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Abstract 
 

I denna studie undersöker jag hur förskolepedagoger arbetar med kommunikation inom 

förskolan med hjälp av bland annat bildstöd. Bilden och andra alternativa metoder kan 

vara ett stort komplement till det talade ordet, inte minst för barn med problematik, även 

om det gynnar alla barn i verksamheten. Vikten av kommunikation och hur den kan 

underlättas redogörs för i detta arbete. Samtal med pedagoger och observationer i en 

förskoleverksamhet har gett mig en inblick i det dagliga arbetet där visuell tydlighet och 

struktur står i centrum. Studien visar på de fördelar som finns att vinna med att ge 

barnen en förutsägbar och tydlig miljö att vistas i, men granskar även de kritiska 

aspekter som kan finnas runt detta.  

 

Nyckelord; alternativ kommunikation, visuellt stöd, förskola 

 

In this study, I examine how early childhood educators working with communication in 

preschool through including image support. The image and other alternative methods 

can be a great complement to the spoken word, especially for children with problems, 

even if it benefits all children in the business. The importance of communication and 

how it can be facilitated outlined in this work. Conversation with educators and 

observations in a preschool has given me an insight into the daily work where visual 

clarity and structure are central. The study shows the benefits to be gained by giving the 

children a predictable and transparent environment to stay in, but also examines the 

critical aspects that may surround it. 

 

Keywords; Alternative communication, non-verbal communication, preschool   
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1. Inledning  
 

Vuxna orienterar sig i samhället både via text och via symboler. Samhället är idag till 

stor del uppbyggt på visuell basis för att underlätta både för samhället och för individen 

själv. Tänk dig att du går in på ett stort sjukhus utan att mötas av den stora 

informationstavla som brukar hänga direkt i entrén. Tavlan som talar om för oss vilka 

avdelningar som ligger åt vilket håll och på vilka våningar. Detta gör att vi självständigt 

kan orientera oss i offentliga lokaler och miljöer. Via skyltar förstår vi vad som är 

tillåtet kontra förbjudet i samhället, inte minst i trafiken. Det krävs ett ganska stort mått 

av tydlighet men även motsägelsefullt förmågan till generaliseringar hos den som tolkar 

skylten för att vi ska få till en fungerande struktur i samhället. På samma sätt orienterar 

sig barn via bilder även om de äldre barnen i förskoleåldern kanske börjat utveckla sin 

läs- och skrivförmåga. I förskolans värld har det alltid förekommit bilder och symboler. 

Det har varit inkluderat i vårt arbetssätt sedan länge även om vi tidigare kanske inte 

reflekterat över syftet och nyttan med dem på samma utökade nivå som vi gör idag och 

på det sätt jag ämnar beskriva i detta arbete. Förskolans styrdokument talar till och med 

om att förskolläraren och arbetslaget ansvarar för att barnen "utvecklar förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktioner" (Lpfö98, s.10) och att det är 

pedagogerna som skall se till att barnen stimuleras och utmanas i 

kommunikationsutvecklingen och vidare i sitt talade språk vilket de flesta barnen 

utvecklar. Ofta möts barnet av "sin bild" redan ute i hallen där kläderna skall hängas. 

Samma bild dyker även upp på barnets låda inne på avdelningen, på barnets stol vid 

matbordet och över handduken på toaletten till exempel. Bilden kan vara en bild på 

barnet själv, deras namn (ordbild) eller en symbol eller figur utan egentlig anknytning 

till barnet (en nalle eller ett tåg etc. som tilldelats barnet). Användandet av bilder som 

stöd för orientering i verksamheten är också vanligt förekommande i svenska förskolor. 

Det finns ofta en bild på bilar på bil-lådan, klossar på kloss-lådan och legobitar på 

lådorna med Lego i. Bilden är det naturliga verktyget i förskolan då många barn ännu 

inte läser men bilden har fler syften. Bland annat underlättar det för barnen att städa 

efter sig då var sak har sin plats och det är tydligt var den platsen är. Det är även lättare 

att hitta det man söker och ökar barnens självständighet på samma sätt vi tänker oss att 

vi ökar individens självständighet i samhället som jag nämnde ovan. På senare år har 

bilden även börjat användas som ett komplement till den muntliga information 

pedagogerna ger till barnen, tydliggörande av strukturer och rutiner samt öka förståelsen 

för känslor och beteenden. Hur mycket man använder bilden som kompletterande stöd 

varierar mycket från förskola till förskola och det finns inga generella riktlinjer för hur 

och om det skall användas. 

1.1 Kommunikationsutveckling och vikten av kommunikation 

Små barn kommunicerar redan från födseln och även om vi inte skulle kalla spädbarn 

för språkligt verbala så som när vi tänker på begreppet språk, så är det som ett eget 

språk i sig. Våra miner, gester, tonfall blir viktigare än själva ljuden som formas. Hur 

många föräldrar hävdar inte att de hör skillnader på sitt barns skrik eller gnäll och kan 
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urskilja om deras barn är hungriga, trötta eller bara vill ha närhet? Detta känns idag 

självklart och det finns forskning som tyder på detsamma. 

Gunilla Thunberg är specialistlogoped vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fil dr. 

Hon har skrivit en uppsats om barns tidiga kommunikationsutveckling och 

spegelneuroner. Spegelneuroner är de nervceller som speglar de beteenden eller känslor 

hos individer vi möter, till exempel får oss att gäspa när vi ser någon annan gäspa. 

Spegelneuronernsystemets aktivitet vid tal- och kommunikationsutveckling har 

forskarna vetat om länge. Däremot bestod de nya och revolutionerande upptäckterna 

som kom för ca 15 år sen av att samma område i hjärnan där spegelneuronerna har sin 

bas stimuleras och är aktivt även vid motoriska rörelser. Framför allt handlade det om 

handrörelser, gester och ansiktsrörelser (Thunberg, 2009).  

Något som små barn är kända för att härma är just ansiktsrörelser, som sträcka ut tungan 

om föräldern sträcker ut tungan till exempel. Det finns även forskning som talar för att 

ett litet barn ofta själv kan börja gråta om det hör andra barn gråta eller ser någon 

ledsen. Detta brukar kallas affektsmitta och betyder kortfattat att våra grundkänslor 

smittar av sig till omgivningen (Hilmarsson, 2013). Man speglar den part man 

samspelar med och detta sker naturligtvis åt båda hållen och även i vuxen ålder. Därför 

nämner Thunberg även hur viktigt det är att föräldern samspelar med sitt barn för att 

främja, stimulera och utveckla förmågan till kommunikation då hon menar på att 

spegelneuronsystemet står för det specifika syftet att styra in individen på intention och 

interaktion vilket hon vill mena är de viktigaste förutsättningarna för mänskligt lärande 

och överlevnad (Thunberg, 2009). När barnen senare växer upp lär de sig att reglera 

affekter och upp i åldrarna och vuxen ålder pratar vi kanske mer om vår empatiska 

förmåga att kunna känna in andras sinnesstämningar och leva oss in i dem även om vi 

inte delar dem. I vuxen ålder har vi som regel även lärt oss styra känslorna och till en 

viss grad lägga band på dem, även om vissa fortfarande har lätt till tårar under en 

sorglig film och detta har i allra högsta grad med spegelneuronerna att göra. 

Det har även pratats om spegelneuroner i kontexten autism och autismspektra då man i 

viss forskning drar paralleller mellan oförmågan att kunna läsa av andra människor och 

snappa upp sociala koder. Det kommunicerande spädbarnet söker aktivt efter att 

interagera med motparten vilket gjorde att man undersökte om det fanns skillnader i 

interaktionen hos barn med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(Thunberg, 2009). Genom att kunna förutsäga andras rörelser och ansiktsuttryck kan 

man i viss mån även förutsäga andras intentioner och det är något vi vet att individer 

med autism och andra funktionsnedsättningar kan ha svårigheter med. Det visat sig att 

de ofta behöver ett mer konkret stöd för att kunna skapa sig förutsägbarhet och där 

kommer bilden in som ett komplement för många, dock ej alla måste tilläggas.  

