller spela upp en video 

med instruktioner på hur en aktivitet ska framföras och hur barnen förväntas agera 

under aktiviteten. Siegel och Lien (2014) antydde i sin studie att Ipad som verktyg är 

både positivt och negativt. Negativt i den utsträckningen att det kan vara svårt att 

bemästra och förstå hur den fungerar.  

 

Tisell (2009), Sirèn (1997) och Tonér (2016) menar att tecken gör att barnen kan lära 

sig flera ord snabbare och att orden och kunskapen om språket ”sitter kvar” bättre. De 

skriver också att detta tros bero på att inlärningsprocessen förenklas och förstärks hos 

barnen då de både får känna, höra och se orden i kroppen. Tonér (2016), Sirén (1997) 

och Tisell (2009) hävdar genom att använda TAKK blir det lättare att behålla barnens 

uppmärksamhet och koncentration, talet blir långsammare vilket i sig underlättar för 

barnen att uppfatta och skilja ord samt lägga märke till meningsbyggnad – vi hjälper 

barnen att fokusera på kommunikationen genom att använda TAKK (Tonér, 2016, 

Sirén, 1997 och Tisell, 2009). Forskarna menar att vi även hjälper barnen sortera intryck 

när vi använder tecken eftersom vi pekar ut de betydande orden med tecken. Med 

TAKK som kommunikationsmetod kan enligt Sirén, (1997), Tonér (2016) och Skau och 

Cascella, (2006) de yngsta barnen vara delaktiga och utöva medflytande. Barnen som 

har ett annat modersmål kan TAKK ses som en brygga mellan språken – barnen får en 

förståelse över att ett ord kan ha olika betydelser och utföranden. Barnen som inte lärt 

sig prata kan använda TAKK för att uttrycka sig och göra sig förstådda. När barnen 

tecknar använder de egna rörelser och därför kan ett tecken ibland få varierande 

utföranden och det ska man acceptera som mottagare precis som det finns skillnader i 

utförandet av det talade språket (Sirén, 1997 och Skau & Cascella, 2006). 

 

Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 

Barnen behöver ibland hjälp och stöd att uttrycka sig i kommunikation. Det är först när 

barnen förstår och kan uttrycka sig som de kan samspela och kommunicera på ett 

förståeligt sätt. För att hitta rätt stöd och åtgärder åt barnen kan det krävas att man 

använder sig av olika hjälpmedel. För att hitta rätt stöd och hjälpmedel åt barnen krävs 
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det stor kunskap av framförallt förskolan. Några hjälpmedel som finns att tillgå för att 

ge stöd och utveckla barnen i deras kommunikation är bilder, tecken, skrift, gester, 

tematiska arbeten och IT teknik i olika former.  

 

En viktig del inom förskolan är att lära barnen vänta på sin tur, att alla barnen har rätt 

till utrymme och att uttrycka sig. Detta kan man träna på olika sätt, bland annat genom 

turtagning och stopphand. När man använder sig av hjälpmedel i förskolan med barnen 

så finns det några principer som man kan följa för att ge barnen ultimat lärande. Dessa 

är att övningarna ska upprepas ett flertal gånger samt att övningarna ska vara lustfyllda 

och anpassas efter barnen. Bildschemat är också ett hjälpmedel som kan användas inom 

förskolan. Bildschemat kan användas för att tydliggöra vardagen och göra den tryggare 

för barnen.  
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Metod  

Kvalitativ forskningsintervju 
 

Vi valde kvalitativ intervju som metod för att kunna föra en dialog med informanterna 

för att på så vis få utförliga svar om vilka strategier förskollärare använder för att 

inkludera barnen med kommunikativa funktionsnedsättningar. Med en intervju kan 

förskollärarna berätta och förklara strategierna de använder på ett mer ingående sätt 

vilket möjliggör att det blir lättare att fånga upp strategierna. Med en kvalitativ intervju 

fick vi en personlig kontakt med informanterna samt att vi fick en personlig kontakt 

med materialet som vi samlade in. Med en kvalitativ intervju kunde vi även gå tillbaka 

till det insamlade materialet upprepade gånger för att öka förståelsen för det sagda i 

intervjun samt hitta sådant som annars kan vara svårt att upptäcka. Det positiva med en 

kvalitativ intervju är att allt som sägs dokumenteras i inspelningen och på så vis får man 

ett bredare material att arbeta med i undersökningen. En annan positiv faktor är att 

informant och intervjuare kan fokusera på samtalet och föra en naturligare dialog med 

varandra. Detta är något som även Bryman (2011) diskuterar.  

 

Urval 
De som medverkat i denna undersökning är sex förskollärare från fyra olika förskolor i 

en kommun i mellersta Sverige. Antalet förskollärare som blev tillfrågade att delta i vår 

undersökning var fler från början men sex stycken tackade ja till att delta. 

