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Sammanfattning  

Denna studies syfte är att undersöka huruvida förskollärare och barnskötare anser att 

bildstöd skulle kunna fungera som ett verktyg för att skapa en mer inkluderande 

gruppdynamik i barngruppen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra 

förskollärare och fyra barnskötare för att få fram ett resultat. Därefter har intervjuerna 

transkriberats och empirin har analyserats. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

där samspel och kommunikation har huvudfokus. Vi har även valt ut begreppen språkliga 

redskap och appropriering från det sociokulturella perspektivet för att inkludera i våra 

analyser. Detta eftersom det appliceras väl till studiens inriktning. Det slutliga resultatet 

presenteras i konklusionen och visar att båda yrkeskategorierna anser att bildstöd kan 

främja inkluderingen i barngruppen men att de arbetar på olika sätt för att nå fram till ett 

positivt resultat. Förskollärare försöker få barnen att arbeta självständigt för att skapa 

inkludering mellan barn med behov av stöd och deras klasskamrater. Barnskötare riktar sitt 

fokus mer på bildstöd och inkludering i fasta situationer som till exempel samlingar. 

Skillnaden blir att barnskötarna är mer involverade än förskollärarna. 
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1. Inledning 

Studenterna Lisa Ahlberg och Stefani Baban har genom tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar upptäckt att bildstöd sällan används som en naturlig del i verksamheten, oftast 

vid matsituationer eller som ett redskap vid samlingar när dagordningen bestäms –, och då 

främst när det finns ett eller flera barn i barngruppen som har funktionsnedsättning. Detta 

fick oss att fundera över varför bildstöd inte implementeras i all verksamhet som just ett 

verktyg för att stärka inkluderingen? Kan bildstöd bidra till att alla barn utvecklar en 

förmåga att lättare delta i sociala samspel ur ett inkluderingsperspektiv?  

Enligt tidigare forskning är bildstöd ett verktyg som bör användas i förskolans verksamhet. 

Bildstöd ska främja alla barns kommunikation men ska även hjälpa barn med 

inkluderingsaspekten i barngruppen. Författarna Dicarlo, Banajee och Buras Stricklin 

menar vidare att bildstöd är ett viktigt visuellt stöd (2000, s. 20-26).  

Vi, Ahlberg och Baban, som genomfört det här arbetet vill därför undersöka 

förskollärarnas och barnskötarnas syn på huruvida redskapet bildstöd kan främja det 

sociala samspelet mellan barnen i förskolans verksamhet. Vi har valt att dela upp arbetet på 

följande sätt. Vi, Ahlberg och Baban har tillsammans skrivit inledning, syfte, 

frågeställningar, bakgrund, forskningsläge, teoretiska perspektiv, metod och material samt 

diskussion och konklusion. Medan Ahlberg har genomfört delstudie 1 med intervjuer med 

förskollärare och Baban har genomfört delstudie 2 och har intervjuat barnskötare. Ahlberg 

har skrivit ett eget resultat samt analys och Baban ett eget resultat och analys i sin 

delstudie. Vi har valt att skriva majoriteten av delarna tillsammans då det gjort det möjligt 

att tillsammans diskutera och analysera arbetet. Litteratursökning, inläsning och sökandet 

av vetenskapliga artiklar har genomförts gemensamt för att hitta det som tilltalar detta 

självständiga arbete.  
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs läroplanens bestämmelser gällande barn i behov av stöd, vikten 

av kommunikation i förskolans verksamhet och alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK). Fokus riktas även mot en av AKKs underkategorier grafisk 

alternativ kommunikation (GAKK) för att reda ut vilka alternativa kommunikativa stöd 

som kan användas i förskoleverksamheten ur ett mer inkluderande perspektiv. 

2.1 Ur ett läroplansperspektiv 

Läroplanen för förskolan reviderades 2018 (Lpfö18) och i den nya upplagan framgår det 

att barn i behov av stöd har rätt till att få stöd utifrån sina egna förutsättningar. I Lpfö18 

understryks vikten av att varje förskollärare ska ge barn rätt verktyg för att utveckla sin 

kommunikativa förmåga (Skolverket, 2018, s. 15). I FN:s barnkonvention skrivs det att 

varje barn oavsett funktionsnedsättning har rätt till att växa upp i en tillvaro som värnar om 

barns rätt till ett värdigt liv (UNICEF, s. 23, 2009). Varje barn ska därmed ha rätt till att få 

uttrycka sig och rätt till att kommunicera med olika redskap efter behov, vilket stöds av 

Lpfö18. Förskolans verksamhet ska alltså vara likvärdig för alla barn: förskolan ska gynna 

och utformas efter varje barns behov och förutsättningar. Det ska en vara trygg plats för 

barn där samspel och lärande sker mellan både barn och vuxna, och därför är det också 

viktigt att tidigt skapa ett intresse hos barnen för kommunikation och språk. I Lpfö 18 

uttrycks det nämligen att det är just detta som ger barnen förutsättningar för att utveckla 

sitt kommunikativa intresse. För att främja språkutvecklingen och kommunikationen är det 

därför betydelsefullt för barnen att i tidig ålder få möjlighet att bekanta sig med 

högläsning, litteratur samt samspel med andra barn i stimulerande språkmiljöer. 

Kommunikation är således en stor del i barns utveckling och detta främjas i samspel med 

andra barn (Lpfö18, s. 6, 8). Att skapa dessa förutsättningar för kommunikation är en 

tydlig riktlinje i Lpfö 18. Man skriver att arbetslaget bör skapa möjligheter för barnen att få 

chansen att upptäcka och utveckla förmågan gällande kommunikation, med hjälp av 

barnens egna erfarenheter och idéer. Detta med hjälp av diverse uttrycksformer som barnen 

erbjuds (Lpfö18, s. 15).  

 

Författaren Eva Björck-Åkesson hävdar att förskolan är en utgångspunkt för ett livslångt 

lärande och att verksamheten således ska utformas efter varje barns behov och 

förutsättningar, likt Lpfö 18. Björck-Åkesson menar vidare att för att skapa en trygg 

verksamhet, är det viktigt att tre aspekter som lek, lärande, samspel och kommunikation 

blir en helhet i förskolans verksamhet. Barbro Bruce hävdar att språkstimulerande miljöer 

inte bara gynnar barn med svårigheter i kommunikationen: det bistår dessutom med 

positiva effekter för alla barn som vistas i miljöer som i sin tur främjar kommunikation 

(2014, s. 28, 75).  

 

2.2 Alternativ och kompletterande kommunikation 

Boel Heister Trygg skriver att kommunikation handlar om mänskligt samspel. När man 

talar om kommunikation fokuserar man ofta på språk och tal men även gester, 
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kroppsspråk, mimik och ljud ingår i begreppet (2012, s. 21). Författaren skriver att AKK är 

ett samlingsnamn för olika så kallade alternativa och kompletterande 

kommunikationsvägar som finns till hands när den verbala kommunikationen inte räcker 

till. Om ett barn visar tecken på att ha svårigheter med språk- och talutvecklingen kan 

AKK vara ett hjälpmedel att nyttja menar Heister Trygg (2016, s. 16-17). Detta kan dock 

medföra svårigheter i kommunikationen skriver forskarna Parimala Raghavendra, 

Catherine Olsson, Janelle Sampson, Rachel Mcinerney och Timothy Connell i artikeln 

“School Participation and Social Networks of Children with Complex Communication 

Needs, Physical Disabilities, and Typically Developing Peers” (2012). De menar att barn 

med behov av AKK ofta drar sig undan från aktiviteter (2012, s. 40). Heister Trygg menar 

att AKK innefattar mycket mer än bara kommunikation. Det är viktigt att man som 

pedagog finner vilka aspekter av kommunikationen som barnet har svårigheter med. Gör 

man detta är det lättare att finna vilka medel som är rätt för barnet ifråga samt för parterna 

runt omkring att förstå hur vi ska underlätta för barnet (2012, s. 21). 

 

2.2.1 Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 

Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK) är ett annat ord för det 

man ofta kallar för bildstöd och är en del av AKKs verktygslåda. Fokus ligger på visuella 

hjälpmedel och kategoriseras som saker, foton och tecknade bilder. Heister Trygg skriver 

vidare att denna typ av kommunikationsform bygger på att man använder sig av synliga, 

konkreta samt särskilda tryckta redskap (2012, s. 24). Det visuella hjälpmedlet saker är 

föremål som finns runt omkring barnet i verksamheten. Pedagogen observerar barnet och 

tolkar barnets riktade blickar mot ett speciellt föremål som hen verkar vara intresserad av. 

Kategorin foto innebär att pedagogen tar diverse bilder på barnet i dess vardag och samlar 

dessa på en läsplatta. Dessa används sedan för att kommunicera med barnet. Det sista 

visuella hjälpmedlet är tecknade bilder. De skapas genom att pedagogen gör olika 

bildsamlingar. Det kan vara bilder gällande aktiviteter på förskolan eller saker som finns i 

barnets vardag (2012, s. 24-25).  

 

Heister Trygg skriver även att GAKK kan användas för att hjälpa till med 

kommunikationen för barn med funktionsnedsättningar. Det kan vara barn med 

utvecklingsstörning, ordmobiliseringssvårigheter, pragmatiska problem eller med 

svårigheter att förstå hur budskap förmedlas till andra. Författaren medger dock att ingen 

metod och ingen specifikt typ av GAKK ska betraktas som helt komplett eftersom varje 

barn är unikt och en speciell metod passar inte till en viss diagnos (2016, s. 17, 21-22). Vi 

kommer därför främst att fokusera på bildstöd som AKK just för att det finns en intressant 

inkluderingsaspekt även för större grupper på förskolan som också gynnar inkluderande 

samspel oberoende barnets förutsättningar.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka huruvida mer inkluderande gruppdynamik kan 

etableras med hjälp av bildstöd för hela barngruppen. 

 

Vi har valt att utgå från dessa frågeställningar: 

- Hur definierar förskollärare respektive barnskötare bildstöd? 

- På vilket sätt bistår bildstöd i barns kommunikativa utveckling enligt förskollärare 

respektive barnskötare? 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda bildstöd för hela barngruppen 

enligt förskollärare respektive barnskötare?  
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4. Forskningsläge 

I detta avsnitt redogörs för forskning som är relevant för vår studie. De forskningsstudier 

som behandlas nedan, redogör för vad bildstöd har för funktioner, samt vad AKK och 

PECS har för betydelse för samspelet och kommunikationen. Studierna nedan tecknar en 

bild av både fördelar och nackdelar med användandet av bildstöd i förskolan.  

 

4.1 Möjligheter med bildstödet i förskolan 

Cynthia Dicarlo, Meher Banajee och Sarintha Buras Stricklin skriver i artikeln 

“Embedding Augementative Communication within Early Childhood Classrooms” (2000) 

att bildstöd är ett kompletterande verktyg för barn i förskolan, som ska användas 

kontinuerligt i verksamheten för att öka barns delaktighet och inkludering. Artikeln är av 

det jämförande slaget där olika teoretiska pedagogiska perspektiv på bildstöd redogörs för. 

De skriver att bildstöd kan användas i olika situationer och har en gemensam faktor, det 

skapar en kommunikation mellan barn och vuxna (2000, s. 19, 26).  

 

Bildstöd är enligt författarna allt från bilder på ord till bilder på saker som frukt eller 

möbler. De menar att bildstöd ska finnas tillgängligt i förskolan för att stötta alla barn när 

det kommer till kommunikation och inkludering. I samlingar kan bildstöd vara ett 

hjälpsamt verktyg som förskollärare kan använda för att till exempel beskriva hur dagen 

kommer att se ut. Bildstöd kan även användas i matsituationer där pedagoger med hjälp av 

bilder på grönsaker eller mat kan få barnen att kommunicera gällande vad de vill ha att äta. 

Författarna skriver att varje typ av bildstöd kan öka förmågan till kommunikation om det 

används i aktiviteter och i den dagliga verksamheten. De menar också att bildstöd ger 

barnen extra hjälp för att förstå kommunikation eftersom det ger dem en annan typ av 

hjälpmedel, det visuella, för att kommunicera med andra (Dicarlo, Banajee & Buras 

Stricklin, 2000, s. 20-26). Sammanfattningsvis belyser alltså denna forskningsstudie hur 

bildstöd kan användas i verksamheten för att gynna inkluderingen och delaktigheten. 