 

Går vi till lite äldre barn mellan 1-2 år, är det heller inte ovanligt att de knuffas eller bits 

på förskolan. Föräldrar brukar lugnas med att barn som interagerar med andra barn 

genom detta oönskade beteende, brukar upphöra med detta så snart språket kommer 

igång och barnet får andra möjligheter att kommunicera med sin omgivning. Bitas är ett 

relativt vanligt sätt att kommunicera för små barn även om det inte är ett bra sätt. Det är 

ett av många argument för att det aldrig är för tidigt att införa alternativa tekniker för att 
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möjliggöra kommunikation.  Barn strävar efter att finna sätt att kommunicera och 

kommunikation är något som uppmuntras av omgivningen och av pedagoger i 

förskolan. Förskolans styrdokument säger att;  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

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

argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98, s10). Men då pedagogerna i 

förskolan ibland märker att inte alla barn har förmåga att utveckla ett talat språk i den 

mån som önskas vill jag ta fasta på det faktum att förskolans styrdokument även säger 

att "Förskolläraren ska ansvara för att varje barn stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling" (Lpfö98, s.11).  

Ordet kommunikation härstammar från latinets ord för göra gemensamt och syftar på 

den gemensamma förståelse som behöver finnas mellan två olika parter. Idag kan det 

även tolkas som den process det krävs för att information skall överföras mellan olika 

parter och kommunikation behöver alltså inte nödvändigtvis definieras som talat språk. 

Däremot är det av stor vikt i dagens samhälle att vi lär oss att kommunicera med våra 

medmänniskor på ett eller annat sätt.  

 

1.2 Historik och begrepp 

Det finns alltså en hel del forskning om hur vi kommunicerar, varför vi kommunicerar 

och vilka områden i hjärnan som är aktiva vid kommunikation. Men hur ser det ut kring 

den forskning som behandlar alternativa kommunikationsmöjligheter? Den forskning 

som finns inom området ”alternativ kompletterande kommunikation” (AKK), är i 

många fall riktad mot barn och individer med funktionsnedsättningar och/eller andra 

svårigheter. En artikel i Lärarnas nyheter presenterar statistik från socialstyrelsens 

patientregister att antalet diagnoser har ökat markant de senaste 6 åren 

(http://www.lararnasnyheter.se). Den största gruppen representeras av barn i åldern 10- 

16 år och varför barn under 6 år inte diagnostiseras lika utbrett, även om även den 

gruppen ökat, kan bero mycket på att en stor del av diagnoskriterierna är 

utvecklingsfärdigheter som kan normalt variera väldigt mycket i förskoleåldern och kan 

således bero på naturlig omognad hos barnet. Vi har även blivit bättre på att se 

svårigheterna hos ett barn, vilket har lett till att rätt stöttning kan sättas in tidigare. Detta 

kan göra att en eventuell diagnostisering dröjer, men att fler barn upptäcks tidigt är även 

en av anledningarna till att det sätts fler diagnoser idag. De barn som befinner sig i 

gråzonerna är inte medräknade i denna statistik men är ett stort mörkertal. I förskolans 

läroplan står det tydligt att ”verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd” 

(Lpfö98, s.5). Detta gäller även i skolans värld men i många fall får barnet inte rätt stöd 

och hjälp om det inte finns ett utrett behov och även då står många barn utan adekvat 

stöd i sin skolgång. Ibland beror det på resursbrist av ekonomiska skäl eller att man helt 

enkelt inte får tag på utbildade pedagoger. Detta gäller även i förskolan. Många 

pedagoger har idag även en föråldrad utbildning och har kanske inte den insikt och de 

kunskaper fullt ut av barn med speciella behov och funktionshinder som krävs. Det 

finns en del förskolor idag - även om de är få, som profilerat sig med inriktning åt det 
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specialpedagogiska hållet. Det är däremot ingenting svenska kommuner i allmänhet kan 

eller behöver erbjuda så som det finns möjligheter och rättigheter till särskola för barn 

med skolplikt. Förskolebarnen är oftast integrerade i den vanliga förskolan och då med 

eller utan resursstöd. Idag kan det även vara svårt att få till ett resursstöd av orsaker som 

jag nämnde tidigare. Bland annat bristen på diagnos eller brister i personalens omdömen 

om behov av särskilt stöd påverkar. Framför allt kan det ta väldigt lång tid från det att 

processen påbörjas till det att verksamheten får utökad personaltäthet och rätt person 

anställs. Det är viktig tid i barnets liv som tickar på och kanske går förlorad då man har 

svårigheter att möta barnets individuella behov. Oavsett vilka diagnoser eller inte ett 

barn får senare så tror jag att en visuellt tydlig verksamhet gynnar alla barn i 

verksamheten och ju tidigare barn får strategier och möjligheter till kommunikation, 

desto bättre grund får barnet att bygga vidare på. 

  

Kognitiva funktioner syftar på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, 

bearbetar och förmedlar information och intryck, medan begreppet exekutiva funktioner 

syftar till hur vi förstår och tolkar de intryck hjärnan tar emot. Det kan vara förmågan att 

ta initiativ, se samband mellan orsak och verkan, planera och organisera sin vardag, 

fokusera, automatisera och framför allt motivera sig själv bland annat. Många saker som 

små barn helt naturligt kan ha svårigheter med. Har barnet en funktionsnedsättning är 

det även ofta vanligt med perceptionsstörningar vilket ytterligare kan försvåra förmågan 

att bibehålla koncentrationen eller samspela med andra i sin omgivning. Att ha 

perceptionsstörningar innebär att man har svårt att samordna sina sinnesintryck. Det kan 

vara svårt att avgöra avstånd vilket gör att ett barn som har svårt att ta sig ner från en 

trottoarkant då den av barnet upplevs som hög, kan utan hämningar hoppa från den höga 

klätterställningen då barnet kanske uppfattar den som väldigt låg. Detta kan ibland leda 

till ett riskfyllt beteende som kan uppfattas som omdömeslöst. Får ett barn för många 

sinnesintryck samtidigt kan det även tappa förmågor. Att sitta i en bullrig matsal med 

mat som luktar och solen som lyser in rakt i ansiktet genom ett fönster kan skapa 

fullständig kaos och man kan till exempel mista förmågan att äta själv. 

Perceptionsstörningar kan även göra det svårt att känna värme och kyla. Många barn 

med dessa störningar kan därför säga själva att de inte alls fryser när de går ut i bara 

kortärmat mitt i vintern, samt inte ha några problem alls med en kofta och långbyxor en 

varm sommardag. Även åtsittande kläder, tvättlappar och sömmar kan orsaka dessa 

individer problem. Här är det viktigt att pedagogerna lär sig varje individs toleransnivå 

för beröring då det handlar om känseln. En del gillar taktil beröring, kramar och trånga 

utrymmen medan andra kan vara helt tvärtom. Efter en del slagsmål är det inte omöjligt 

att få höra att barnet med en perceptionsstörning bara slog tillbaks för att den andre slog 

först, varpå det första barnet kanske utbrister i ett "men jag nuddade ju bara, det var ju 

inte ens meningen". Här kan perceptionsstörningen och den bristande 

förställningsförmågan samverka och försätta barnet i situationer där det misslyckas i 

sina relationer och hamnar i ett ofrivilligt utanförskap. 

 

Social kognition syftar till hur vi kategoriserar, uppmärksammar, minns och tolkar vår 

omgivning och hur detta påverkar beteenden. Den kan vara både verbal och icke-verbal 
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och avser den kommunikation som förs i det dagliga samspelet med andra människor. 

Finns det svårigheter med den sociala kognitionen kan det vara svårt att läsa av 

människor omkring oss och förutse deras beteenden och vad som förväntas av oss, 

vilket kan leda till att vi får svårt att interagera med omgivningen. Ofta får individer 

med dessa svårigheter helt enkelt träna in vilka beteenden som är godtagbara eller inte 

då de kan ha svårigheter att upptäcka det genom att läsa av ansiktsuttryck. Normalt sett 

lär sig barn att urskilja detta då människan hela tiden strävar efter gemenskap och 

samspel i våra relationer, men har vi dessa svårigheter har vi vad som kallas en svag 

Theory of Mind. 

