
ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildstöd som ett pedagogiskt redskap i förskolan 

 
 

 

 

 

Lina Grindvold & Sara Lindell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förskolepedagogik V, Självständigt arbete 

15 högskolepoäng   

Vårterminen 2019 

  



Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger i en förskola använder 

bildstöd som ett pedagogiskt redskap, samt vilken inverkan detta kan ha på barns 

förutsättningar till kommunikation och på deras tillvaro i förskolan. I denna studie har vi 

använt oss av en minietnografisk metod med observationer, kontextuella samtal och 

fotografier i en förskola. Genom detta kan studien bidra med kunskaper om hur och i vilka 

situationer bildstöd används som ett pedagogiskt redskap i förskolan, samt i vilka avseenden 

alla barns tillvaro i förskolan och deras förutsättningar till kommunikation kan påverkas då 

bildstöd används som ett pedagogiskt redskap. I studiens resultat framkommer det att 

pedagogerna implementerat bildstöd som ett naturligt inslag i otaliga situationer i förskolans 

löpande verksamhet för alla barn. Bildstödet hanterades på olika vis genom att bilderna 

visades upp, betraktades, överräcktes, pekades på samt hänvisades till verbalt av pedagoger 

och barn. Det framkommer även att bildstöd kan ses som ett pedagogiskt redskap vilket kan 

användas till att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i och över sin 

tillvaro i förskolan. Genom att barnen får tillgång till fler uttrycksformer än verbalt språk att 

uttrycka sig genom ges de utökade möjligheter till att kunna styra över sin tillvaro, oavsett 

verbal förmåga. Bildstödet i förskolans miljö skapade möjligheter för barnen att självständigt 

kunna navigera sig i den. Vidare lyfts att bildstöd kan ge uttryck för ett kollektivt 

meningsskapande av bilder i kontexten och att sådant meningsskapande även kan främjas 

genom olika sätt att hantera bilderna. Studien påvisar även att tillvaron i förskolan kan göras 

mer begriplig för barnen då bildstöd används som ett pedagogiskt redskap. Vidare konstateras 

att användandet av bildstöd i den studerade förskolan kunde ses utöka barnens förutsättningar 

för kommunikation då det användes som en kommunikations- och informationskanal. 
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1. Inledning 

Att kunna kommunicera med andra är ett behov som alla individer har, vilket mer eller 

mindre ses som en självklarhet då kommunikation är grundläggande för de sociala 

relationerna i samhället (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 

2009). Rätten att uttrycka sig och söka information genom olika uttrycksmedel fastslås i 

artikel 13 i FN:s Barnkonvention, vilken behandlar barns rätt till yttrandefrihet 

(UNICEF, 2009). Barn har alltså rätt att få tillgång till och använda olika typer av 

uttrycksformer, av vilka bildstöd som kommunikationsredskap kan vara ett. I Skollagen 

(SFS 2010:800) fastslås att; “Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (SFS 

2010:800, 8 kap. 9§). Då kommunikation är en förutsättning för delaktighet och lärande 

kan andra kommunikationsformer än verbalt språk vara en viktig del i förskolan för 

dessa barn (Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2015). Att kommunicera med 

olika uttrycksformer definieras av Gunther Kress (2010) som multimodalitet. Han 

menar att multimodal kommunikation handlar om mer än det verbala språket och att 

sådan även kan innefatta exempelvis gester, kroppsspråk, positionering och blickar. 

Även visuella uttrycksformer såsom bilder kan användas som ett multimodalt redskap, 

som ett stöd för att förstå samt skapa begriplighet och mening (ibid.). 

Utifrån ovanstående stycke anser vi att ett sociokulturellt perspektiv går att utläsa ur 

barnkonventionen och skollagen. Detta kan därför lyftas fram som ett betydelsefullt 

perspektiv för pedagogers arbete i förskolan beträffande barns kommunikation och 

lärande. Inom det sociokulturella perspektivet ses kommunikation, språk och interaktion 

som fundamentalt för individers utveckling, lärande och gemensamt meningsskapande. 

Med hjälp av en stimulerande miljö samt i samspel och kommunikation med andra 

skapas förutsättningar för detta (Säljö, 2014). Utifrån detta kan även kopplingar dras till 

förskolans läroplan, Lpfö18, där det står att förskolans miljö ska vara sådan att den 

stimulerar till samspel, är tillgänglig för alla barn och stödjer deras kommunikation 

(Skolverket, 2018). Den redogör dock inte för några direktiv om hur pedagoger ska 

förhålla sig gällande specifika metoder för att gynna förutsättningarna för barns 

kommunikation i förskolan. Detta innebär att pedagoger är i behov av egna kunskaper 

om sådana metoder och förhållningssätt, för att de på ett adekvat sätt ska kunna 
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implementera strategier och metoder i sitt pedagogiska arbete för att främja alla barns 

kommunikation. 

Vid vår läsning av forskning om bildstöd har det framkommit att bildstöd som ett 

alternativt och kompletterande kommunikationsmedel främst är beforskat som ett 

habiliterande och specialpedagogiskt redskap för barn i behov av särskilt stöd, och i 

synnerhet för barn med diagnoser inom autismspektrumet. Ett fåtal forskningsstudier 

vilka i korthet även diskuterar positiva effekter av att bildstöd används med och av barn 

utan diagnoser har funnits. Dock har dessa forskningsstudiers primära fokus uteslutande 

varit att behandla aspekter av bildstöd som rehabiliterande eller specialpedagogiskt 

redskap för barn med diagnoser, och således har de resultat som påvisar positiva 

effekter även för barn utan diagnoser snarast presenterats som en biprodukt av dessa 

forskningsstudier. Utifrån detta ser vi en avsaknad av forskning vars primära fokus är 

att studera och bidra med kunskaper om bildstöd som ett pedagogiskt redskap att 

använda i arbetet med alla barn inom förskolans verksamhet. I denna studie vill vi 

därför rikta fokus på aspekter av bildstöd som ett pedagogiskt redskap i arbetet med alla 

barn i en förskolekontext. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur bildstöd kan användas i 

förskolan genom att undersöka hur pedagoger i en förskola använder bildstöd som ett 

pedagogiskt redskap, samt vilken inverkan detta kan ha på barnens tillvaro i förskolan 

och deras förutsättningar för kommunikation. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur och vid vilka typer av situationer använder pedagoger bildstöd som ett 

pedagogiskt redskap i förskolan? 

• Hur kan barnens förutsättningar för kommunikation påverkas genom att bildstöd 

används som ett pedagogiskt redskap i förskolan? 

• Hur kan barnens tillvaro påverkas av att bildstöd används som ett pedagogiskt 

redskap i förskolan? 

 

2.2 Uppsatsens disposition 

I följande avsnitt kommer en beskrivning av hur uppsatsen kommer att disponeras. 

Uppsatsen delas fortsättningsvis upp i fem kapitel vilka är bakgrund, tidigare forskning, 

metod, resultat och diskussion. Inledningsvis presenterar vi studiens bakgrund, följt av 

ett avsnitt där vi redovisar en översikt av tidigare forskning som är av relevans för vår 

studie. I metodavsnittet presenterar vi studiens vetenskapsteoretiska inriktningar och de 

datainsamlingsmetoder vi använt oss av. Vi redogör även för urvalet och hur studiens 

empiri har bearbetats och analyserats, samt hur vi beaktat etiska ställningstaganden. I 

resultatavsnittet redovisar och analyserar vi vår insamlade empiri. I diskussionsavsnittet 

kommer resultatet att diskuteras i relation till studiens bakgrund och tidigare forskning. 

Avslutningsvis kommer vi att föra en diskussion kring vårt metodval. 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i tre delar. I följande avsnitt kommer ett stycke om 

kommunikation att presenteras, därefter följer ett stycke om AKK- alternativ och 

kompletterande kommunikation samt avslutningsvis ett stycke om förskolans uppdrag.  

 

3.1 Kommunikation 

Boel Heister Trygg, Ida Andersson, Lisa Hardenstedt och Maja Sigurd Pilesjö (2009) 

beskriver hur kommunikation kan ske dels genom verbala uttryck, det vill säga att 

samtala genom det talade språket. Men kommunikationen kan även vara icke verbal, 

vilket innebär att budskap förmedlas och samspel mellan individer sker utan ord, detta 

genom exempelvis kroppsspråk och gester. Justin D. Lane och Jennifer A. Brown 

(2016) beskriver att barns kommunikation alltid tjänar ett syfte för barnet självt, oavsett 

om kommunikationen sker med ord, bilder, tecken, gester, skriftspråk eller via teknisk 

utrustning. Ett sådant syfte kan vara att uttrycka behov av att få hjälp, efterfråga ett 

föremål eller information. Den tjänar även sådana sociala syften som är av vikt för 

barnet såsom att uttrycka tankar, åsikter, uppfattningar och protester. Lane och Brown 

(2016) beskriver även två aspekter av hur barns kommunikation kan kategoriseras, 

analyseras och förstås. Den ena aspekten är förståelse, den receptiva delen av 

kommunikation, vilket innebär tolkning av en annan persons 

kommunikationsbeteenden. Den andra aspekten är den produktiva delen av 

kommunikation, det vill säga det barnet själv uttrycker (ibid.). Olika 

kommunikationsprocesser sker ofta parallellt med varandra, men de handlar om olika 

sätt att uttrycka sig på och vad dessa i sin tur syftar till (Lane & Brown, 2016; Heister 

Trygg et al., 2009).  

Inom det sociokulturella perspektivet anses människan redan från födseln vara en 

kommunicerande och samspelande individ. Kommunikation och interaktion ses som 

viktiga beståndsdelar för att skapa förutsättningar till utveckling och lärande, samt 

hjälper individer att förstå omvärlden. Det skapar möjligheter för dem att appropriera 

kunskap, att etablera en gemensam kultur där de formas och lär av varandra. Inom den 

sociokulturella traditionen används medierande redskap, vilket innebär stödjande 

verktyg för att skapa uppfattning och förståelse för omgivningens olika fenomen. Dessa 
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redskap anses bidra till att individen får en förståelse för hur denne ska agera i olika 

sociala och kulturella sammanhang. De bidrar även med utökade uttrycksformer och 

utvecklar de kommunikativa samt språkliga förmågorna (Säljö, 2014). Denna uppsats 

utgår inte ifrån det sociokulturella perspektivet som en teoretisk grund. Däremot har 

detta perspektiv en relevans för uppsatsen i några specifika, betydande avseenden. Dels 

angående att poängtera kommunikationens centrala roll för utveckling och lärande. Vi 

ser även att perspektivet bidrar med en väl lämpad syn på samt beskrivning av hur 

medierande redskap kan användas och ge uttryck för kommunikation, vilket i denna 

uppsats kan bidra med en grund för synen på bildstöd så som att det kan utgöra ett 

medierande redskap. Då vi även kunnat utläsa delar av det sociokulturella perspektivet i 

barnkonventionen, skollagen och förskolans läroplan vill vi därför lyfta dess budskap 

beträffande pedagogers arbete med bildstöd i förskolan. Det sociokulturella perspektivet 

i sin helhet kommer dock inte att utgöra ramen för analysen av studiens empiri. 

 

3.2 AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

I sammanhang där kommunikation når sitt syfte och individer förstår varandra utgörs 

grunden för delaktighet och lärande (SPSM, 2018a). AKK syftar till att utgöra 

alternativa eller kompletterande uttryckssätt för individer genom vilka de kan 

kommunicera. Det kan också ses som ett stöd för att utveckla språk- och talutvecklingen 

likväl som för att skapa struktur i vardagen (Heister Trygg et al., 2009). SPSM (2018a) 

beskriver att individers behov kan variera, och att det är pedagogers ansvar att skapa 

förutsättningar för att barns behov ska kunna bli bemötta. Vidare beskrivs hur AKK kan 

delas upp i tre ändamålsenliga punkter. Dessa är följande; AKK som uttrycksmedel för 

att enbart kunna kommunicera, AKK som grund och komplement för språkutvecklingen 

och AKK som alternativ, en kombination av att skapa förståelse och att kunna 

kommunicera. Heister Trygg et al. (2009) beskriver att AKK innefattar olika strategier, 

metoder och redskap som bidrar med olika kommunikationsaspekter, vilka skapar en 

multimodal funktion i kommunikationen. Dessa strategier kan grunda sig i manuella 

hjälpmedel såsom tecken, kroppsspråk och gester såväl som grafiska hjälpmedel, det 

vill säga bilder, symboler och fotografier.  
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3.2.1 Bildstöd i en kommunikativ kontext 

Bildstöd är ett redskap inom AKK och kan beskrivas som ett grafiskt hjälpmedel vilket 

förtydligar, kompletterar och/eller förstärker kommunikation. Det finns olika arbetssätt 

vad gäller att implementera bilder som stöd för individer, då bilderna kan fylla olika 

funktioner och förmedla olika budskap. Bildstöd kan användas av individer för att 

kommunicera, exempelvis genom att personen pekar på bilder för att uttrycka sin vilja 

och göra val, vilket kan ses utgöra en viktig grund för att individen ska kunna samspela 

och känna delaktighet. Det kan även användas i kombination med stödtecken för att 

skapa en ytterligare tydlighet i kommunikationen. Förutom att bilder kan användas som 

ett kommunikativt redskap i mänskliga interaktioner kan de även användas som ett stöd 

för struktur i tillvaron (SPSM, 2018b). Heister Trygg et al. (2009) beskriver att det finns 

ett flertal olika etablerade bildsystem som går att finna via bildbaser på internet. Dessa 

system innehåller mängder av bilder i olika utföranden, vilka kan användas i olika 

sammanhang och fylla olika funktioner. Exempelvis kan de användas i dagsscheman, 

som dörrskyltar och i arbetsbeskrivningar. Detta kan dels skapa utökade möjligheter till 

kommunikation, dels utgöra möjligheter till att skapa struktur. Fördelen med dessa är att 

de är generella och lätta att förstå utan några närmare förklaringar av deras innebörder. 

Utöver dessa bildsystem kan bildstöd även tillverkas genom egenskapade bilder eller 

fotografier, vilka kan användas på samma sätt men samtidigt bidra med ett 

meningsskapande för de individer som använder sig av dem. Med hjälp av personliga 

fotografier och bilder kan egna system skapas, vilka kan möta individers behov på en 

personlig nivå. Vilka bilder som används bör anpassas utifrån de behov som kommer 

till uttryck (ibid.).  

 

3.2.2 Bilder som ett tydliggörande pedagogiskt redskap 

David Edfelt, Anna Sjölund, Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd (2019) menar att 

många av förskolans situationer, händelser och de handlingar som sker inom den kan 

vara svårbegripliga eller till och med obegripliga för barn i förskoleåldern. Barnen kan 

av naturliga skäl utifrån mognadsgrad ha svårt att själva veta vad det är de skulle 

behöva för information för att kunna uppleva tillvaron mer begriplig och kan, även i de 

fall då de faktiskt kan se sitt eget behov av information, av olika anledningar ha svårt att 

efterfråga den. Tydliggörande pedagogik är en metod som syftar till att göra dessa 

företeelser mer begripliga och på så vis mer hanterbara. Detta görs bland annat genom 
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att visuellt stöd används i kommunikationen och miljön, då bilder kan vara till god hjälp 

för att skapa och ge överblick, innebörd och bidra med begriplighet av sådant som 

annars kan skapa frustration. Metoden utvecklades i syfte att användas som stöd för 

personer med diagnoser inom autismspektrumet och som kan vara i extra stort behov av 

sådant stöd. Med tiden har dock fördelar med metoden upptäckts även för personer utan 

sådana diagnoser. De funktionsförmågor som människor använder för att planera, 

organisera, skapa överblick samt se orsakssamband är inte färdigutvecklade hos barn i 

förskoleåldern, och med anledning av detta kan tydliggörande pedagogik vara en 

mycket användbar metod i förskolan. Den kan utgöra ett stöd för att pedagoger ska 

kunna göra tillvaron mer begriplig och inkluderande för alla barn, vilket är viktigt för att 

barnen ska kunna vara trygga och må bra i förskolan (ibid.). 