 

4.2 Barn med behov av AKK och deras samspel med andra 

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

Timothy Connells skriver i artikeln “School Participation and Social Networks of Children 

with Complex Communication Needs, Physical Disabilities, and Typically Developing 

Peers” (2012) om en observationsstudie gjord på 39 stycken barn mellan 10-15 år. Ett antal 

av dessa barn har funktionsnedsättning och därmed i behov av hjälpmedel som till exempel 

AKK. Forskarna undersöker hur dessa barn förhåller sig till sina klasskamrater och hur 

deras relationer ser ut. Deras observation skedde under fyra timmar i skolmiljö (2012, s. 

33).  

 

Forskarna beskriver hur barnen med funktionsnedsättning och behov av AKK oftast deltog 

i färre aktiviteter än deras klasskamrater. Anledningen till detta var att läraren vid flera 

tillfällen gick iväg med barnet och gjorde andra aktiviteter eller att barnet ifråga behövde 

längre tid på sig vid till exempel måltider, toalettbesök eller att ta sig från ett ställe till ett 

annat. Eftersom denna grupp av barn inte gjorde sina AKK aktiviteter i klassrummet blev 

de inte lika bra på att dela, kommentera, ifrågasätta och delta socialt. Forskarna märkte 
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också att denna grupp av barn fick mer support av omgivningen vilket ledde till att de 

vuxna engagerade sig mer än vad klasskamraterna gjorde. Detta ledde till att dessa barn 

valde att inte delta lika mycket som barn utan behov av stöd. Forskningsstudien visar att 

om barnen får för mycket support från de vuxna försvinner många tillfällen att skapa 

relationer med barn i deras egen ålder. Färre aktiviteter tillsammans med andra i sin egen 

ålder leder till färre möjligheter att skapa kommunikativa samspel och utveckla ett socialt 

nätverk med barn i sin egen ålder, vilket dessutom leder till att de blir mer ensamma 

(Raghavendra et al. 2012, s. 40). 

 

Studiens resultat visar därmed att gruppen med barn som har en funktionsnedsättning och 

behöver AKK ofta är ensamma i aktiviteten eller tillsammans med familjen, inte 

tillsammans med vänner. Om de jämförs med de andra grupperna av barn som var med i 

observationsstudien kan man se att barnen i behov av AKK endast deltog i en tredjedel av 

verksamhetens aktiviteter. Forskarna såg en koppling mellan att dessa barn umgicks främst 

med sin familj och att de identifierade sin familj som sina favoritpersoner att prata med. 

Forskningen visar att detta inte är något ovanligt bland dessa barn. Detta eftersom familjen 

ofta förstår barnen trots deras språkliga hinder. Begränsade kommunikationsfärdigheter 

och ökad vuxet support kan ha en inverkan på dessa barns kunskaper gällande hur man 

kommunicerar med jämnåriga (Raghavendra et al. 2012, s. 41). Vi är medvetna om att 

denna observationsstudie fokuserar på äldre barn som går i grundskolan. Vi anser dock att 

dess resultat är relevant för vårt arbete eftersom det fortfarande kan appliceras i förskolan 

och för att forskarna fokuserar just på begreppet samspel mellan barn i behov av AKK och 

dess klasskamrater.  

 

4.3 PECS och förbättring i kommunikationen 

Kathy Thiemann-Bourque, Nancy Brady, Sara McGuff, Keenan Stump och Amy Naylor 

har i artikeln “Picture Exchange Communication System and Pals: A Peer-Mediated 

Augmentative and Alternative Communication Intervention for Minimally Verbal 

Preschoolers with Autism” (2016) redogjort för en observationsstudie med totalt 11 barn: 

fyra som hade grov autism och begränsat tal och sju barn utan funktionsnedsättningar. 

Målet var att undersöka om PECS som hjälpmedel kunde skapa sociala band mellan de 

olika barnen. PECS, eller Picture Exchange Communication System, är en underkategori 

till GAKK som vi nämnt tidigare i uppsatsen. I studien undersöktes förändringarna i 

barnens kommunikationsmönster, deras funktion och deras engagemang. Alla barnen i 

studien fick chansen att använda sig av PECS för att underlätta sina sociala färdigheter. 

Barnen utan funktionsnedsättningar valdes ut från en vanlig förskola och besökte centret 

där barnen med funktionsnedsättningar fanns fyra gånger i veckan, tre timmar varje 

eftermiddag (2016, s. 1). 

 

Studien visade att när alla barn lärt sig använda PECS såg forskarna en förbättring i 

barnens kommunikation med andra. Varje barn med autism fick olika bilder med symboler 

och visade med dessa vad de ville. Barnen utan funktionsnedsättningar fick kunskap om 

hur de skulle kommunicera med hjälp av bilder. Två barn som hade behov av bildstöd 

visade förbättring i sin kommunikation gällande att kommentera och dela med sig. Alla 
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fyra barn förbättrade sig i sitt sociala engagemang. Forskarna kunde också se hur alla barn 

utan funktionsnedsättningar förbättrade sin kommunikation med barnen med autism och de 

blev bättre på att lyssna genom användningen av PECS. Resultatet visade även hur viktigt 

det är med inkluderande miljöer där alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, kan 

interagera med varandra. Ett exempel på detta i studien är till exempel fruktstunden 

(Thiemann-Bourque et al. 2016, s. 1, 12). Studien behandlar alltså hur bildstöd kan bidra 

till kommunikativ utveckling hos barn i förskoleålder: oberoende om barnen har en 

funktionsnedsättning eller inte. 

 

Det saknas kunskap huruvida bildstödet kan användas på ett mer inkluderande sätt i 

barngruppen och om det kan påverka gruppdynamiken. I och med vår studie kan dessa 

kunskapsluckor förhoppningsvis fyllas. Avslutningsvis finner vi det intressant att utföra 

vår studie med forskningsläget som bakgrund. 
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5. Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt redogörs det för uppsatsens teoretiska perspektiv: det sociokulturella 

perspektivet. Därefter beskrivs de centrala begreppen som är relevanta till vår studie. 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 

Roger Säljö skriver om det sociokulturella perspektivets grundare, Lev Vygotskij, som var 

en teoretisk pedagog och psykolog med intresse för individens utveckling, lärande och 

språk (2014, s. 297-298). Säljö betonar hur det mänskliga språket var viktigt för Vygotskij: 

språket hjälper oss nämligen att organisera vår värld och är därmed ett viktigt hjälpmedel 

för alla människor i ett samhälle. Det är genom både de talande och det skrivna språket 

som vi kommunicerar med varandra, men människor använder sig även av bilder för att 

uttrycka sig (2014, s. 301-302). 

 

Monica H Sträng och Siv Persson förklarar att det sociokulturella perspektivet fokuserar på 

det sociala samspelet mellan människor. Sträng och Persson betonar att människan är en 

varelse som är menad att samspela med andra. Barn lyssnar in allt i sin omgivning och i 

samspel med andra lär de sig ett språk och regler för social samverkan (2003, s. 19, 25-26). 

Att språket är viktigt inom det sociokulturella perspektivet är något som Philip Hwang och 

Björn Nilsson håller med Vygotskij om. De skriver att språket är ett psykologiskt verktyg 

som alla barn utvecklar för att kunna tolka samt hantera problem men även sin omgivning. 

Vygotskij lade nämligen stor vikt vid det faktum att språket gav barn möjlighet att ta del av 

sociala samspel (2019, s. 72). 

  

Säljö skriver om hur människor även har skapat sätt att uttrycka sig på när det talade 

språket är begränsat: till exempel teckenspråk som hjälper människor med nedsatt hörsel 

och punktskrift för synskadade (2014, s. 302). H Sträng och Persson klargör det faktum att 

människor använder språket för att förklara för andra vad som är viktigt, till exempel när 

det talas om ett föremål. Vi kan beskriva färg, struktur eller form. Genom att använda vårt 

språk kan vi även förmedla tankar gällande vår omvärld, exempelvis händelser eller 

relationer. Men om inte språket behärskas är det därmed svårt för barnen att förklara hur de 

upplever sin omvärld. Författarna fortsätter skriva om hur Vygotskij menar att barnen alltid 

är under utveckling och förändring, och belyser hur teorins grundare menar att varje 

situation ger oss möjligheter till att ta in ny kunskap (2003, s. 29, 38). Därför är det aldrig 

försent att lära barn kommunicera. Utöver kommunikation är lärande och utveckling 

centralt inom det sociokulturella perspektivet. Säljö beskriver hur människor utvecklar 

olika förmågor såsom läsa, skriva, räkna och lösa problem. Det handlar alltså om hur 

människor approprierar olika redskap (2014, s. 298). Dessa begrepp kommer att redogöras 

för nedan.  

 

5.1.1 Centrala begrepp 

Ett av de centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet är språkliga redskap. 

De språkliga redskapen är något man tar till sig genom det dagliga samspelet. Människor 
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tänker och kommunicerar alltså via detta begrepp (Säljö, 2014, s. 299, 301, 304). 

Begreppet innefattar allt från bokstäver, ord, tecken, bilder, symboler, siffror till 

räknesystem. Säljö skriver hur kommunikationen är en viktig del i samhället, till exempel 

för lärare när de förmedlar kunskap och har undervisning (2010, s. 33). Lärare har alltså 

som uppgift att leda undervisningen och kommunicera med barn, och detta görs alltså med 

olika språkliga redskap. 

 

Ett annat viktigt begrepp är appropriering. Säljö beskriver det som ett uttryck som används 

för att beskriva och förstå lärandet: den process som sker när människor lär sig att använda 

olika typer av redskap (2014, s. 303). Fokus enligt Säljö ligger med andra ord på hur de 

språkliga redskapen tillägnas, det vill säga hur barnet till exempel lär sig att använda 

bokstäver. Vygotskij menar att människor är under ständig utveckling och i och med det 

tar individer åt sig, eller approprierar, olika kunskaper i situationer där samspelet är i 

fokus. Att alltid vara i utveckling innebär därmed att människor alltid kan lära sig nya 

former av redskap genom hela livet (2000, s. 119, 152). Författaren Säljö fortsätter att 

förklara att den appropriering som sker under barnets tidiga ålder är väldigt betydelsefull 

eftersom barnet då lär sig sitt första språk, lär sig förstå socialt samspel samt börjar 

utveckla sin identitet (2014, s. 304). 

  

I detta avsnitt har vi tagit upp varför det sociokulturella perspektivet passar in på vår 

studie: perspektivet fokuserar på varför det sociala samspelet och språket är viktigt i vår 

inlärning. Vi har även beskrivit två begrepp: språkliga redskap, som är föremål såsom 

bokstäver och bilder och appropriering, som är ett uttryck som beskriver vilken metod 

man använder för att lära sig de språkliga redskapen. I vår studie vill vi synliggöra hur 

dessa begrepp appliceras i förskolan. Vårt fokus med uppsatsen ligger bland annat på hur 

de två yrkesgrupperna arbetar med kommunikation, därför är begreppet språkliga redskap 

relevant för oss. Begreppet appropriering fokuserar på metoden, det vill säga hur man lär 

sig de språkliga redskapen. Vi vill därmed identifiera hur yrkesgrupperna arbetar med 

appropriering i barngruppen.   
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6. Metod och material 

Nedan presenteras vår metod för datainsamlingen, vårt urval av respondenter, 

databearbetning och analysmetod. Vi reflekterar sedan kring valet av metod, studiens 

reliabilitet och validitet, för att slutligen beskriva vilka etiska hänsynstaganden vi tagit.  

6.1 Metod för datainsamling 

För att samla in data till vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Line 

Christoffersen och Asbjørn Johannessen skriver att den kvalitativa intervjun är den mest 

använda inom datainsamling. De beskriver hur denna metod är flexibel och ger detaljerade 

beskrivningar (2015, s. 83). Detta är en av anledningarna till att vi har valt att jobba med 

kvalitativa intervjuer. Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att man genom denna 

typ av metod försöker förstå världen utifrån informantens synvinkel och få ta del av deras 

erfarenheter (2014, s. 17). 