Förskollärarna som valde att medverka i undersökningen arbetade i barngrupper med 

skilda åldersindelningar. Hunden arbetade med barn i åldrarna 1–5 år. Björnen arbetade 

med barn i åldrarna 5 år. Grodan arbetade med barn i åldrarna 1–2 år. Katten arbetade 

med barn i åldrarna 1–5 år. De medverkande förskolorna i undersökningen har fått 

fingerade namn för att inte kännas igen (Bryman, 2011 och Löfdahl, 2014). Antalet 

medverkande förskollärare föreföll också på så vis att vi inte hade satt något krav på att 

det skulle vara enbart en förskollärare som deltog i intervjun. När vi kom till 

intervjutillfällena var det två förskolor som valde att vara två deltagande, varav en var 

förbestämd, båda gav vi godkännande till. Urvalet av vilka förskolor som skulle delta i 

vår undersökning valdes genom att söka efter förskolor via kommunens hemsida, som 

vi trodde skulle kunna bidra till vår undersökning. Detta val gjordes utifrån tidigare 

delgiven information och erfarenheter från förskolorna. Den första kontakten vi hade 

med förskolorna var personliga informationsbesök, eftersom vi tänkte att det skulle vara 
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lättare att skapa en tillitsfull och personlig relation med förskollärarna inför 

intervjutillfället, vilket även Bryman (2011) tar upp. Detta tillvägagångssätt valde vi 

med tanke på att det skulle underlätta förskollärarnas deltagande i undersökningen när 

de hade fått en bild av oss, och det var tillvägagångssättet som vi själva var mest 

bekväma med. Samt var tiden en avgörande faktor, vi ville få ett snabbt svar av 

förskollärarna och därför såg vi att ett personligt besök var det bästa eftersom 

förskollärarna då fick en möjlighet att direkt kunna ge oss ett ja eller nej om deltagande 

i undersökningen.   Förskolorna välkomnade oss vänligt och visade intresse för att delta 

i vår undersökning efter att vi hade presenterat oss och vad det var vi skulle göra för typ 

av undersökning. Vi lämnade även informationsbrev (se bifogad bilaga 1) där det stod 

information om undersökningen och hur intervjun skulle gå till samt kontaktuppgifter 

(Löfdahl, 2014 och Bryman, 2011). Vi hade i åtanke att det kunde vara svårt att säga nej 

som förskollärare när vi kom på personliga besök därför var vi väldigt tydliga med att 

informera om att det var helt valfritt att delta i undersökningen samt att obehöriga inte 

kan ta del av ursprunglig delgiven information, såsom namn och platser (Löfdahl, 2014 

och Bryman, 2011). Två av förskolorna bokade vi tid med direkt på plats medan de 

andra två förskolorna ringde vi upp och bokade tid med några dagar efter vårt 

informationsbesök.  

 

Utförande av intervju 
Intervjuerna var förbokade och skedde på förmiddagen eller eftermiddagen. Tid, plats 

och dag valde förskollärarna själva utifrån den bestämda veckan (Löfgren, 2014). 

Intervjuerna var uppdelade på tre dagar under samma vecka. Frågeställningarna (se 

bifogad bilaga 2) hade förskollärarna inte fått tagit del av innan utan första kontakten 

med dem var under pågående intervju. Detta på grund av att vi hade en tanke om att vi 

skulle få spontana reaktioner och ärliga svar på våra frågeställningar om vi inte 

informerade förskollärarna först. Bryman (2011) nämner att de intervjuade kan känna 

sig obekväma och övervakade under en inspelad intervju, vilket kan påverka svaren. Det 

var något som vi upplevde ibland under intervjuerna, speciellt i början att förskollärarna 

var spända och inte kände sig bekväma men under samtalets gång släppte det och svaren 

kom mer naturligt. Intervjuernas utföranden skilde sig åt på det sättet att två intervjuer 

var enskilda och två var gruppintervjuer där två förskollärare deltog. Vid tre av 

intervjuerna var det förbestämt att det skulle vara två enskilda och en gruppintervju på 

två förskollärare. Vid den fjärde intervjun var antalet deltagare inte förbestämt, men när 
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vi kom till intervjun blev det en gruppintervju på två förskollärare. Utfallet av att det 

blev två enskilda och två gruppintervjuer, har inte påverkat undersökningen på något 

negativt sätt. Vi upplevde att i gruppintervjuerna kompletterade förskollärarna varandra 

med informationen de gav oss utifrån frågeställningarna.  

 

Utrustning 
Den utrustning vi använde vid intervjuerna var mobiltelefoner samt att vi antecknade 

under intervjun och då användes papper och penna. Vi valde att spela in våra intervjuer 

med mobiltelefon eftersom att det som sägs registreras samt kan intervjuare och den 

intervjuade fokusera på frågeställningar och svar utan att behöva bli avbruten. Vi valde 

även att anteckna under intervjun som ett komplement till mobiltelefonen eftersom vi 

känner en trygghet med arbetssättet men också för att det finns risk att det inspelade 

materialet försvinner eller att inspelningen inte fungerat. Löfgren (2014) och Bryman 

(2011) tar båda upp vikten att använda sig av flera utrustningar under en intervju och att 

det ger stabilitet utifall någonting skulle försvinna. Vi deltog båda två i intervjuerna, där 

den ene var mer socialt involverad i själva intervjun medan den andre tog anteckningar 

och skötte inspelningen.  

 

Material och bearbetning 
Som Bryman (2011) och Franzén (2014) rekommenderar satte vi oss ner efter varje 

enskild intervju och lyssnade på den inspelade intervjun och gick igenom den med 

anteckningarna som hjälpmedel. Därefter användes anteckningarna till att skriva en 

löpande text om vad intervjun handlade om med utgångspunkt från 

undersökningsfrågan, frågeställningar samt det insamlade materialet (Löfgren, 2014). 