 

3.3 Förskolans uppdrag – en förskola för alla barn 

Den 1:a juli i år träder en ny revidering av förskolans läroplan i kraft; Lpfö 18. Då 

denna uppsats skrivs i så nära anslutning tidsmässigt till att den nya revideringen börjar 

gälla, har vi valt att utgå ifrån den i vår uppsats. I Lpfö 18 lyfts kommunikation fram 

som en betydelsefull aspekt beträffande barns lärande. Den betonar att förskolan ska 

ansvara för att bidra till att alla barns kommunikativa och sociala utveckling samt 

lärande gynnas. Detta genom att anpassa och utforma utbildningen, så till den del att 

alla barn stöds i deras utveckling och lärande. I Lpfö 18 står det att ”alla barn ska få en 

utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat 

utifrån sina egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2018, s. 6). Vidare lyfts det 

fram att förskolan ska bidra med en för alla barn tillgänglig och stimulerande miljö som 

inspirerar och stödjer barnens kommunikation och samspel. Det står även att förskolan 

ska uppmuntra och tillvarata barnens nyfikenhet och intressen för att kommunicera på 

olika vis, samt att bidra till att barnen får möjlighet att upptäcka nya sätt genom vilka de 

kan förstå sin omvärld. I ett av förskolans läroplansmål står det att ”arbetslaget ska 

sträva efter att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar 

med hjälp av olika uttrycksformer” (Skolverket, 2018, s. 15).  
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Alternativa och kompletterande kommunikationsformer implementeras vanligtvis i 

förskolan utifrån ett specialpedagogiskt syfte, där det görs som en specifik åtgärd för 

enskilda individer. Kristian Lutz (2013) menar att synen på implementeringen av 

bildstöd i förskolan bör vidgas ifrån att det motiveras utifrån specialpedagogiska syften 

till att det kan ses tjäna ett allmänt pedagogiskt syfte. Detta då alla barn mer eller 

mindre kan dra nytta av ett sådant stöd, och att deras vardag i förskolan därmed kan 

underlättas. Emilie Kinge (2000) uttrycker kategoriseringen mellan allmän pedagogik 

och specialpedagogiska metoder som bekymmersam. Hennes mening är att det 

viktigaste arbetet för att inkludera barn som kan vara i behov av särskilt stöd inte 

handlar om enskilda eller specifikt riktade insatser, utan att detta sker i det naturliga 

samspelet såväl mellan barnen som mellan barn och pedagoger. Utifrån detta kan det ses 

som att en viktig del i pedagogers yrkesverksamhet är att bidra till goda förutsättningar 

för samspel och kommunikation mellan alla barn och pedagoger. En viktig aspekt i 

detta är att bidra till att alla barn utifrån sina egna förutsättningar kan göra sig förstådda, 

och att eliminera risken att barn blir missförstådda eller avvisade. Detta då barns 

kommunikation utgår ifrån behov av, och förhoppningar om, att få bekräftelse. Om 

barns initiativ till kommunikation bekräftas och förstås kan kommunikationen och på så 

vis det sociala samspelet utvidgas, vilket kan leda till ökade interaktioner och att lusten 

att kommunicera med andra utökas. Kinge (2000) menar att ”bekräftelse måste 

uttryckas i kommunikationen mellan människor om den ska vara verksam” (s. 99). För 

att kommunikation ska kunna ske, samspel utvidgas och bekräftelse ges behöver de barn 

och pedagoger som vistas i förskolan alltså gemensamma kommunikationsredskap som 

kan användas och förstås av alla för att alla ska kunna inkluderas (ibid.). 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för hur vår sökningsprocess och 

vårt urval av tidigare forskning har genomförts. Därefter kommer den tidigare 

forskningens innehåll att presenteras i sex underrubriker. Avslutningsvis följer en kort 

sammanfattning av den tidigare forskningen, där aspekter som är av särskild relevans 

för vår studie belyses.  

 

4.1 Sökning och urval av forskning 

Sökningen har genomförts i databaserna Eric (EBSCO), Nordic Base of Early 

Childhood Education and Care samt Libris. Vi har vid olika sökomgångar och i olika 

kombinationer använt oss av följande sökord och sökfraser: Early childhood education, 

preschool, kindergarten, augmentative and alternative communication, AAC, AKK, 

visual aid, visual support, pictures, illustrations, PECS, inclusive education, 

språkutveckling, communication, language, förskola, bilder, bildstöd, språk. Sökningen 

avgränsades genom att vi angav att forskningspublikationerna skulle vara vetenskapligt 

granskade. Vi påbörjade urvalsprocessen genom att artiklar och avhandlingar med 

relevanta titlar valdes ut. Sedan genomfördes en granskning av deras abstracts och 

utifrån det gjordes ett ytterligare urval. De återstående artiklarna och avhandlingarna har 

lästs mer grundligt och valts utifrån relevans, genom dessa fann vi även intressanta 

referenser, vilka vi sedan har sökt efter specifikt. Vi har kontinuerligt sparat resultaten i 

en lista där de kategoriserats in under följande sju rubriker vilka utformats löpande 

under sökningens gång; “Bilder, multimodalt, litteracitet”, “Bildstöd, symboler”, 

“Bildstöd och sociala relationer”, “Autism/Development delays/disorders”, “PECS”, 

“Språkutvecklande arbete” och “Early interventions “. Vi har även utformat och använt 

oss av en kodnyckel för att notera resultatens relevans för vårt ämnesområde. Ur de 

artiklar och avhandlingar som visat sig vara särskilt centrala och relevanta har vi sedan 

urskilt sådana citat som varit särskilt koncisa och explicita för att sammanfatta 

studiernas resultat. Dessa citat samlades i ett dokument med titeln “Kärncitat”. De 

samlade citaten har sedan analyserats för att hitta eventuella kopplingar, skillnader, 

likheter och olikheter i denna forskning. Vi fann att forskningen om bildstöd som 

alternativt och kompletterande kommunikationsredskap främst bedrivits inom fältet för 
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habilitering och specialpedagogiska insatser för barn i behov av särskilt stöd, såväl inom 

förskola som inom andra kontexter. Vi fann ingen forskning som enbart studerade 

bildstöd som ett pedagogiskt redskap eller metod. Däremot fann vi forskning som 

behandlade barns användande och meningsskapande av och genom användande av 

bilder utifrån ett multimodalt perspektiv, vilket vi även tolkade som en relevant ingång 

till fenomenet bildstöd i fråga om hur det kan vara adekvat att använda med alla barn i 

förskolan.  

 

4.2 Redovisning av tidigare forskning 

Tidigare forskning som bedrivits om bildstöd har utförts med både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Främst är det sådan forskning som fokuserat på olika effekter av 

bildstöd som habiliterande redskap för enskilda individer inom ett visst område såsom 

språk- eller talutveckling som beforskat detta med kvantitativa metoder och utifrån 

positivistisk kunskapssyn, där mätningar använts för att undersöka dessa eventuella 

effekter. Beträffande sådan forskning som berört bildstöd i olika pedagogiska kontexter 

är vår uppfattning att den främst bedrivits med kvalitativa metoder så som genom 

observationer och intervjuer, där utgångspunkterna i större utsträckning varit 

hermeneutiska, fenomenologiska och konstruktionistiska. Dessa tendenser representeras 

även i det urval vi gjort av den tidigare forskningen om bildstöd. Vi kommer nedan att 

redogöra för denna forskning under styckena 4.2.1 AKK och bilder som redskap, 4.2.2 

AKK och relationer, 4.2.3 AKK i den pedagogiska miljön samt 4.2.4 Utveckling inom 

språk, kommunikation och tal. 

 

4.2.1 AKK och bilder som redskap 

Inom forskning definieras AKK som hjälpmedel inkluderande stödtecken, bildstöd och 

teknisk utrustning som stöd för kommunikation. Beroende på barnens behov och 

orsaken till användningen av AKK kan dessa redskap spela olika roller. För en enskild 

individ kan det komplettera dennes verbala språk för att utöka det, eller helt vara en 

ersättning för det i de fall då det verbala språket är helt obefintligt. Det kan vara ett 

dialogredskap för uttryck och mottagande av information, och även användas som ett 

verktyg för att arbeta med språkutveckling. Olika varianter av redskap inom AKK kan 

användas enskilt eller kompletteras av varandra, och AKK beskrivs möjliggöra så 
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många olika typer av vägar för kommunikation att det kan ses som multimodalt 

(Romski & Sevcik, 2005). Bilders funktioner är mångfacetterade och kan bidra med ett 

flertal olika processer. De kan skapa förutsättningar till en gemensam kommunikation. 

Hur de tolkas beror på de kontextuella sammanhang som barnen möter, skapar och blir 

en del av i förskolan. De bilder som används i förskolans miljö kan fylla olika syften 

samt funktioner för barn och pedagoger beroende på hur de presenteras och används. 

När barn tolkar och använder de bilder som de omges av, kan det bidra till ett 

gemensamt meningsskapande av dessa bilder samt till att flera aspekter som har 

relevans för lärande uppstår. Bilder som ett multimodalt redskap kan därför användas 

bland annat i relation till barns meningsskapande, kommunikation och språkutveckling 

(Thuresson 2013; Björklund 2008). En etablerad bildstödsmetod inom AKK är Picture 

Exchange Communication System (PECS). Deborah Preston och Mark Carter (2009) 

beskriver att denna metod används inom ramen för habilitering, vanligtvis för individer 

inom autismspektrumet. Metoden är en särskild form av bildstödshantering och innebär 

att kommunikation sker via bildutbyten mellan individer, vilken syftar till att öka 

individers sociala samt kommunikativa förmågor. Preston och Carter (2009) har 

genomfört en kvantitativ granskning av medicinska forskningsstudier, med syftet att 

kunna utläsa effekterna av PECS för individer med autism. De har funnit att en 

övervägande majoritet av de individer som ingått i dessa studier kunde tillgodogöra sig 

metoden och använda den, samt fick behållning av den på längre sikt. 

Litteracitet är ett begrepp som generellt används för att beskriva barns läs- och 

skriftspråksutveckling. I Elisabeth Björklunds (2008) och Carina Fasts (2007) 

observationsstudier beskrivs dock ett vidgat litteracitetsbegrepp vilket även berör 

tolkning av tecken, symboler, bilder och berättande, av vilka sociala och kulturella 

sammanhang och aspekter speglas. Björklund (2008) menar att barn omfamnas av 

litteracitet dagligen genom de intryck som förskolans miljö bidrar med i form av bilder, 

symboler och texter. Med hjälp av dessa utökas barnens förmågor vad gäller att 

kommunicera verbalt såväl som icke verbalt. Trots att de yngsta barnen inte kan läsa, 

tolkar de och skapar förståelse för de budskap som bilder och symboler förmedlar. Detta 

kan enligt Björklund (2008) och Fast (2007) bidra med struktur och tydlighet för barnen 

samt skapa goda möjligheter till meningsskapande hos såväl individen som kollektivet. 
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4.2.2 AKK och relationer 

Vi har inte kunnat finna några forskningsstudier med primärt fokus på hur användandet 

av AKK påverkar barns relationsskapande i förskolan, däremot har vi funnit att 

motsvarande forskning bedrivits i grundskolans kontext. I en observationsstudie av 

Parimala Raghavendra, Catherine Olsson, Janelle Sampson, Rachel Mcinerney och 

Timothy Connell (2012), framkommer det att barn som har ett begränsat eller 

obefintligt verbalt språk och som är i behov av AKK är mer ensamma och har färre 

vänner än övriga barn. Jørn Østvik, Borgunn Ytterhus och Susan Balandin (2018) har 

genomfört en studie som även den utförts i grundskolans kontext. I deras studie har 

elever som använder sig av AKK, deras skolkamrater, skolpersonal och vårdnadshavare 

intervjuats. Dessa intervjuer handlade om aspekter som rör relationsskapande mellan de 

elever som använder AKK och deras skolkamrater. I den studien är det endast de elever 

som är i behov av särskilt stöd för kommunikation som använder sig av redskap inom 

AKK såsom bildstöd och/eller teknisk utrustning. Dessa redskap har alltså inte 

introducerats på ett sådant sätt att det används i en klassrumsmiljö för alla elever. Det 

beskrivs att redskapen enbart används i speciella grupprum där speciallärare och andra 

elever som är i särskilt behov av AKK befinner sig. Både skolpersonal och elever 

redogjorde i studien för att de elever som var i behov av att använda AKK, hellre ville 

delta i de allmänna klassrummen tillsammans med sina andra klasskamrater trots att 

deras kommunikationsmöjligheter då blev begränsade. Att AKK-redskapen enbart fanns 

tillgängliga i vissa miljöer begränsade alltså dessa barns interaktion och gemenskap med 

de klasskamrater som inte var i särskilt behov av AKK. Vi har inte kunnat finna studier 

med motsvarande resultat från förskolans kontext, men tolkar det som att detta resultat 

skulle kunna diskuteras i relation även till en sådan. Detta då förskolan i likhet med 

grundskolan är en kontext med barn i en pedagogisk miljö. Cynthia Dicarlo, Meher 

Banajee och Sarintha Buras Stricklin (2000) menar att då kompletterande 

kommunikation såsom bildstöd används i den generella pedagogiken i förskolans miljö 

ökar det barns möjligheter till delaktighet. Genom att implementera bildstöd i 

förskoleverksamheten som ett återkommande inslag, kan det användas av alla barn och 

vuxna. Författarna menar att det resulterar i att bildstödet blir en naturlig del i 

verksamheten och att de barn som har ett stort behov av det varken behöver bli utpekade 

eller avskiljas från resterande barngrupp. Gemenskapen mellan de barn för vilka 

bildstöd är en nödvändighet för kommunikation och de barn som inte är i samma behov 

av det kan därmed upprättas då det inkluderas i förskolans allmänna pedagogiska 
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kontext. Kommunikationen mellan dessa barn möjliggörs även i allt större utsträckning 

om bildstöd introduceras som ett kommunikationsredskap för alla barn och pedagoger i 

sammanhanget. Bildstöd kan alltså utgöra grunden för kommunikation och gemenskap 

såväl barn emellan som mellan barn och pedagoger (ibid.). 

 

4.2.3 AKK I den pedagogiska miljön 

Dicarlo, Banajee och Buras Stricklin (2000) beskriver hur användandet av bilder i den 

dagliga verksamheten bidrar till att barn som inte har ett verbalt språk kan kommunicera 

och göra sig förstådda genom att peka på dessa. Bilder kan sitta på väggarna men kan 

även användas som ett redskap att lämna över vid kommunikation, detta för att 

förmedla ett budskap till ett annat barn eller en pedagog. I deras studie framkommer det 

även att bildstöd kan användas för att förtydliga rutiner och aktiviteter vilket skapar en 

struktur i verksamheten. Genom att pedagoger använder flera strategier för att bidra till 

förutsättningar för kommunikation uppmuntras även barnen till att kommunicera med 

varandra, vilket beskrivs som fördelaktigt för alla barn (Dicarlo, Banajee & Buras 

Stricklin, 2000). Michael R. Barker, Sanae Akaba, Nancy Brady och Kathy Thiemann-

Bourque (2013) menar att om alla barn inom förskolans miljö har tillgång till AKK 

såsom bildstöd, kan alla oavsett språkliga färdigheter dra lärdom om hur man kan 

kommunicera med varandra genom alternativa uttrycksformer. Genom detta kan barn 

som inte själva är i stort behov av alternativa uttrycksformer använda AKK i samtal 

med dem som är i särskilt behov av det. Enligt författarna skapar det möjligheter till en 

god social kommunikation, som i sin tur kan öka barnens språkutveckling. Dock påtalas 

i studien att pedagoger känner en osäkerhet vad gäller att implementera AKK i 

förskolan, vilket skulle kunna ses som problematiskt i relation till detta. 

 

4.2.4 Språk- kommunikations- och talutveckling 

Forskning om bildstöd som fokuserar på eventuella språkutvecklande aspekter av detta 

påvisar att bilder kan har en betydande roll för barns förutsättningar att kunna memorera 

ord och utveckla sitt verbala språk. Detta framkommer i en observationsstudie som 

genomförts av Andrea Follmer Greenhoot och Patricia A. Semb (2008). I deras studie 

undersökte de hur barns återberättande av en berättelse påverkades av att de haft 

alternativt inte haft bilder som stöd tillgängliga då de fick en berättelse uppläst för sig. 
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Forskningsresultatet visade att de barn som haft tillgång till bilder när en berättelse 

lästes upp, visade sig utveckla ett bredare vokabulär utifrån det som berättats samt vid 

ett senare tillfälle i större utsträckning kunde återberätta vad de hört. De kunde även 

beskriva fler centrala detaljer ur berättelsen vid detta senare tillfälle än de barn som 

enbart fått lyssna utan att samtidigt få tillgång till bilder som stöd för berättelsen. 