 

Christoffersen och Johannessen skriver även om hur dessa typer av kvalitativa intervjuer 

har både struktur och ett syfte. Strukturen kopplas till rollfördelningen mellan de 

inblandade. Intervjuaren ställer frågor och informanten svarar. Syftet handlar ofta om att 

förstå eller få något beskrivet för sig. Denna typ av datainsamling spelas ofta in med till 

exempel en mobiltelefon (2015, s. 83). Kvale och Brinkmann menar att som intervjuare 

kan man koncentrera sig bättre på ämnet i intervjun om man spelar in samtalen (2014, s. 

218). Vår tanke är att påbörja intervjuerna med tre faktafrågor. Författarna skriver att dessa 

typer av frågor ska vara enkla och därmed ska även svaren vara enkla (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 86). I resterande intervjuer arbetar vi med öppna frågor som kan 

kopplas till de olika teman vi har. De inriktningarna kan knytas ihop till vårt syfte och 

frågeställningarna i vår studie. 

 

6.2 Urval och avgränsningar 

Vi har valt att intervjua förskollärare respektive barnskötare och dessa intervjuer kommer 

göras på tre förskolor i Sverige. Ahlberg ska intervjua fyra förskollärare och Baban fyra 

barnskötare, vi anser att detta är rimligt antal för vår studie. Jan Trost skriver att om det 

sker många intervjuer kan materialet bli för mäktigt att transkribera. Han menar att det kan 

bli besvärligt att uppfatta och förstå de viktiga detaljerna som framgår i intervjuerna (2014, 

s. 143). Resultatet från intervjuerna redovisas i separata delstudier för att tydliggöra 

skillnaden mellan dessa professionaliteter. Vi har valt dessa respondenter då vi redan har 

en etablerad kontakt genom våra tidigare erfarenheter från VFU och arbetsplatser. 

 

Christofferssen och Johanessen skriver om kriteriebaserat urval, de menar att man utgår 

från olika kriterier till exempel respondenternas yrkesroll (2015, s. 56). Vi studenter har 

därmed valt att intervjua respondenter som är utbildade förskollärare respektive 

barnskötare och vi anser att vi har utgått från det kriteriebaserade urvalet som författarna 

beskrivit det. Författarna Christofferssen och Johannessen skriver att bekvämlighetsurval 

är när intervjuaren väljer respondenter som är lättillgängliga (2015, s. 57). Vi utgår från 
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bekvämlighetsurvalet när vi gör våra intervjuer. Vi har god kontakt med flera förskollärare 

och barnskötare från tidigare VFU erfarenheter samt arbetsplatser. 

 

6.3 Databearbetning och analysmetod 

För att bearbeta våra intervjuer använder vi oss av transkribering. Kvale och Brinkmann 

skriver att via transkribering ges det struktur till intervjun och gör det lättare att påbörja 

den analytiska processen (2014, s. 220). Judith Bell menar att om man transkriberar får 

man lättare en överblick av materialet (2016, s. 197). Kvale och Brinkmann förklarar även 

att man genom denna metod ändrar intervjun från muntlig till skriftlig. Det kan vara en 

utmaning att behålla känslan som den fysiska närvaron ger under intervjun. Man förlorar 

kroppsspråket som till exempel hållning och gester. Man går även miste om informantens 

röstläge och andra abstraktioner. Det blir en avkontextuerad återgivning av intervjun 

(2014, s. 218, 220). 

  

Kvale och Brinkmann skriver att tematiska intervjuer undersöker “vad”, det vill säga 

innehållet i intervjuerna. De menar att forskarna bör vara pålästa och kunniga inom det 

ämnet som frågorna ska konstrueras efter (2014, s. 22). Vi väljer att ställa våra 

intervjufrågor utifrån olika teman som vi är bekanta med för att slutligen få breda och 

detaljerade svar från respondenterna. Detta leder till att vi anser att även en tematisk analys 

är rätt för oss. Vid denna typ av analys väljer man att titta på den data som samlats in och 

dess empiri kommer presenteras under de teman vi använde i vår intervjuguide. Det är 

under denna punkt som vi kommer få svar på våra forskningsfrågor med hjälp av bland 

annat våra centrala begrepp. I våra delstudier analyserar vi den insamlade empirin utifrån 

de två centrala begrepp som vår studie utgår från.  

 

6.4 Reflektion över metod 

Från början bestämde vi oss för att genomföra enkätundersökningar, det vill säga använda 

oss av en kvantitativ metod där respondenterna skulle få bestämda svarsalternativ. Detta 

skulle resultera i slutna svar, vilket skulle leda till ett resultat där respondenterna inte fick 

uttrycka sina egna tankar. Detta var inte vad vi ville åstadkomma. Därför valde vi att ändra 

metod och arbeta med kvalitativa intervjuer. Det finns en rad olika vinster med denna typ 

av metod. Den är bra om man vill komma åt den data som vi eftersträvar att samla in.  

 

Med kvalitativa intervjuer ställer vi öppna frågor för att få så breda svar som möjligt och 

för att de som blir intervjuade ska få friheten att svara utan att vi som intervjuar på något 

sätt har möjlighet att påverka deras svar. Christoffersen och Johannessen beskriver 

kvalitativa intervjuer som en metod för att få så varierande och breda svar som möjligt 

(2015, s. 83). I vår intervjuguide har vi valt att konstruera frågor som är korta och som är 

utformade på så sätt att respondenten endast behöver svara på en fråga i taget. Dessa 

intervjufrågor är uppbyggda utifrån teman som kommer ge oss breda svar att analysera 

senare i studien. 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 
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Kvale och Brinkmann menar att reliabilitet handlar om huruvida svaren man får i 

intervjuer är tillförlitliga. Om en studie har hög reliabilitet menar författarna att samma 

svar kan reproduceras vid ett annat tillfälle eller tidpunkt (2014, s. 295). Brister i 

reliabilitet kan uppstå när arbetet med insamlad data pågår, att man exempelvis hör fel när 

transkribering sker eller att anteckningar som skrivs slarvigt inte går att tyda (Esaiasson et 

al. 2017, s. 64). Vi studenter kommer att lyssna på alla ljudupptagningar och transkribera 

tillsammans för att inte göra misstag eller på något sätt missuppfatta respondentens svar. 

Vi anser att reliabiliteten i vår databearbetning är tillförlitlig då detta kommer att göras 

tillsammans.  

 

Att validera handlar om att kontrollera undersökningen. Kvale och Brinkmann skriver att 

genom att validera något tittar man på om det som undersöks är relevant till själva 

undersökningen (2014, s. 300). Vi undersöker därmed om våra intervjufrågor till 

respondenterna rör just det ämnet som är relevant för vår studie. Esaiasson et al. förklarar 

att det är svårare att säkerhetsställa hög validitet i en studie om man har ett flertal begrepp 

som kan anses vara abstrakta (2017, s. 60). I vår intervjuguide finns det just sådana 

begrepp. Ett exempel på detta är kommunikation. Vi anser att detta begrepp är mycket brett 

vilket leder till att vår empiri kan se olika ut beroende på vem som intervjuas och vilken 

yrkeskategori respondenterna tillhör. Vi inser att det kommer bli en svårighet att uppnå en 

hög validitet i vår studie på grund av att vi har begrepp som är abstrakta.  

 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

Inför våra intervjuer och insamling av data har vi utgått från Vetenskapsrådets huvudkrav. 

Vi har framför allt utgått från två av dessa: de syftar till att upprätthålla de etiska 

hänsynstaganden och förtydliga respondenternas villkor och rättigheter. Det första kravet 

är informationskravet som tydliggör syftet med forskningen och att deltagandet är frivilligt 

(2010, s. 7). Detta informationskrav mejlades ut till samtliga respondenter. I detta 

informationskrav fick respondenterna information om att detta är anonymt och detaljerad 

information om hur vårt arbete ska utföras. Respondenterna fick därutöver ta del av det 

andra huvudkravet som är samtyckesblanketten enligt Vetenskapsrådet. Denna blankett 

syftar till att informera deltagarna att de har medgivit ett samtycke men även att de har rätt 

att avbryta intervjun på deras villkor (2010, s. 10). För att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna i studien har vi därmed valt att använda dessa två krav från Vetenskapsrådet 

som vi anser är relevanta för vår studie.  
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7. Resultat och analys av delstudie 1 och delstudie 2 

I följande avsnitt redovisas resultat och analys under rubrikerna delstudie 1 och delstudie 2. 

Delstudie 1 redovisar intervjuerna från förskollärare och delstudie 2 från barnskötare. I 

båda delstudierna har vi valt att endast analysera resultatet som framkommer i relation till 

de centrala begreppen: språkliga redskap och appropriering. Dessa begrepp är centrala i 

det sociokulturella perspektivet. 

7.1 Delstudie 1 

De medverkande förskollärarna garanteras anonymitet och har därmed fått namn som 

förskollärare A, B, C och D. I denna delstudie används begreppen språkliga redskap och 

appropriering från det sociokulturella perspektivet som ett verktyg för att analysera 

insamlade data. Delstudie 1 är skriven av Lisa Ahlberg. 

 

7.1.1 Förskollärares syn på kommunikation 

Förskollärarna arbetar med olika åldrar där språket ligger på olika utvecklingsgrader. Men 

alla förskollärare håller med om att kommunikation är viktigt oavsett ålder. Alla anser att 

de som pedagoger behöver hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Förskollärarna är eniga om 

att kommunikation är något som de arbetar med dagligen. Förskollärare D, som arbetar 

med de äldsta barnen, anser att barnen helst skall kommunicera med varandra men att 

pedagoger alltid måste finnas till hands:  

 

[...] så jag försöker alltid bygga upp ett klimat där barnen primärt skall försöka prata 

sinsemellan. Och givetvis så finns vi pedagoger alltid där till hands också. Jag vill inte höra 

barn som står och skriker på varandra utan då kommer jag alltid emellan och pratar 

(Förskollärare D, 2020). 

 

Det betyder att Förskollärare D gärna vill att barnen själva i första hand tränar på att 

kommunicera med varandra utan övervakning av vuxna.  

 

Förskollärare B och C arbetar med yngre barn och anser att både teckna och att använda 

sig av bilder är givande sätt för att kommunicera med barnen. Förskollärare B säger: “[...] 

att kommunicera med ord och tecken och sen har jag också börjat med mer med bildstöd 

på ett barn, där vi jobbar med PECS” (Förskollärare B, 2020). Förskollärare C säger: “Det 

är ju bilder som stöd. [...] vi lägger alltid in en sång med tecken som stöd. bara för att man 

ska se att man kan kommunicera med ett annat sätt än med ord” (Förskollärare C, 2020). I 

och med dessa citat kan man förstå att Förskollärare B och C även använder sig av 

alternativa kommunikationssätt för att nå fram till barnen. Förskollärare A, som arbetar 

med äldre barn, anser också att teckna och att använda sig av bilder är bra hjälpmedel. Hen 

menar att sökfunktionen Google även kan hjälpa till om man behöver beskriva eller 

förklara något: 
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Kan jag inte förmedla med ord då använder jag olika hjälpmedel. Jag kan använda tecken 

om de funkar, eller bilder. Google är ett bra hjälpmedel till att beskriva och förklara 

(Förskollärare A, 2020). 

 

I och med detta svar från Förskollärare A kan vi avläsa att hen gärna inkluderar mer 

moderna hjälpmedel såsom sökfunktionen Google. 

Förskollärare D har flera tankar om kommunikation och anser att hen tillsammans med 

sina äldre barn fokuserar mycket på normer och värden. Hen menar att om en 

kommunikationsmiss uppstår mellan barnen brukar de hänvisa varandra till lappar om 

värdegrunderna som de satt upp på avdelningen: 

 

Vi jobbar ju lite med lite värdegrundsarbete, så vi jobbar mycket med normer och värden. 

Vi har satt upp lappar lite här och där på vår avdelning. [...] så alltid när de uppstår något 

mellan barnen så brukar de hänvisa varandra till de där lapparna (Förskollärare D, 2020). 

