Levla lärmiljön – Anpassningar & Åtgärder

Samtalsmatta
Metoden för samtalsmatta utvecklades initialt för personer med kommunikationssvårigheter. Det är ett
visuellt arbetssätt vilket är bra för många barn, inte bara för de som har svårigheter i kommunikation.
Metoden, att använda en matta med bilder, möjliggör ett strukturerat samtal och ger möjlighet att uttrycka
åsikter och känslor. Samtalsmattan hjälper till att hålla uppmärksamhet, den är konkret och
kommunikationen blir tydlig.
Barn i förskoleålder kan behöva stöd i att förmedla vad de känner och tycker, då kan samtalsmattan vara till
hjälp. Genom metoden får även pedagogen hjälp att undvika att lägga in värderingar och ställa ledande
frågor. T ex ”är det stökigt på samlingen?” istället ställs frågan “hur är samlingen?” Barn får möjlighet att
titta på bilden och ges tid att fundera innan den placeras i vald kategori. Tänk på att använda
bilder/symboler/foton som barn kan tolka utifrån ålder och utvecklingsnivå.
Man kan precis som det låter, använda en dörrmatta där man fäster bilder som då blir ett utmärkt
kommunikationsredskap. Högst upp sätts bilder som symboliserar en visuell skala. Det kan vara glad
gubbe/ledsen gubbe/neutral gubbe eller tumme upp/tumme ner som beskriver barnets åsikt/perspektiv på
en situation. När man till exempel vill ta reda på hur ett barn upplever samlingen sätts en bild längst ner på
mattan som symboliserar ämnet. Pedagogen ställer därefter frågor kring samlingens olika delar till barnet,
exempelvis “Vad tycker du om att sjunga?” och lämnar över en bild som symboliserar att sjunga. Barnet
placerar sen bilden under bra/tumme upp eller dålig/tumme ner. Genom olika svar från barnet har man
sedan fått ledtrådar till att förstå och hitta funktionella lösningar.
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