Däremot betonas det att barns språkutveckling inte gynnas om de enbart använder sig av 

bilder, utan de behöver även få ett verbalt stöd i relation till dem. Svetlana Kapalková, 

Kamila Polišenská och Martina Süssová (2016) påtalar även de samma typ av resultat i 

sin forskning om barns språkutveckling. I deras studie påvisas utöver detta, att när 

bildstöd och verbal kommunikation ytterligare kompletteras med stödtecken, ger detta 

ännu bättre förutsättningar för barns språkutveckling beträffande utökat ordförråd och 

begreppsbildning. I förskolan finns det barn med försenad språkutveckling och 

diagnoser inom autismspektrumet, som har eller ligger i riskzonen för olika 

språkstörningar eller som av någon annan anledning är i behov av särskilt stöd för att 

kommunicera. I sin forskningsstudie påtalar Maryann A. Romski och Rose A. Sevcik 

(2005) att AKK ofta introduceras som en sista utväg i arbetet med att stödja dessa barns 

utveckling i fråga om att uttrycka sig. Detta trots att vissa barn aldrig kommer att kunna 

utveckla ett verbalt språk, och därför är i stort behov av att så tidigt som möjligt få 

tillgång till andra uttrycksformer. Ralf W. Schlosser och Oliver Wendt (2008) har 

genomfört en systematisk granskning av tidigare medicinsk forskning vilken innefattar 

barn med varierande funktionsförmågor och diagnoser. De påtalar att farhågor ibland 

förekommer hos dessa barns vårdgivare och familjer, om att AKK-redskap skulle kunna 

utgöra hinder för barns talutveckling. Men tvärtom visar deras forskning att de barn som 

har förutsättningar för att kunna utveckla ett verbalt språk inte hämmas i sin tal- eller 

språkutveckling av detta, utan att AKK-redskap till och med kan främja talutvecklingen. 

Detta har visat sig gälla i synnerhet för barn med diagnoser inom autismspektrumet. 

Positiva effekter gällande barns talutveckling kan alltså kopplas till användande av 

AKK, trots att talutveckling inte är det tänkta ändamålet med sådana redskap (Schlosser 

& Wendt, 2008). 

 

4.3 Sammanfattning av forskning 

Innehållet från den tidigare forskningen som redovisats i styckena ovan exemplifierar 

användandet av bildstöd i olika sammanhang. Majoriteten av den forskning vi funnit har 
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primärt fokus på att hjälpmedel inom AKK såsom bildstöd, riktas till barn i behov av 

särskilt stöd och vilka effekter detta kan ge för dessa barn. Forskningsresultaten visar på 

hur bildstöd implementeras i pedagogisk verksamhet, och vad det kan syfta samt bidra 

till. Dessa forskningsstudiers fokus riktas även mot pedagogers tillvägagångssätt och 

strategier för att ge det kommunikativa stöd som behövs. Vidare påvisar somliga av 

forskningsresultaten vikten av ett multimodalt arbetssätt i relation till barns 

språkutveckling. Det vill säga att användandet av bildstöd kompletteras med ett verbalt 

stöd såväl som med stödtecken för att kunna främja barns språkutveckling i så stor 

utsträckning som möjligt. Den forskning som behandlar bilder som fenomen snarare än 

ett hjälpmedel inom AKK belyser tolkningen och förståelsen av bilder och symbolers 

förmedlande budskap. Valet av de bilder som utgör ett bildstöd i förskolans miljö kan 

därför vara av betydelse för enskilda individer, såväl som för en hel barngrupp. 

Sammantaget bidrar den tidigare forskningen med resultat som synnerligen är av 

relevans för vår studie. Till allt detta ämnar denna uppsats att bidra med ett perspektiv 

på och kunskaper om bildstöd som vi ännu inte funnit i den tidigare forskningen. Detta 

genom att fenomenet i denna studie betraktas i en allmän pedagogisk kontext, där 

pedagogers tillvägagångssätt och användningsområden för bildstöd i det pedagogiska 

arbetet med alla barn i förskolan samt hur de kan gynnas av detta fokuseras. 
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5. Metod 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för våra vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter, sedan kommer ett stycke om vårt urval. Därefter behandlas 

datainsamlingsmetoden följt av analysmetoden. Avslutningsvis kommer ett stycke om 

forskningsetiska aspekter. 

 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Denna studie grundar sig i en konstruktionistisk kunskapssyn och vi har tillämpat 

kvalitativ ansats. Inom kvalitativ forskningsansats ligger tyngdpunkten i att tolka och 

förstå fenomen och hur de kan ta sig i uttryck. De fenomen och individer som studeras 

med kvalitativa metoder ses som oskiljaktiga från de sammanhang inom vilka de 

studeras. De tolkas därför alltid i relation till de sociala och kontextuella sammanhang 

de är en del av. Enligt konstruktionismen ses sociala fenomen och verkligheter som 

subjektiva. Det innebär att det inte går att uttala sig om någon entydig, objektiv sanning 

om hur dessa är beskaffade, i den mening att de skulle kunna förväntas te sig likadant 

oavsett kontext (Bryman, 2018). Angående synen på hur kunskap om något kan uppnås, 

har vi i tolkningsprocessen i denna studies analys av den insamlade empirin inspirerats 

av hermeneutikens sätt att tolka helheten av en text i relation till dess delar, och vidare 

delarna i relation till helheten, i flera omgångar. Enligt hermeneutiken likt den 

konstruktionistiska kunskapssynen finns ingen entydig sanning att studera och fastslå 

inom sociala företeelser och fenomen, och den sociala verkligheten är enligt dessa 

således inte mätbar utan anses istället vara tolkningsbar. Konstruktionism och 

hermeneutik hör på så vis samman med kvalitativa forskningsmetoder, där fenomen 

studeras i relation till sin kontext och inom vilka forskarens tolkningar alltid ses som en 

betydande del av forskningsprocessen (ibid.). Valet av studiens utgångspunkter 

beträffande kunskapssyn och kunskapsproduktion fattades i relation till dess syfte; att 

undersöka hur pedagoger i en förskola använder bildstöd som ett pedagogiskt redskap, 

samt vilken inverkan detta kan ha på barnens tillvaro i förskolan och deras 

förutsättningar för kommunikation. För att detta syfte skulle kunna uppnås, ansåg vi att 

människors handlingar behövde studeras i sin kontext och tolkas i relation till denna. 

Därför ansåg vi att en kvalitativ ansats och konstruktionistisk kunskapssyn samt 
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inspiration av hermeneutik i analysprocessen av studiens resultat kunde utgöra de bäst 

lämpade utgångspunkterna för denna studie. 

Studiens metodologi har inspirerats av etnografisk forskningsdesign. Då etnografi 

möjliggör för forskaren att få ett nära och mångfacetterat perspektiv på det studerade 

fenomenet genom att använda flera olika typer av datainsamlingsmetoder kan det bidra 

till en förståelse för hur, när och på vilka sätt ett fenomen uppstår, kommer till uttryck 

eller används (Ros, 2014). Detta såg vi som en väl lämpad metodologisk ansats för vår 

studie då vi eftersträvar att få en mångfacetterad bild av hur, när samt i vilka 

sammanhang och situationer bildstöd används i förskolans kontext. På grund av den 

tidsbegränsning som ett självständigt arbete innebär fanns inte utrymme inom ramarna 

för detta att till fullo utföra en långvarig etnografisk studie. Katrine Fangen (2005) 

menar att även korta fältarbeten i form av observationer kan generera data med god 

mättnad och vara fullt tillräckliga för att besvara många typer av syften. Valet gjordes 

därför att utföra vad Carin Ros (2014) kallar för en minietnografisk studie, vilken 

beskrivs vara väl lämpad för kortare studier såsom studentarbeten. Vår minietnografiska 

studie har vi valt att genomföra i selektivt återkommande form, enligt vilken 

återkommande nedslag görs för att studera fenomenet och där flera olika 

datainsamlingsmetoder kan användas (Ros, 2014). Se våra valda datainsamlingsmetoder 

under stycke 6.2.  

 

5.2 Urval 

Då vi är medvetna om att omfattningen av användningen av bildstöd varierar i stor 

utsträckning mellan olika förskolor och att vissa förskolor kanske inte alls 

implementerat detta som en del i det pedagogiska arbetet, såg vi det som nödvändigt för 

att kunna studera bildstöd i en förskolekontext att komma i kontakt med just en sådan 

förskola där det faktiskt används. Därför utförde vi likt Bryman (2018) beskriver ett 

målstyrt, strategiskt urval vid sökandet av en förskola att observera på. På så vis kunde 

vi undvika risken att komma till en förskola helt utan förekomst av bildstöd i den 

pedagogiska verksamheten. Vår sökning började med att vi läste igenom beskrivningar 

av förskolor och förskoleområden inom kommunen på förskolornas hemsidor. Parallellt 

med detta valde vi att kontakta en av oss känd specialpedagog. Detta då det 

framkommer i aktuell forskning om bildstöd att det vanligtvis förekommer som ett 
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specialpedagogiskt redskap i förskolan, och vi såg därför kontakten med en 

yrkesverksam specialpedagog inom kommunen som en möjlighet att få förslag på 

förskolor där detta redskap implementerats i verksamheten. Vi fick då förslag på två 

förskolor som hen visste hade arbetat med bildstöd tidigare. Utöver det förmedlade 

specialpedagogen vår information och efterfrågan till ytterligare en specialpedagog. 

Denna rekommenderade oss kontakt med två avdelningar på en annan specifik förskola. 

Utifrån våra egna sökningar av relevanta förskolor via deras hemsidor hittade vi endast 

en förskola som uttalat hade integrerat bildstöd i sin verksamhet. Denna förskola, samt 

de vi fått förslag om från specialpedagogerna kontaktades samtliga via mejl till sina 

förskolechefer. Vi informerade i dessa mejl kort om oss själva och vår studie, samt 

bifogade ett längre informationsbrev riktat till pedagogerna, i vilka studien beskrevs 

mer ingående. Vi valde efter detta att upprätta telefonkontakt med en förskola i taget, 

och fick därigenom kontakt med två av de förskolechefer som emottagit vårt mejl. 

Dessa båda gav oss beskedet att de var villiga att vidarebefordra informationen till 

pedagogerna på de berörda avdelningarna. Då vi inte fick någon respons från övriga 

förskolor, valde vi att gå vidare med de två nämnda förskolorna och invänta besked från 

pedagogerna på dessa om huruvida de var villiga att delta i studien. Dagen efter 

telefonkontakt med förskolecheferna fick vi besked via mejl från den ena förskolan att 

samtliga pedagoger på två av dess avdelningar var positiva till deltagande. Då respons 

från den andra förskolan dröjde och vi inte hörde något ifrån dem på tre dagar, valde vi 

att gå vidare med den förskolan från vilken vi fått positiv respons. Detta val fattades 

med tidsaspekten för vår studie i åtanke, då vi önskade kunna starta med 

datainsamlingarna snarast möjligt. Att få möjlighet att utföra studien på två avdelningar 

såg vi som positivt, då det skulle kunna innebära nedslag vid flera olika typer av 

situationer samt bidra med flera olika miljöer att studera pedagogernas agerande i. Detta 

ansåg vi skulle kunna bidra till den etnografiska ansatsens syfte att uppnå en så 

mångfacetterad förståelse för fenomenet som möjligt.  

Förskolan där vi utförde studien bestod av fyra avdelningar, varav vi utförde studien på 

de två vilka vi fått förslag om i urvalsprocessen. På båda dessa avdelningar fick vi 

samtycke till medverkan från samtliga av de sex pedagoger som arbetade under de 

dagar då vi befann oss på förskolan, tre pedagoger på vardera avdelning. På den ena av 

dessa avdelningar gick 15 barn i åldern 1,5–3 år och på den andra gick 21 barn i 

åldrarna 3–6 år. Pedagogerna beskrev att det på båda avdelningarna förekom stora 
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variationer beträffande barnens språkutveckling och kommunikativa förmågor, samt att 

varierande behov av stöd i sådana avseenden på olika vis kommit till uttryck i de båda 

barngrupperna. Pedagogerna på dessa båda avdelningar beskrev att de arbetar aktivt 

med att i allt större utsträckning implementera bildstöd i det pedagogiska arbetet med 

alla barn, och lyfte fram detta arbete som en central och viktig del i det pedagogiska 

arbetet med båda barngrupperna. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

I etnografisk forskning ska tid och kontext beaktas på så vis att företeelser och fenomen 

inte endast observeras vid specifika tidpunkter eller på specifika veckodagar (Bryman, 

2018). Inom ramen för vårt val att enligt Ros (2014) beskrivning genomföra en 

minietnografisk studie i selektivt återkommande form, där nedslag görs för att studera 

ett fenomen så mångfacetterat som möjligt, har vi beaktat detta genom att sprida ut våra 

observationer på två förskoleavdelningar under alla veckans vardagar samt vid olika 

tidpunkter på dagen. Förskolans rutiner och aktiviteter ser olika ut under veckans dagar 

och på de olika avdelningarna. Vissa av verksamhetens händelser och aktiviteter 

inträffar endast på specifika veckodagar. För att få en mångfald i våra observationer 

utifrån många olika typer av händelser och aktiviteter valde vi därför att besöka 

avdelningarna vid så många olika tidpunkter som möjligt. Besöken fördelades på elva 

pass med en längd på mellan 1 h och 30 minuter till 2 h och 45 minuter, under sju olika 

dagar. Dessa besök genererade i sammanlagt 23 timmars observationstid. Tiden 

fördelades jämnt mellan de två avdelningarna. Vi har valt observation som huvudsaklig 

metod inom ramarna för vår minietnografiska studie, där vi observerat handlingar och 

situationer då pedagoger använder sig av bilder som pedagogiskt redskap i förskolans 

verksamhet. Detta såg vi som den bäst lämpade metoden för att kunna komma 

underfund med hur bildstöd faktiskt används i förskolans praktik, vilket vi såg som 

nödvändigt för att kunna uppnå studiens syfte; att bidra med kunskaper om hur bildstöd 

kan användas i förskolan genom att undersöka hur pedagoger i en förskola använder 

bildstöd som ett pedagogiskt redskap, samt vilken inverkan detta kan ha på barnens 

tillvaro i förskolan och deras förutsättningar för kommunikation. Vi har valt att utföra 

dessa observationer i delvis deltagande observatörsroller. I fältarbete vid observationer 

kan en icke deltagande observatörsroll resultera i att den enbart iakttagande 

observatören vid studier av kommunikation mellan människor missar viktiga aspekter i 



20 

 

fråga om meningen i den kommunikation som sker (Fangen, 2005). Detta ville vi 

undvika. Samtidigt ville vi eliminera risken att som observatörer påverka studiens 

resultat genom att situationer skulle kunna skapas och utspela sig på sätt som de inte 

skulle göra om vi inte närvarade. Detta är risker som medförs då en fullt deltagande 

observatörsroll intas (ibid.). Därav valde vi att istället inta delvis deltagande 

observatörsroller, där vi kunde samspela med barn och pedagoger på ett sätt som 

skapade en naturlig och bekväm situation för studiens deltagare samtidigt som vi i 

möjligaste mån kunnat undvika att aktivt påverka studiens resultat genom vår närvaro, 

vilket Fangen (2005) lyfter fram som viktiga aspekter att beakta vid deltagande 

observationer. Vi har likt vad Ros (2014) beskriver som väl lämpat vid etnografiska 

studier använt oss av multipla insamlingstekniker vid våra observationer. Dessa är;  

• Fältanteckningar i observationsformulär enligt trespalts-modell  

• Visuell etnografi  

• Kontextuella samtal 

Beskrivningar av dessa insamlingstekniker ges nedan i kommande stycken. 