 

Det betyder att Förskollärare Ds fokus ligger mer på att barnen ska klara av att lösa 

kommunikationsmissar själva till exempel genom att jobba med normer och värden 

uppsatta på väggarna på avdelningen. Hen har alltså ett fokus på samspel barnen emellan. 

 

För att skapa en språkstimulerande miljö där kommunikationen främjas menar 

Förskollärare A och C att man som pedagog bör vara närvarande och delaktig. De menar 

båda att man måste ge varje barn tid. Förskollärare A säger i intervjun: “[...] att jag ger 

varje barn tid att faktiskt vara delaktiga, svara på frågor (Förskollärare A, 2020). 

Förskollärare C är av liknande åsikt “[...] men framför allt så är det väl att jag som pedagog 

är närvarande och tar mig tid” (Förskollärare C, 2020). Både Förskollärare A och 

Förskollärare C anser att det är viktigt att de lägger tid på varje barn för att upprätthålla en 

språkstimulerande miljö på förskolan. 

 

Förskollärare D säger att hen tror mycket på att ha högläsning för barnen och att hen 

försöker hjälpa barnen att förstå olika ord genom att ljuda bokstäverna i ett ord för dem och 

att barnen sedan kan öva på det tillsammans: 

 

[...] jag tror ju mycket på högläsning också. Jag högläser ju typ varje dag [...] Oftast när 

mina barn undrar någonting ”vad står de här?” eller ”varför säger man så?” så brukar jag 

inte säga ”det står äpple” utan jag brukar ljuda det åt dem så de är ”äpple” och så får de 

över på det tillsammans så i det stora hela typ det (Förskollärare D, 2020). 

 

Förskollärare D anser därmed att högläsning är något som borde fokuseras på eftersom det 

även ger barnen hjälp med ljudandet av bokstäver. 

 

Analys 

Resultatet visar att alla förskollärare finner kommunikation ytterst viktigt oavsett hur 

gamla barnen är. De är även överens om att de som pedagoger alltid behöver finnas där för 

barnet och hjälpa till med att utveckla det verbala. Förskollärare D, som arbetar med äldre 

barn, lägger till att hen försöker få barnen att kommunicera med varandra utan hens hjälp 
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men att hen fortfarande finns där vid behov. Alla pedagogerna använder sig av språkliga 

redskap vid flertalet situationer i vardagen. Förskollärare B och C använder exempelvis 

bilder och tecken på sätt som är menade att öka den kommunikativa förmågan hos barnen. 

Detta kan ske vid till exempel samlingar då Förskollärare C försöker inkludera sånger där 

barnen ska använda sig av tecken. Detta för att visa barnen att man kan kommunicera på 

andra sätt utöver att använda verbala ord. Här används sångerna som appropriering för att 

lära sig tecken, som är ett språkligt redskap. Dessa pedagoger är öppna för alternativa 

kommunikationsmedel vilket kan gynna alla barn, även dem med inlärningssvårigheter 

eller dem med svårigheter att kommunicera verbalt. 

 

Förskollärare A använder sig ofta av Google för att barnen ska kunna appropriera olika 

språkliga redskap. Tillsammans med Google blir hen i sig som pedagog ett sätt för barnen 

att lära sig just bokstäver, siffror eller liknande. Tack vare detta kan hen förklara och 

beskriva olika saker som barnen har svårigheter med att förstå. Förskollärare D arbetar 

också på ett sätt där barnen approprierar språkliga redskap, i detta fall handlar det om 

sättet som barnen lär sig bokstäver. Hen arbetar mycket med högläsning och har som regel 

att hen inte berättar riktigt hur man stavar ord utan ljudar dem för barnen så får de 

tillsammans med andra barn öva på ordet. 

 

Som vi märker är språket en viktig del i kommunikationen, mellan barn och barn men 

också mellan pedagog och barn. Vi kan se i resultatet att Förskollärare A och C lägger 

mycket fokus på att vara en närvarande pedagog för att skapa en språkstimulerande miljö. 

Det anser att de är viktigt att varje barn få sin tid med pedagogen.  

 

7.1.2 Förskollärares syn på samspel i barngruppen 

Att inkludera alla barnen i verksamheten är något som alla fyra förskollärare tycker är 

viktigt. Förskollärare C fokuserar främst på att få ihop sina barn till en grupp. I och med 

det menar hen att så fort ett barn inte är inkluderat reagerar de andra barnen och gruppen i 

sig blir ett stöd: 

 

[...] det första jag gör är att arbeta med att få ihop barnen till en grupp. Gruppen är motorn i 

lärogruppen. På så sätt så inkluderas alla barnen. För om ett barn inte är med så reagerar de 

andra. [...] och gruppen i sig hjälper varandra som ett stöd (Förskollärare C, 2020). 

 

Detta betyder att Förskollärare C lägger stor vikt vid sammanhållningen av barngruppen 

och att hen ser det som ytterst viktigt att barnen blir en grupp eftersom det blir lättare att 

arbeta med och tillsammans med barnen. 

 

Förskollärare A menar att det är viktigt att alla får vara delaktiga i alla aktiviteter och att 

man jobbar med att skapa en samvaro genom regellekar. Hen uttryckte följande i intervjun: 

“[...] så att alla kan vara delaktiga i alla aktiviteter. [...] ja men vi jobbar mycket med 

regellekar för att skapa en samvaro” (Förskollärare A, 2020). Tack vare detta svar får vi 

inblick i vad Förskollärare A tycker är viktigt gällande samspelet. Hen visar att fokus 

ligger på samvaro genom olika regellekar. 
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Förskollärarna har lite olika erfarenheter kring när samspelet fungerar bra. Förskollärare B 

anser att hens barngrupp fungerar bra vid måltiderna. Detta eftersom hen anser att det är 

klart och tydligt då. Hen säger: “Absolut vid lunch för det är ganska styrt. [...] för det är så 

klart och tydligt” (Förskollärare B, 2020). Detta visar att Förskollärare B har arbetat in 

tydliga rutiner för dessa barn. Förskollärare A anser att samspelet fungerar bra under leken, 

speciellt där det finns givet lekmönster och lagom många barn, detta för att man som 

pedagog ska kunna ha kontroll över situationen. Förskollärare A säger: “Alla regellekar 

och lekar där det finns ett givet lekmönster och alla situationer där det är lagom många 

barn” (Förskollärare A, 2020). Det är alltså viktigt att inte låta för många barn leka i 

samma rum på samma gång menar Förskollärare A. Förskollärare D håller med om att 

samspelet fungerar bra i leken. Hen uttrycker: “I leken. Definitivt leken. I alla fall i det 

som jag har sett” (Förskollärare D, 2020). Det betyder att Förskollärare D ser ett positivt 

mönster i samspelet mellan barnen när de leker. 

 

Förskollärarna delar åsikten om att samspelet mellan barn ibland brister. I intervjun 

framgår det att alla fyra tycker att detta oftast sker i leksituationer när lekreglerna inte är 

tillräckligt tydliga eller vid tillfällen när kommunikationen brister. När detta händer menar 

Förskollärare A och C att man på olika sätt måste prata med barnen och förtydliga för dem 

och ge dem ord, men även hjälpa dem skapa förutsättningar för att leken ska fungera. 

Förskollärare A säger: “[...] men också som jag sa tidigare att hjälpa till verbalt att skapa 

förutsättningar för att leken skall fungera” (Förskollärare A, 2020). Detta betyder att 

förskollärare A fokuserar mycket på att prata med barnen för att de ska kunna leka utan 

problem. Förskollärare C uttrycker följande: “Det är att jag som pedagog går in och pratar 

med barnen. [...] Det är återigen att ge dem ord” (Förskollärare C, 2020). Förskollärare C 

fokuserar därmed på hens egen position i situationerna, att det är hen som ska hjälpa till 

med kommunikationen mellan barnen. Förskollärare D delar åsikter och menar att hen kan 

komma med tips och idéer på hur barnen kan lösa situationen: 

 

Jag kommer med olika tips och idéer och jag flikar in lite på hur man kan göra, som sagt 

typ som medling. Till exempel om de inte fungerar mellan två barn så kan jag snabbt, utan 

att förstöra leken, men komma in och bara ”titta, så här kan man göra också” och sen så 

backar jag och sen så kanske de blir något av det (Förskollärare D, 2020). 

 

Förskollärare D vill alltså gärna hjälpa barnen att lösa situationer men är noga med att 

poängtera att hen alltid drar sig tillbaka efter att hen gett tips: barnen har fått verktyg för att 

kunna lösa situationen själva. 

 

Intervjun visar att de fyra förskollärarna har olika mängd erfarenhet av att jobba med barn 

med funktionsnedsättning. Ibland kan barnen i behov av stöd ha svårt med samspelet på 

förskolan och när frågan angående hur de skulle kunna hjälpa det barnet med de sociala 

svarade Förskollärare B att hen främst fokuserar på att bygga nära relationer mellan 

pedagog och barn. Hen menar också att det är viktigt att lära sig tyda barnet om de inte kan 

kommunicera: “[...] alltså bygga på nära relationer. [...] och lära mig att tyda. För om 



 

19 

 

barnen inte kan kommunicera så behöver jag träna på att veta, vilket ibland svårt. Men ju 

mer man lär känna barnet så vet man ju. Att det här betyder det, när barnet gör sådär så 

betyder de det” (Förskollärare B, 2020). Detta betyder att Förskollärare B fokuserar 

mycket på alternativ kompletterande kommunikation (AKK) i sin vardag med barnen.  

 

Förskollärare A och C talar båda om att det är viktigt att barnet får hjälp med vilka regler 

som finns i lekar, till exempel turtagning eller i utelekar. Förskollärare A säger: “[...] har 

svårt när de inte är fasta regler då kan jag hjälpa till att tydliggöra vilka regler som gäller 

för just den här leken, till exempel i utelekar” (Förskollärare A, 2020). Hen menar att om 

barnet med funktionsnedsättning har svårigheter med regler i leken kan förskolläraren 

komma in och hjälpa till att styra så barnet förstår reglerna i den leken. Förskollärare C 

säger följande: “Att man lär turtagande, att man är med i leken. Det är mycket det här om 

turtagandet” (Förskollärare C, 2020). Förskollärare C menar alltså att det viktigaste är att 

ha förståelse för turtagande. Om barn med funktionsnedsättning har förståelse av det blir 

det lättare att bli delaktig i leken. 

 

Analys 

Förskollärarna är alla eniga om att det är viktigt med inkludering i förskolan. Av resultatet 

att döma kan man se att de tänker lite olika kring hur man bäst inkluderar alla barn. 

Förskollärare C har som mål att redan i ett tidigt stadie få ihop alla barn till en grupp. Detta 

gör att när något barn blir utanför fångar gruppen upp detta och inkluderar barnet igen. 

Förskollärare A menar snarare att man inkluderar barn på bästa sätt genom lekreglerna. 

 

Förskollärare A och Förskollärare D delar åsikten om att samspelet mellan barnen fungerar 

som bäst vid leken. Förskollärare A nämner också att det speciellt fungerar väl i lekar med 

regellekar och lekar när de finns ett lekmönster. Genom resultatet kan man även se att 

Förskollärare Bs barngrupp fungerar lite olika. Hen anser att samspelet i barngruppen 

fungerar bäst vid lunchen då det enligt Förskollärare B är en tidpunkt då det är väldigt styrt 

och tydligt. Gällande de gånger som samspelet brister under en dag på förskolan svarade 

alla fyra förskollärare att detta oftast sker i leksituationer. Förskollärare C försöker i dessa 

situationer ge barnen olika språkliga redskap för att situationerna ska lösas. I detta fall 

handlar det om att sätta ord på situationen för att sedan kunna fortsätta leka utan att 

problemen fortsätter. I resultatet ser vi att Förskollärare B arbetar med AKK vilket är ett 

sätt att appropriera de språkliga redskapen. Det är ett nytt sätt att kommunicera med 

barnen för att de ska kunna lära sig till exempel bokstäver och ord. Förskollärare D 

försöker att komma med tips och idéer till barnen på hens avdelning. Detta för att barnen 

ska kunna lösa problemen som uppstår när samspelet inte fungerar. 