Vi valde att inte transkribera det insamlade materialet från intervjuerna. Det valet 

föreföll på grund av att vi upplevde att det inte behövdes efter vi hade skrivit en löpande 

text. Vi lyssnade flertal gånger på intervjuerna och valde därefter att skriva ned det som 

var mest relevant för vår undersökning och upplevde att vi inte missat någonting 

väsentligt. Vi upplevde att den sammanställda texten vi skrivit fram räckte för att ge oss 

material till att svara på undersökningsfrågan. Vi använde oss av olika steg för att ta 

reda på vilka strategier förskollärarna använde sig av för att inkludera och hjälpa barnen 

med kommunikativa funktionsnedsättningar. Första steget var att lyssna på det 

insamlade materialet och använde oss av de sammanställda texterna från intervjuerna 

med undersökningsfrågan och intervjufrågeställningarna som utgångspunkt för att ta 
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reda på strategierna. Steg två var sedan att lista strategierna som förskollärarna tog upp 

och steg tre blev sedan att sammanställa listorna för att se vilka strategier förskollärarna 

använde och kategorisera dem.  

 

Resultat 

Förskollärarna på förskolorna Björnen, Hunden, Katten och Grodan beskrev att de 

kommunikativa funktionsnedsättningar som finns hos barnen är annat modersmål, 

outvecklat talspråk samt barn med Down Syndrom och Autism. Förskollärarna menade 

samtliga att det var i den fria leken som de kommunikativa funktionsnedsättningarna 

främst uppstod och blev synliga. Förskollärarna kunde se att barnens kommunikativa 

funktionsnedsättningar uttrycktes genom att barnen letade sig till jämbördiga i deras 

utveckling. Förskollärarna kunde även se att barnens kommunikativa 

funktionsnedsättningar blev synliga när barnen skulle samarbeta med varandra i leken 

samt när de skulle hjälpa varandra.  

 

Förskollärarnas strategier för att inkludera barnen med 

kommunikativa funktionsnedsättningar 
 

Med svaren vi fick från intervjuerna och med undersökningsfrågan som utgångspunkt så 

kunde vi dela in resultatet i fem kategorier. Kategorierna är kommunikation med bilder 

och tecken, kommunikation med handdocka, turtagning, bjuda in barnen och inspelning. 

 

Kommunikation med bilder och tecken   

TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är en 

kommunikationsmetod som underlättar kommunikationen mellan barn-barn, barn-vuxen 

samt vuxen-barn.  

 

”Vi sätter upp TAKK-bilder på avdelningen så barnen kan visa och tala om vad dem 

vill”.  

”Med TAKK-bilder lär vi oss att kommunicera tillsammans”.  

 

Förskollärarna använde TAKK framförallt vid situationer såsom mat, påklädning och 

samling. Förskollärarna menade på att det var lättare att använda sig av TAKK i dessa 

situationer då de var strukturerade situationer med ett mindre antal barn. Förskollärarna 

använde också andra former av bilder, tecken och ord vid andra sammanhang för att 
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inkludera barnen. TAKK användes även i situationer för att förstärka ord eller händelser 

i en situation. Det framgick av samtliga förskollärare att förskolorna hade materialet 

tillgängligt för barnen. Materialet kunde sitta på dörrar, väggar och hyllor där barnen 

lätt kunde få tillgång till det. Det framgick även av förskollärararna att de var positiva 

till TAKK men att några upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap för att kunna 

utöva TAKK på ett bra och lärande sätt till barnen.  

 

Förskolläraren från förskolan Grodan berättade att vid matsituationer satt barnen som är 

1-2 år gamla och tecknade orden mjölk och vatten. Framförallt tecknades orden av 

barnen när de fick frågan ”Vad vill du dricka?” av förskolläraren som även denne 

tecknade orden.   

      

En förskollärare från Katten hade varit i kontakt med ett barn som var beroende av 

TAKK och bilder för att kunna kommunicera och förstå kommunikation. Detta 

resulterade i att det satt bilder med tecken på överallt på förskolan, för att det skulle 

kunna vara tillgängligt för alla. Förskolläraren hade till och med ett litet block med 

tecken och bilder på sig när de var utomhus för att underlätta kommunikationen med 

barnet. Blädderboken innehöll tydliga bilder på hur dagen skulle se ut för barnet.  

    

Förskolläraren från Björnen visade oss en låda som innehöll köksredskap såsom ägg, 

spis, visp och mjölk. I lådan fanns det även material från TAKK med bilder och tecken 

på. Förskolläraren berättade också att de hade en pojke med annat modersmål och för att 

kunna kommunicera med vårdnadshavare så skrev förskolläraren ut bilder med bildens 

betydelse på modersmålet under.  

 

Kommunikation med handdocka 

Det är en strategi där barnen lär sig hur man är en bra kompis mot sig själv och andra, 

både barn och vuxna. Det är en strategi som lär barnen känna och utöva empati till sig 

själv och andra.  

 

”Vi har en kompis som är som en handdocka, som vi kommunicerar med. Som pratar 

med oss och som vi visar hur man ska vara mot. Som dom får komma och hjälpa som 

kanske är trött eller mår dåligt eller. Så vi jobbar mycket med empati just nu och 

bilder”.  
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Citatet förklarar hur handdockan fungerar som ett hjälpmedel i strategin att inkludera 

alla barnen i kommunikativa situationer. Handdockan hjälper barnen att på olika sätt 

visa empati till varandra. Ett exempel förskolläraren gav var att två barn hjälpte ett 

tredje barn att ge denne gosedjur, snuttefilt och napp när den var ledsen. Förskolläraren 

beskrev vidare detta exempel att barnet som var ledsen låg ensam i sin vagn efter att ha 

sovit middag och vaknat. Barnet hade tappat sin snuttefilt och napp. Ett annat barn såg 

och hörde detta och gick då fram för att hjälpa och trösta. Ett tredje barn hörde också att 

barnet i vagnen var ledsen och såg att det andra barnet försökte trösta. Det tredje barnet 

tog då med ett gosedjur till barnet i vagnen. Sedan stod de båda barnen och körde 

vagnen lätt fram och tillbaka för att trösta barnet mer. Resultatet följde att barnet i 

vagnen blev nöjd och glad. Förskolläraren menade att barnen i detta fall hade anammat 

arbetet med empati och visade det på ett konkret sätt som i exemplet.  