 

5.3.1 Fältanteckningar i observationsformulär enligt trespaltsmodell 

För den huvudsakliga delen av våra fältanteckningar har vi använt oss av ett 

observationsformulär vilket vi själva utformat för att så effektivt som möjligt kunna 

anteckna sådana aspekter av handlingar, kommunikation och kontext som vi bedömt 

vara relevanta för studiens syfte. Detta formulär utformades i linje med Christian 

Eidevalds (2017) trespalts-modell. Ros (2014) beskriver att det är vad som händer och 

vad som sägs i de observerade situationerna som är relevant i en etnografisk studie. Då 

denna studies syfte är att bidra med kunskaper om hur bildstöd kan användas i 

förskolan genom att undersöka hur pedagoger i en förskola använder bildstöd som ett 

pedagogiskt redskap, samt vilken inverkan detta kan ha på barnens tillvaro i förskolan 

och deras förutsättningar för kommunikation, och att vi genom studien således behöver 

söka förståelse för hur någonting specifikt görs i förskolans kontext, utformades vårt 

observationsformulär enligt trespalts-modell med det som Ros (2014) lyfter fram som 

relevant för sådana ändamål i åtanke (se bilaga 1). I den första spalten med rubriken 

“Vad sägs?” har vi antecknat verbala uttryck. I den andra spalten med rubriken “Vad 

görs?” har vi antecknat händelser och handlingar såsom kroppsspråk, placeringar, 
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förflyttningar och gester. I den tredje spalten med rubriken “Tolkningar/egna 

anteckningar” har vi antecknat eventuella egna tolkningar av aktörernas användande av 

bilderna. På så vis har analysprocessen påbörjats redan vid observationstillfällena, likt 

hur Ros (2014) har beskrivit att det alltid bör göra vid etnografiska studier. Valet av den 

tredje spalten baserades dels på att vi ville skapa goda förutsättningar för detta, dels på 

det faktum att observatören inom etnografisk ansats alltid bör vara medveten om sin 

egen roll som tolkare av en situation vid analysen av empiri, och att detta aldrig sker 

helt objektivt. Denna spalt gav oss alltså möjlighet att få syn på våra egna direkta 

tolkningar av situationer för att synliggöra för oss själva hur våra subjektiva upplevelser 

och tolkningar eventuellt kan ha inverkat på studien. Utöver de tre spalterna 

antecknades för varje observationstillfälle en sifferkod, aktuellt datum och klockslag för 

start av observationen, vilken avdelning och vilket rum observationen utfördes i, vem av 

oss observatörer som antecknade samt en kort beskrivning av vid vilken typ av situation 

eller moment som observationen utfördes. Detta för att bidra till struktur över den 

insamlade empirin, och för att senare i analysprocessen kunna tolka dessa 

fältanteckningar utifrån flera olika aspekter och i relation till varandra ur olika 

avseenden. Britt Tellgren (2004) beskriver att samma situation kan tolkas på olika sätt 

beroende på betraktarens perspektiv. För att kunna få fler än ett perspektiv på fenomenet 

bildstöd i olika typer av situationer har vi därför valt att båda två befinna oss i samma 

rum vid samma tidpunkter för att observera och föra fältanteckningar utifrån samma 

situationer. Vi har befunnit oss i samtliga rum på avdelningarna där barn och pedagoger 

vistats, förutom i hygienutrymmenas toalettbås där vi med deltagarnas integritet i åtanke 

inte utfört observationer utan enbart samlat empirin genom att, enligt metoden visuell 

etnografi vilken beskrivs i stycke 5.3.2, fotografera sekvensbilder i dessa utrymmen då 

inga barn befunnit sig där. Med papper och penna har vi i observationsformulären 

antecknat hur bildstöd skapas och används i förskolans pedagogiska miljö på de båda 

avdelningarna samt i gemensamma utrymmen så som matsal, hallar, i utomhusmiljön 

och andra allmänna rum på förskolan. Pedagogernas handlingar har varit vårt primära 

fokus, men i de situationer där barn och pedagoger interagerat har situationerna i sin 

helhet observerats. 
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5.3.2 Visuell etnografi 

Vår andra metod för datainsamling har inspirerats av det Alan Bryman (2018) beskriver 

som visuell etnografi av realistiskt slag. Han menar att fotografier kan användas som 

stöd för tolkning av den övriga insamlade empirin i etnografiska studier. Även Fangen 

(2005) beskriver att bilder kan användas som kombination till övrig insamlad empiri 

från deltagande observationer, då bilder kan utgöra viktig bakgrundsinformation till det 

studerade fenomenet och dess kontext. Författaren menar att sådan datainsamlingsmetod 

lämpar sig för studier i miljöer där de visuella uttrycken utgör en väsentlig del av 

sammanhanget. Detta såg vi som en mycket väl lämpad metod för att studera fenomenet 

bildstöd i förskolan, där de bilder som används som redskap utgör den mest centrala 

delen av fenomenet. För att samla in data om de bilder som används i förskolan, har vi 

fotograferat avdelningarnas miljöer där bilder förekommer och används. Detta 

genererade ett dokumenterat visuellt underlag att kunna se tillbaka på för tolkning i 

relation till vår skriftliga empiri i form av fältanteckningar såväl i observationsformulär 

som av de kontextuella samtal vi fört med pedagoger under våra observationer. 

Tillstånd ska alltid ges av studiens deltagare vid fotografering och personers anonymitet 

ska kunna försäkras av observatören (ibid.). Detta beaktades i vår studie genom att vi 

inledande frågade pedagogerna i studien om de gav godkännande till att vi fotograferade 

de bilder de använde sig av i miljön, och beskrev att vårt syfte med detta var att bilderna 

skulle kunna utgöra ett komplement till våra fältanteckningar. Vi intygade dem även att 

dessa fotografier inte skulle visas i uppsatsen, utan enbart utgöra bakgrundsdata i den. 

Pedagogerna godkände detta. Vi fotograferade aldrig personer, utan enbart de bilder 

som användes som bildstöd i verksamheten. Bilder föreställande barn eller pedagoger 

har vi täckt för i de fall de förekommit i den fotograferade miljön, så att inga fotografier 

på personer finns med i vår data. I huvudsak fotograferade vi bilderna i miljön vid 

tillfällen då varken barn eller pedagoger befann sig i aktuella utrymmen. Detta då vi inte 

ansåg att det hade någon relevans att fotografera hur bilderna hanterades i sociala 

sammanhang eftersom detta beskrevs ingående i våra fältanteckningar. 

 

5.3.3 Kontextuella samtal 

Vid deltagande observationer utförs två typer av handlingar; observatören iakttar 

deltagarnas handlingar, samt involveras i samspel med dem (Fangen, 2005). 

Observatören behöver hitta ett passande sätt att kombinera dessa handlingar för just sin 
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studie. I de fältanteckningar vi i våra observationsformulär har vi främst intagit 

observerande roller där vårt deltagande tonats ned genom att vi placerat oss avsides, 

eller vid sidolinjen som Fangen (2005) kallar det, i den pedagogiska miljön. Vid dessa 

tillfällen har vi interagerat och kommunicerat med pedagoger och barn främst på deras 

initiativ, för att skapa en naturlig och bekväm social situation vilket vi sett som viktigt 

för att studiens deltagare inte ska uppleva obehag av vår närvaro. Vår huvudsakliga 

utgångspunkt var att inte själva ta initiativ till interaktion med deltagarna vid dessa 

tillfällen. Men då Fangen (2005) beskriver att en endast iakttagande roll kan göra det 

svårt för observatören att förstå interna koder och den kommunikation som sker såg vi 

ett behov av att även gå in i ett närmare samspel med deltagarna genom att 

kommunicera med dem, i huvudsak om fenomenet bildstöd. Detta ansåg vi vara mycket 

relevant i fråga om att förstå detta fenomen i kontexten, samt den kommunikation som 

sker genom och vid användningen av det. Vi har därför under våra observationer även 

fört kontextuella samtal med pedagogerna i relation till den aktuella kontexten. Dessa 

samtal har dels varit initierade av pedagogerna då de velat förtydliga någonting 

beträffande sitt hanterande av bilderna, eller belysa någonting om bildernas olika 

funktioner i verksamheten. Dels har de initierats av oss själva då vi bett pedagogerna 

förtydliga, förklara, beskriva eller berätta om aspekter av deras användande av bildstöd. 

Liksom observationerna har dessa samtal dokumenterats genom anteckningar med 

papper och penna. 

 

5.4 Analysmetod 

Vi har inte utgått ifrån några tidigare färdiga teorier om bildstöd för att analysera vår 

empiri. Utgångspunkten har istället varit själva empirin, och på så vis är detta i 

huvudsak en induktiv studie (Bryman 2018; Fejes & Thornberg, 2015). Vår 

förförståelse utifrån erfarenheter samt utifrån den tidigare forskningen har dock färgat 

vår grundförståelse för fenomenet bildstöd på så vis att vi förstått det som att det kan 

vara ett pedagogiskt redskap, vilket på olika vis kan användas i relation till 

kommunikation. Detta grundantagande har vi inte kunnat bortse ifrån i analysen av vår 

empiri. Enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) är det vanligt att analyser 

inom kvalitativa metodansatser sker kontinuerligt under hela forskningsprocessen. Ros 

(2014) uppger även detta som signifikativt inom etnografiska studier av olika 

omfattning. Det har präglat vår analysprocess genom att den påbörjats redan innan all 
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empiri samlats in, då vi löpande antecknat våra egna reaktioner och reflektioner under 

tiden för våra observationer under spalten ”Tolkningar” i vårt observationsformulär (se 

bilaga 1). Vi har även efter varje observationstillfälle diskuterat utifrån vår förförståelse 

i relation till det vi sett, för att försöka få syn på hur vår förförståelse av fenomenet 

bildstöd eventuellt kan ha präglat våra tolkningar av det vi ser, samt för att kunna 

jämföra och bredda våra enskilda tolkningar. Kvalitativ analys kan användas för att 

identifiera betydelsefulla mönster i fråga om bland annat sociala praktiker och fenomen 

(Fejes & Thornberg, 2015). För att kunna uppnå syftet med denna studie, och beskriva 

såväl göranden samt olika aspekter av förekomsten och användandet av bildstöd i 

förskolans verksamhet, har sådana betydelsefulla mönster vilka kan identifieras genom 

kvalitativ analys utgjort en viktig del i vår analysprocess. För att finna dessa har vi 

genomfört en tematisk analys, med inspiration av en hermeneutisk ansats i tolkningen 

av allt vårt empiriska material. I den första analysnivån av den empiri som samlats in 

genom metoden visuell etnografi framkom åtta kategorier av bildtyper, under vilka 

samtliga bilder från de båda avdelningarna kunde kategoriseras. Bilder från de båda 

avdelningarna representerades inom samtliga av de åtta kategorierna. Dessa bildtyper 

har utgjort ett stöd för oss i den vidare analysen av våra fältanteckningar på den andra 

analysnivån. I kombination med fältanteckningarna från observationsformulären samt 

de kontextuella samtalen med pedagogerna har vi kunnat beskriva vår förståelse för vad 

dessa åtta bildtyper signalerar i kontexten. Bildtyperna kommer att presenteras i en 

tabell nedan, Tabell 1. Bildtyper, där vi i under spalten Föreställer redogör för vad som 

kan ses på bilden, samt under spalten Signalerar kort sammanfattar vår förståelse för 

vad dessa signalerar i sin kontext. 
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Tabell 1. Bildtyper 

Bildtyp Föreställer Signalerar 

Bilder som 

synliggör rutiner 

och tidsföljd 

Veckodagarnas färger, 

naturbilder, i kombination 

med pilar 

Aktuell veckodag, månader, 

årstider, födelsedagar 

Sekvensbilder Klädesplagg, föremål 

kopplade till hygienrutiner 

tex tvål, vattenkran, 

toalettpapper. Presenterade i 

horisontella / vertikala listor 

Ordningsföljd för handlingar  

Instruktionsbilder 

 

Bygg-, konstruktions- och 

skapandematerial i olika 

sammansättningar 

Förslag på hur bygg-, 

konstruktions- samt 

skapandematerial kan användas 

Materialbilder 

 

Leksaker, pussel, böcker, 

aktivitetsmaterial av olika 

slag 

Valmöjligheter i fråga om 

aktivitet, lek och föremål 

Bilder som visar 

föremåls 

placeringar 

 

Inom- och utomhusleksaker, 

skapandematerial och 

hygienartiklar 

Föremåls bestämda placeringar 

Fotografier av 

personer & miljöer 

 

Barn, pedagoger, vikarier, 

förskolans inom- och 

utomhusmiljöer, utflyktsmål 

Vilka barn och pedagoger som 

är närvarande för dagen, vilka 

som är sjuka/lediga, eventuella 

vikarier för dagen, vilka som ska 

vara inom- och utomhus under 

förmiddagen, vilket matbord 

barnen ska placera sig vid, i 

vilket rum barn ska vila på 

eftermiddagen, samlingsplats vid 

brand 

Bilder som 

representationer 

för sånger och 

sagor 

 

Bilder ur sagoböcker, 

symboler för sångtitlar 

exempelvis stjärna, snigel, 

krokodil i en bil. En del i 

kombination med QR-koder 

Sagoberättelser, sånger 

exempelvis ”Blinka lilla 

stjärna”, ”Lilla snigel”, 

”Krokodilen i bilen” 

Bilder i 

kombination med 

symbol för 

stödtecken 

 

Föremål exempelvis napp, 

hygienartiklar, dryck, 

ansikten med olika 

ansiktsuttryck  

De begrepp stödtecknet står för 

exempelvis föremål och 

känslotillstånd 
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Våra fältanteckningar i form av observationsformulär samt utifrån de kontextuella 

samtal som förts med pedagoger har i sin helhet renskrivits på en dator och granskats 

upprepade gånger. Vilka bildtyper som förekommit vid de enskilda 

observationstillfällena samt vad det kan tolkas vara för typ av situation har noterats i 

relation till de renskrivna fältanteckningarna. Då varje observationsformulär redan vid 

antecknandet av observationerna tilldelades en sifferkod fördes även dessa in i våra 

renskrivna anteckningar för att genomgående kunna hålla en god överblick över 

materialet för att skapa struktur i analysprocessen. Alla de kodade 

observationsanteckningarna lästes noggrant igenom upprepade gånger och en mer 

djupgående analys gjordes av de situationer och den kommunikation som utspelade sig, 

där kombinationen av bildtyper, situationer och utsagor om olika situationer i de 

kontextuella samtalen med pedagogerna, samt våra egna tolkningar av samspelet 

kombinerades och tolkades i relation till varandra för att vidare kunna reducera empirin 

utifrån relevans och tydlighet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Vid 

denna punkt i analysprocessen kunde vi börja besvara studiens första frågeställning, 

Hur och vid vilka typer av situationer använder pedagoger bildstöd som ett pedagogiskt 

redskap i förskolan? För att komma vidare med vår analys i vad vi kallat den andra 

analysnivån, för att kunna finna mönster och samband i empirin och vidare utifrån dessa 

utforma olika kategorier eller teman enligt tematisk analys (Fejes & Thornberg, 2015), 

läste vi sedan vi enligt hermeneutisk analysmetod texten i sin helhet. Vid detta skede i 

analysprocessen framkom fyra signifikanta teman relaterade till vad användandet av 

bildstöd i de observerade situationerna kunde tolkas främja i barnens tillvaro och 

angående deras förutsättningar för kommunikation. Dessa fyra teman kommer att 

redogöras för i presentationen av studiens resultat. Tillsammans bildar dessa teman med 

sitt innehåll delar i resultatet, vilket kan ge en helhetsbild av det undersökta fenomenet. 

Detta kan generera en större förståelse för fenomenet bildstöd i förskolan och i vilka 

avseenden användandet av detta som ett pedagogiskt redskap kan påverka barnens 

tillvaro i förskolan samt deras förutsättningar för kommunikation, vilket är studiens 

syfte. För de fyra teman som reducerats fram i analysen av empirin utvaldes varsin färg. 

Under var och en av de kodade observationsanteckningarna samt de kontextuella 

samtalen färgkodades enligt dessa färger de teman vi skrivit ned att de kunde tolkas 

tillhöra. Somliga situationer tolkades vid den andra analysnivån ge uttryck för flera 

aspekter än vid första anblick, och de tilldelades då fler än ett tema. Vidare sorterades 

alla de nu färgkodade observationstillfällena efter sina färger under rubriker vilka 
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representerade de fyra teman som framkommit. Delar av empirin utgjorde nu 

tillsammans helheten av ett tema. Sedan kunde vart och ett av dessa teman och dess 

innehåll analyseras var för sig. Detta för att vi skulle kunna finna mönster, samband och 

eventuella avvikelser inom dem för att ytterligare fördjupa den tematiska analysen och 

tolkningen av hur vart och ett av dessa teman kan beskriva aspekter relevanta för 

studiens syfte. Denna del av analysen har lett fram till studiens resultat genom att 

besvara dess andra och tredje frågeställningar, vilka lyder; hur kan barnens 

förutsättningar för kommunikation påverkas genom att bildstöd används som ett 

pedagogiskt redskap i förskolan? samt Hur kan barnens tillvaro påverkas av att 

bildstöd används som ett pedagogiskt redskap i förskolan? De situationer som 

presenterats i vårt resultat baseras på ett urval av de situationer som vi i vår analys såg 

som mest explicita vad gäller framträdande mönster vid användandet av bildstöd som 

ett pedagogiskt redskap, och på så vis kan ses som representativa för sitt specifika tema.  