 

Lite kortfattat betyder Theory of Mind (ToM) förmågan att förstå att andra människor 

kan tänka och känna på andra vis än man själv. Lite fördjupat ingår även att man själv 

inte ska befinna sig i samma tillstånd som hos den vars tillstånd man skall läsa av. Man 

ska alltså kunna skilja på den andres och sitt eget psykiska tillstånd och kunna 

mentalisera hur man själv och andra känner sig i olika situationer. Man skall även kunna 

avläsa andra människors intentioner (Jensen, 2008). Detta är alltså en rätt avancerad 

funktion som helt normalt utvecklas utan att vi tänker på det. ToM är något som växer 

fram successivt hos barnet och är enligt vissa forskare oftast utvecklat runt 4-6 års ålder 

(Frith, U., & Frith, C.D 2003). ToM är någonting många barn med 

funktionsnedsättningar har svårt med och måste tränas aktivt i. Det har även länge 

klassats som en av de tidigaste indikationerna på en eventuell störning inom 

autismspektrumet och det finns några väldigt enkla test som belyser denna förmåga eller 

oförmåga, bland annat berättelsen om Sally och Ann. Sally och Ann är två flickor som 

leker i samma rum. Sally har en korg och Ann har en låda. Sally lägger en kula eller en 

leksak i sin korg och lämnar sen rummet. Ann flyttar kulan till sin låda och när Sally 

kommer tillbaka så ombeds barnen bland annat svara på var de tror att Sally kommer 

leta efter sin kula. Här finns en stor skillnad i testresultaten mellan barn med 

autismspektra kontra neurotypiska barn då hela 80 % av barn inom autismspektrat 

svarar fel jämfört med 15 % av barnen inom det neurotypiska. Barn med svag ToM kan 

inte föreställa sig att Sally inte vet om att Ann flyttat kulan då de själva sett Ann flytta 

den (www.educateautism.com). På samma sätt har de svårt att förstå att vi pedagoger 

inte förstår vad de menar eller vet det de vet då de faktiskt tror att vi alla vet samma 

saker och har samma tankar. 

 

1.3 Syfte  
En vanlig uppfattning är att det främst är individer med olika funktionsnedsättningar 

och/eller utvecklingsstörning som är hjälpta av alternativa kommunikationsstrategier. 

En förklaring kan vara att det är instanser som habiliteringen, psykiatrin och 

specialpedagoger som lär ut dessa tekniker. Jag vill undersöka om alla barn och även 

pedagoger vinner fördelar med att arbeta mer visuellt. Detta arbete undersöker vilka 

alternativa sätt att kommunicera på vi kan använda oss av i en hel barngrupp där både 

diagnostiserade och odiagnostiserade barn ingår. Syftet med min studie är att se hur 

förskollärare praktiskt använder sig av dessa tekniker i verksamheten, samt få upp 

ögonen för hur alla barn oavsett diagnos kan dra nytta av ett pedagogiskt arbetssätt som 
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fokuserar lika mycket på symboler, gester/tecken och bildspråk som verbal 

kommunikation.  

Forskningsfrågor:  
 Hur använder sig förskollärarna av olika alternativa sätt att kommunicera i 

verksamheten?  

 Vilka fördelar anser sig förskollärarna vinna med att använda alternativ 

kommunikation?  

2. Metod  

2.1 Val av metod    

I ett inledande samtal med pedagogerna i den verksamhet jag har haft för avsikt att 

utföra mina observationer, har jag berättat om mitt arbete och mitt intresseområde. 

Därefter har vi samtalat allmänt om de olika metoder pedagogerna använder sig av i sitt 

arbete. Jag har valt att under observationerna föra provisoriska och preliminära 

anteckningar vilket innebär små, korta anteckningar som jag utvecklat senare under 

dagen vid bättre tillfälle till det Alan Bryman kallar för fullständiga fältanteckningar där 

händelser och situationer samt frågeställningar formulerats mer ingående. Många gånger 

har jag även fått använda mig av mentala noteringar när jag har befunnit mig i 

barngruppen (Bryman, 2001). Det har inte varit direkt olämpligt att föra anteckningar 

utan mer att arbetet i barngrupp delvis kan vara väldigt spontant och jag ibland hamnat i 

situationer eller aktiviteter som har krävt fullt fokus och där jag gjort en reflektion utan 

att ha haft papper och penna till hands eller möjlighet att anteckna. Jag har använt mig 

av denna metod tidigare och tycker metoden har fungerat bra genom hela 

studieperioden.  

 

2.2 Urval  
Alla pedagoger jag har valt att resonera och diskutera med har varit utbildade 

förskollärare och de har haft många år i yrket. En del med mer erfarenhet av barn i 

behov av särskilt stöd och ett visuellt arbetssätt och en del med mindre erfarenhet. 

Allmänna diskussioner har förts med pedagogerna i verksamheten, min lokala 

lärarutbildare samt kollegor i yrket medan de pedagoger jag valt att observera i 

barngrupp, samt föra djupare resonemang med har varit de två förskollärare jag 

beskriver under etiska överväganden. Anledningen till att jag valt att följa dessa två 

pedagoger och deras arbete med denna barngrupp är delvis för att de har valt att starta 

upp en ny avdelning vilket krävt en hel del planering och organisering vilket jag fått 

förmånen att följa och få delta i. En annan anledning är att många i barngruppen har haft 

speciella behov inom området kommunikation och samspel samt talsvårigheter vilket 

har passat mitt intresseområde inför denna studie. Dock vill jag poängtera att denna 

avdelning inte är profilerad på något vis som jag beskrivit tidigare att en del förskolor 

väljer att vara. Detta är en vanlig kommunal förskola på en ort i Sverige. Hos de övriga 
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pedagoger jag har fört resonemang med har barngrupperna sett olika ut. Ofta har det 

varit blandade åldrar på barnen och jag har inte lagt någon vikt vid eventuella diagnoser 

på barnen, utan fört allmänna resonemang. 

 

2.3 Genomförande  
Jag har haft en kontinuerlig och öppen dialog med pedagogerna under deras arbetstid 

och under tid avsedd för reflektion. På grund av att avdelningen "nyöppnades" med en 

nysammansatt barngrupp har förskolan haft mer planeringstid än vad som kanske 

vanligtvis är normalt i form av stängda dagar och planeringsdagar med vikarier. Jag har 

fått förmånen att sitta med i planeringsmöten med specialpedagoger och förskolechefer 

för att få en helhetsbild av verksamheten. Jag har valt att föra minnesanteckningar för 

hand under mina diskussioner med pedagogerna på avdelningen och övriga pedagoger 

jag har haft kontakt med. Samtalen med pedagogerna har haft karaktären av en mer 

fokuserad och kvalitativ intervju (Bryman, 2001), dock till viss del ostrukturerad då jag 

utgått från mina minnesanteckningar. Det har inneburit att dialogen har varit öppen och 

inriktad mer åt att reflektera över en viss specifik händelse eller situation och 

pedagogernas synsätt kring detta. Jag har även fått möjlighet att följa och observera 

pedagogernas arbete med bilder och tecken och även fått tillfälle att tillämpa den själv i 

barngruppen. Jag har spenderat cirka 20 timmar i veckan under höstterminen i 

verksamheten och jag har valt att medverka den tid under dagen de flesta planerade 

aktiviteter har förkommit. Jag har valt att ta fasta på de situationer eller rutiner som 

innebär att information från pedagogerna förmedlats till barnen med förstärkning av 

framför allt bilden. Jag har sedan skrivit ner mina reflektioner och observationer både på 

plats och hemma för att sedan sätta det i kontext med lämplig litteratur.  

 

2.4 Forskningsetiska principer och överväganden 

Jag har valt att studera i första hand de två pedagoger som befinner sig i verksamheten 

och hur de arbetar i barngruppen. Jag kommer inte att fokusera på barnen i 

verksamheten vilket medför att de inte kommer att framgå i något direkt resultat i 

studien. Det är pedagogernas uppfattning om de fördelar som metoderna medför i det 

dagliga arbetet som jag vill undersöka och tydliggöra i studien. Förskolans eller 

pedagogernas namn kommer heller inte att nämnas då det saknar relevans. Däremot kan 

nämnas att på den avdelning pedagogerna arbetar befinner sig 14 inskrivna barn där alla 

är fyllda 5 år. Flertalet barn har dokumenterade svårigheter, en del med diagnos och en 

del barn befinner sig i det vi kan kalla normativ utveckling och en del barn i gråzonen. 

Svårigheterna består framför allt av kommunikation- och talsvårigheter och 

samspelssvårigheter i olika grader och variationer. Barngruppen har både pojkar och 

flickor med svårigheter. Jag har valt att inte föra anteckningar eller i arbetet citera 

specialpedagoger under de möten vi har haft utöver de i personalgruppen av anledning 

att vi då ofta har diskuterat mer enskilda fall under de mötena. Jag har även skrivit på ett 

formulär om tystnadsplikt vilket ytterligare gör att jag valt bort att studera och komma 

fram till någon form av resultat hos barnen i sig. Vissa bilder i bilagorna är inte tagna ur 

huvudverksamheten i studien på grund av att avdelningen jag valt att observera väljer 
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att i de flesta bildsekvenser använda sig av bilder på barnen. Eftersom jag valt bort att 

profilera barnen i studien har jag valt att visa bilder som jag själv har upphovsrätt på 

eller sekvenser sammansatta av mig som har likvärdig funktion om man inte väljer att 

fotografera barnen i verksamheten. 