 

Att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning kan göra att man måste tänka lite 

annorlunda som pedagog. För att samspelet för dessa barn ska bli bättre menar 

Förskollärare B att man måste skapa nära relationer. Hen menar att man då kan förstå 

barnet bättre. Om barnet inte kan kommunicera hjälper det att man har en stark relation: 

man kan förstå ändå. Både Förskollärare A och C menar att man måste vara noga med att 

förklara regler för barn med funktionsnedsättning.  
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7.1.3 Förskollärares tankar om begreppet bildstöd 

Alla förskollärare hade olika mängd erfarenhet av att arbeta med bildstöd. Förskollärare D 

beskrev sina tankar kring hjälpmedlet: “Ja, jag tänker lite som det låter. En bild på ett 

objekt typ. Alltså kort typ, på en bild eller ett objekt. Typ det” (Förskollärare D, 2020). 

Förskollärare Ds svar är bokstavligt då hen beskriver precis vad ett bildstöd är. 

Förskollärare C har mer tankar kring bildstöd. Hen tar även upp att de kan hjälpa barn med 

funktionsnedsättningar. Förskollärare C uttrycker sig följande:  

 

Det är ett bra hjälpmedel. För barn som har svårt att strukturera en dag är bildstöd väldigt 

bra. Från de man kommer in på förskolan tills man går hem kan man ha bilder. Så ett barn 

med funktionsnedsättning, eller barn som har svårt med struktur, kan följa. Det kan bli en 

trygghet för dem (Förskollärare C, 2020). 

 

Detta visar på att Förskollärare C ser flera situationer där bildstöd kan komma till nytta. 

 

Gällande olika positiva och negativa aspekter av bildstöd som hjälpmedel hade alla 

förskollärare främst något positivt att säga. Förskollärare A menade att bildstöd gav en 

visuell struktur men säger också att det finns flera nackdelar. Det är svårt att ta med sig 

bilder ut på till exempel utflykt och hen ansåg även att de var begränsat på grund av det 

utbud av bilder som man har tillgodo: 

 

Fördelar är att de blir en visuell struktur [...] Nackdelen då var att utflykter var svåra för det 

var svårt att alltid ha med sig de här bilderna och ta fram dem och sen är man begränsad av 

de bilderna man har (Förskollärare A, 2020). 

 

Här kan man då se att Förskollärare A anser att det kan bli problem att kombinera utflykter 

och bildstöd då man inte alltid kan ta med alla bilder. Förskollärare C menar att så länge 

man har en tanke bakom sitt användande fyller det en funktion men att de bör användas på 

ett planerat och strukturerat sätt. Hen säger: 

 

Jag ser bara fördelar. Nackdel är väl om man inte har någon tanke bakom i sitt användande 

av dem, då blir frågan vad de fyller för funktion. Då blir de bara en dekoration. Men om du 

använder de på ett sätt som är planerat och strukturerat då är det ju bara fördelar 

(Förskollärare C, 2020). 

 

Detta svar från Förskollärare C visar att hen anser att det måste finnas en tanke bakom 

jobbet med bildstöd annars är det meningslöst, ”en dekoration”. Förskollärare D menar att 

vissa barn förstår bilder bättre än ord och ser bildstöd som ett bra sätt att kommunicera. 

Hen säger: “Vissa barn har ju lite lättare för det visuella än de verbala så kanske man kan 

utgå från det. Absolut. Det är ju en sorts kommunikation” (Förskollärare D, 2020). I och 

med detta svar, från Förskollärare D, kan vi se att hen tror att bildstöd skulle hjälpa barn 

som har svårt med det verbala. 
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Alla förskollärare hade någon gång använt sig av bildstöd i förskolan. Men de använder sig 

också av andra typer av stödverktyg. Förskollärare A har mest använt bildstöd tillsammans 

med ett dagsschema. Men också när barnen ska byta aktiviteter. Hen uttrycker följande: 

 

Men det är dagsschema i olika barngrupper, jag har jobbat med flera barn med sociala 

svårigheter men då har just dagsschema varit de som varit mest givande och mest 

användbart. Men sedan kan det också varit när det handlar om att byta situationer, att man 

skall bryta en aktivitet och påbörja en ny, då har jag också använt mig mycket av bildstöd i 

kombination med timer (Förskollärare A, 2020). 

 

Här kan vi via citatet se att Förskollärare A gärna kompletterar bildstödet med något annat, 

i detta fall hjälper en timer hen att strukturera upp bytet av aktivitet. Förskollärare A menar 

dock att ingen i hens grupp behöver några speciellt stödverktyg just nu men de få gånger 

de behövs använder hen bilder, iPad, filmer och tecken som stöd. Hen säger: 

 

I just min barngrupp har vi inte behov av stöd regelbundet så de få gånger vi behöver stöd 

så tar jag till det jag har då, det kan vara bilder, det kan vara iPaden, det kan vara filmer, 

det kan vara tecken som stöd (Förskollärare A, 2020). 

 

Detta kan tolkas som om Förskollärare A ändå har bra koll på vad man kan använda för 

stödverktyg om ett barn skulle få behov av det eftersom hen nämner flertal saker om skulle 

kunna hjälpa barnet. Förskollärare B arbetar ofta med bildstöd. Hen menar att just nu 

används det i samlingar och vid matsituationer. De fungerar bra vid sistnämnda situation 

eftersom det är omedelbar belöning för barnet. 

 

Just nu använder jag bara i samlingar. [...] Nu har vi vid matsituationerna för de är 

omedelbar belöning, och då är det så lätt att börja just med bilder och när jag jobbar med 

bilderna vid lunch och mellanmål så får ju barnet direkt de den vill ha (Förskollärare B, 

2020). 

 

Förskollärare B har bra förståelse av bildstöd då hen är den enda som använder det 

regelbundet under dagen i förskolan. Förskollärare C arbetar sällan med bildstöd då ingen i 

hens grupp har behov av det. Men hen menar att det används för att strukturera upp ett 

barns dag. “Just med den här gruppen har jag inte använt så mycket. [...] men annars har 

jag faktiskt använt bild som stöd för att strukturera en dag” (Förskollärare C, 2020) Detta 

betyder att förskollärarens barn inte har behovet av bildstöd just nu men att hen ändå har 

idéer kring hur det skulle kunna användas. Förskollärare C nämner också att de oftast 

jobbar med tecken som stöd i till exempel samlingar när de sjunger sånger. “Sångtexter, 

vanliga barnvisor fast med tecken som stöd. Teckenkommunikation heter de väl. Det är väl 

det jag använder just nu” (Förskollärare C, 2020). Här ser vi att tecken som stöd hellre 

används i samlingarna. 

 

Analys 

Om man tittar närmare på resultatet gällande bildstöd kan vi se att det finns skillnader i 

kunskaper och användandet av bildstöd hos de fyra förskollärarna. Förskollärare D var 
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ytterst kortfattad och förklarade att hen mest såg det som en bild på ett objekt medan 

Förskollärare C såg bildstödet som något positivt som kan hjälpa barn med svårigheter att 

strukturera upp sin dag: bilderna kan bli en trygghet. Den enda nackdelen var att om det 

inte finns en tanke bakom användandet kunde det lätt bara bli en dekoration på väggen. 

Förskollärare A menade att de också är svårt att ta med bildstödet ut på utflykter och att 

hen då ansåg att funktionen med bildstöd försvann. Bildstöd är ett språkligt redskap i sig 

eftersom man arbetar med just bilder för att få barnen att förstå vissa saker men också för 

att barnen ska kunna förmedla vad de tycker och tänker. 

 

Förskollärare A använder sig av ett dagsschema för att appropriera bildstödet. Schemat 

hjälper barnen som är i behov av stöd att få förståelse av när det är dags att byta aktivitet. 

Hen använder gärna en timer också för att barnet ska förstå hur lång tid det är kvar innan 

bytet sker. Vi kan även se att hen använder iPad som verktyg för att appropriera språkliga 

redskap. Via iPaden lär sig barnen bokstäver och ord. Förskollärare B är den enda som just 

nu arbetar med ett barn som är behov av bildstöd. Det märks att hen har mycket kunskap 

och har även valt att inrikta sig på en speciell typ av bildstöd, kallat PECS. Med hjälp av 

detta språkliga redskap, PECS, lär sig barnen kommunicera. Vi kan också se att 

Förskollärare C gärna använder språkliga redskap i samlingen, till exempel med tecken 

som stöd.  

7.1.4 Förskollärares uppfattning om bildstöd som stärkande verktyg för att främja 

kommunikation och inkludering 

Alla fyra förskollärare ansåg att bildstöd kunde hjälpa barns kommunikation. Förskollärare 

C fokuserade främst på att barn som inte har det verbala språket ofta kan vara tystlåtna. 

Hen anser att bildstöd kan bli en brygga över om barnet är otryggt och har svårigheter att 

uttrycka sig. Hen uttrycker: “Barn som inte har språket kanske är väldigt tystlåtna av sig, 

de kan ju använda sådana här bilder när de vill kommunicera. Det kan ju bli en brygga över 

om barnet nu är otryggt” (Förskollärare C, 2020). Förskollärare C lägger stor tyngd vid att 

bildstöd kan hjälpa barn utan det verbala språket. Förskollärare A är inne lite på samma 

spår och menar att bildstödet kan hjälpa barnen att sätta ord på olika aktiviteter och få 

barnen förstådda: “Precis som vi sa tidigare, den kan hjälpa dem att sätta ord på aktiviteter, 

sätta ord på vad de vill göra [...] så bildstöd kan absolut vara ett hjälpmedel att göra sig 

förstådd, både som barn och som pedagog till barnet” (Förskollärare A, 2020). Detta citat 

visar att Förskollärare A anser att bildstöd hjälper barn att kommunicera. 

 

Förskollärarna fick en fråga angående om de tyckte att bildstöd kunde användas för att 

inkluderingen i barngruppen skulle bli bättre. Förskollärare A menar att ett barn som inte 

kan kommunicera bra verbalt kan använda bilderna för att få sina kamrater att förstå vad 

hen vill. Hen menar dock att man måste ha jobbat med bildstöd i hela barngruppen för att 

detta ska fungera: 

 

Ett barn som har svårt att uttrycka sig verbalt kan använda bilder för att få hjälp att 

kommunicera med sina kamrater. Exempel på de är ett barn som kan gå och hämta en bild 

och peka på bilden och menar då ”skall vi leka den här leken?” eller ”skall vi leka med den 
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här leksaken?” På så sätt kan det vara ett sätt att inkludera. Men de förutsätter också att 

man har jobbat med att hela barngruppen är medvetna om hur bildstöd fungerar 

(Förskollärare A, 2020). 

 

I och med detta citat kan man utläsa att Förskollärare A anser att bildstöd kan skapa en 

ökad inkludering i barngruppen men att man som pedagog måste jobba med hjälpmedlet i 

hela barngruppen från början för att de ska fungera. Förskollärare C har samma tankar om 

ämnet som Förskollärare A och menar också att barnet som behöver bildstöd kan visa 

bilder på till exempel ett äpple och då kan de andra barnen förstå att hen vill ha ett äpple 

vid fruktstunden.  

 

Att man kan samlas och hjälpa varandra och på så vis, ja men Kalle kan inte säga äpple 

men han kan visa en bild på ett äpple och då vet de andra barnen att han vill ha äpple till 

frukt. Och på så vis kan ju han känna sig inkluderad i gruppen (Förskollärare C, 2020). 

 

Förskollärare C ser alltså en chans till bättre inkludering i barngruppen om man väljer att 

inkludera bildstödet i hela barngruppen. Att barnet i behov av stöd kan få hjälp av sina 

kamrater för att göra sig förstådd. 

 

Analys 

Resultatet visar att alla intervjuade förskollärare såg potential i att bildstöd kunde hjälpa 

barn att kommunicera bättre. Förskollärare C menar att om man använder språkliga 

redskap, såsom bilder, kan man hjälpa barn som inte har det verbala språket att känna sig 

trygga och inkluderade. Resultatet visar också att Förskollärare A tänker på ett liknande 

sätt. Hen tycker att bildstödet kan hjälpa barnet att bli förstådd och kunna sätta ord på vad 

de vill. 