 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

Riktlinjer för etiska överväganden vid forskning skiljer sig i olika länder, och dikteras 

av varje lands forskningsetiska råd (Fangen, 2005). I Sverige är det Vetenskapsrådet 

som sätter riktlinjerna för hur forskningsstudier får och bör bedrivas, och således ska 

dessa riktlinjer även utgöra utgångspunkten för studentarbeten. I vår studie har vi därför 

utgått från Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om god forskningssed. Det är av stor vikt 

att beakta forskningsetiska aspekter när en studie ska genomföras. Viktigt beträffande 

detta är, att bedriva studier som är värdefulla för samhället och att de håller en hög 

kvalitét. Likväl som studiens kunskapsbidrag och att detta presenteras i korrekta former 

är viktigt, är det likaså av stor vikt för att studien ska anses ha kvalitet att etiska aspekter 

gällande medverkande individers integritet beaktats. Nedan följer ett stycke 5.5.1 

Studiens kvalitet, där vi beskriver hur vi har beaktat vetenskapsrådets riktlinjer och 

redogör för sådana aspekter som rör studiens kvalitet. Därefter följer ett stycke 5.5.2 

Etiska överväganden med beskrivningar av etiska aspekter i fråga om informerat 

samtycke och konfidentialitet samt hur vi omsatt dessa i vår studie.  
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5.5.1 Studiens kvalitét 

Kvalitetsbegrepp såsom validitet och reliabilitet kommer ursprungligen från det 

kvantitativa fältet som riktar ett intresse mot siffror och mätning och kan därför ses som 

missvisande och icke användbara i kvalitativa studier (Bryman, 2018). I denna studie 

kommer vi därför att använda oss av begreppet trovärdighet i avseende att beskriva 

studiens kvalitét. En studie med en hög trovärdighet tyder på att den är väl genomförd 

och att den har en logisk samt tydlig struktur i relation till dess syfte och 

frågeställningar. Så till den grad att genomförandet avses gå ihop med det som ska 

undersökas. Det är även viktigt att påvisa en transparens, att med tydlighet åskådliggöra 

hur forskningsprocessen har genomförts, samt föra väl underbyggda och tillförlitliga 

resonemang (Thornberg & Fejes, 2015). För att öka studiens trovärdighet har vi strävat 

efter att med tydlighet redogöra för hur vi gått tillväga vad gäller alla skeenden under 

studieprocessens genomförande. Redan från studiens start har det skett en 

samstämmighet över tillvägagångssättet, detta för att insamlingen av empiri skulle 

genomföras på samma vis och därmed säkerställa att det undersökta fenomenet faktiskt 

undersöktes på ett likvärdigt sätt av oss båda. Vi har även valt att redovisa textutdrag 

från våra observationer och kontextuella samtal i studiens resultatavsnitt. Studiens 

resultat kan även kopplas till tidigare forskningsresultat, vilket är en ytterligare aspekt 

som ökar studiens kvalitet.  

 

5.5.2 Etiska överväganden 

För att få tillträde till förskolan och kunna genomföra våra observationer tog vi som 

tidigare nämnt kontakt med förskolechefen på den berörda förskolan. Vi bifogade ett 

informationsbrev som behandlade information om studiens syfte och hur den skulle 

genomföras samt att deltagande var frivilligt (se bilaga 2). Förskolechefen 

vidarebefordrade informationsbrevet till pedagogerna på de berörda 

förskoleavdelningarna. Efter att dessa pedagoger hade läst om vår studie, gav samtliga 

ett muntligt samtycke till att medverka i studien, vidare tilldelades de 

samtyckesblanketter, där deras samtycke dokumenterades (se bilaga 3). Vi hade sedan 

ett första möte med en ansvarig pedagog från vardera av de två avdelningarna där vi 

planerade upplägget för våra kommande besök. Vi samtalade även om vilka 

förväntningar vi hade på varandra, där vi poängterade att vi ville följa deras verksamhet 

i dess naturliga skeenden och att vi skulle anpassa oss helt utifrån dem och deras 
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verksamhet. Efter det första mötet med pedagogerna informerades barnens 

vårdnadshavare via ett informationsbrev om studien (se bilaga 4). Då barnen var yngre 

än 15 år samlade vi in samtycken från deras vårdnadshavare via samtyckesblanketter, 

där vi bad vårdnadshavarna att fylla i om deras barn fick medverka i studien eller inte 

(se bilaga 5). Informationsbrevet och samtyckesblanketter förmedlades till 

vårdnadshavarna genom att pedagogerna placerade dessa på barnens hyllor, vidare 

förmedlades ifyllda samtyckesblanketter till oss genom personalen. De barn vars 

vårdnadshavare inte lämnat in en underskriven samtyckesblankett, har vi valt att bortse i 

våra observationer. Pedagogerna förberedde även barnen på att vi skulle komma till 

deras förskola innan vårt första besök. Under vår första dag presenterade vi oss muntligt 

för barnen på de båda avdelningarna och berättade om vår kommande närvaro, svarade 

på deras frågor och lät dem bekanta sig med oss på deras villkor. Vi har även lagt en 

stor vikt vid barnens egna samtycken genom att ständigt vara vaksamma och beakta 

deras verbala såväl som icke verbala uttryck för samtycke till att medverka under hela 

studiens gång.  

Vetenskapsrådets (2017) riktlinje om konfidentialitet innebär att material som innefattar 

uppgifter som är personliga och kan kopplas till individer, ska bevaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi valde därför att låsa in de dokument och 

anteckningar som behandlade uppgifter om deltagarna i vår studie på ett säkert ställe 

som endast vi har tillgång till. De fotografier som vi tagit i verksamheten kommer inte 

att visas upp i denna uppsats eftersom stora delar av det fotograferade bildstödet är 

egentillverkat av pedagogerna på förskolan, och skulle därför kunna kopplas till den 

specifika verksamheten. Därför har vi valt att istället beskriva bilderna med ord, då 

skrift inte är lika avslöjande som en bild. De tekniska enheter som fotografierna finns på 

skyddas av lösenord som endast vi känner till. Vi stängde även av molnlagringstjänster 

för att försäkra oss om att bilderna inte skulle kunna ses av tredje part. Vi beslutade 

även att inte namnge förskolan och dess avdelningar. I våra observationsanteckningar 

har vi istället valt att benämna barnen som Barn 1, 2, 3 och så vidare för att visa på hur 

många barn det är som deltar i en situation. Likaså för att undvika namn på 

pedagogerna, benämns dessa som Pedagog A, B, C. Vid tillfällen då endast en pedagog 

var närvarande, benämns denne enbart som Pedagog. Detta för att vi enbart var 

intresserade av hur bildstöd används, och inte specifikt vilken pedagog som gjorde vad. 
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De etiska aspekterna kommer att diskuteras i relation till studiens kvalitet under 

uppsatsens metoddiskussion i stycke 7.2. 
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6. Resultat 

Vårt resultat kommer att presenteras enligt följande. Först kommer studiens första 

frågeställning vilken lyder Hur och vid vilka typer av situationer använder pedagoger 

bildstöd som ett pedagogiskt redskap i förskolan? att besvaras under rubriken 6.1 

Tillvägagångssätt och tillfällen. Sedan kommer studiens andra och tredje 

frågeställningar vilka lyder Hur kan barnens förutsättningar för kommunikation 

påverkas genom att bildstöd används som ett pedagogiskt redskap i förskolan? samt 

Hur kan barnens tillvaro påverkas av att bildstöd används som ett pedagogiskt redskap 

i förskolan? att besvaras under rubrik 6.2 Aspekter av bildstödsanvändning, inom vilket 

fyra teman som framkommit i vår analys presenteras och beskrivs. Dessa teman 

representerar aspekter av att bildstöd används som pedagogiskt redskap, vilka i olika 

avseenden kan relateras till barns förutsättningar för kommunikation och deras tillvaro i 

förskolan i enlighet med frågeställningarna. Inom dessa fyra teman ges exempel utifrån 

det empiriska materialet genom beskrivningar och citat. Slutligen under rubrik 6.3 

Sammanfattning ges en kort sammanfattning av vårt samlade resultat, relaterat till 

studiens frågeställningar. 

 

6.1 Tillvägagångssätt och tillfällen 

I det här stycket kommer studiens första frågeställning, Hur och vid vilka typer av 

situationer använder pedagoger bildstöd som ett pedagogiskt redskap i förskolan? att 

besvaras.  

Bilderna som användes på de två studerade avdelningarna representerades av grafiska 

illustrationer och symboler, fotografier som pedagogerna själva fotograferat och skrivit 

ut, samt bilder som ritats för hand. Vid våra observationer såg vi bildstöd användas 

genom olika typer av hantering, och även tillverkas. Vi kunde även se att vid somliga av 

de tillfällen då tillverkning skedde gjordes detta i samarbete mellan pedagoger och barn. 

Barnen fick då vara med i utformandet exempelvis genom att välja ut bilder från en 

dator, hämta dessa från en kopiator där de skrevs ut, samt inkluderades i hantverket av 

att klippa ut och plasta in dem. Vissa bilder hade fasta placeringar i förskolans miljö på 

de båda avdelningarna, i allmänna utrymmen samt i utomhusmiljön medan andra var 

portabla och förflyttades samt omplacerades dagligen. Bilderna visades upp, 
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betraktades, räcktes över, pekades på eller hänvisades till verbalt av såväl pedagoger 

som barn vid användandet av dem. Det tillvägagångssätt som förekom i störst 

utsträckning på de båda avdelningarna var att då en bild visades upp, räcktes över eller 

pekades på så gjordes detta i kombination med verbala uttryck för budskap som kunde 

tolkas ha samma innebörd som den aktuella bilden. På så vis utgjorde bilden och det 

verbala uttrycket ett samlat budskap, vilket uttrycktes via de två 

kommunikationsredskapen bilder och talade ord. Utifrån vårt empiriska material har vi 

kunnat se att bildstöd användes av pedagoger och barn vid samlingar och pedagogiska 

aktiviteter, vid rutinsituationer såsom måltider, blöjbyten, handtvätt och påklädning, 

inför och vid övergångar mellan aktiviteter och miljöer samt vid interaktioner och 

samtal mellan enskilda individer i förskolans vardagliga skeenden. Vi kunde se detta 

genomgående i det pedagogiska arbetet på de båda avdelningar där studien utfördes. Vi 

har uppfattat omfattningen på pedagogernas arbete med att implementera och använda 

bildstöd som ett pedagogiskt redskap som likvärdig på de båda avdelningarna. Vi kunde 

inte se några skillnader avdelningarna emellan i relation till studiens resultat, utan i 

fråga om bildtyper, tillfällen och tillvägagångssätt har vår insamlade empiri från dem 

uppvisat samma mönster och teman. 

 

6.2 Aspekter av användandet av bildstöd 

I det här stycket kommer studiens andra och tredje frågeställningar vilka lyder Hur kan 

barnens förutsättningar för kommunikation påverkas genom att bildstöd används som 

ett pedagogiskt redskap i förskolan? samt Hur kan barnens tillvaro påverkas av att 

bildstöd används som ett pedagogiskt redskap i förskolan? att besvaras. Det kommer att 

göras inom ramen av de fyra teman som har framträtt vid vår tematiska tolkningsanalys 

av den samlade empirin, och som representerar aspekter av användandet av bildstöd. 

Dessa teman kan i olika avseenden relateras till barns förutsättningar för 

kommunikation samt deras tillvaro i förskolan. De studerade avdelningarna har båda 

bidragit med empiri som gett uttryck för dessa fyra teman, och representerar således 

båda studiens resultat.  Varje tema kommer att beskrivas och motiveras nedan genom 

exempel ur studiens empiri samt beskrivningar av våra tolkningar, inom varsitt stycke 

med rubrikerna; 

6.2.1 Förutsättningar för kommunikation och språkutveckling 
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6.2.2 Barns inflytande och delaktighet 

6.2.3 Tydliggörande pedagogik 

6.2.4 Kollektivt meningsskapande 

 

 

6.2.1 Förutsättningar för kommunikation och språkutveckling 

Temat förutsättningar för kommunikation och språkutveckling utgår från situationer där 

vi sett att pedagoger tillämpat bilder som ett kompletterande underlag i sociala 

sammanhang och aktiviteter. Detta genom att pedagogerna använde bilderna och 

vägledde samt uppmuntrade barnen till att samtala om och genom bilderna, vilket kan 

tolkas som att pedagogerna utmanade barnens språkliga och kommunikativa förmågor. 

Temat framträdde även i sekvenser då bilder tolkades användas för att tydliggöra 

kommunikativa såväl som talspråkliga innebörder i begrepp och kan därmed ses som ett 

sätt att bidra med förutsättningar till ett utökat ordförråd. Vi har kunnat se ett mönster 

där temat framträder på ett explicit vis i dagliga aktiviteter såsom fruktsamlingar. 

Följande ges ett exempel på en sådan sekvens: 

Pedagogen använde sig av bilder som föreställde de frukter som serverades för dagen och 

bilderna skickades runt bland alla barnen i samlingen: 

Pedagog: [Namn på Barn 1], “vad vill du ha?”  

Barn 1: Pekar på bilden som föreställer ett äpple och säger; “läpple” 

Pedagog: “Äpple, här får du äpple. [Namn på barn 2], vad vill du ha?” 

Barn 2: Pekar på bilden som föreställer en clementin 

Pedagog: “Du vill ha clementin?” Gör samtidigt tecknet för clementin  

Barn 2: Nickar leende och svarar; “ja tack”. 

I denna situation kan det tolkas som att det utgjordes förutsättningar för kommunikation 

och språkutveckling. Detta genom att bilderna i kombination med stödtecken 

tillämpades på ett sådant vis att pedagogen samtidigt benämnde frukterna som barnen 

pekade på. Det kan tolkas som att barnen fick förutsättningar till att kunna koppla 

bilderna till föremålen som i detta fall var frukter och samtidigt få möjlighet till att 

förstå innebörden i begreppen genom olika uttrycksformer. Genom att bilderna 

skickades runt kan det även tolkas som att barnen fick förutsättningar till att 

kommunicera med olika uttrycksformer. I relation till bilderna ställde pedagogen frågor 
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som ”vilken frukt vill du ha?”, vilket kan tolkas utgöra en möjlighet för barnen att 

kunna kommunicera verbalt såväl som icke verbalt. Det kan förstås som att bilden blev 

värdefull i sig själv för kommunikationen, att det bildades en kommunikationskanal för 

barnet att kunna uttrycka sig till pedagogen oavsett verbal språkförmåga. Detta då 

barnet med hjälp av bilden som verktyg, kunde peka och signalera sin mening.  

 

6.2.2 Barns inflytande och delaktighet 

Temat barns inflytande och delaktighet utgår från observationer där vi tolkat att bildstöd 

används frekvent för att skapa möjligheter till barnen att kunna uttrycka sin vilja och att 

mer eller mindre kunna påverka sin situation. Detta då pedagogerna använde bilder som 

föreställde olika föremål, frukter och göranden i samtal med barnen. Bilderna 

överräcktes samtidigt som pedagogen ställde frågor varpå barnen pekade på dessa för att 

uttrycka vad de ville ha eller vad de ville göra. Barns inflytande och delaktighet 

framkom även i sekvenser där vi kunde se att barnen stundtals involverades i 

skapandeprocesser av bildstöd, detta genom att de med stöd av pedagogen fick välja 

bilder. Genom detta kan det förstås som att det skapas en miljö som barnen kan förstå 

och ses som ägare av. Vi kunde även se en mångfald av bilder med fasta placeringar i 

förskolans miljö, dessa föreställde olika föremål och tolkades symbolisera var saker och 

ting fanns och därmed hade sin plats i verksamheten. På så vis kan det även ses som att 

bildstödet tillgängliggör miljön för barnen. Bilderna tolkas skapa möjligheter till att 

barnen får kontroll över sin tillvaro genom att lättare kunna navigera sig i miljön samt 

förstå den utan att behöva ta hjälp av en pedagog. Det kan i sin tur ses som att de kan 

vara mer självständiga. Ett exempel på en sådan situation presenteras nedan: 

Under observationstillfället befann sig en pedagog och ett barn i samlingsrummet. 

Pedagogen uppmärksammade att barnet var snorig om näsan och uppmanade hen att gå och 

hämta en näsduk. Barnet kom ut i det stora rummet, gick mot diskbänken och tittade på 

lådorna. (På den nedersta lådan fanns en bild fastplacerad, vilken föreställde nappar och 

näsdukar). Barnet drog sedan ut den nedersta lådan och tog fram en näsduk. 