 

2.5 Strategier vid litteratursökning  
Framför allt har sökningen av lämpliga forskningsartiklar skett via olika databaser som 

”ERIC”, ”olika medicinska databaser” samt ”DIVA” och övrig litteratur genom 

”libris.kb” samt ”Google Schoolar”. Ofta har jag i artikelsökningen hittat referenser i 

artiklarna som jag följt upp för att komma vidare. Mycket av den information och den 

forskning som finns inom området är gjord inom specialpedagogiken och är inriktad på 

individer med neuropsykiska funktionshinder som asperger, autism samt Adhd och 

liknande. Jag har även fått tips om böcker och artiklar både av personal och av föräldrar 

till barn i behov av särskilt stöd. Jag har i förarbetet läst igenom lämplig litteratur men 

kontinuerligt sökt och läst litteratur vartefter arbetet framskridit. Mycket litteratur har 

fungerat som inspiration och fört mig framåt i mina tankar även om den inte har använts 

som referenslitteratur. 

 

2.6 Sökord  

Mina främsta sökord har varit kommunikation, kognition, autism, adhd, non-verbal 

communication, social interaktion, förskola, tydliggörande pedagogik, visuellt stöd samt 

teckenkommunikation. Jag har sökt efter både nationella och internationella artiklar 

dock inte på andra språk än svenska eller engelska. 

3. Alternativa kommunikationsmetoder/litteraturöversikt  
Det finns en rad olika metoder och tekniker att använda sig av om man vill använda 

bilden eller andra kommunikativa metoder som redskap i förskolan. Ibland används de 

helt naturligt i verksamheten, pedagogerna kanske inte ens är medvetna om det i någon 

större utsträckning. Andra gånger kan arbetslaget behöva stöd och tips från 

specialpedagoger eller habiliteringen för att komma vidare i kommunikationen med 

barnen. Anledningarna till varför alternativa kommunikationsstrategier som bilden 

införs i en verksamhet skiftar också. En del inför det för att det behövs just då i 

barngruppen och i en del verksamheter lever det kvar för att det en gång behövdes men 

blivit en del av arbetssättet. Jag kommer att förtydliga vissa av dem som har använts i 

just den barngruppen jag har observerat under den tid denna studie har fortlöpt. 

Alternativ, kompletterande kommunikation går under förkortningen AKK och kommer 

även så fortsättningsvis benämnas i detta arbete. 

 

3.1 Social stories  
Social stories eller sociala berättelser syftar till att en situation beskrivs kort men tydligt 

både visuellt och verbalt. En social berättelse ger vägledning genom de ofta osynliga, 
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outtalade regler vi har i samhället, men kan även förklara känslor hos individen själv 

eller individer i dess närhet. En social berättelse är alltid individanpassad och brukar 

oftast innehålla situationen som kan medföra missförstånd eller som individen inte 

förstår, omgivningens reaktioner, tankar och känslor och till slut en bra och konkret 

lösning på problemet (Lindkvist, 2007). En social berättelse kan användas i 

förebyggande syfte eller för att bearbeta en händelse eller ett beteende som man vill 

träna eller ändra. Berättelsen är visuellt baserad och ska svara på frågorna vad som 

händer och framför allt varför det händer (se bilaga 1).  

 

3.2 Ritprat och seriesamtal  
En liknande metod är "ritprat". Tillsammans med barnet ritar pedagogerna händelser 

samtidigt som de pratar om situationen som uppstod eller något som ska hända. Denna 

metod är bra då man behöver få barnet uppmärksam på vad andra runt omkring känner 

och upplever vid vissa beteenden. Om en pedagog inte varit närvarande vid händelsen 

som uppstått kan det även vara en bra hjälp för att skaffa sig en överblick av vad som 

hände, även om du då får räkna med att bara få det berättande barnets syn på saken. 

Även alternativa lösningar bör framgå i slutet av ett ritprat eller seriesamtal. Barnet får 

då hjälp i att hitta andra bättre sätt att lösa situationen på i framtiden och synliggör 

varför den situation man samtalar om uppstod om man har svårigheter att ta andras 

perspektiv. Andra fördelar med ett seriesamtal är att det går relativt sakta. Att rita och 

skriva går saktare än att bara prata och eleven/barnet får mer tid till att reflektera över 

situationen (Lindkvist, 2007). Om ritprat ska användas krävs en utvärdering av 

verksamheten då många förskoleverksamheter blir alltför sårbara om man behöver 

avsätta en pedagog till ett barn då metoden kräver viss ensamtid, framför allt i början 

om barnen inte är vana vid tekniken. 

 

3.3 TEACCH och tydliggörande pedagogik 

TEACCH är ett habiliteringsprogram och står för Treatment and Education of Autistic 

and related Communication handicapped CHildren. På många sätt och vis bör TEACCH 

mer kallas för ett förhållningssätt än en metod. TEACCH handlar om att strukturera upp 

miljön och göra den tydlig. Studier har påvisat att de flesta barn inom autismspektrat har 

förmåga att ta till sig visuell information bättre än auditiv och slutsatsen blev att arbetet 

med dessa barn bör ha en visuell struktur (Mesibov, Shea & Schopler, 2005 i Tranquist, 

2010). Med det menas att barnet skall ha en visuellt tydlig miljö där det framgår med 

hjälp av bilder hur dagen är upplagd och vad som förväntas av barnet i de aktiviteter 

barnet ska medverka i. På individnivå är metoden upplagd att fokusera på individens 

styrkor, förmågor och intressen mer än att träna ofärdigheter. På generell nivå skadas 

ingen av att ha en tydlig miljö. Studier har även visat framgångar med "metoden" inom 

bland annat perception och kognitiv prestation (Skokut, Robinson, Openden, & 

Jimerson, 2008). Men även om metoden TEACCH är väl använd inom 

specialpedagogiken så är de empiriska studierna hur metoden skall användas inte lika 

utbredda. Ofta finns det inte något enhetligt sätt att beskriva metoden, samt hur metoden 
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kan appliceras naturligt i verksamheten så det blir tillgängligt för alla (Tranquist, 2009). 

Även här kan det skilja mycket i tillvägagångssättet mellan olika förskolor.  

 

3.4 Tecken som stöd  
Till skillnad från teckenspråk så används teckenstöd som en förstärkning av det talade 

språket och används alltid tillsammans med det verbala språket, aldrig som ett substitut. 

Vill pedagogen fråga ett barn om hen vill gunga, då uttalas hela frågan men bara tecknet 

för gunga används. Syftet är fortfarande att göra det verbala språket synligt och tydligt 

och ge barn med kommunikationssvårigheter möjlighet att uttrycka sig, men varje ord 

tecknas inte som det görs i det traditionella teckenspråket. 

 

3.5 Visuellt stöd i samband med lågaffektivt bemötande  
Lågaffektivt bemötande handlar mycket om fenomenet affektsmitta och börjar få allt 

starkare fäste i Sverige. Någon som brinner starkt för låg-affektivt bemötande och 

föreläser runt om i Sverige för både förskolepersonal likväl som personal inom 

specialpedagogiken är den danskfödde psykologen Bo Hejlskov Elvén. Att arbeta 

lågaffektivt strävar mot att skapa en lugn, trygg miljö där förutsägbarhet är en av 

grundpelarna och målet är att inte trigga barnen till ökad affekt. En ökad affekt kan vi få 

på många olika vis, de vanligaste är kanske genom att kräva ögonkontakt eller 

kroppsberöring när ett barn är upprört (Hejlskov, 2009, 2012). I en studie visade det sig 

att när pedagogerna höjde rösten resulterade det i att barnet gick upp i affekt, lämnade 

situationen eller trappade upp ett bråk. Att hålla en låg, lugn röst, ge korta, tydliga 

instruktioner, använda barnets namn ofta och kombinera med visuellt stöd och 

kroppskontakt gav bättre resultat (Geng, 2011). Science Daily har publicerat en artikel 

(Hauser TU, Iannaccone R, Ball J, et al. 2014) som beskriver hur individer med ADHD 

har en större benägenhet att ta impulsiva beslut trots att det inte gynnar dem i längden 

och att man nu funnit en neurologisk förklaring till detta. De understryker att 

inlärningen hos dessa testpersoner kan vara helt normal men när beslut skall fattas 

händer något. Deltagarna med ADHD visade en förändrad funktion i ett område i mitten 

av frontalloben. Det är den del som är starkt involverad i beslutsprocesser, särskilt när 

det kommer till multipla val och förmåga att lära av sina misstag. Här kan bilden spela 

en större roll då det är lättare att minnas bilder än talade ord även om barnet har hört 

dem många gånger förut och stått inför samma val tidigare.  