  

De fyra förskollärarna fick en fråga kring inkludering och bildstöd. Kunde inkluderingen i 

barngruppen bli bättre tack vare bildstöd? Förskollärare A anser i alla fall detta och menar 

att bildstödet kan få alla barn att förstå varandra. Dock anser hen att det är ytterst viktigt att 

man som pedagog har förberett alla barn, även de utan behov av bildstödet, på arbetet med 

bildstöd redan från början och visat dem hur man använder detta stöd på rätt sätt. Man kan 

tolka bildstöd som ett sätt att bruka, eller appropriera, språkliga redskap på. Barn 

tillsammans med varandra arbetar med bildstödet för att få förståelse av vad bilden 

betyder, till exempel att en bild på ett äpple betyder just äpple.  

 

7.2 Delstudie 2 

De medverkande barnskötarna garanteras anonymitet och har därmed fått namn som 

barnskötare A, B, C och D. I denna delstudie används begreppen språkliga redskap och 

appropriering från det sociokulturella perspektivet som ett verktyg för att analysera. 

Delstudie 2 är skriven av Stefani Baban.  

 

7.2.1 Barnskötarens syn på kommunikation 

Barnskötarna är eniga om att kommunikation och språk är en stor del av barns vardag på 

förskolan. Barnskötare C beskriver kommunikation på följande sett: “Alltså främst är det 
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ju genom att samtala tycker jag” (Barnskötare C, 2020). Barnskötare A beskriver även att 

kommunikation är ett hjälpande verktyg för barn genom att tydliggöra språket med att 

exempelvis samtala och benämna vad som pågår för barnen: 

 

Eftersom jag jobbar i en mångkulturell förskola här i [...] så har vi ju så fokus på språk i 

överhuvudtaget. Att man är tydlig med språk till vardagen, att vi hela tiden pratar om vad 

vi gör, vad vi ser, vad vi hör och vad vi har för upplevelser (Barnskötare A, 2020).  

 

Barnskötare A menar ovan vikten av att vara tydlig i sitt sätt att samtala för att främja 

verktyget kommunikation.  

 

Kommunikation utvecklas inte bara genom att samtala utan även genom material. 

Barnskötare B beskriver att material som: “[...] bilder och böcker [...] olika sorters djur, 

handdockor och utklädningskläder” främjar språket (Barnskötare B, 2020). Barnskötare C 

är av samma åsikt som Barnskötare B, då hen tydliggör att verktyg såsom: “[...] böcker, 

bilder och samtala med dem” är viktiga delar för att utveckla ett kommunikativt intresse 

hos barn (Barnskötare C, 2020). Det framgår alltså i intervjuerna att om barn får varierande 

valmöjligheter leder det till att de har möjlighet att välja det material som passar och 

intresserar just det barnet. Detta leder i sin tur till ett ökat intresse för att lära sig prata och 

kunna förklara sina tankar samt åsikter. Barnskötare A beskriver här nedan hur de arbetar 

med kommunikation:  

 

Ja alltså först så tror jag att jag är väldigt med mina händer, väldigt beskrivande. Att jag 

pekar på – vill du att jag ska hjälpa dig att dra upp dragkedjan? Att man har väldigt mycket 

kroppsspråk själv (Barnskötare A, 2020). 

  

Barnskötare A hävdar därmed att kroppsspråket är ett viktigt kommunikationsmedel för att 

exempelvis samtala med barnen.  

 

En viktig aspekt utöver material är att barn ska lära sig att lyssna på varandra. Barnskötare 

C beskriver nedan i citatet huruvida det är viktigt att barn lär sig att lyssna på varandra. 

Hen syftar till att varje barn har rätt till att bli lyssnad på men även att lyssna på den som 

pratar.  

 

[...] det är viktigt tycker jag att dem lär sig lyssna på varandra, att det i överhuvudtaget 

lyssna på den som pratar. Det är väldigt viktigt. Sedan att man är där, att man finns i 

närheten så att man liksom hör dem [...] så att man märker (Barnskötare C, 2020). 

  

Barnskötare C understryker dessutom vikten av att vara närvarande pedagog som en viktig 

del i förskolans verksamhet.  

 

Analys 

Resultatet visar att kommunikation är en vardaglig del i förskolans verksamhet och att det 

är något som genomsyrar barns vardag. Barnskötare A beskriver kommunikation som ett 

stort fokus i förskolan, att det är viktigt att vara tydlig i hur man kommunicerar med 



 

25 

 

barnen, alltså på vilket sätt man approprierar. Genom att med ständig hjälp av sitt språk 

uttrycka vad som sker, vad som sägs och vad man har för upplevelser utvecklas barns 

kommunikativa förmåga. Detta betyder att barnen utvecklar en nyfikenhet till att 

vidareutveckla sitt verbala språk på detta sätt. 

 

Majoriteten av barnskötarna uttrycker att det finns hjälpmedel att ta till för att utveckla 

barns kommunikativa förmåga. De syftar till att det finns flera sätt att uppnå detta på, det 

finns alltså flera olika språkliga redskap. Barnskötare B använder material som språkliga 

redskap, det vill säga böcker, bilder och exempelvis djur som material i barns vardag. Att 

använda material och samtala om dessa skapar en nyfikenhet för kommunikation hos barn. 

Barnskötare A lyfter även ett till hjälpmedel för att kommunicera, kroppsspråket. Hen 

betonar vikten av att man själv som professionell använder kroppsspråk i samtalet med 

barn. Detta syftar till att uppmuntra barn att använda hela kroppen till att uttrycka sig. Det 

här betyder att barn lär sig att använda sitt kroppsspråk för att kommunicera, de 

approprierar helt enkelt ett nytt sätt att uttrycka sig på. Barn har enligt respondenternas 

svar i studien ibland svårt med att verbalt kommunicera, då är det bra att ta till andra sätt 

att uttrycka sig på.  

 

Slutligen uttrycker Barnskötare C att kommunikation utvecklas om barn får komma till tals 

i barngruppen. Hen hävdar att varje barn ska få möjlighet till att prata och även lära sig att 

lyssna på andra. Detta arbete med barnen i förskolan kan utveckla ett positivt klimat för 

hela barngruppen och främja talet. Sammanfattningsvis beskriver barnskötarna i denna 

studie att kommunikation stärks med hjälp av språkliga redskap som till exempel olika 

material men också med kroppsspråk och närvarande pedagoger.  

 

7.2.2 Barnskötarens syn på samspel i barngruppen 

För att samspelet i barngruppen ska fungera väl poängterar Barnskötare A vikten av att 

som pedagog vara närvarande: “Jag erbjuder mig själv som pedagog, att jag är med [...]. 

Jag kanske får gå in själv och vara mormor eller mamma eller robot, eller kassörska eller 

sjuk patient” (Barnskötare A, 2020). Att själv gå in i en roll som pedagog kan skapa ett 

samspel som ger barnen förutsättningar till en lek där samspelet fungerar väl.  

 

Att vara närvarande pedagog och skapa en god gruppdynamik menar Barnskötare C att 

barnen får en tillhörighet till resten av barngruppen och därmed fungerar samspelet bra. 

 

Jag har ett stort ansvar att jag finns där, att jag deltar. Att jag kanske är med och startar upp 

en lek och sen drar mig ur [...] att man läser och spelar tillsammans, då får man ju också en 

tillhörighet (Barnskötare C, 2020). 

  

Barnskötare C lägger alltså stor vikt vid att finnas tillgänglig men anser också att det är 

viktigt att dra sig ur leken vid rätt tillfälle.  

 

Det framkommer även från intervjuerna att känslokort, alltså kort som illustrerar olika 

känslor, är en stor del för att samspelet i barngruppen ska fungera. Barnskötare D säger: 



 

26 

 

 

Vi använder oss av känslokort bland annat. För att visa på vilken känsla, om man är ledsen 

så kan kanske det är lättare att visa på bild än att säga det. Eller om man är arg eller glad 

(Barnskötare D, 2020).  

 

Barnskötare D menar att när barnen har tillgång till känslokort kan de enkelt visa vad de 

känner i den stunden om något positivt eller negativt händer i samspelet. Som tidigare 

nämnt ovanför, nämner Barnskötarna A och D, att en närvarande pedagog är primärt för att 

det ska fungera. 

 

Barnskötarna beskriver i intervjuerna att samspel även kan brista i barngrupperna. Detta 

sker för det mesta enligt Barnskötare D: “När man inte är närvarande och även övergångar 

mellan aktiviteter [...] eller när man ska avsluta en aktivitet för att t.ex. äta lunch eller så. 

Så övergångar” (Barnskötare D, 2020). Samspelet påverkas även enligt Barnskötare C: “ 

[...] det kan ju vara att inte barnen lyssnar riktigt på varandra. Och i konflikter kan ju vara 

svårt att lyssna på varandra” (Barnskötare C, 2020). Dessa aspekter är vanliga i förskolan 

då barn ofta hamnar i konflikter i exempelvis leksituationer.  

 

Det lyfts även fram att barnskötare har olika strategier för att hjälpa barn med 

funktionsnedsättning med det sociala. I citatet nedan beskriver Barnskötaren C att det till 

fördel kan vara att barnet med funktionsnedsättning och ett till barn skapar en egen liten 

grupp: 

 

Man kanske tar det här barnet med speciella behov och så tar man ett barn till. Så gör man 

en liten grupp av dem. Då kan dem ju liksom släppa allt det här som är runt omkring och 

bara vara tillsammans (Barnskötare C, 2020).  

 

Barnskötare C hävdar att det sociala hos barnet och samspelet med andra barn utvecklas i 

sin egen takt utan att det blir för mycket att hantera för barnet i fråga. Barnskötare D lyfter 

bild som stöd som ett verktyg på följande sätt: “[…] vi använder oss av bild som stöd, som 

funkar jättebra. [...] det är ju lättare för dem och kommunicera, med de andra barnen då 

också” (Barnskötare D, 2020). Genom att använda bild som stöd menar hen att barnen kan 

kommunicera med andra barn som leder till ett socialt samspel för barnen.  

 

Analys 

För att samspelet i förskolan ska upprätthållas och fungera framgår det i resultatet att vara 

en närvarande pedagog som en central del. Barnskötare A och C beskriver att barn i ett 

samspel i barngruppen ibland behöver en knuff av pedagoger. Med detta menar de att man 

själv som pedagog går in i en roll för att exempelvis starta upp en lek för att sedan dra sig 

ur. Detta kan hjälpa barnen att fortsätta samspela med varandra. Ett ytterligare hjälpmedel 

för att främja samspelet i barngruppen beskriver Barnskötare C att det är viktigt att man 

med barnen läser och spelar tillsammans. Genom att starta upp en lek eller spela 

tillsammans kan det skapa en trygghet för barnen som gör att de får känna en tillhörighet 

med resten av barngruppen. För att främja samspelet i barngruppen beskriver även 

Barnskötare D att de arbetar med känslokort i barngruppen. Hen hävdar att de 
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approprierar ett nytt sätt att kommunicera, när barn ibland har svårt att verbalt uttrycka sig 

med hjälp av det språkliga redskapet, som i detta fall är känslokort. Genom att använda 

känslokort kan barn få förutsättningar att beskriva vad de känner. Detta bidrar också till 

ökat samspel, om barn får möjlighet att uttrycka sig på diverse sätt.  

 

I resultatet belyser barnskötarna att samspelet ibland brister i barngrupperna på olika sätt. 

De hävdar att samspelet brister när de inte är närvarande och i konflikter. I konflikter 

menar Barnskötare C att barn ibland har svårt att ta till sig vad det andra barnet säger eller 

känner, barnen har svårt att appropriera de språkliga redskapen. Detta leder till att 

interaktionen mellan dessa barn påverkas och försämras. Barnskötare D beskriver även att 

övergångar i aktiviteterna kan skapa missförstånd och konflikter som gör att samspelet 

påverkas.  