Förskolläraren berättade även att de använde sig av bilder och böcker för att utveckla 

barnens empati. Förskolläraren menade att när man pratar om en känsla och visar den 

med ett material så kan barnens förståelse för emapti öka och barnen ges möjlighet att 

kunna kommunicera och uttrycka sig med varandra.  

 

Förskolläraren tog även upp stopphanden som ett sätt att arbeta med empati. När barnen 

använder stopphanden har den en annan betydelse än när vuxna använder den mot 

barnen. När barnen använder stopphanden mot andra barn betyder det i regel ”stopp, jag 

vill inte”. Förskolläraren berättade vidare att lära barnen använda stopphanden och dess 

betydelse är betydelsefullt för deras integritet och utveckling. Det är ett sätt att uttrycka 

sig på och tala om för andra att denne inte vill, att denne känner sig obekväm och så 

vidare.  

 

Turtagning 

Turtagning är en strategi som används i förskolan för att lära barnen vänta på sin tur och 

visa empati mot varandra. 

 

Förskolläraren på Grodan berättade att förskolan har arbetat kring turtagning och menar 

att om barnen ska lära sig vad turtagning innebär behöver förskolläraren vara tillgänglig 

och närvarande. I citatdialogen nedan som förskolläraren berättar går det att se hur en 

turtagningsprocess kan se ut där två barn inte kan komma överens om vem som ska ha 
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leksaken. Situationen utspelar sig att Kajsa vill ha leksaken men förskolläraren talar om 

att det är Grodans leksak och att det är Kalles tur att ha den nu och att det är Kajsas tur 

efter Kalle. Förskolläraren på Grodan menar att hjälper man barnen med turtagning får 

barnen en positiv erfarenhet där barnen får känna att det går bra att vänta och att det blir 

dennes tur efter ett tag. När förskolläraren finns tillgänglig hjälper man barnen med 

Jaget.  

 

”Min”, säger Kajsa. 

”Det är Grodans leksak och nu är det Kalles tur då får du vänta sen är det din tur”, 

säger förskolläraren.  

 

Stopphanden är också en del i lärandet av turtagning. Strategin handlar om att man som 

förskollärare sätter upp en öppen handflata mot barnet som söker uppmärksamhet när 

förskolläraren redan har sin uppmärksamhet riktad mot ett annat barn eller vuxen.  

Förskolläraren på Grodan talar om att denne använder stopphand som metod när man 

sitter och vill ge alla lika mycket talutrymme eller utrymme att synas. Förskolläraren 

förklarar nedanstående citat med att sitter det ett barn och söker förskollärarens 

uppmärksamhet när den redan är riktad mot en annan individ och man tilltalar detta barn 

med verbala ord ger man barnet det utrymme den söker. Men använder man 

stopphanden utan verbalt språk får barnet ingen uppmärksamhet och förskolläraren 

fortsätter ha full uppmärksamhet på individen den först pratade med. 

 

”Jag använder stopphand för att ge barnen lika mycket utrymme och uppmärksamhet 

istället för att tilltala barnet verbalt när min uppmärksamhet är riktad mot ett annat 

barn eller vuxen”. 

 

Förskolläraren förklarar nedanstående citat med att det är oerhört viktigt att ge barnet 

man gett stopphanden snabb och positiv återkoppling. Förskolläraren förklarade även att 

ju yngre barnet är desto snabbare måste man göra återkopplingen. Desto vanare barnen 

blir desto längre stunder kan stopphanden användas och återkopplingen behöver inte ske 

lika snabbt.  

 

”Vad bra att du väntade, nu är det din tur, nu kan jag lyssna och titta på dig.” 
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Bjuda in barnen  

Strategin handlar om att bjuda in barnen i kommunikativa situationer så att barnen får 

känna sig inkluderade och ges möjlighet till utveckling.     

 

”Man vet att dom kan men är inte den som kastar ur sig svaret då kan jag behöva 

tilltala barnet med namn så att de kan få chansen att svara”.  

 

En förskollärare på Katten förklarade hur de försöker inkludera barnen i 

samlingssituationer. Förskolläraren menar att barnen som har kommunikativa 

funktionsnedsättningar har svårt att ta för sig samt hinner de inte svara innan något 

annat barn som utvecklingsmässigt ligger före i talet tar för sig på ett eller annat sätt. 

Förskolläraren menar på att de då försöker bjuda in barnen med kommunikativa 

funktionsnedsättningar genom att ge dem ordet konkret genom att säga barnets namn. 

Förskolläraren på Katten menar att ett barn som har kommunikativa 

funktionsnedsättningar inte alls behöver ligga efter kunskapsmässigt. De kan ligga på 

samma nivå eller högre. Därför är det viktigt att inkludera dessa barn för att de ska få 

chansen samt utrymme att yttra sig. Det framgick även av förskolläraren att barnen som 

har kommunikativa funktionsnedsättningar letar sig till jämbördiga barn rent 

kommunikativt, vilket kan resultera i att ett äldre barn letar sig till ett yngre barn därför 

att de kommunikativt ligger på samma nivå.  