 

3.6 Kritiska aspekter 

En del av kritiken mot att använda tecken som stöd och andra alternativa metoder än 

den verbala har varit att språket har kunnat hämmas och barnets talutveckling försenats. 

Det har funnits en oro för att barnet ska välja bilder, talande hjälpmedel eller tecken i 

första hand av bekvämlighetsskäl, men det har via studier visat sig inte stämma. Snarare 

har språkutvecklingen gynnats då barnet förstått nyttan med kommunikation. I en 

systematisk översiktsartikel har Millar, Light och Schlosser (2006) sammanställt 

resultat från studier med avseende på talutveckling och AKK. I denna studie dras 
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slutsatsen att AKK-insatser inte har den negativa effekt på talutvecklingen man var rädd 

för. Ytterligare två översiktsstudier kommer fram till samma resultat (Binger, Berens, 

Kent-Walsh & Taylor, 2008; Schlosser & Wendt, 2008). I Schlosser och Wendts studie 

studeras effekten på talutveckling för de olika huvudsakliga AKK-sätten och man har då 

konstaterat en ökad talutveckling oavsett om man använt manuella tecken, grafisk AKK 

eller talande hjälpmedel. I flera enskilda studier och i en meta-analys av PECS-studier 

(Picture Exchange Communication System) visas också på ökad talutveckling vid 

användande av AKK (Preston & Carter, 2009), så det finns underlag även för de 

metoder som har som huvudsyfte att skapa kommunikation enbart via bilder.  

En teknisk nackdel med bildstöd är att det tar tid att arbeta upp en bildbank. Att 

underhålla bildbanken kan ofta göras löpande men som sagt får du räkna med att avsätta 

mycket tid till att bygga upp den. Det tar tid att leta bilder, alternativt knäppa dem själv 

och att skriva ut, Många väljer även att laminera eller förstärka bilderna för att de ska 

hålla längre vilket även det tar tid. Man måste även prova ut vilka bilder som fungerar i 

verksamheten och för individen och i en ny situation saknas kanske bilden i 

ögonblicket. En del bilder behöver även introduceras för barnen då de kräver att barnen 

skall generalisera dem, exempelvis en bild som vi vill ska symbolisera fri innelek. 

Bilderna måste dessutom bäras med vart barnet än går, så kanske har bilden en större 

fördel i utformningen av den tydliga, strukturella miljö som barnen ska orientera sig i 

dagligen. Där har teckenkommunikationen istället en fördel då du alltid har händerna 

med dig. Nackdelen med tecken är att barnet lär sig ett sätt att kommunicera som bara 

fungerar i vissa kretsar eller med vissa personer. Långt ifrån alla som barnet träffar på 

kommer att förstå tecknen. En annan diskurs är om man först bör involvera 

vårdnadshavare till de barn med svårigheter där man tror att man skulle kunna få en 

fungerande kommunikation genom tecken. Detta för att barnet ska kunna "tala samma 

språk" åtminstone hemma och på förskolan? En fråga som har dykt upp är om tecken 

stör leken? Barnet måste släppa sakerna de har i händerna för att teckna, eller om barnet 

sitter på gungan och behöver hålla i sig kan det inte släppa taget för att teckna.  

En tidigare tanke var att barn behövde en viss symbol- och språkförståelse samt 

motoriska färdigheter innan man kunde införa bilder eller stödtecken. Men ändå menar 

Gunilla Thunberg att det aldrig är för tidigt att börja med AKK (Thunberg, 2011). Barn 

ser och tar in även innan de själva kan förmedla sig och grunden för kommunikation 

läggs ändå. Det kan jämföras med hur vuxna pratar med spädbarn. De använder gärna 

en ljus, len röst men de använder fortfarande riktiga ord även om de vet att det lilla 

barnet inte förstår dem. De barn som inte har kommunikationssvårigheter kommer 

senare helt naturligt att gå över till ett talat språk och de barn som behöver stöd i sin 

talutveckling har tidigt fått andra verktyg för att kommunicera.  

4. Resultat och analys – en typisk dag i verksamheten 

Jag har valt att skiva samman mitt resultat med analysen dels för att direkt kunna 

urskilja fördelar och nackdelar med de metoder jag vill studera och dels för att kunna 

utvärdera varje tillfälle med alternativ, kompletterande kommunikation i den ordning 

jag beskriver dem. I analysen utgår jag dels från mina egna reflektioner, observationer 

och tankemönster, men även från pedagogernas bild av metoderna och hur det är att 
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arbeta med dem och vad forskningen säger. Så hur ser en ungefärlig dag ut på en 

avdelning där man arbetar mycket med bilder? Jag ska försöka lotsa er genom en 

ungefärlig miljö med de aktiviteter som vanligtvis kan inrymmas.  

 

Morgonrutiner 
Redan på morgonen möts de barn och föräldrar som kommer tidigt av en bild på dörren 

på den pedagog ur personalen som öppnar och kommer att ta emot barnet. På morgonen 

är avdelningarna sammanslagna och det är inte nödvändigtvis någon ur just det 

arbetslaget på avdelningen där barnet går som är på plats. Redan där har man tagit bort 

det som skulle kunna vara den första överraskningen för barnet på morgonen. 

Personalen tror att tydlighet och förutsägbarhet skapar trygghet hos barnen. 

Pedagogerna på den förskola som jag har utfört mina observationer på strävar därför 

efter att skapa en så förutsägbar och tydlig miljö och verksamhet som möjligt. Därför är 

även pedagogerna ofta med på bild för att barnen inte bara ska veta vad de ska göra och 

var, utan även med vem av pedagogerna.  

Frukosten äter de barn som klarar av det ihop med barn från de andra avdelningarna och 

vissa barn äter mer för sig själva med stöd av en pedagog. Efter frukost delar 

avdelningarna upp sig då minst en ur varje arbetslag har hunnit komma. 

 

Förmiddag 
Klockan nio är alla pedagoger och de flesta barnen på plats för att kunna starta dagens 

aktiviteter. 15-timmarsbarnen kommer klockan 9 tre dagar i veckan och det är då de 

flesta fasta aktiviteter är förlagda förutom för en del barn som har fasta schemalagda 

rutiner och aktiviteter alla dagar i veckan för att skapa en så förutsägbar och 

kontinuerlig verksamhet som möjligt. I planeringen har man utgått från varje barns 

individuella behov och förutsättningar för att de ska kunna ingå, fungera och må bra i 

verksamheten efter bästa förmåga. Arbetslaget diskuterar kontinuerligt barnperspektivet 

främst utifrån gruppen sett och försöker ständigt inta barnens perspektiv när de sätter 

aktiviteter och skapar grupper. Grupperna är inte helt konstanta utan kan skifta från dag 

till dag eller från aktivitet till aktivitet för de barn som klarar av det. Detta är för att alla 

barn ska få möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar och genom sina intressen. 

Pedagogerna tror att det lustfyllda lärandet är en förutsättning för alla barns utveckling.  

 

Samlingar 
Samlingar tränar det sociala samspelet i grupp lika mycket som det är tillfälle för 

utveckling, menar Ann-Marie Markström i boken "Att förstå förskolan"(Markström, 

2007). För att samlingen ska tillgodose alla barns behov behöver man reflektera hur 

man strukturerar upp och genomför en samling. Vilket syfte har samlingen i den här 

barngruppen? Vilken funktion skall samlingen fylla? På den förskola där jag utfört mina 

observationer tycker pedagogerna att samlingen är ett bra redskap. På morgonen fyller 

samlingen den funktionen att ge alla barnen en dagsöversikt utöver det sociala samspel 

som samlingen tränar. Men samlingarna är ändå anpassade på ett sätt som delvis skiljer 

sig från många andra verksamheter. Barngruppen delas nästan utan undantag upp i tre 

mindre grupper eftersom många av barnen har svårt att koncentrera sig i större grupper. 

Även pedagogerna upplever att det finns större möjligheter för alla barn att få komma 
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till tals och pedagogerna har lättare att fånga upp varje barns individuella tankar, 

reflektioner och färdigheter när de arbetar med dem i en mindre grupp. Därför är barnen 

ofta indelade i mindre grupper. På samlingen tar pedagogerna upp vilka barn som är 

närvarande och vilken dag det är och använder sig då av de nationella färgkoder som 

finns för dagarna. Måndagen är till exempel grön. Många barn känner redan till dessa 

färger då de har använts på Bolibompa (Sveriges televisions tv-program riktat till barn) i 

många år redan. Därefter diskuterar man kring ett bildschema över dagens aktivitet och 

vilka barn som har vilka aktiviteter. Barnen vet då direkt vad de skall göra efter 

samlingen och med vem. En grov dagsstruktur med bilder som samling, utelek, lunch, 

läsvila, mellanmål sitter uppe i hallen och möter barnen när de kommer in. Där sitter 

även en planering över morgondagen för att ge de barn som behöver det i första hand en 

förförståelse och framförhållning inför morgondagen innan de går hem. Detta skapar en 

tydlig bild av vad som sker nu och i deras snaraste framtid. 