 

När frågan om hur barnskötarna arbetar med att främja det sociala hos barn med 

funktionsnedsättningar ställdes har barnskötarna olika strategier de tar till för att hjälpa det 

barnet. Barnskötare C belyser att ibland kan det vara så enkelt som att skapa en liten grupp 

där barnet med behov får samspela med några få barn, istället för hela barngruppen. Hen 

lyfter att detta kan skapa en trygghet för barnet och skapa ett lugn. Det framgår slutligen i 

resultatet att bild som stöd används som ett språkligt redskap i barngruppen som ett 

verktyg, enligt Barnskötare D. Hen anser att bild som stöd är ett alternativt sätt för dessa 

barn att kommunicera för att skapa ett samspel. Med hjälp av detta språkliga redskap får 

dessa barn känna en tillhörighet och inkludering till resterande barngrupp.  

 

7.2.3 Barnskötarens tankar om begreppet bildstöd 

När barnskötarna ska beskriva vad bildstöd är råder det delade åsikter hos dem. 

Majoriteten av barnskötarna anser att begreppet bildstöd är det något positivt. Enligt 

Barnskötare B är bildstöd: “Det är väl bilder som förstärker talet” (Barnskötare B, 2020). 

Barnskötare A menar att bildstöd ibland kan vara krångligt: 

  

[...] inte hela tiden springa till en vägg med bildstöd. För det är ju så att man kan ju inte 

hela tiden ta barnet i handen och springa efter och visa bild på väggen, då kan det bli lite 

stök (Barnskötare A, 2020). 

 

Barnskötare A menar att bildstödet kan vara tidskrävande och att de lätt kan skapa kaos i 

barngruppen.  

 

Barnskötare C poängterar att bildstöd har stor inverkan på de barn som inte har talet och 

underlättar vardagen: 

 

Jag kan ju tycka att det är till stor hjälp för de barnen som inte har kommunikation alls, att 

det blir ett stöd för dem. Då kan de ju ändå peka på bilderna och förklara, så vi kan förstå 

vad de menar. Det måste ju underlätta för dem, tycker jag (Barnskötare C, 2020).  
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Med hjälp av att använda bilder menar Barnskötare C att bildstöd underlättar 

kommunikationen hos barn. 

 

Det dyker även upp fler synpunkter och nackdelar med begreppet bildstöd. Barnskötare A 

menar att en nackdel med bildstöd kan vara att det blir för enkelt för barnet, att barnet 

istället för att använda sitt tal bara pekar på vad barnet vill ha:  

 

Men risken kan vara att man gör det för enkelt för sig själv och barnet. Att man hela tiden 

ska peka på vad man vill ha [...] man måste vara vaksam över när dem börjar använda ord 

(Barnskötare A, 2020).  

 

Hen menar att barnet lätt kan tappa nyfikenheten kring att formulera sig med tal och tar 

den enkla vägen och använder bildstöd.  

 

Dock är fördelarna fler än nackdelar, här nedan beskriver Barnskötare D hur pedagoger 

också kan ha det som en fördel: 

  

Fördelen är ju att barnen kan, som inte kan kommunicera kan använda sig av det. För att 

visa vad de vill och vad de känner. Även att vi kan visa vad vi vill till barnen (Barnskötare 

D, 2020).  

 

Enligt Barnskötare D menar hen att bildstöd är något positivt för att hjälpa barn att visa vad 

de känner men även för pedagoger. 

 

I intervjuerna framgår det att barnskötarna främst använder bildstöd vid samlingen eller 

under olika aktiviteter. Bildstöd används enligt dem vid andra tillfällen också men att i 

samlingen och aktiviteter är bildstöd en stor hjälp. Barnskötarna använder alltså bildstöd 

för att förtydliga vad som komma skall för barnen, att förbereda dem på hur exempelvis en 

dag på förskolan kommer att se ut med hjälp av aktivitetsbilder. Ett exempel beskrivs såhär 

enligt Barnskötare C: ”Ja det är ju framförallt samling, det använder vi ju varje dag, 

aktivitets bilder. Vad vi ska göra under den dagen. Sen har vi ju små lappar där man tvättar 

händerna [...]” (Barnskötare C, 2020). Barnskötare A beskriver även nedan att bildstöd kan 

vara ett hjälpmedel för barn som har svårigheter, hjälpa dem att förstå vad som händer när 

en pedagog ska gå iväg. Att barnet får känna sig tryggt att pedagogen kommer tillbaka och 

inte försvinner. Hen belyser vikten av att motverka skrik och gråt situationer som kan 

uppstå för de barn som har någon funktionsnedsättning. 

 

Till exempel visade jag en bild på en toalett när jag själv skulle gå på toaletten och då blev 

barnet lugnt. Så stod där vid grinden och vänta. Och sen kom jag tillbaka, titta nu har jag 

varit på toaletten och så. Då kan det vara bra när man hamnar i någon sån här skrik och gråt 

[...] (Barnskötare A, 2020). 

 

Barnskötare A belyser att bildstöd kan hjälpa barn i diverse situationer. 
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Ett ytterligare sätt att förtydliga för barn är i skapande aktiviteter är att visa barnen bilder 

på det som ska göras. Barnskötare B beskriver det på följande sätt: 

 

Nu ska vi göra en skata kan man ju inte sitta och säga. Man måste ju ändå visa att, ha en 

bild eller skata framför sig, så att de kan se. Det kan ju vara ett föremål, det kan vara en 

bild (Barnskötare B, 2020).  

 

Barnskötare B hävdar att ha bilder på det man ska måla eller rita, ger bra förutsättningar 

för att lära sig vad det specifikt är barnen ska rita och även att lära sig att rita just skator. 

 

Barnskötarna delar i överlag åsikten att bildstöd är ett positivt verktyg i förskolans 

verksamhet.  

 

Analys 

Begreppet bildstöd framställs som ett positivt verktyg i förskolan enligt resultatet från 

respondenterna. De beskriver bildstöd som ett stöd för de barn som inte har talet och är ett 

verktyg som förstärker barnets tal. Barnskötare C förklarar att detta stöd är en stor 

underlättning för barnen för att de ska kunna uttrycka sig. Barnskötare D talar även om att 

bildstöd är ett verktyg för pedagoger, att de kan använda verktyget för att kommunicera 

med barn.  

 

I studiens resultat framgår det från en respondent att bildstöd kan anses som krångligt och 

något som tar tid, om man har bilder uppsatta på exempelvis en vägg. Hen hävdar att det 

kan påverka barnen och skapa en orolig dynamik i gruppen, att det skapar spring hos 

barnen när de ska ta sig till den väggen med bilder för att förklara vad de vill säga. Att ha 

bilderna uppsatta på väggen kan leda till att approprieringen av de språkliga redskapen 

förhindras då de inte är tillräckligt för fånga barnens intresse. Det lyfts även fram fler 

nackdelar med bildstöd bland barnskötarna. Barnskötare A uttrycker att bildstöd kan bli ett 

verktyg som skapar lathet bland barnen. Det hen syftar på är att istället för att verbalt 

uttrycka sig tar barnet till det enkla hjälpmedlet, att peka på bilder, fastän barnet kan 

kommunicera med tal.  

 

De positiva fördelarna överväger dock över och det framkommer att bildstöd används som 

ett hjälpmedel i samlingar och aktiviteter hos de flesta barnskötarna. Bildstödet används i 

dessa tillfällen som ett språkligt redskap med hjälp av bilder på dagordningen, små lappar 

vid toaletten och handfatet samt vid skapande aktiviteter. Dessa bilder kommunicerar för 

barnen vad som ska ske idag på förskolan eller exempelvis vad bilden på toaletten 

symboliserar när pedagogen måste gå iväg från ett barn som har svårt med talet. 

Barnskötare B beskriver hur hen använder språkliga redskap, som exempelvis bilder på en 

skata när barnen ska lära sig att rita detta. Hen använder bilder som ett språkligt redskap 

för att hjälpa och förtydliga, det vill säga att appropriera, att lära barnen rita och få 

kunskap om vad en skata är för en fågel. Sammanfattningsvis väger fördelarna över än 

nackdelarna, de flesta respondenter är eniga att arbetet med bildstöd har stora positiva 

effekter i en barngrupp.  
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7.2.4 Barnskötarens uppfattning om bildstöd som stärkande verktyg för att främja 

kommunikation och inkludering  

Alla fyra barnskötare i studien beskriver bildstöd som ett stärkande verktyg för barns 

kommunikativa utveckling vilket leder till ett samspel och inkludering med andra barn. 

Barnskötare D beskriver att: “De får ju ett annat sätt att uttrycka sig på när de inte kan 

prata till exempel” (Barnskötare D, 2020). Hen menar alltså att bildstöd är ett verktyg som 

används i verksamheten för de yngre barnen som inte utvecklat det verbala språket än. Att 

använda bildstöd som ett alternativt språk ger de yngre barnen möjlighet att uttrycka sig på 

andra vis, som med hjälp av till exempel bildstöd. Detta styrks även av Barnskötare B som 

menar att: “[...] det är väl mer för de små som inte har talet. Att de kan peka då istället, på 

bilder liksom (Barnskötare B, 2020). Återigen påpekar ytterligare en barnskötare att 

bildstöd främst är för de yngre barnen som inte utvecklat sitt språk ännu. Enligt min 

uppfattning menar Barnskötare B således att bildstöd är ett annat verktyg för att hjälpa de 

små barnen att uttrycka sig med hjälp av att peka på bilder istället för att kommunicera 

verbalt. Det är ett annat sätt att kommunicera med andra barn, vilket skapar en sorts 

inkludering i barngruppen. 

 

Barnskötare C beskriver här nedan hur samlings bilder kan påverka barns kommunikativa 

utveckling positivt med hjälp av denna typ av bildstöd: 

 

Ja om man då tänker på de här samlings bilder till exempel, det är ju bilder som de ser 

varje dag. Sen märker dem att jag, men jag är i den här gruppen, då är ju jag så att säga i en 

och samma grupp hela tiden. Och bara det känns ju som en trygghet, då kan ju det främja 

deras kommunikation tycker jag (Barnskötare C, 2020). 

  

Barnskötare C tydliggör att bildstöd i samlingar skapar en gemenskap som främjar barns 

kommunikation. Det är genom gemenskapen, tryggheten och tillhörigheten som i 

förlängningen skapar en trygg utvecklingsmöjlighet för barnen. Dessa samlingsbilder är 

bilder på olika grupper i barngruppen, vilket leder till att barn skapar en trygghet till de 

barnen som är just i samma grupp. Detta leder till att barnen litar på sin egen förmåga att 

kommunicera.  

 

Bildstöd främjar inte bara barns kommunikativa utveckling, det främjar även inkluderingen 

i barngruppen. Barnskötarna i denna studie anser att inkluderingen förbättras med hjälp av 

bildstöd. Barnskötare A beskriver hur bildstöd skapar en inkludering i barngruppen på 

följande sätt: 

 

Det kan ju vara så här att man tänker att det blir något samman, ett vi. Att om man tänker 

såhär att vi har en aktivitet och de får sätta upp sin bild under aktivitet. Ja då kanske jag 

kan fråga såhär: vilka är det nu som ska leka med lera idag? Och då kan de säga ja det är 

(namn) det är (namn), det är (namn). Ja och då kan ju det bli något såhär att vi, en 

gruppkänsla (Barnskötare A, 2020).  
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Barnskötare A beskriver bildstöd som ett gemensamt vi i barngruppen. Att använda 

bildstöd med alla barn främjar gemenskapen och skapar en gruppkänsla. 

 

Tre barnskötare i studien talar om samlingen som ett tillfälle att utveckla inkluderingen i 

barngruppen med hjälp av bildstöd. De beskriver samlingen som ett moment där bildstöd 

främst används, i syfte till att skapa en gemenskap och inkludering. Barnskötare B hävdar 

att med hjälp av bilder på grupperingar i samlingar och att barnen blir uppropade efter 

dessa grupper skapar en sorts inkludering: 

 

Jo men som ett exempel på samlingen då vi har tema så säger vi ju nu är det lilla gruppen 

och då kan man även säga det är du, du du du och du. Och sen då vet de att ja nu är det vi, 

vi är till den bilden. Och sen så ska vi, stora, sen är det gymnastik och då är fyraåringarna 

med mig och det är du, du du och du. Då att dem alla vet att ja, nu har jag också blivit 

uppropad (Barnskötare B, 2020).  