 

”Det är inkludering som gäller. Vi plockar inte ut barnet enskilt”.  

 

Förskolläraren på Björnen förklarar att förskolan arbetar med inkludering och att de inte 

exkluderar något barn. Barnet som har Down Syndrom blir sällan exkluderat från 

verksamheten. Förskolläraren berättade att det ibland kan ske om barnet behöver lugn 

och ro samt vid spelsituationer för att ge barnet en möjlighet till att spela på sitt sätt.  

Förskolläraren menade att när de väljer att plocka ut några barn ur barngruppen för att 

göra en enskild aktivitet finns det alltid ett syfte bakom det. 

 

Inspelning  

Inspelning som strategi handlar om att underlätta kontakten mellan förskollärare, 

vårdnadshavare och barnen.  
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”Jag använde en app under inskolningen så att jag och vårdnadshavare kunde 

kommunicera och förstå varann”.  

 

Förskolläraren på förskolan Katten berättade om en inskolningssituation där 

vårdnadshavarna varken kunde engelska eller svenska och barnet hade inte lärt sig tala. 

Förskollärararen hade kunskap om en applikation där man pratar in på sitt modersmål 

och applikationen översätter sedan till det språk som är aktuellt för motparten. På så vis 

förstod förskolläraren och vårdnadshavarna varandra samt kunde de kommunicera med 

varandra. Applikationen går även att använda med barnen i barngruppen för att 

inkludera dem och så att de ska förstå vad som sägs och sker i situationer. Tekniken går 

att använda på flera sätt för att underlätta kommunikationen mellan inblandade parter.  

 

Sammanställning av resultatet 
 

Förskollärarna gav oss ett rikt material som innefattade strategier och metoder att arbeta 

med barnen som har kommunikativa funktionsnedsättningar samt hur man kan 

inkludera alla barnen. I nedanstående tabell finns strategierna sammanstaplade med en 

beskrivning som förklarar strategin.  

Namn på strategi Beskrivning 

Kommunikation med tecken 

och bilder  

Kommunikation med tecken och bilder är en 

kommunikationsmetod som kan användas för att underlätta och 

förstärka kommunikationen mellan inblandade parter. 

Kommunikation med 

handdocka 

Kommunikation med handdocka är ett arbetssätt som hjälper 

barnen att lära sig empati. Empati är ett sätt för barn och vuxna 

att kommunicera på genom att visa hur man känner och hur man 

blir bemött av andra. Det handlar om att vara en bra kompis mot 

sig själv och andra. 

Turtagning Turtagning är en strategi som handlar om att lära barnen vänta 

på sin tur och dela med sig av leksak och uppmärksamhet. Det 

handlar också om att visa empati mot varandra genom att man 

accepterar att det inte är ens tur nu, att den kommer senare.  
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Bjuda in barnen När vuxna hjälper barnen in i situationer där kommunikation 

behövs genom att bjuda in barnen får dem känna sig sedda, 

hörda och inkluderade. Barnen ges även möjlighet till att 

utvecklas.  

Inspelning  Inspelning är ett sätt att kommunicera på om man inte kan eller 

vågar tala i situationer där kommunikation behövs. En 

inspelning kan innebära att man har spelat in det man vill ha 

sagt i förväg eller i samband med en dialog. Inspelning är ett 

sätt som kan underlätta kontakten mellan inblandade parter.  
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Diskussion  

Vi kommer i följande avsnitt diskutera hur strategierna från resultatet kan hjälpa till att 

påverka barnen i deras kommunikativa utveckling med litteraturen som stöd. 

Diskussionen kommer avslutas med en slutsats med återkoppling till 

undersökningsfrågan där vi redovisar om vi fått undersökningsfrågan besvarad.  

 

Det har visat sig efter vår undersökning om hur förskollärare förhåller sig och arbetar 

med barnen som har kommunikativa funktionsnedsättningar att förskollärare använder 

olika strategier för att inkludera barnen och utveckla deras kommunikativa färdigheter. 

Det har framkommit efter att vi tagit del av tidigare forskning och övrig litteratur samt 

från våra intervjuer. Det har framkommit under undersökningen att det tidigare 

forskning och övrig litteratur har sagt om strategier och strategierna som förskollärarna 

tagit upp i intervjuerna är likartade.  

 

Tonér (2016), Tisell (2009) och Specialpedagogiska myndigheten (hämtad från  

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/ november 2017) 

lyfter att ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder att göra 

gemensamt och att kommunicera är en mänsklig rättighet för alla oavsett förutsättningar 

- alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. De menar att kommunikation är en 

social process där barnen uttrycker och delar känslor, tankar, behov och erfarenheter 

och att detta sker i samspel med andra, vilket även Rygvold (2001) hävdar. Det har 

framkommit av tidigare forskning att barnen som får använda sig av kommunikativa 

verktyg såsom tecken, bilder och TAKK utvecklar ett bredare ordförråd som de kan 

använda sig av i deras kommunikation och samspel med andra (Ahlskog-Björkman & 

Björklund, 2011, Rygvold, 2001 och Shepley, Lane & Shepley 2014). Detta tros enligt 

tidigare forskning bero på att barnen får använda sig av flera sinnen samtidigt som ger 

stöd åt barnen att öka sin förståelse och göra sig förstådda ( Rygvold, 2001, Tisell, 