Vidare följer en sekvens där barns inflytande kom till uttryck i användningen av 

bildstöd: 

Under ett observationstillfälle, samlades flera barn inne i skötrummet. Barnen höll i bilder 

föreställande röda cirklar som de placerade på dörren till toaletten innan de en efter en gick 

in. För att förstå denna situation fördes ett kontextuellt samtal med en utav pedagogerna på 

avdelningen. Pedagogen berättade att dörrarna till toaletterna inte hade några lås och att 
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vissa barn hade uttryckt ett obehag för att dörren när som helst kunde öppnas upp. Utifrån 

det såg personalen ett behov av att skapa ett bildstöd som signalerade när toaletten var 

upptagen, så att barnens upplevda obehag kunde elimineras. Pedagogerna involverade 

barnen i processen av att skapa detta stöd, de samtalade och kom utifrån barnens idéer fram 

till att det skulle vara en röd cirkel. 

I denna situation kan det tolkas som att barnens inflytande aktualiserades vid 

användandet av bildstödet. Tidigare kunde inte barnen signalera till varandra när 

toaletten var upptagen, vilket kan tolkas som att de inte hade så stor möjlighet till att 

kunna påverka situationen genom att säga nej innan det var för sent. Genom att 

bildstödet infördes skapades en lösning på barnens uttryckta obehag, att bilden numer 

kunde användas för att tala om för varandra när toaletten var upptagen. Det kan i sin tur 

tolkas som att det bidrog till att barnen tillgavs en makt att kunna påverka sin tillvaro 

och styra över sin integritet. Beträffande barns inflytande kom även ett kontextuellt 

samtal med en pedagog att lyfta aspekter som kan tolkas ha en påverkan på det: 

Pedagogen uttryckte att mycket av det bildstöd som pedagogerna implementerat i 

verksamheten har behövts tillverkas mer eller mindre i farten, parallellt med den löpande 

pedagogiska verksamheten. Pedagogen lyfte fram att det kunde vara problematiskt ur en 

tidssynpunkt att samtidigt skapa bildstöd utefter aktuella behov samt att dagligen omplacera 

bilder i miljön, och att samtidigt vara tillgänglig för barnen.  

Detta kan tolkas som att den tid som pedagogerna behöver lägga på att skapa, 

implementera och löpande anpassa bildstödet i verksamheten kan ha en negativ 

inverkan på deras möjligheter att vara närvarande och tillgängliga för barnen. Då barns 

inflytande i förskolan kan ses höra samman med att ha möjlighet att uttrycka sina behov 

och önskemål, kan det faktum att pedagogerna inte kan vara lika tillgängliga vid dessa 

situationer ses som en negativt bidragande faktor i fråga om barnens möjligheter till 

inflytande över sin tillvaro i förskolan. 

 

6.2.3 Tydliggörande pedagogik 

Temat tydliggörande pedagogik står för situationer där vi sett att bildstöd används på 

sådana vis att abstrakta företeelser såsom sekvenser och rutiner förtydligas av 

pedagogerna genom användandet av bildstöd. En pedagog berättade i ett kontextuellt 

samtal att det blev kaos för vissa barn i rutinsituationer såsom vid påklädning före 

utgång, om sekvensbilderna föreställande de ytterkläder som barnen skulle klä på sig 

inte var uppsatta eller i rätt ordning. Hen berättade vidare att de tidigare använde bilder 

på ytterkläder vilka placerades upp i en ruta för att visa barnen vilka kläder som var 
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lämpliga att ta på sig för dagens aktuella väder. Men att hinder och svårigheter kunde 

uppstå då barnen tog på sig kläderna i fel ordning, trots att pedagogerna förklarade den 

ordningsföljd som var mest praktisk och smidig. Pedagogen berättade att de då kom 

fram till ett utökat stöd i dessa situationer, vilket var en sekvenslista som visade på en 

ordningsföljd som skulle kunna underlätta påklädningen. Vid våra observationer såg vi 

denna sekvenslista användas, pedagogerna gick ut i hallen och satte upp bilder på de 

kläder som var lämpliga i relation till vädret, vilken barnen sedan använde som stöd vid 

påklädningen. Sekvenslistan innehöll siffror så att det tydligt framgick vilket plagg som 

skulle kläs på i vilken ordning. Ett exempel på en situation då denna lista användes som 

stöd ges nedan: 

Barn 1: Kikar på klädväggen 

Pedagog: Säger till Barn 2; “Om du tittar där” Pekar på klädväggen 

Barn 3: Kommer in genom dörren, med vårdnadshavare. Tittar på väggen. Kastar sig mot 

sin hylla och ropar; “Mössa!” Tar ned en mössa från hyllan och tar av sig kepsen som hen 

har på sig. 

Pedagogen hänvisade ett barn i den återgivna situationen till att titta på bilderna istället 

för att själv förklara vad barnet skulle ta på sig. I vår analys av denna 

observationssituation och andra liknande tillfällen, samt det som pedagogen berättade i 

det kontextuella samtalet tolkar vi det som att bilderna i miljön kommunicerar och 

förtydligar budskap till barnen. Vilka dels pedagogerna av olika anledningar inte lyckas 

eller vill framföra enbart via verbal kommunikation och som dels kan behövas 

påminnas om fler än en gång. Vid sådana situationer som vid påklädning före utgång 

kan det vara många barn som behöver stöd på samma gång, det kan därför ses som att 

sekvensbilderna bidrar till att underlätta sådana situationer även för pedagogerna. 

Exempel på andra sekvenser och rutiner som tydliggjordes genom bilder i verksamheten 

fanns bland annat att återfinna i förskolans toalett- och hygienutrymmen. Det vi sett är 

att dessa bestod av rader med bildkombinationer, vilka representerade den ordningsföljd 

enligt vilken ett toalettbesök eller att tvätta händerna skulle utföras. Vi tolkar det som att 

bilder som tydliggjorde sådana situationer som utspelar sig inom barnens privata sfär 

kan spela en viktig funktion för barnens tillvaro. I synnerhet i sådana utrymmen där 

pedagoger av respekt för barnens integritet inte alltid kan närvara och förtydliga dessa 

budskap genom verbal kommunikation. Vi tolkar det som att sekvensbilderna i sådana 

situationer kan bidra med tydliggörande budskap, vilket kan hjälpa barnen att själva 
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tillgodogöra sig den information de behöver i fråga om hur ordningsföljden i en sekvens 

med flera olika steg bör gå till.  

 

6.2.4 Kollektivt meningsskapande 

Temat kollektivt meningsskapande utgår ifrån sekvenser vid vilka vi tolkat det som att 

gemensamma innebörder i symboler och bilder kommit till uttryck, samt där bilder gett 

uttryck för och representerat fenomen signifikativa för just den aktuella barngruppen i 

sitt sammanhang. Exempel på detta är hur vi vid ett flertal observationstillfällen sett 

pedagoger omplacera bilder i miljön, vilka barn senare har stannat upp framför och tyst 

betraktat, men även samtalat om med såväl pedagoger som andra barn. Små fotografier 

av barn och personal har setts omplaceras dagligen ovanpå fotografier föreställande 

olika miljöer. En pedagog berättade i ett kontextuellt samtal att dessa är tänkta att 

signalera vilka barn och pedagoger som skulle befinna sig i vilket rum vid dagens 

vilostund, samt vilka som skulle vara ute eller inne under förmiddagen. På den ena 

avdelningen placerades fotografier ut dagligen vid bilder föreställande sagofigurerna 

Alfons, Pippi och Bamse, vilka fanns uppsatta på väggen bredvid den plats där de hade 

sina dagliga samlingar. Vi kunde se att dessa bilder betraktades och samtalades om av 

såväl barn som pedagoger. För en utomstående person var det oklart vad dessa bilder 

och deras placeringar representerade. Vår tolkning av detta är att dessa bilder och det 

sätt som de omstrukturerades dagligen, ger de uttryck för en kollektiv, kontextuell 

förståelse för hur bilderna ska tolkas och vad de betyder för dem som befinner sig i 

förskolan. Vi tolkar det som att dessa bilder var meningsbärande i sitt sammanhang, 

enskilt för de individer som ingår i just denna kontext. I ett samtal med en pedagog får 

vi veta att bilderna på sagofigurerna i denna kontext representerar tre bord nere i 

förskolans matsal, vid vilka barnen sitter vid på lunchen. Placeringarna av fotografierna 

som föreställde barn och personal vid respektive sagofigur representerade vilka personer 

som skulle sitta vid “Bamses bord”, “Pippis bord” och “Alfons bord”. När barnen sedan 

gick ned till matsalen för att äta lunch, frågade ingen vart de skulle sitta utan var och en 

gick till de bord där de sett sitt fotografi placerats uppe på avdelningen. Vi tolkar det 

som att barnen hade en kontextuell förståelse för vad dessa bilder signalerade i just 

deras sammanhang. Vid ett annat utav våra observationstillfällen under en morgon 

utspelade sig följande:  
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Kl. 8.35 
Pedagog: Flyttar runt fotografier på barn och pedagoger i rutor med rubrikerna 

”förskola”, ”ledig” och ”sjuk” vilka även representeras av bilder, på samlingsväggen. 

Rutan ”förskola” är dessutom indelad i två spalter med rubrikerna ”ute” och ”inne” samt 

symboler för stödtecknen för “ute” och “inne”, samt foton på inne-/utemiljön. Både barns 

och pedagogers foton placeras ut i dessa. 
 
Kl. 9.00 
Barn 1: Tittar mot tavlan med bilderna på barnen på tavlan där foton placerats ut i 

spalterna “Ute” och “Inne”. Säger till Barn 2: “Yes jag ska vara ute först, du ska vara 

inne” 

Barn 2: Tittar då mot bilderna. “Jaa”. 

Vi tolkar det som att bilderna bär en mening för barnen i denna kontext, en mening där 

bilderna som placeras ut av pedagogerna står för kontextuella signaler och information. 

Det kan ses som att det ger ett uttryck för ett kollektivt meningsskapande av och genom 

bilder. I de observerade situationer då vi tolkat det som att kollektivt meningsskapande 

av och genom bilder förekommer eller uttrycks, framkommer att något som är 

signifikativt för dessa är att de tillvägagångssätt enligt vilka bilderna dagligen hanteras, 

upprepas och återkommande sker på samma vis. Vi tolkar det som att pedagogernas 

hantering kan skapa förutsättningar för barnen att bli en del av en kollektiv mening och 

förståelse av bilders innebörd och hur dessa ska tolkas i denna förskolas kontext. Det 

kollektiva meningsskapandet av och genom bilderna som användes som bildstöd kan 

tolkas bidra till möjligheter för barnen att få uppleva sig vara del av ett sammanhang där 

redskap, uttrycksformer, tolkningar och förståelser är gemensamma och överenskomna. 

Vilket kan ses som att barnens sociala tillvaro i förskolan därmed kan påverkas positivt. 

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Vårt resultat visar på att bildstöd används i otaliga situationer i den löpande 

verksamheten på den studerade förskolan. Det används vid övergångar mellan 

aktiviteter och miljöer, vid rutinsituationer, vid inplanerade aktiviteter såväl som i den 

vardagliga interaktionen mellan individerna i denna förskolas kontext. Bilderna 

hanterades genom att visas upp, betraktas, överräckas, pekas på och hänvisas till verbalt 

av pedagoger och barn i samtliga av de miljöer där barn och pedagoger vistades. I vårt 

resultat framkommer det att då bildstöd används som ett pedagogiskt redskap i 

förskolan kan barnens tillvaro påverkas i fråga om deras möjligheter till inflytande och 

delaktighet. Det framkommer även att bildstöd kan bidra till samt utgöra ett uttryck för 
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ett kollektivt meningsskapande i förskolans kontext, och att tillvaron kan göras mer 

tillgänglig och begriplig för barnen inom den. I resultatet framkommer det även att 

användandet av bildstöd som ett pedagogiskt redskap kan verka främjande beträffande 

barns förutsättningar till kommunikation och språkutveckling. Syftet med denna studie 

är att bidra med kunskaper om hur bildstöd kan användas i förskolan genom att 

undersöka hur pedagoger i en förskola använder bildstöd som ett pedagogiskt redskap, 

samt vilken inverkan detta kan ha på barnens tillvaro i förskolan och deras 

förutsättningar för kommunikation. Genom att vi har besvarat studiens frågeställningar i 

vårt resultat kan vi se att vi har kunnat uppnå detta syfte.  
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7. Diskussion 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning 

och relevant litteratur inom ämnet, vidare diskuteras yrkesprofessionella konsekvenser. 

Sedan följer ett stycke med metoddiskussion och avslutningsvis ett stycke med 

slutsatser och förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat kan förstås som att bildstöd är ett användbart redskap för pedagoger i 

flera avseenden och skulle därför kunna beskrivas som ett multiredskap. Att vi i vår 

studie sett att bildstödets användningsområden kan vara mångfacetterade ligger i linje 

med Romski och Sevciks (2005) forskning vilken visat just detta, samt att det kan bidra 

till utveckling och lärande i flera olika avseenden.  

Vårt resultat kan förstås som att bildstöd i sin kontext kan utgöra en grund för kollektivt 

meningsskapande i sammanhanget, där gemensamma innebörder och sätt att tolka bilder 

på bidrar till en kollektiv förståelse för dessa bilder och vad de signalerar. Det kan ses 

ligga i linje med Björklund (2008) och Fast (2007) som menar att meningsskapande kan 

ske såväl för det enskilda barnet som i en kollektiv bemärkelse genom att gemensamma 

tolkningar av bilder uppstår och kommer till uttryck. Vi har tolkat det kollektiva 

meningsskapandet av och genom bilderna som en positivt bidragande faktor i fråga om 

barnens sociala tillvaro i förskolan, då meningsskapande och gemenskap är centrala 

aspekter av den sociala tillvaron. Den sociala tillvaron kan utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv ses som viktig gällande barns lärande, då kommunikation och interaktion 

anses utgöra grunden för detta (Säljö, 2014). Därav kan det kollektiva 

meningsskapandet och gemenskapen det medför ses som relevant även för lärande, sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Heister Trygg et al. (2009) lyfter fram att ett 

meningsskapande för de individer som använder sig av bildstödet även kan uppstå då 

bildstödet utgörs av egenskapade bilder eller fotografier. Vilket kan kopplas till vårt 

resultat i det avseendet att vi såg att pedagogerna involverade barnen i utformandet av 

bilder som skulle komma att användas som bildstöd i verksamheten. Att barnen 

inkluderats i detta, kan alltså i relation till vad Heister Trygg et al. (2009) påtalar utgöra 
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ytterligare en aspekt av hur det kollektiva meningsskapandet av och genom bilderna 

kommer till uttryck i den studerade förskolan.  

I vårt resultat framstår det som att bildstöd utgör ett tydliggörande redskap, som i de fall 

då bilder har fasta placeringar i förskolans miljö. Vilket i sig självt kan stå för 

information och tydliggöranden av olika slag på ett sådant vis att tillvaron i förskolan 

görs mer begriplig för alla barn. Det kan ses i enlighet med Dicarlo, Banajee och Buras 

Stricklin (2000) som menar att bilder i miljön utgör ett betydelsefullt stöd i fråga om att 

förtydliga rutiner och aktiviteter i verksamheten. Detta har i vår studie kommit till 

uttryck genom användandet av bilder, vilka tydliggör just rutiner och sekvenser och som 

vi sett användas vid övergångar mellan aktiviteter, vid rutinsituationer och samlingar. 