Pedagogerna har valt att ha två dagar i taget istället för hela veckan för att inte sträcka ut 

tidsperspektivet alltför mycket och göra det mer hanterbart för barnen. Samtidigt är 

veckorna relativt rutin-bundna med fasta aktiviteter och grupper för att skapa en 

kontinuitet hos barnen men även hos föräldrarna. Att föräldrarna hemma kan svara på 

barnens frågor om vad som ska hända på förskolan längre fram i tiden än imorgon är en 

fördel även om alla måste vara medvetna om att det självklart kan bli förändringar 

ibland. Pedagogerna känner att de vill ha ett så bra och nära samarbete med föräldrarna 

för att de alla ska kunna arbeta åt samma håll och mot samma mål. Pedagogerna har 

placerat tavlan i hallen för att dagens struktur direkt skall möta barnet och föräldern när 

de kommer in och hänger av sig, samt vara något bland det sista de ser innan de lämnar 

förskolan för dagen. På morgonsamlingen får barnen alltså en mer detaljerad inblick i 

vad för aktivitet de skall deltaga i och vad aktiviteten innebär samt med vem den skall 

utföras. Barnen i denna grupp arbetar mycket just nu med att träna det sociala 

samspelet, men då barnen behöver olika ingångar för att utvecklas i detta ser 

pedagogerna smågrupperna dels som ett måste just nu men naturligtvis parallellt som 

positiva då de kan utgå från deras individuella intressen och behov i en helt annan 

utsträckning.   

 

 
Schema i hallen över dagen och morgondagen  
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 Barns lek, aktiviteter och miljöns betydelse 
Ska barnen leka inne och leka fritt finns en tavla över leklådor uppsatta så barnen kan se 

innehållet i de olika valbara lådorna som står i ett förråd (se bild nedan). Pedagogerna 

har valt att göra så för att slippa ha för mycket material framme samtidigt vilket minskar 

intrycken för de barn som har svårigheter. Man har även valt att arbeta på detta sätt för 

att skapa situationer som främjar kommunikation både mellan barn och barn-pedagog. 

Barnen som vill leka tillsammans kan mötas framför bilderna och i diskussion 

bestämma sig för vad de vill leka med samt att de måste förmedla detta till en pedagog 

för att få rätt låda. Pedagogen kan sen hjälpa till att ta fram den låda som barnet eller 

barnen vill leka med. Lådorna har teman som frisör, doktor, kök, bilar, djur och så 

vidare. Lådorna är uppbyggda så att materialet har tydliga kopplingar som refererar till 

vilken lek som ska lekas och hur materialet skall användas. Rummens övriga miljö är 

inredd så att du ska kunna hitta en bra plats att leka på med innehållet i lådan. 

Naturligtvis är inte lådorna bundna till vissa platser på så vis att barnen inte får leka där 

de vill med lådorna, men det är en fördel att detta alternativ finns för de barn som kan 

ha svårt med fantasi och förställningsförmåga. Finns det en låda med tallrikar och 

bestick ska det även finnas ett bord att duka på, eller ska barnen leka med riddar-

gubbarna så har de möjlighet att göra det i en borg. Pedagogerna vill naturligtvis 

uppmuntra barnens fantasi och påhittighet vilket inte är att man måste duka på bordet, 

det går lika bra att ha picknick på golvet i kojan. Men en del barn behöver den tydliga 

kopplingen för att kunna påbörja en utvecklande lek. För leken är viktig. Leken lär oss 

många av de osynliga regler som barn automatiserar och i denna verksamhet leker ofta 

pedagogerna med barnen även i den fria leken för att träna de barn som inte kan urskilja 

dessa regler lika självklart som andra barn. Man kan se det som en form av pedagogisk 

lekträning men skillnaden är att det sker spontant och pedagogen bjuds in i barnets lek 

och inte tvärtom som så sker i specialriktad lekträning.  

 

            
De olika leklådorna        Borg till förslagsvis riddarlek    Fönsterbräda omgjord till bilväg 
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Pedagogerna strävar efter att hela förskolans miljö skall vara tydlig och förutsägbar, 

men man tar även tillvara på rummen och utnyttjar den miljö och de interiörer som 

finns. De försöker strukturera upp varje rum så barnen ska veta vad för material som 

finns och hur det ska användas samt hur varje moment går till. I målarrummet finns 

tydliga bilder som talar om hur man målar till exempel. Bilderna visar en sekvens där 

det framgår att man börjar med att ta på sig förkläde, sen plockar fram material och färg, 

sen lägger pappret på tork när man målat färdigt och till sist plockar man undan efter sig 

(se bilaga). Att säga till ett barn att "plocka undan" efter sig kan vara väldigt abstrakt, 

särskilt om du har en svag förställningsförmåga vilket gör bilden till en bra vägvisare. 

Bilder på hur penslar sköljs av, vilken burk de ställs i och att förklädet tas av och hängs 

upp är exempel på bilder som förklarar "plocka undan".  Pedagogerna har dessutom gått 

igenom varje rum och varje moment med barnen och först när de märker att barnen har 

uppfattat och klarar av alla momenten kan de få arbeta självständigt i rummen, annars är 

en pedagog med som stöd. Pedagogerna arbetar även mycket med förberedelser. De 

förvarnar barnen när en aktivitet är på väg att avslutas och framför allt i den fria leken 

när det är dags för en övergång använder de sig av en timstock för att synliggöra den tid 

som är kvar av aktiviteten. En timstock kan liknas vid en lite mer avancerad äggklocka 

(se bild i bilaga). Pedagogerna väljer ofta att fota barnen i deras miljö och i de olika 

aktiviteterna de befinner sig i. Detta gör de för att de anser att det ger en ännu tydligare 

bild som mer sällan misstolkas än de allmänna bilder man kan använda sig av. Det finns 

många fördelar med pictogram-bilder eller andra typer av bilder (se bilaga), men 

faktiska bilder på barnen upplever pedagogerna blir mer personliga och är svårare för 

barnen att misstolka, speciellt om det är dem själva på bilden då ett minne är kopplat till 

händelsen. Dessutom verkar barnen uppskatta att se sig själva mycket på bild, så i denna 

barngrupp har de alltså valt att ta egna bilder i så stor mån som möjligt. Det betyder 

bland annat att runt lego-bordet sitter bilder på det barnen byggt dels för att fungera som 

inspiration för nya byggen men dels för att tydliggöra hur man använder legot.  

 

 
Legohörnan med barnens byggnationer och inspiration på fönstret 

 

 
Lunch 

De pedagogiska luncherna förs vid tre olika bord i tre olika rum med stängda dörrar. 

Alla barn har sin givna plats och pedagogerna skiftar bord efter ett rullande schema som 

även det har varit under utvärdering. Just nu har pedagogerna bedömt att barnen klarar 
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av att personalen byter platser med jämna mellanrum och att det till och med kan vara 

utvecklande då man har svårare att ha rullande schema bland personalen i de 

smågrupper man har under veckorna. Man använder inte så mycket visuellt stöd runt 

lunchen. Däremot slår de sällan ihop sig som man kanske gör traditionellt på andra 

förskolor om man har ett väldigt lågt barnantal en viss dag. Har en pedagog bara ett 

barn till bordet och en annan pedagog fem barn, då låter man det vara så för att inte 

flytta runt barnen. Vissa dagar har pedagogerna suttit med bara ett enstaka barn vid alla 

tre bord. Det är endast vid personalbrist man slår ihop barnen och sitter tillsammans. 

Detta är helt enkelt för att i största möjliga mån hålla på rutiner och förutsägbarheten 

även om det kan tyckas vara trevligt att sitta tillsammans då man inte är så många till 

lunch. Trots att alla barn har sina givna platser vilket påvisas genom kort på väggen där 

barnen är placerade runt ett bord dukas det med barnens namn på tallrikarna för att träna 

på att känna igen sitt namn/sin ordbild. Det är även för att underlätta för pedagogerna 

och för vikarier. Lunchen ser en del pedagoger som ett lärandetillfälle där man vid 

bordet diskuterar, leker med ljud, ord och matematik, medan man vid andra bord kan äta 

nästan helt i tysthet då vissa barn upplever svårigheter med auditiva intryck. Vid bordet 

är syftet att äta för dessa barn och då är det det man gör helt enkelt.  