2009, Tonér, 2016 och Sirén, 1997). Det framgick även i undersökningen från 

intervjuerna med förskollärarna att barnen som får möjlighet att använda sig av flera 

kommunikativa verktyg breddar sina kommunikativa färdigheter vilket även gäller 

barnen som har kommuniktiva funktionsnedsättningar. Förskollärarna antydde att 

användadet av kommuniktiva verktyg bör användas flitigare, framförallt verktygen 

bilder och tecken eftersom det syns på barnen att de blir lugnare, det finns en antydan 

till ökad förståelse och barnen kan kommunicera och samspela på olika sätt. 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/
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Förskollärarna från undersökningen antydde, som även tagits del av i tidigare forskning, 

att tecken, bilder och TAKK ses som de kommuniktiva verktygen som används mest 

flitigt eftersom de är realtivt enkla verktyg att använda sig av och förstå samt för att det 

är lättillgängligt för alla parter (Ahlskog-Björkman & Björklund, 2001, Tisell, 2009, 

Tonér, 2016, Sirén, 1997, Skau & Cascella, 2006 och Wheatly, Gerde & Cabell, 2016).  

 

Den främsta strategin visade sig efter vår undersökning vara TAKK och användningen 

av bilder och tecken. Strategin togs upp av samtliga förskollärare och det visade sig 

även att det var framförallt vid måltider och på- och avklädning som TAKK, bilder och 

tecken användes men förekom även vid samlingar. Det förklarades med att det var 

situationer där förskollärarna kunde arbeta nära några barn åt gången med möjlighet till 

fokus på dessa barn och att det utspelar sig händelser i dessa situationer där det är lättare 

att använda sig av tecken för att förstärka talet i kommunikationen. Tonér (2016) tar upp 

i sin bok att måltider är tillfällen för språksocialisering och lärande, där barnen ges 

möjlighet att kommunicera och göra egna val. Förskolläraren på Grodan arbetade med 

barn i åldrarna 1–2 år och berättade att barnen vid måltider lärt sig teckna mjölk och 

vatten, så att barnen själva kan välja vad dem vill dricka, detta tas även upp i Tonér 

(2016) som också menar att barnen ska ges möjlighet att välja – och välja bort – 

eftersom det är en kommunikativ rättighet. Det har även framkommit i denna 

undersökning att bilder som är uppsatta på väggar och dörrar är ett vanligt 

förekommande eftersom att materialet då blir tillgängligt för barnen. Barnen kan i och 

med det kommunicera på ett enklare och mer förstående sätt eftersom dem kan visa 

varandra samt förskolläraren vad de vill göra. Vilket även Ahlskog-Björkman & 

Björklund (2016) tar upp i sin studie.   

 

Det visade sig i undersökningen att samtliga förskollärare var positiva till att använda 

sig av TAKK, bilder och tecken och att det var en strategi de skulle fortsätta använda. 

Några förskollärare antydde dock att de inte hade tillräckligt med kunskap för att känna 

sig helt bekväma med användandet av det.   

 

De andra strategierna som framkommit i undersökningen har handlat om att lära barnen 

visa och känna empati, visa acceptans mot andra genom att vänta på sin tur och ge andra 

utrymme, bjuda in barnen till att kommunicera samt kommunikation via teknik.  
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En förskollärare berättade om hur de arbetade med att visa empati till varandra. Detta 

gjordes med hjälp av en handdocka, bilder och böcker. Förskolläraren berättade att när 

de använde sig av handdockan som föremål och även bilder och böcker i samband med 

verbal kommunikation så ökar barnens förståelse om vad empati är för någonting. När 

barnen ser en bild på en ledsen person och förskolläraren pratar om känslan ledsen så 

ökar barnens förståelse för ordet och känslan ledsen. När barnen får en förståelse för 

empati kan barnen hjälpa varandra med att trösta, vara glada tillsammans och så vidare. 

Barnen som har kommunikativa funktionsnedsättningar kan kommunicera på andra sätt, 

som via empati – istället för att säga att den är ledsen så uttrycker barnen ledsen genom 

känslor eller så kan barnet återkoppla till ett känt material såsom en bok med känslor i. 

Förskolläraren menade på att genom att ge barnen denna möjlighet möjliggör man att 

alla barnen kan uttrycka sig vilket resulterar att barnen inkluderas i verksamheten – 

även barnen med kommunikativa funktionsnedsättningar. När man pratar om känslor i 

förskolan kan man introducera stopphanden för barnen, så att de kan tala om för 

motparten att de inte vill. När stopphanden används av barnen betyder den ”stopp, jag 

vill inte” (Tonér, 2016). I Ahlskog-Björkman och Björklunds (2016) studie framgår det 

att man kan använda sig av tematiska arbeten där man kopplar samman erfarenheter 

med specifika material, vilket förskolläraren berättar att de gör då de använder en 

handdocka som hjälpmedel när de pratar om empati med barnen.  