Även Edfelt et al. (2019) menar att tydliggörande pedagogik i form av visuellt stöd är 

betydelsefullt eftersom det kan bidra till att barnens tillvaro blir mer trygg och begriplig 

för dem och minskar risken för svårigheter och frustration. Vilket även lyfts fram i vårt 

resultat. Detta i exemplet om påklädningssituationen där pedagogerna valt att sätta upp 

en sekvenslista med bilder i hallen, som bidrog till att barnen på egen hand dels kunde 

sätta på sig lämpliga kläder i relation till vädret, dels att barnen klädde på sig kläderna i 

en ordningsföljd som underlättade påklädningen. Det kan i sin tur ses som att 

svårigheterna minskade och påklädningen gjordes mer begriplig för barnen. Detta kan 

även kopplas till det sociokulturella perspektivet då bildstödet kan ses som ett 

medierande redskap som bidrar till att barnen får en uppfattning och förståelse för hur 

de ska förhålla sig (Säljö, 2014).  Genom att pedagogerna implementerade bildstödet i 

hallen, kan det vara rimligt att anta att pedagogerna inte heller behövde påminna om och 

upprepa proceduren för barnen varje dag.  I exemplet framkom det att en pedagog 

hänvisade ett barn till att titta på sekvenslistan istället för att ge verbala instruktioner, 

vilket kan ses som att förutsättningarna för kommunikation och språkutveckling 

åsidosätts och blir bristande. Detta då forskning visar på att barns språkutveckling inte 

främjas genom att enbart bilder används. För att barnen ska få förutsättningar till att 

kunna memorera ord och utveckla sitt språkande behöver de även få ett verbalt stöd i 

relation till bilderna (Follmer Greenhoot & Patricia A. Semb, 2008; Kapalková, 

Polišenská & Süssová, 2016). Det kan därför ses som betydelsefullt att pedagoger 

förstärker bildernas budskap genom verbal kommunikation med barnen. Syftet med 

sekvensbilderna i den studerade förskolan tycks dock inte ha ett språkutvecklande 

fokus, utan snarare ett fokus på att göra tillvaron mer begriplig och underlätta vardagen 
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i förskolan. Däremot kan det ses som att det skulle kunna utvecklas och bidra med 

språkutvecklande aspekter om pedagogerna hänvisade till bilderna och även benämnde 

de klädesplagg som barnen skulle klä på sig. Detta då barnen underlättas i sin 

påklädning och kan vara mer självständiga, samtidigt som de kan få förutsättningar för 

ett utökat ordförråd och begreppsförståelse i en större omfattning. Lutz (2013) betonar 

att bildstöd bör användas i ett pedagogiskt syfte snarare än ett specialpedagogiskt 

sådant, då alla barn mer eller mindre kan tillgodogöra sig och ha nytta av det i fråga om 

att underlättas i sin vardag. Det kan ses i enlighet med vår studies resultat, detta då 

pedagogerna använder bildstödet som ett pedagogiskt redskap i verksamheten så till den 

del att alla barn har tillgång och använder sig av det. Att implementera ett stöd på en 

generell nivå kan dock ses som problematiskt i relation till förskolans läroplan där det 

står att varje individuellt barn ska få ett stöd som är utformat utifrån dess eget behov 

och förutsättningar (Skolverket, 2018). Däremot framkommer det i vårt resultat att 

bildstödet utformas vid uppkomna behov, vilket kan tolkas som att individers enskilda 

behov upptäcks, men att lösningen på detta presenteras för alla barn då det mer eller 

mindre verkar främjande för alla. Det kan även stärkas i relation till Edfelt et al. (2019) 

som menar att bildstöd har visat sig skapa fördelar för alla individer oavsett om de är i 

extra behov av det eller inte. 

Forskning visar på att barn läser bilder genom att tolka och förstå dess kommunicerande 

budskap och att bilderna i förskolans miljö kan fylla olika aspekter för struktur, 

tydlighet och lärande (Björklund, 2008; Fast, 2007; Thuresson, 2013) Detta har även 

framkommit i vårt resultat, men de typer av bilder som haft fasta placeringar i miljön 

tycks även spela en betydande roll i fråga om barns möjligheter till inflytande och 

delaktighet över sin tillvaro. Att dessa ständigt har varit tillgängliga för barnen på 

sådant vis att de själva kunnat vända sig till dem som en informationskanal för den 

information de eftersöker, gör att de kan vara mer självständiga i de situationer då de 

vill ta reda på sådan information som gäller dem. En ytterligare aspekt som 

framkommer i vårt resultat i fråga om barns inflytande över sin tillvaro är att bildstödet 

utgjorde förutsättningar för barnen att kunna förmedla sina önskningar genom att peka 

och därmed uttrycka vad de ville ha eller vad de ville göra. Enligt SPSM (2018a) utgör 

sådana förutsättningar en grund för att känna delaktighet. Vidare framkommer det i vårt 

resultat som att bildstödet utgör möjligheter för barnen att kunna kommunicera med 

varandra och kunna få kontroll över sin sociala tillvaro. Detta då de med hjälp av 
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bilderna i miljön kan kommunicera ett budskap till varandra. Dicarlo, Banajee och 

Buras Stricklin (2000) menar att om pedagoger använder sig av flera metoder, så 

uppmuntrar det barnen till att kommunicera med varandra. Vidare menar författarna att 

bildstöd utgör möjligheter till att barnen kan göra sig förstådda men även att förstå 

andra. I vårt resultat framkommer det att bildstödet i förskolan gav förutsättningar till en 

god tillvaro där pedagogerna tog tillvara på barnens behov genom att tillsammans med 

dem komma på lösningar så de kunde kommunicera och förstå varandra. Vilket SPSM 

(2018a; 2018b) menar är viktigt då en fungerande kommunikation skapar möjligheter 

för en god tillvaro.   

Bildstöd kan användas som ett kommunikationsmedel mellan pedagoger och barn. 

Pedagoger kan använda det för att förmedla eller förstärka budskap till barnen, och 

barnen själva kan använda det för att förmedla budskap och uttrycka sig där det verbala 

språket av olika anledningar inte räcker till. Användandet i sig kan även förstås som 

språkutvecklande och att det således i dubbel bemärkelse påverkar barns förutsättningar 

till kommunikation positivt. Dels genom att i sig självt utgöra ett språk i multimodal 

bemärkelse, men även genom att den språkutveckling som bildstödet kan generera 

bidrar till utökade möjligheter för kommunikation. Det kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet, utifrån vilket kommunikation ses skapa möjligheter till att 

appropriera kunskap i en gemensam kultur. Att använda medierande redskap av vilka 

bildstöd kan vara ett, ses dessutom som bidragande i fråga om att utöka individers 

kommunikativa och språkliga förmågor (Säljö, 2014). Bildutbyte enligt PECS-metoden 

(Picture Exchange Communication System) har i forskning visat sig ge barn med autism 

en behållning på lång sikt beträffande sociala och kommunikativa förmågor (Preston & 

Carter, 2009). Detta sätt att använda bilder som överlämnas mellan individer för 

kommunikation kunde vi se i förskolan där vi utförde våra observationer. Utifrån 

resultatet i vår studie kan vi dock inte säga något specifikt om hur pedagoger 

implementerat tekniken för eventuella barn med autism. Det beror delvis på att 

pedagogerna implementerat alla deras hanteringsmetoder av bildstödet för hela 

barngruppen, delvis på att vi inte kategoriserat barn med eventuella diagnoser i vår 

studie. Lpfö18 gäller för alla förskolor i Sverige, även den vi studerat. I förskolans 

läroplan framgår det att förskolan ska ansvara för att gynna alla barns kommunikativa 

och sociala utveckling (Skolverket, 2018). Det kan tolkas som att den studerade 

förskolans användning av bildstöd i form av bildutbyte och överlämningar av bilder för 
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kommunikation kan gynna förutsättningarna för alla barn i enlighet med förskolans 

läroplansuppdrag. Forskning har visat på att barn som är i behov av AKK har färre 

vänner än övriga barn vilket kan ses som kritiskt i fråga om dessa barns sociala tillvaro. 

I fall då de barn som är i särskilt behov av AKK inte har tillgång till sådana redskap i 

den allmänna pedagogiska miljön, segregeras de dessutom från den övriga barngruppen 

vilket försvårar skapandet och upprätthållandet av kamratrelationer (Sampson et al., 

2012; Østvik et. al., 2018). Då pedagogerna i vår studie implementerat bildstödet i hela 

den pedagogiska miljön, kan det i relation till forskningen tolkas som att sådan 

segregation undveks.  Det kan i sin tur ha en positiv inverkan på relationsskapandet 

mellan de barn som kan vara i särskilt behov av AKK och övriga barn. Detta kan tolkas 

utgöra en betydelsefull del i fråga om alla barns sociala tillvaro i denna förskola. 

Möjligheterna till interaktion och gemenskap vid den studerade förskolan, begränsas 

inte för barnen eftersom de ständigt har tillgång till bildstöd. Dock skulle man kunna 

tänka sig att om bildstödet inte fanns närvarande i den dagliga miljön skulle barnen 

påverkas negativt, i exempelvis upprätthållandet av kamratrelationer. Att pedagogerna 

implementerat bildstödet i hela förskolemiljön, som ett dagligt återkommande inslag 

och för alla barn, kan i relation till forskningen tolkas möta barnens behov av 

ömsesidigt relationsskapande dem emellan. Vilket i sin tur kan leda till utökad 

kommunikation och språkutveckling, oavsett deras enskilda förutsättningar och behov 

av stöd för kommunikation. Att bildstöd implementerats som ett återkommande inslag 

och en naturlig del i förskolan kan även diskuteras i relation till Romski och Sevciks 

(2005) samt Schlosser och Wendts (2008) forskning vilken har visat att bildstöd ofta 

introduceras sent i processen med att stödja kommunikation- och språkutveckling hos 

barn med begränsningar i fråga om detta. Vidare visar forskningen att farhågor kan 

förekomma hos vårdnadshavare och andra vårdgivare kring att användning av AKK 

skulle kunna utgöra hinder för barnets talutveckling. Men AKK har till skillnad från 

farhågorna potential till att kunna gynna barnen som har förutsättningar för att utveckla 

ett verbalt språk. På förskolan vi studerat implementeras AKK i form av bildstöd för 

alla barn som går där. Vilket kan ses som att barnen får tillgång till det redan innan 

eventuella diagnoser eller avvikelser rörande språkutvecklingen har upptäckts samt 

oavsett barnets talutveckling. Vidare kan det tolkas som att dessa farhågor inte styr 

pedagogerna som deltagit i vår studie.  Barnen på förskolan som eventuellt är i behov av 

särskilt kommunikativt stöd behöver på så vis inte vänta på att få tillgång till bildstöd i 

den studerade förskolans kontext. Det finns där som en självklar del i verksamheten från 
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barnens första dag i förskolan, vilket i relation till Romski och Sevciks (2005) samt 

Schlosser och Wendts (2008) forskning kan tolkas som positivt bidragande i fråga om 

dessa barns talutveckling och generella språkutveckling. Det kan ses påverka deras 

förutsättningar att uttrycka sig och kommunicera i positiv bemärkelse. Vidare kan det 

tolkas som att barnen ges en möjlighet till utveckling då alla barn inkluderas när AKK 

används. Om det sedan finns barn i barngruppen som är i behov av särskilt stöd kan 

dem i dessa avseenden tillgodogöra sig de möjligheterna i särskilt stor utsträckning. 

Fördelen här är att barnen inte behöver pekas ut genom att kategoriseras, och på så vis 

synliggöras för hela barngruppen rörande barnets särskilda behov av stöd för 

kommunikation. Utifrån SPSMs (2015) beskrivning av hur kommunikation, delaktighet 

och lärande hänger samman kan det ses som särskilt relevant att pedagoger arbetar med 

att gynna barnens möjligheter till kommunikation.  Detta även för att främja deras 

förutsättningar till delaktighet i och inflytande över sin tillvaro i förskolan, samt för att 

främja deras möjligheter till lärande. Resultatet av vår studie kan i relation till det tolkas 

som att alla barns förutsättningar för kommunikation gynnas av att bildstöd 

implementerats som en naturlig del i hela verksamheten. Bildstöd kan användas såväl 

som kommunikationsredskap, för att uttrycka önskemål och tankar, som ett 

språkutvecklande redskap. I fråga om barns möjligheter till ett fungerande socialt 

samspel lyfter Kinge (2000) fram vikten av att kunna göra sig förstådd och att få en för 

individen begriplig bekräftelse på sina uttryck, vilket kan diskuteras i relation till denna 

studies resultat. Studien visar att bildstöd kan fylla en sådan kommunikativ funktion att 

såväl uttryck som bekräftelse kan ske med hjälp av detta redskap. Genom det kan 

barnens möjligheter till ett fungerande socialt samspel i denna förskola tolkas vara 

utökade i jämförelse med sådana kontexter där bildstöd inte förekommer. 

Angående yrkesprofessionella konsekvenser utifrån denna studies resultat, kan det ses 

som att den förståelse som genererats om bildstöd som pedagogiskt redskap bidrar till 

att aktualisera och motivera pedagogers behov av kunskaper inom området, för att 

kunna implementera detta pedagogiska redskap i sina förskolekontexter. Eventuellt kan 

fortbildning om bildstöd behövas för yrkesverksamma inom förskolan, och det kan även 

ssägas vara av relevans att undervisning om bildstöd och dess fördelar ingår i 

förskollärar- och barnskötarutbildningar. En konsekvens av att implementera bildstöd i 

verksamheten är dock att det upptar pedagogers tid och kan ta fokus från närvaron med 

barnen. Då pedagoger i vår studie stundtals har setts tillverka bildstöd tillsammans med 
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barnen skulle det kunna ses som en lösningsmöjlighet för den typen av problem. 

Samtidigt är det inte möjligt att alltid inkludera alla barn på detta vis, därför kan 

tidsbrist vara en aspekt som försvårar arbetet med att implementera bildstöd i 

verksamheten. Pedagoger behöver därför få tid för ändamålet att kunna införa bildstöd i 

förskoleverksamheten, vilket innebär att förskolechefer kan tänkas behöva se detta som 

ett prioriterat område och ge pedagoger de förutsättningar som behövs för att kunna 

utföra detta arbete. En viktig grund för att det ska ses som ett sådant prioriterat område 

kan vara att bildstöd lyfts fram som ett mycket omfattande pedagogiskt redskap vilket 

kan gagna såväl pedagogerna i deras arbete som barns kommunikation, utveckling och 

lärande. Utöver detta kan det även ses som av vikt att de förutsättningar pedagoger 

behöver för att på ett ändamålsenligt sätt implementera bildstöd i verksamheten lyfts 

fram i sådana sammanhang. En sådan förutsättning kan vara att pedagoger behöver få 

tid avsatt för att utforska, implementera, utvärdera och utveckla bildstödet i just sina 

olika förskolekontexter. Att forskning bedrivs om bildstöd och dess roll i pedagogiskt 

arbete med alla barn i förskolan ser vi därför som av hög relevans, så att sådana 

kunskaper kan tillgängliggöras för pedagoger, förskolechefer och för dem som ansvarar 

för innehållet i förskollärar- och barnskötarutbildningar. Då Heister Trygg et al. (2009) 

menar att alla samhälleliga sociala relationer grundar sig på kommunikation mellan 

individer kan den kommunikation som bildstöd skapar förutsättningar för, samt kan 

utveckla förmåga till, menas ligga i samhällets allmänna intresse. Att implementera och 

använda bildstöd som ett pedagogiskt redskap i förskolan kan enligt vårt resultat förstås 

som en bidragande faktor till att förskolans läroplan, Sveriges skollag och FN:ns 

barnkonvention i fråga om kommunikation i högre utsträckning uppfylls inom 

förskolans verksamhet. Detta kan alltså relateras till samhälleliga intressen på såväl 

nationell som internationell nivå. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Den minietnografiska metoden gav flera fördelar i fråga om att uppnå studiens syfte att 

undersöka hur pedagoger i en förskola använder bildstöd som ett pedagogiskt redskap, 

samt vilken inverkan detta kan ha på barnens tillvaro i förskolan och deras 

förutsättningar för kommunikation. Vår huvudsakliga metod var delvis deltagande 

observationer som gjorde det möjligt att undersöka hur det faktiskt används, vidare 

kompletterades observationerna med kontextuella samtal med pedagogerna som gav oss 
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en fördjupad förståelse för fenomenet. Underlaget med de fotografier som vi tog i 

verksamheten bidrog även till att komplettera våra fältanteckningar och utgjorde en 

central del i analysförfarandet. Kombinationen av de multipla metoderna gav oss en 

helhetsbild av det undersökta fenomenet. Då studien genomfördes på två avdelningar 

med multipla insamlingsmetoder anser vi att studiens kvalitét ökas, detta för att vi 

kunde ta del av fenomenet ur olika perspektiv. Med hjälp av observationsformuläret 

kunde vi med enkelhet och tydlighet anteckna ned vad som skedde och vad som sades i 

de olika situationerna. Att vi inte videofilmade våra observationer eller spelade in de 

samtal som fördes, kan ses som en nackdel då det hade kunnat bidra till att empirin 

blivit mer detaljerad och omfattande. Däremot anser vi att vår empiri nådde en mättnad i 

fråga om att besvara studiens syfte och frågeställningar med ett tillräckligt detaljerat 

djup och välgrundade resonemang även utan detta. Att anteckna med papper och penna 

kan dessutom ses som fördelaktigt då det är mer diskret och kan ge en mindre påverkan 

på deltagarnas agerande.  