Efter lunchen har alla barnen läsvila med någon av pedagogerna. Barnen är uppdelade 

även då i tre grupper och på en dörr hänger tre kort på tre olika soffor som är placerade i 

tre olika rum. På de korten är sen barnens och den läsande pedagogens bilder uppsatta 

så alla barn vet i vilken soffa de ska sitta med vilken pedagog. För närvarande är det den 

pedagog och de barn som sitter vid samma bord som läser tillsammans och det är alltid 

pedagogen som väljer vilken bok som ska läsas. Tidigare har barnen fått välja böcker 

och sen har pedagogen valt ut en eller ett par att läsa. Pedagogerna märkte då att vissa 

barns stress ökade. De kände sig stressade över vilken bok de skulle välja och om de i 

så fall skulle hinna välja den först. Många barn med svårigheter inom autismspektrat har 

svårt att ändra spår om plan A går i stöpet. Dessutom skapar det en oro över 

oförutsägbarheten när man inte vet vilken av böckerna pedagogen kommer att välja. Det 

ligger visserligen onekligen en oförutsägbarhet i att inte veta alls vilken bok pedagogen 

kommer välja med detta system också, men man har tagit bort strävan efter kontroll 

vilket också kunde bli en maktkamp mellan barnen och pedagogerna upplever att det 

fungerar bättre nu. Att ta bort en del av kontrollen för vissa barn verkade fungera 

tvärtemot hur det låter. Att ta bort en del av kontrollen verkade ge barnen en starkare 

känsla av självkontroll och lugn.  

 

Utelek 
I hallen finns tydliga platser för varje enskilt barn som på de flesta förskolor men det 

finns även ”tips” om i vilken ordning det är fördelaktigt att klä på sig när man ska ut till 

exempel. Detta underlättar på flera sätt. En del barn förstår inte dilemmat i att sätta på 

sig skorna först och overallen sen och de barn med perceptionsstörningar som inte alls 

förstår att jackan ska vara på en kall vinterdag får en tydligare vägvisare över vad som 

behöver sättas på inför utevistelsen. 
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Exempel på klädschema i hallen 

 

Den fria leken ute är svårare att strukturera upp men pedagogerna har alltid tips och 

förslag på lekar och aktiviteter till hands som de föreslår när de märker att de barn som 

har svårigheter är på väg att misslyckas med den fria leken eller det sociala samspelet 

ute. Detta för att barnen inte ska behöva misslyckas så ofta och hamna i en negativ 

spiral med negativa förväntningar från kompisar och sig själva. Ofta står pedagogerna 

redo med ett nytt material i handen för att snabbt kunna gå fram och bryta en negativ 

situation eller allra helst precis innan det ens har hunnit uppstå en negativ situation och 

direkt visa på en annan aktivitet visuellt. Detta tycker pedagogerna har fungerat bra dels 

som avledande manöver och dels får barnet direkt se spaden om pedagogen vill föreslå 

att gräva i sanden. Detta kräver dock ett stort engagemang från pedagogerna som hela 

tiden måste fokusera på barnens perspektiv och intensioner och det kräver att man lär 

känna barnen utan och innan. Andra metoder eller arbetssätt som pedagogerna tycker 

fungerar bra ute är tecken. På denna förskola arbetar man inte så mycket just för 

tillfället med stödtecken när man pratar men mer ute istället för att slippa ropa. Det finns 

generella stödtecken men förskolan har i viss mån tagit fram "egna". Barnen på 

förskolan tecknar inte själva men pedagogerna upplever att barnen i stor utsträckning tar 

till sig de tecken pedagogerna har valt att använda och förstår dem. En positiv fördel är 

även att pedagogerna slipper ropa och förmana med ord. Det räcker att göra barnet 

uppmärksam med att ropa dess namn och sen teckna. Detta gäller ofta när man vill få 

fram budskap som "gå ner", "sluta" osv.  

 

 De tecken de har arbetat mest för att lära barnen är tecken som betyder "stopp" och "gå 

ner" då gården på vissa ställen inbjuder till klättring men där personalen ser det som 

olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Att slippa ropa uppmaningar till ett barn om pedagogen 

är långt ifrån anser de fördelaktigt ur flera synvinklar. Pedagogerna slipper 

uppmärksamma inför de övriga barnen på förskolan att barnet gör något fel, samt att 

barnet slipper de verbala negationer som kan förekomma i samband med sitt namn 

vilket de tror har en negativ psykologisk effekt i längden. Att bara ropa ett barns namn 

kan å andra sidan betyda vad som helst. Man kan vilja uppmärksamma något positivt, 

man har hittat barnets vante eller något annat som inte innebär något negativt vilket gör 
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att barnen på den här förskolan inte uppfattar att den som pedagogen ropar på har 

automatiskt gjort något fel. Ibland behöver pedagogerna inte ens ropa då de får 

ögonkontakt med barnet och kan då visa med tecken vad man önskar och förväntar sig 

av barnet. I vissa grupper där en planerad aktivitet är inbokad fokuserar pedagogerna på 

syftet. Är syftet att gå till samlingsplatsen i skogen där man skall utföra en aktivitet, då 

går man ofta dit i tysthet. Det är en otvungen, okonstlad tysthet på barnens begäran. 

Detta är dock individuellt och med en del barn för pedagogerna konversationer även 

under promenaderna. Promenaderna kan även vara mer eller mindre spontana. Med 

vissa barn kan pedagogerna dröja sig kvar vid en lustig sten eller spana efter grodan de 

plötsligt såg hoppa över vägen för att fånga varje ögonblick i det spontana lärandet, 

medan de vid andra tillfällen måste försöka bortse från det spontana som kan uppstå i en 

skog eller vid en utflykt och bara fokusera på det planerade då det är det man förberett 

barnet på. 

 

Men arbetet med att skapa den struktur avdelningen har idag har inte alltid varit lätt. 

Pedagogerna har en gedigen erfarenhet och är alla utbildade förskollärare men för att få 

ny kunskap om olika funktionshinder och arbetsmetoder har de varit tvungna att ha ett 

nära och intensivt samarbete med kommunens specialpedagoger. Många gånger har de 

upplevt en känsla av hopplöshet och maktlöshet både inför barnen och inför sitt uppdrag 

mot läroplanen. Här har även ledningen haft en stark och betydande roll som har klivit 

in och underlättat för pedagogerna i verksamheten. Förskolechefen har varit spindeln i 

nätet och sammankallat de resurser och instanser som har behövts utifrån pedagogerna 

och barnens behov. Man har beviljat vikarier för att ge pedagogerna tid för planering 

och strukturering och även varit generösa om det har behövts övertid. Pedagogerna har 

även kunnat hålla avdelningen stängd för att göra större omorganiseringar då 

avdelningens lokaler var nya även för pedagogerna. Vid utbildningsmöten och 

uppföljningar med specialpedagoger har det varit viktigt från ledningens sida att alla 

pedagoger i arbetslaget fått möjlighet att delta vilket man även då har fått sätta in 

vikarier utan problem. Att i en sådan här speciell barngrupp med så många olika 

krävande behov representerade, få tillgång till det stöd man har fått från ledningen har 

pedagogerna känt varit en av de stora förutsättningarna för att klara av att driva 

verksamheten. Att alla pedagogerna har fått möjlighet att medverka under alla möten 

har även detta svetsat samman arbetslaget till en helhet där alla känner sig lika delaktiga 

och viktiga vilket är en stor förutsättning för ett sunt arbetsklimat (Lindberg, & Vingård, 

2012). Även Cederwald (2006) beskriver vikten av en kommunicerande (och 

reflekterande) pedagog där arbetsklimatet är beroende av att man har ett fungerande 

kollegialt samarbete där pedagogerna kan reflektera över sig själva och verksamheten 

samt vara öppen för hjälp och stöd utifrån när det behövs. Det är även av yttersta vikt att 

arbetslaget har kontinuerlig och fungerande planering- och reflektionstid. Som den 

ständigt föränderliga verksamhet en förskola är med alla barns skiftande behov så bör 

även arbetslaget ständigt reflektera, utvärdera, tänka om, tänka nytt och tänka tillbaka. 

Detta gör att pedagogerna är starkt beroende av den barnfria reflektionstiden. Att arbeta 

med tydliga strukturer kräver mer tid än vad vi kan tro, speciellt i en uppstartningsfas. 