 

Ett annat sätt att inkludera barnen som har kommunikativa funktionsnedsättningar är att 

lära barnen turtagning och hur stopphanden fungerar. Strategin handlar om att acceptera 

varandra och visa förståelse till andra genom att vänta på sin tur. När förskollärarna 

arbetar nära barnen och hjälper barnen i detta ges barnen med kommunikativa 

funktionsnedsättningar en möjlighet att uttrycka sig i situationer och ta utrymme som de 

annars inte kan göra för att de inte kan, vågar eller hinner på grund av att andra barn är 

snabbare. Stopphanden används av förskollärare när deras uppmärksamhet är riktad mot 

ett barn och ett annat barn försöker få uppmärksamheten av förskolläraren. Då sätter 

förskolläraren upp en öppen handflata utan att titta eller prata med barnet tills denne är 

klar med barn nummer ett. Därefter ger förskolläraren barnet nummer två 

uppmärksamheten med en positiv återkoppling. I Therrien och Light (2016) går det att 

se likheter i deras sätt att använda stopphand och i våra sätt att använda stopphand. Det 

framgår även i deras studie hur de arbetar med turtagning.  
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När barnen får en positiv återkoppling i situationer där turtagning och stopphand 

används resulterar det i en kommunikation där barnen förstår situationer och kan 

acceptera att den får vänta på sin tur. Detta är en strategi som minskar Jaget hos en 

individ och ökar förståelsen för empati och hur omgivningen fungerar. Det är något 

även Ahlskog- Björkman och Björklund (2016) hävdar i sin artikel angående att 

förskollärare ska ge barnen kunskap och färdigheter i kommunikativa verktyg för att 

uttrycka sig och förmedla mening. Detsamma gäller strategin där förskolläraren bjuder 

in barnen i situationer. Förskolläraren ger barnen med kommunikativa 

funktionsnedsättningar en möjlighet till inkludering genom att barnen får chansen till att 

uttrycka sig. Förskolläraren gör ett medvetet val att tilltala det enskilda barnet med 

namn för att denne ska få uttrycka sig om något som den kanske vill säga men inte ges 

möjlighet till för att andra barn är mer uttrycksfulla. Ibland kan några barn bli 

exkluderade från den stora barngruppen för att ges större möjlighet att uttrycka sig på 

sitt sätt. Exkludering ur stor barngrupp kan vara att man sitter i mindre 

samlingsgruppper eller akrivitetsgrupper – detta för att barnen ska kunna ges större 

möjlighet att uttrycka sig. Det framkom i undersökningen att barnen med 

kommunikativa funktionsnedsättningar letade sig till barn som var jämbördiga med 

deras kommunikativa utveckling – exempelvis en femåring letar sig till en treåring för 

att de kan ligga på samma kommunikativa nivå. Det var något som även Birkemo 

(2001) tog upp i sin litteratur.  

 

Slutligen finns det en teknisk strategi till inkludering för barnen med kommunikativa 

funktionsnedsättningar. I undersökningen framgick det att denna teknik främst användes 

vid en inskolning där förskollärare och vårdnadshavare kommunicerade med varandra. 

Det handlade om att förskolläraren laddade ned en applikation på en läroplatta där 

parterna sedan kunde kommunicera på sitt modersmål eftersom applikationen översatte 

till respektive modersmål. Men det framgick även under intervjun att denna applikation 

och tekniken kunde användas med barnen och mellan barnen för att kommunicera med 

varandra. Det har även visat sig under undersökningen att tekniken kan användas på 

andra sätt för att öka förståelse och utveckla kunskap om kommunikation. Detta gäller 

hos alla barnen men framförallt hos barnen som har kommunikativa 

funktionsnedsättningar. I Therrien och Light (2016), Shepley, Lane och Shepley (2014), 

Rygvold (2001) och Jakobsson och Nilsson (2011) finns det förslag på hur man kan 

använda tekniken i kommunikativ utveckling och för att öka förståelse hos barnen.  
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I läroplanen framgår det att förskolan ska anpassas efter alla deltagande barn. Det 

betyder att förskolan behöver utgå från en helhetssyn på barnen när de utformar omsorg, 

utveckling och lärande. Barnen som behöver mer stöd och stimulans ska få det och 

stödet ska även utformas från barnens egna behov och förutsättningar för bästa 

möjlighet till utveckling (Skolverket, 2017). Läroplanen säger även att barnen ska få 

utveckla talspråk, ordförråd och begrepp. Förskolan ska även uppmuntra barnens 

förmåga att berätta, uttrycka tankar, leka med ord, ställa frågor samt att kommunicera 

och argumentera med andra (Skolverket, 2017).  

 

Metoddiskussion  
 

Vi hade inför intervjutillfällena inte gjort någon pilotintervju och kunde efter 

bearbetning och analysering av intervjuerna och materialet se att den första intervjun vi 

hade var den som gett oss minst användbart material. Vi diskuterade detta och kom fram 

till att det mest troligt berodde på att vi var nervösa och inte visste hur vi skulle agera 

under intervjun och att det då påverkade förskollärarna och deras svar. Men vi kom 

även fram till att det kunde bero på att vi upplevde att förskollärarna hade svårt att veta 

vad och hur de skulle svara på frågorna vilket i sig resulterade i att förskollärarna gav 

oss korta och koncista svar utan några tydliga exempel på hur de arbetar. Det var svårt 

att få till ett naturligt samtal med förskollärarna på grund av det och det i sig gjorde att 

vi fick problem med att ställa och komma på följdfrågor. I diskussionen framkom det 

även att vi upplevde att förskollärarna var oförberedda på att vi skulle komma och 

intervjua dem på den bestämda dagen. Vilket kan ha varit en faktor i utformningen av 

intervjun och att vi och förskollärarna kände oss osäkra, nervösa och spända under 

intervjun. Om vi kommer göra ytterligare en intervjustudie kommer vi överväga att göra 

en pilotintervju för att undersöka så att frågeställningarna fungerar samt träna på vårt 

agerande, precis som Bryman (2011) nämner.  