Vi hade inte några förkunskaper om den förskola och de avdelningar där studien 

bedrevs i någon större utsträckning än att vi genom vår urvalsprocess kunnat säkra att 

dess pedagoger i någon omfattning använde bildstöd i sitt arbete. Det ska sägas att 

denna förskola kan ses som ovanlig beträffande den omfattning i vilken bildstöd 

implementerats som en integrerad del i förskolans miljö och det pedagogiska arbetet 

med alla barn. Vi är medvetna om att användning av bildstöd i sådan omfattning som 

vid dessa två avdelningar sannolikt inte förekommer i de flesta svenska förskolor. Detta 

faktum kan diskuteras i relation till huruvida studiens resultat kan ses som 

generaliserbart. Hade vi utfört studien på en förskola där bildstöd implementerats och 

använts i en mindre omfattning, hade detta kunnat bidra med en mer generell eller 

genomsnittlig bild av hur detta faktiskt görs i svenska förskolor. Studiens resultat skulle 

då ha kunnat bli ett annat. Denna studie lyfter överlag positiva aspekter angående 

användningen av bildstöd samt hur denna kan påverka barns förutsättningar för 

kommunikation och deras tillvaro i förskolan. Att vi genomgående funnit positiva 

resultat kan bero på att studien utförts på en förskola där pedagogerna strategiskt 

använder sig av bildstöd som ett pedagogiskt redskap i en ovanligt hög grad. Hur 

bildstöd används i just denna förskolas kontext samt vad det i och med detta kan främja, 

kan alltså betraktas som något sällsynt snarare än att det skulle ge uttryck för 

pedagogers genomsnittliga användande av bildstöd i svenska förskolor. Om resultatet av 
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denna studie betraktas som att det skulle ge uttryck för en generell bild av det studerade 

fenomenet, kan detta bli missvisande. Däremot kan det ses som generaliserbart i den 

bemärkelsen att detta resultat kan bidra med sådana kunskaper om bildstöd som går att 

applicera på förskolor och pedagogers arbete generellt, oavsett kontext och barngrupp. 

Att studien utfördes i en sådan förskola som kan beskrivas ligga i framkant i fråga om 

implementering av bildstöd i det pedagogiska arbetet, kan ha bidragit i positiv 

bemärkelse på möjligheterna för yrkesverksamma pedagoger att i denna uppsats finna 

inspiration och stöd för tillvägagångssätt och användningsområden för bildstöd i sådana 

förskolekontexter där detta inte implementerats och används som ett pedagogiskt 

redskap i samma omfattning som i den studerade förskolan. Att vi genomförde vår 

studie på en förskola som för oss var okänd kan ses som en fördel då vi inte hade en 

förförståelse av kontexten och hur de arbetar i verksamheten. Men det kan även ses som 

en nackdel då vi är främmande personer för deltagarna, vilket kan skapa ett obehag. 

Beträffande rollen som deltagande observatörer har vi haft en ständig medvetenhet om 

att vår närvaro kan påverka deltagarna såväl som vårt resultat på olika vis. För att skapa 

så lite obehag för deltagarna som möjligt besökte vi förskolan en dag och berättade om 

vår kommande närvaro för att barn och pedagoger skulle kunna bekanta sig med oss. Vi 

berättade även om vår roll som observatörer för att tydliggöra att vi inte var pedagoger. 

Under ett fåtal av våra observationstillfällen sökte barnen ändå kontakt med oss i så 

pass stor utsträckning att vi upplevde att det påverkade våra möjligheter att ta 

anteckningar i sådan utsträckning att vi kan ha missat att skriva ned relevanta detaljer i 

våra fältanteckningar. Då vi ansåg att vi utifrån dessa inte kunde få en tillräckligt god 

överblick över vad som skedde och över den kommunikation som bedrevs i dessa 

situationer, blev därmed ett litet antal observationsanteckningar oanvändbara för oss. 

När vi gav ut informationsbrevet till pedagogerna på den berörda förskolan var vi 

varsamma med att delge allt för rika detaljer om studien. Detta för att vi med 

noggrannhet ville värna om forskningskravet och studiens kvalitét. Men vi såg samtidigt 

en nödvändighet i att bidra med information, så till den grad att deltagarna fick en 

vetskap om vad vi avsåg att studera. Vi kan däremot inte säga med säkerhet om det 

påverkat pedagogerna att agera och eller uttala sig på något annat vis än vanligt, vilket 

kan ses som en nackdel. Men då vi enbart delade information om vilket fenomen vi 

avsåg att studera, anser vi att risken för att resultatet skulle påverkas negativt är liten. 

Då barnen var yngre än 15 år valde vi att samla in samtycke från deras vårdnadshavare. 
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Vi fick inte in samtliga samtycken från vårdnadshavarna och därför valde vi att bortse 

dessa barn i våra observationer, vilket kan ha påverkat vårt resultat negativt. Detta för 

att vi inte har kunnat lyfta alla situationer där bildstöd har använts i vår empiri, däremot 

var det 25 vårdnadshavare av de 36 tillfrågade som lämnat samtycke och vi anser därför 

att det var tillräckligt i fråga om att nå en tillfredställande mängd i våra fältanteckningar. 

Med tanke på att vi enbart saknade 11 samtycken vill vi anse att vår empiri kan ses som 

representativ i fråga om det undersökta fenomenet i den berörda förskolans kontext och 

därmed har en hög trovärdighet. Däremot kan vi inte säga det med säkerhet, då vi inte 

vet huruvida pedagogerna agerat och implementerat bildstöd i samspel med de barn 

vilka vars vårdnadshavare inte lämnat samtycke. Med deltagarnas integritet i åtanke har 

vi inte utfört observationer i utrymmen såsom skötrum och toalett, utan enbart samlat 

den empirin genom att fotografera bildstödet i utrymmena då inga barn befunnit sig där. 

Vilket bidrog till att vi kan ha gått miste om situationer som var av vikt för vår studie. 

Däremot gjorde vi ett medvetet övervägande och ansåg att det etiska ställningstagandet i 

detta fall vägde tyngre än den eventuellt negativa inverkan detta kan ha medfört på 

studiens empiri i detta fall. De fotografier som vi tagit i verksamheten har inte visats 

upp i denna uppsats. Fotografierna kan kopplas till den specifika förskolan och därför 

har dessa behandlats med konfidentialitet. Detta kan ses som en brist i fråga om 

transparens. För att balansera konfidentialiteten och transparensen har vi valt att 

beskriva dessa bilder med ord, då skrift inte är lika avslöjande som en bild.  

 

7.3 Slutsatser 

Vår slutsats och det viktigaste kunskapsbidrag som denna studie tillför den tidigare 

forskningen på området, är att då pedagoger använder bildstöd som ett pedagogiskt 

redskap genom att implementera det som ett naturligt återkommande inslag i förskolans 

vardag, i alla dess miljöer och på olika vis i kommunikationen med samtliga barn, kan 

det bidra till att barnens tillvaro i förskolan gynnas i olika avseenden. Således kan det 

sägas att bildstöd inte enbart medför fördelar för just de barn som är i särskilt behov av 

det. Då bildstödet implementeras i kommunikationen med alla barn utökas 

möjligheterna till språkutveckling och kommunikation. Detta såväl hos de barn för vilka 

bildstöd utgör deras enda kommunikationskanal, som för de barn vilka även har tillgång 

till andra uttrycksformer såsom ett verbalt språk. Förutsättningarna för kommunikation 

mellan barn med olika kommunikativa och språkliga förutsättningar ökas genom att 
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bildstöd finns tillgängligt i hela förskolans miljö. Det kan gynna relationsskapandet, det 

kollektiva meningsskapandet av bilderna som ett multimodalt språk och gemenskapen 

mellan alla barn. Barnens sociala tillvaro i förskolan kan således påverkas positivt av 

detta. Tillvaron i förskolan kan även göras mer begriplig för barnen då bildstöd används 

som ett tydliggörande pedagogiskt redskap. Bildstöd kan alltså vara ett pedagogiskt 

redskap som gynnar alla barn, och inte enbart användas i ett specialpedagogiskt eller 

habiliterande syfte. Därför kan denna studies resultat ses som intressant för 

yrkesverksamma pedagoger, oavsett kontext och barngrupp. Detta kan även motiveras 

utifrån det faktum att det ligger i alla förskolors ansvar att bidra till att alla barns 

kommunikativa utveckling gynnas. Att alla förskolor ska bidra med en för alla barn 

tillgänglig och stimulerande miljö som inspirerar och stödjer deras kommunikation och 

samspel, för vilket vi sett att bildstöd kan vara ett pedagogiskt redskap, kan även det 

motivera denna studies relevans för pedagoger inom alla olika typer av 

förskolekontexter. Vidare forskning på området kan ha relevans för att bidra med 

utökade kunskaper om bildstödets användningsområden och effekter, såväl i en 

förskolekontext som i andra kontexter vilka skulle kunna dra nytta av de gynnsamma 

aspekterna av bildstöd. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla de personer som på olika sätt bidragit med värdefullt 

stöd under tillkomsten av denna uppsats. 
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Bilaga 1 – Observationsformulär 

 

Dag & datum:                   Kl:               Plats/miljö:                   Avd:                 B/P:          Fältanteckning nr: 

Vad sägs? Vad görs? Tolkning/egen 

anteckning 

   

Övrigt: 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till pedagoger 

 

Hej! 

Vi heter Sara Lindell och Lina Grindvold och läser termin 6 av 7 på 

Förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi påbörjar nu arbetet med vår C-

uppsats inom ramen för kursen Förskolepedagogik V, Självständigt arbete. Den studie 

som vi vill genomföra handlar om att undersöka hur bildstöd används i förskolan.  

 

Vi söker deltagare! 

Vi skulle gärna komma och utföra våra observationer i er verksamhet. Då vårt fokus 

kommer att ligga på det pedagogiska arbetet med bildstöd, önskar vi få möjlighet att 

observera på en avdelning där hela arbetslaget gett sitt samtycke till att delta i studien. 

Därför vill vi ställa frågan till samtliga pedagoger på er avdelning, om ni skulle kunna 

tänka er att medverka?  

 

Hur och när? 

Vi önskar få observera verksamheten i förskolan och pedagogers arbete, med särskilt 

fokus på situationer där bildstöd används. Observationerna kommer att genomföras 

under ca 20 timmar uppdelat på förslagsvis fem dagar, vilka kommer att förläggas 

veckorna 17–18. Hur många dagar som kommer att bli aktuella beror på upplägget i den 

verksamhet vi observerar.  

Eventuellt vill vi som komplement till våra observationer även ställa någon kort fråga 

till deltagande pedagoger. Vi planerar att dokumentera våra observationer samt svar på 

eventuella frågor genom att föra anteckningar. Inga film- eller ljudupptagningar 

kommer alltså att genomföras. De anteckningar som förs kommer enbart att användas 

för vår studie, och när vårt självständiga arbete är färdigställt kommer dessa 

anteckningar att förstöras. Naturligtvis kommer personuppgifter att hanteras enligt 

GDPR, och inga namn på individer eller verksamhet kommer att nämnas i arbetet.  

 

Samtycke 

Barnen kommer inte att vara i fokus för våra observationer, men då de blir indirekt 

observerade och påverkade av vår närvaro kommer vi naturligtvis att såväl samla in 

samtycke från samtliga vårdnadshavare som att lägga stor vikt vid att vara lyhörda för 
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barnens egna uttryck gentemot vår närvaro i verksamheten. Vi kommer att skriva ett 

informationsbrev till vårdnadshavarna, i det kommer vi att bifoga en samtyckesblankett. 

Det vore önskvärt att personalen på förskolan hjälper oss att nå ut till dem, så att de kan 

ta del av informationen i tid för att hinna ta ställning och lämna in ifyllda blanketter 

senast onsdagen den 24e april. Deltagande i studien är helt frivilligt för såväl barn som 

pedagoger, och ett lämnat samtycke kan när som helst under studiens gång dras tillbaka. 

Efter att vi fått besked om eventuellt samtycke från pedagoger skickar vi även ut ett 

informationsbrev riktat till barnen så att ni kan förbereda dem på våra besök. Vi kan 

även komma på ett presentationsbesök innan studiens start så att barnen och ni 

pedagoger får bekanta er lite med oss. Vid ett sådant besök kan vi även överlämna de 

informations- och samtyckesblanketter som ska vidarebefordras till vårdnadshavarna, 

alternativt kan vi skicka dessa till Er via post eller mejl. 

 

Besked om medverkande 

Detta informationsbrev har skickats ut till ett litet urval av förskolor, där vår 

förhoppning är att vi ska få möjlighet att komma och observera på en avdelning där 

samtliga pedagoger ger sitt samtycke till att delta. Vi kontaktar Er under nästa vecka för 

att få besked om huruvida ni kan tänka er att delta i vår studie. Därefter återkommer vi 

för att meddela om det blir just Er förskola vi kommer att besöka. 

 

Frågor eller funderingar? 

Kontakta oss via mejl: XX 

Eller via telefon mellan 8.00-15.00: 

Sara: XX 

Lina: XX 

 

Det går även bra att kontakta vår handledare vid Örebro Universitet, Lisbeth Stedt, via 

mejl: XX 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sara Lindell och Lina Grindvold  

Förskollärarprogrammet, Örebro Universitet 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett pedagoger 

 

Samtycke pedagoger 

För att genomföra vår studie behöver vi få ett samtycke från dig som 

pedagog.  

För att få en bekräftelse på att du har tagit del av informationsbrevet om 

vår studie och för att få veta om du ger eller nekar samtycke till 

deltagande i studien, ber vi om att få denna blankett ifylld och inlämnad 

till någon av oss senast vid studiens start. 

Ett godkänt samtycke kan när som helst under studiens gång dras tillbaka, 

om så är fallet kan ni kontakta oss via mejl till:  

XX 

 

Jag har tagit del av informationen om Lina och Saras studie och ger mitt 

samtycke till att delta i den 

 

Nej, jag vill inte delta i studien  

 

 

Underskrift: _______________________ 

 

Namnförtydligande:  _______________________ 

 

Datum: _______________________ 
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Bilaga 4 - Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE 

Hej! 

Vi heter Sara Lindell och Lina Grindvold och läser termin 6 av 7 på 

Förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi påbörjar nu arbetet med vår C-

uppsats inom ramen för kursen Förskolepedagogik V, Självständigt arbete. Den studie 

som vi kommer att genomföra handlar om att undersöka hur bilder kan användas som 

ett pedagogiskt redskap i förskolan.  

Vi kommer att finnas på förskolan för att observera verksamheten och dokumentera 

genom att ta anteckningar, under några dagar i slutet av april och i början av maj. 

Anteckningarna kommer enbart att användas av oss och förstörs då vi avslutat kursen. I 

arbetet kommer inga namn att nämnas varken på pedagoger, barn eller förskolan. 

Barnen kommer inte att vara primärt fokus för våra observationer, utan det är främst hur 

pedagogerna använder sig av bilder i verksamheten som kommer att vara vårt 

intresseområde och det vi kommer att skriva om. Men eftersom barnen kommer att 

märka av vår närvaro och indirekt observeras i sin kontakt med pedagogerna och med 

de bilder som finns i verksamheten, vill vi därför informera er samt ge er möjlighet att 

neka era barns deltagande i studien. Vi kommer självklart även lyssna på och känna in 

barnens uttryck för om de vill delta eller inte, så att vi inte orsakar någon något obehag. 

På nästa sida bifogar vi en samtyckesblankett som vi ber er att fylla i och lämna in till 

personalen på förskolan, så vi vet om era barn får medverka eller inte. Om ni har 

några frågor eller funderingar, vänligen kontakta personalen på avdelningen eller 

vänd er till oss. 

Kontakta oss i sådana fall via mejl: XX 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sara Lindell och Lina Grindvold 

Förskollärarprogrammet, Örebro Universitet  
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Bilaga 5 - Samtyckesblankett vårdnadshavare 

 

Vårdnadshavares samtycke 

 

För att få en bekräftelse på att du/ni har tagit del av informationsbrevet och 

för att få veta om ditt barn får medverka i studien eller inte, ber vi om att få 

denna blankett ifylld och inlämnad till pedagogerna på avdelningen  

Senast TISDAGEN den 23e APRIL 

 

Ett godkänt samtycke kan när som helst under studiens gång dras tillbaka, 

om så är fallet kan ni vända er till personalen på förskolan eller till oss via 

mejl till: XX 

 

Jag har tagit del av informationen om Lina och Saras studie och ger mitt 

samtycke till att mitt barn får medverka i den  

 

Nej, mitt barn får inte medverka i studien  

 

Barnets namn (för- och efternamn):  _______________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: _______________________ 

 

Namnförtydligande:  _______________________ 

 

Datum: _______________________ 

 

 

 