Många barn i denna barngrupp, som så många andra barn i behov av speciellt stöd har 
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ett stort behov av klara, tydliga regler och förhållningssätt vilket pedagogerna har fått 

lov att ständigt arbeta fram och reflektera över. Det är då ytterligare en fördel om alla i 

arbetslaget fått tillgång till samma information samtidigt och kontinuerligt kan diskutera 

den.  

5. Diskussion och vidare funderingar 

Jag upplevde i början av studien att allt fungerade lite bakvänt. Under hela studietiden 

till förskollärare har det pratats om demokrati, barnens inflytande och 

medbestämmanderätt samt flexibilitet i förskolan för att bara nämna några viktiga 

punkter. Barnen på denna avdelning upplevdes ha ganska strama tyglar. Flexibiliteten 

var inte märkbar i början och barnen verkade inte ha så många valmöjligheter. Det var 

svårt för mig att få ihop den här verksamheten med läroplanens mål och riktlinjer innan 

jag hade satt mig in i pedagogernas tanke- och arbetssätt. Jag märkte rätt snart att ju mer 

oflexibel verksamheten var desto flexiblare blev barnen. I samtal med pedagogerna över 

den strama strukturen framkom att personalen var allt annat än oflexibla. 

Skillnaden var att de inte visade sig alltför flexibla inför barnen då det skapade större 

oförutsägbarhet och förvirring bland barnen. Pedagogerna var ständigt tvungna att 

ompröva och reflektera över sina beslut, ibland på en ögonblickssekund inför en 

situation för att inte trappa upp en begynnande konflikt. Pedagogerna reflekterade och 

anpassade verksamheten ständigt och kontinuerligt, ibland med bara små, nästan 

omärkbara ändringar som ändå gav stor effekt. Allt detta för att kunna stå fast vid det 

man hade sagt till barnen i möjligaste mån. De barn som hade en god 

kommunikationsförmåga svarade dessutom bra på det låg-affektiva bemötandet 

pedagogerna använde. En av pedagogerna uttryckte "att arbeta låg-affektivt är även ett 

utmärkt hjälpmedel för att själv behålla tålamodet och få sin egen energi att räcka hela 

dagen då många barn är oerhört tålamodskrävande" (personlig kommunikation 2/10-

14). Så ju längre in i studien jag kom och desto djupare inblick jag fick i verksamhetens 

arbetssätt, ju mer framkom det att de uppfyllde läroplanens mål och riktlinjer i väldigt 

hög utsträckning.  

 

Pedagogerna har under tiden för studien haft ett förhållningssätt som svarar mot 

TEACCH utan att de egentligen har satt namn på det och använder sig av både tecken 

och bild i sin kommunikation gentemot barnen. Sociala berättelser har använts då och 

då för att förtydliga en viss sorts problematik man har haft för tillfället och förstärka 

förståelsen för denna. Att ritprata eller föra seriesamtal är alla pedagogerna i 

verksamheten överens om att det är en lovande teknik men de har inte haft möjligheter 

att utföra det med de barn som har haft behov av det i den utsträckning de har önskat. 

Där har tidsaspekten varit det största hindret. 

Det är inte enbart gentemot barnen blickar, gester och tecken används. Pedagogerna 

känns otroligt sammansvetsade och kan genom blickar och mimik föra tysta 

konversationer då vissa situationer kan vara så sköra att minsta lilla avbrott kan få 

barnet/barnen att förlora fokus. Att få uppleva dessa pedagoger i tyst aktion var 

fascinerande och jag inser hur nära de måste arbeta trots att de arbetar väldigt mycket 

isär just i barngruppen. Just dessa pedagoger har arbetat ihop under en längre tid och 
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hade ett öppet och tillåtande klimat med högt i tak och är vana vid både självgranskning 

och självkritik vilket gjorde det enkelt att komma in i arbetslaget och utvecklas där.  

På grund av den speciella barngrupp de har och det öppna klimatet mellan varandra kan 

de även lita på att om en pedagog stänger in sig i ett rum med ett eller två barn så är det 

för att det behövs just då och inte för att pedagogen tycker det är skönt med lite lugn 

och ro. Det finns en tillit till att man alltid vill verksamheten och barnens bästa vilket 

inte leder till onödiga slitningar och irritationer. Att arbeta med visuellt stöd och andra 

metoder är demokratiskt, inte minst ur ett barnperspektiv då alla barn får möjlighet att 

komma till tals och uttrycka sig.  

I början av arbetet nämnde jag grundat på forskningen att det är en god tanke att man 

bör börja med bildstöd eller andra kommunikationsmöjligheter så tidigt som möjligt. 

Detta stärks av att pedagogerna uppfattat ett visst motstånd från en del barn vid 

införandet av bilder. En av orsakerna kan vara att barnen nu är i så hög ålder som 5 år 

och inte är vana med de kommunikationskanalerna. Vissa barn har haft svårigheter att ta 

till sig bilden som ett komplement i kommunikationen då det är ett arbetssätt som kan ta 

tid att anamma vilket gör att tidsaspekten för att få igång ett fungerande 

kommunikationssysten ökar i onödan. Då detta är sista året för dessa barn innan 

överlämnandet till förskoleklass känner pedagogerna att det är viktigt att dessa barn får 

ett fungerande system i hur de på bästa sätt kan förmedla sig och göra sig förstådda så 

snabbt som möjligt. 

 

Trots den strukturella miljön och verksamhet både barnen och pedagogerna befinner sig 

i krävs det en hel del arbete "bakom kulisserna". Jag har tidigare nämnt och lyft vikten 

av planerings- och reflektionstid. Pedagogisk planeringstid är ett måste, både kollegialt 

och enskilt för att kunna bibehålla och underhålla den struktur barnen och verksamheten 

behöver. Det är därför av yttersta vikt att de schemalagda veckoplaneringarna blir av 

och att man har ett öppet, reflekterande och resonerande klimat mellan alla pedagoger i 

verksamheten. Även mellan avdelningarna är det viktigt att kunna föra kollegiala 

resonemang på en hög nivå och ha ett gott samarbete. Denna rutin med kollegiala 

barnfria tider har haltat en hel del under min tid i verksamheten och bör överlämnas till 

ledningen att lösa för att kvalitetssäkra verksamheten.  

 

6. Resultatsammanfattning 
Det har varit intressant att få följa arbetet med att starta upp en avdelning från början 

och få möjlighet att se hur pedagogerna har arbetat för att befästa rutiner och strukturer 

hos barnen och i deras eget arbete med hjälp av visuellt stöd och tecken. Jag är 

medveten om att denna barngrupp inte är representativ för den normativa 5-årsgruppen 

generellt, men många av de metoder pedagogerna använder är fullt ut gynnsamma att 

applicera även i "vanliga" barngrupper. Det är min uppfattning efter denna studie att det 

inte finns någon skada i att vistas i en tydlig miljö där både barn och vuxna vet klart och 

tydligt vad som förväntas av dem i olika situationer. Det är alltså inte bara barnen i 

verksamheten som gynnas av detta arbetssätt. 
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 Pedagogerna förstärker det verbala språket med tecken eller bilder i samtal med 

barnen. 

 

 Pedagogerna använder bilder för att skapa förutsägbarhet och tydlighet. 

 

 Pedagogerna använder bilder för att göra barnen mer självständiga. 

 

 Pedagogerna upplever mindre konflikter i barngruppen. 

 

 Pedagogerna upplever en större självständighet hos barnen. 

 

 Pedagogerna upplever att verksamheten blir tydligare och förutsägbarare för alla 

som vistas i den. 

 

 Alla i verksamheten får uttrycksmöjligheter. 

 

 

Att arbeta med alternativa kommunikationsmetoder och framför allt visuellt stöd kräver 

visserligen sin tid men för med sig för att alla barn får möjligheter att utvecklas, 

kommunicera och samspela med sin omgivning vilket hör till förskollärarens uppdrag 

mot läroplanen och är viktiga färdigheter vi behöver i det sociala samhället.  
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Bilagor 
 

Exempel på pictogrambilder och andra bildsystem. Bildsystemen skiljer sig ofta åt i 

layouten, men innebörden är densamma vilket gör att man får hitta det system man trivs 

bäst i eller blanda om det fungerar i barngruppen.  

 
Exempel på bildsekvens i ett målarrum (dock ej det i studien) 

 
 

 

Klädsekvens    Timstock som visualiserar tid 
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Exempel på en social berättelse (skapad av mig i appen ”ritprata”) 
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Exempel på veckoschema och personligt dagsschema (ej från förskolan i studien) 

 

 
 

 
 

 