 

Vi valde även att inte delge förskollärarna våra frågeställningar i förväg. Det på grund 

av att vi hade en tanke om att svaren skulle bli mer spontanta och ärliga. Intervjuerna 

fungerade bra trots det och vi fick bra svar på frågeställningarna. Men vi har haft 

diskussioner och tankar om hur svaren hade blivit om vi hade gett förskollärarna 

frågeställningarna en tid före så att de hade kunnat föreberett sig. Hade vi fått ett annat 
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material att arbeta med? Hade resultatet kommit att blivit annorlunda? Vi diskuterade 

även hur intervju ett hade sett ut om dem hade fått tagit del av frågeställningarna inför 

intervjutillfället, eftersom det var den intervju som gett oss minst användbart material 

att arbeta med. Hade den intervjun gett oss mer användbart material och hur hade 

förskollärarnas känslor varit, hade de varit mindre nervösa och känt sig mer lugn om de 

fått möjligheten till att förbereda sig på frågeställningarna och svaren? En annan 

förskollärare frågade vid informationsträffen om det fanns färdiga frågeställningar då 

denne ville förbereda sig men vi berättade att dem inte var färdigskrivna men att det 

skulle vara frågor som handlade om hur de arbetar med barn som har kommunikativa 

funktionsnedsättningar. Denne förskollärare var även den enda som vid intervjutillfället 

berättade att denne var väldigt nervös. Vi samtalade lite innan vi började intervjun och 

förklarade även att det denne inte var tvungen att medverka och att frågorna skulle 

svaras helt utifrån dennes egna erfarenheter. Början av intervjun var informanten lite 

fåordig med korta och koncista svar. Men efter en stund med följdfrågor blev det lättare 

att samtala med förskollärararen och vi fick till ett samtal som flöt på bra med konkreta 

exempel på hur de arbetade. Vi diskuterade detta efteråt om denne förskollärare hade 

känt sig lugnare och mer bekväm med situationen om frågeställingarna hade getts 

tidigare inför intervjutillfället där denne hade kunnat förbereda sig bättre. Om vi skulle 

göra ytterligare en undersökning skulle vi överväga att delge alla deltagande 

informanter de frågor som skulle ställas vid intervjutillfället. Bryman (2011) diskuterar 

fördelar med att förbereda informanterna genom att delge dem frågeställningarna men 

menar även att det finns fördelar med att inte delge frågeställningar i förväg. Bryman 

(2011) tar även upp en del nackdelar med detta.  

  

Slutsats 
Slutsatsen i vår undersökning är att använda flera kommunikativa verktyg och strategier 

för att ge stöd åt barnen i deras kommunikativa utveckling. Främst gäller det för barnen 

med kommunikativa funktionsnedsättningar men är minst lika aktuellt för alla barnen i 

förskolan samt de vuxna. För som Barnkonventionen säger har alla barn rätt att uttrycka 

sin mening, de har rätt till utveckling och de har samma rättigheter och lika värde 

oavsett förutsättningar (Unicef, 2009).  
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Vi anser att vi har fått vår undersökningsfråga besvarad eftersom vi fått konkreta 

strategier på hur man arbetar för att inkludera barnen med kommunikativa 

funktionsnedsättningar. 

 

För vidare forskning vore det intressant att fördjupa sig i olika kommunikativa strategier  

för att se hur det hjälper barnen i deras kommunikation och dess utveckling. 
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Bilagor  

 
Bilaga 1  
 

Datum 13 September 2017 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Gävle Högskola som nu är inne på sista terminen på 

Förskollärarprogrammet och ska skriva ett examensarbete. Vi kommer vända oss till 

förskollärare då vår studie kommer handla om att undersöka Förskollärarens sätt att 

förhålla sig och arbeta med barngrupper där det finns kommunikativa svårigheter hos 

barnen.  

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

Förskollärare vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer under perioden 2-6 oktober 2017. Intervjun kommer att beröra din 

uppfattning och erfarenhet av barngrupper med kommunikativa svårigheter i form av 

några öppna frågeställningar. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Det är viktigt 

att intervjun sker i en ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun 

kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

Den information som Du lämnar kommer behandlas säkert. Redovisningen av resultatet 

kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Redovisningen kommer presenteras 

muntligt till andra studenter samt lärare vid förskollärarprogrammet samt i form av ett 

examensarbete. Examensarbetet kommer finnas i en databas vid Högskolan i Gävle när 

det är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en 

kopia av arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering.  

Ansvariga för denna studie är Amanda Molin och Jenny Larsson. Handledare är 

Johan Liljestrand. Har du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till 

någon av oss: 

Amanda Molin                                                                         Johan Liljestrand  

xxxxxxxx@student.hig.se                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxx@hig.se 

073-xxxxxxx                                                                      

Jenny Larsson  

xxxxxxxx@student.hig.se  

070-xxxxxxx 

 

Vi frågar dig härmed om Du vill delta i denna studie. Om Du är intresserad av att 

delta i denna studie så skriv under här nedan eller kontakta oss på ovanstående 

kontaktuppgifter: 

 

Namn:______________________________________ 

Datum:_____________________________________ 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor  
Vad har ni stött på för kommunikativa svårigheter hos barnen?  

 

Vid vilka situationer syns det att barnen har kommunikativa svårigheter? Finns det 

några sådana situationer där det blivit mer påtagligt än vid andra situationer?  

 

Hur arbetar ni med barnen som har kommunikativa svårigheter? Vilka metoder 

använder ni?  

(Vilka metoder tycker ni har fungerat bäst?) 

 

 