 

Barnskötare B menar att alla barn får känna sig sedda och inkluderade i dessa grupper som 

har skapats utifrån de äldre och yngre barnen.  

 

Barnskötare C har en liknande åsikt, att samlingsbilder på olika grupper skapar tillhörighet: 

 

Det är ju samma sak, de känner tillhörigheten, inkluderingen i de här grupperna i samlings 

bilder. Kanske inte i hela stora gruppen från början men i de mindre grupperna. Att det just 

blir en, det blir en kontinuitet, för det här är saker som händer hela tiden. Bara det måste ju 

vara ett stöd för dem och främja dem tycker jag (Barnskötare C, 2020). 

  

Barnskötare C anser att samlingsbilderna kan bli ett stöd för barnen samt att det främjar 

inkluderingen.  

 

Vidare beskriver Barnskötare D att det finns en fördel med bildstöd för alla barn, oavsett 

svårigheter: 

 

Jo men om man använder till exempel bildstöd på samling där det är olika barn liksom, 

olika svårigheter och inte, så kommer ju alla förstå. Även de barnen som inte har några 

svårigheter kommer ju och förstå, och sen de barnen med svårigheter (Barnskötare D, 

2020).   

 

Bildstöd används för att skapa en gemenskap i barngruppen. Barnskötare D syftar till att 

genom att använda sig av bildstöd i samlingen med barnen, leder det till att alla barn 

kommer att förstå vad som sägs, görs och vad som kommer hända härnäst. Det framgår 

tydligt att barnskötarna i denna studie står eniga att bildstöd främjar inkluderingen i 

barngruppen, främst i samlingar.  
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Analys 

I intervjuerna med barnskötarna framgår det i resultatet att två av dem anser att bildstöd för 

yngre barn är ett språkligt redskap, det vill säga ett alternativt sätt att uttrycka sig på. De 

menar att med hjälp av detta språkliga redskap ges barnen möjlighet att peka på bilder för 

att göra sig förstådda och inkluderade i barngruppen. Bildstöd har även andra positiva 

effekter när det gäller kommunikation enligt barnskötarna. En barnskötare beskriver att de 

använder samlingsbilder på samlingen. Dessa samlingsbilder är alltså bilder på olika typer 

av grupper. Hen menar att genom dessa bilder och grupper kan barnen bygga upp en 

trygghet och samhörighet med den gruppen de tillhör eftersom alla är inkluderade i någon 

form av grupp konstellation, vilket skapar förutsättningar till kommunikation.  

 

I resultatet lyfts även bildstöd som en positiv effekt på inkluderingsaspekten i barngruppen. 

Genom att barnen med hjälp av sina egna fotografier får sätta upp sin bild under den 

aktivitet hen vill göra menar Barnskötare A att det skapas en gruppkänsla. Det blir ett 

gemensamt vi i just denna grupp, hävdar Barnskötare A. Resultatet visar dessutom att 

inkluderingen främjas i samlingar med hjälp av det språkliga redskapet bildstöd. Flertalet 

av barnskötarna använder samlingsbilder med barnen för att skapa en tillhörighet hos dessa 

barn, i dessa grupper. Bilderna är aktivitets grupperingar som har skapats efter ålder och 

intresse. Barnskötare B beskriver att dessa bilder får barnen att känna sig sedda och 

inkluderade när de blir uppropade på samlingen. Vidare diskuteras allas lika värde kopplat 

till bildstöd och inkludering. Barnskötare D menar att bildstöd i samlingen kan påverka 

barn positivt, för alla barn och inte endast för de som har svårigheter med exempelvis talet. 

Det diskuteras att alla barn får möjligheter att känna sig inkluderade och det skapar en 

trygghet att de får förmågan att kommunicera med alla barn.  

 

Genom att använda språkliga redskap som exempelvis barnskötarna gör med verktyget 

bildstöd i samlingar och aktiviteter, leder det till att barnen skapar en gemenskap och 

inkludering i barngruppen. Barnen lär sig att appropriera ett nytt sätt att uttrycka sig på, 

med hjälp av det språkliga redskapet bildstöd. Sammanfattningsvis framgår det i resultatet 

att bildstöd stödjer kommunikationen i och med att barnen får möjlighet att med hjälp av 

detta verktyg ett ytterligare sätt att kommunicera med. När barn får denna möjlighet stärks 

även inkluderingsaspekten. Barnen får känna sig inkluderade i barngruppen och detta 

skapar positiva effekter som gynnar alla barn.  
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8. Diskussion och konklusion 

I följande avsnitt kommer studiens syfte och forskningsfrågor presenteras. Därefter 

diskuteras analysernas empiri från delstudierna och de kopplas till studiens tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv. Konklusionen skrivs i slutet av avsnittet där vi 

redovisar det slutliga resultatet och idéer för fortsatt forskning.  

 

8.1 Diskussion 

Vårt syfte med studien var att se om det fanns möjlighet till en mer inkluderande 

gruppdynamik för hela barngruppen om man använde bildstöd som hjälpmedel. Vi utgick 

från tre forskningsfrågor: “Hur definierar förskollärare respektive barnskötare bildstöd?”, 

“På vilket sätt bistår bildstöd i barns kommunikativa utveckling enligt förskollärare 

respektive barnskötare?” samt “Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda 

bildstöd för hela barngruppen enligt förskollärare respektive barnskötare?” Vår studie 

innehåller två delstudier där Ahlberg har intervjuat förskollärare för delstudie 1 och Baban 

har intervjuat barnskötare för delstudie 2. 

 

Utifrån vårt resultat går det att skönja att både förskollärare och barnskötare ansåg att 

kommunikation överlag var viktigt och i och med det en stor del av barnens vardag i 

förskolan. Resultatet visar att båda yrkeskategorierna arbetar med bland annat bilder för att 

förbättra kommunikationen, det vill säga att de använder sig av hjälpmedel för att 

kommunicera på ett lättare sätt än med ord. Dessa bilder kan även kallas språkliga 

redskap. En av förskollärarna förklarar att de ibland använder sånger som appropriering 

för att lära sig tecken som också är ett språkligt redskap. Enighet med det sociokulturella 

perspektivet beskrivs det hur man kommunicerar genom både det talade och det skrivna 

språket men också att vi människor kan uttrycka oss kommunikativt genom bilder (Säljö, 

2014, s. 301-302). Tidigare forskning från artikeln “Embedding Augementative 

Communication within Early Childhood Classrooms” av Dicarlo, Banajee och Buras 

Stricklin visar också att kommunikationen hos barnet stärks om man använder bilder som 

hjälpmedel (2000, s. 26). Hälften av förskollärarna och en av barnskötarna poängterar 

också att det är viktigt att vara en närvarande pedagog där man ger varje barn tid, alltså att 

lyssna på barnet och svara på frågor om det behövs.  
 

Studiens resultat visar att förskollärare och barnskötare delar åsikten att en närvarande 

pedagog är en stor del för att samspelet ska fungera väl i verksamheten. För att skapa ett 

välfungerande samspel belyser de att det är viktigt att skapa en god gruppdynamik i 

barngruppen, genom att låta alla barn känna sig inkluderade. Båda yrkeskategorierna delar 

även åsikten att samspelet brister i konflikter men förskollärare förtydligar att dessa 

konflikter främst sker i leksituationer. Det råder skillnader i hur man arbetar för att vara en 

närvarande pedagog och hur man arbetar för att förhindra konflikter eller när samspelet 

brister. Förskollärarna arbetar mer passivt för att hjälpa barnen i dessa situationer. De 

beskriver att de använder ord, det vill säga språkliga redskap, för att hjälpa barnen att hitta 

lösningar på ett problem som uppstår. Barnen löser sådana problem själva, utan pedagog. 
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Detta skiljer sig åt jämfört med barnskötarna som arbetar med att själva gå in i en karaktär 

i exempelvis leken. Genom att gå in i leken resulterar det till att pedagoger blir mer 

närvarande i barns samspel och kan förhindra att en konflikt uppstår. Barnskötaren hjälper 

därmed barnen att appropriera de språkliga redskapen när det blir brist i 

kommunikationen. Detta går i linje med vår teori, det sociokulturella perspektivet, som 

utgår från att människan är skapt för att samspela med andra (H Sträng & Persson, 2003, s. 

25).  

 

Gällande synen på begreppet bildstöd fann vi att förskollärare och barnskötare hade olika 

syn på vad bildstöd var. Förskollärarnas svar var djupare och längre vilket vi tror är för att 

de tolkat läroplanens ord kring bildstöd på ett annat sätt än barnskötarna. En av 

förskollärarna anser till exempel att bildstöd kan vara en trygghet för barn som har 

svårigheter att uttrycka sig. Barnskötarna definierar begreppet kort och sakligt, de menar 

att det språkliga redskapet bildstöd är bilder som förstärker barns tal. Båda 

yrkeskategorierna menade dock att bildstöd är ett bra hjälpmedel. Förskollärarna ansåg att 

de positiva aspekterna med bildstöd är att man kunde få en visuell struktur och det gjorde 

det lättare för barnen att förstå bilder istället för det verbala. För att få visuell struktur 

använde en förskollärare sig av ett dagsschema för att appropriera bildstöd. Barnskötarna 

resonerade på liknande sätt och menade att det var enkelt för barnen att peka på olika 

bilder för att kunna kommunicera. De nackdelar som förskollärare tog upp handlade bland 

annat om att det måste finnas en baktanke med bildstödet och att det kan bli opraktiskt att 

ta med sig på utflykt. De ansåg också att det fanns en begränsning eftersom man ibland 

inte hade tillräckligt många bilder tillgängliga. Här kan det uppstå en viss exkludering av 

barnet eftersom den inte kan kommunicera med de andra när de befinner sig utanför 

förskolan. Bildstödet blir därmed inte ett inkluderande verktyg för hela barngruppen. 

Barnet kan också exkluderas om inte alla bilder finns eftersom de i det fallet inte kan visa 

hur de tänker. Detta är något som kan kopplas till det sociokulturella perspektivet som 

lägger stor vikt vid att språket ger barnet en möjlighet att delta i det sociala samspelet 

(Hwang & Nilsson, 2019, s. 72). Barnskötarna uttrycker sig lite annorlunda gällande det 

negativa med bildstöd. De fokuserade mer på att arbetet kring bildstöd kan vara för 

tidskrävande och enligt vissa barnskötare menar de att det kan bli lite för enkelt för barnet 

att bara sitta och peka på en bild. En barnskötare uttrycker att bildstöd kan ha negativa 

effekter i barngruppen då man måste ta det barnet i handen, till väggen, för att peka på 

bilderna. Detta leder till oro i barngruppen.  

 

Båda yrkeskategorierna vi intervjuat hade vid något tillfälle använt sig av bildstöd även om 

erfarenheterna skiljer sig åt. Vi tolkade det som att förskollärare mest använder sig av 

bildstödet när det finns behov av det, alltså när ett barn behöver det som ett hjälpmedel. 

Två av förskollärarna menade att de har använt det tidigare för att strukturera upp en dag 

för barn som har svårigheter med strukturen. Barnskötarna använder endast bildstödet i 

samlingar och vid aktiviteter. I samlingar och aktiviteter används bildstöd för hela 

barngruppen vilket leder till en gemenskap hos barnen. Denna empiri kan kopplas till den 

tidigare forskningsartikeln “Embedding Augementative Communication within Early 

Childhood Classrooms” av Dicarlo, Banajee och Buras Stricklin där de förklarar olika sätt i 
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förskolan där bildstödet kan vara ett givande hjälpmedel. De menar att det kan användas 

för att berätta för barnet hur en dag ska se ut samt i matsituationer där bilder kan användas 

för att visa för pedagogen vad barnet i behov av stöd vill äta (2000, s. 22).  

 

I resultatet finner vi likheter och skillnader mellan förskollärares och barnskötares syn på 

bildstöd som verktyg för att främja kommunikationen hos barn. Förskollärare belyser att de 

arbetar med bildstöd med alla åldrar för att främja talet. Deras tänk kring detta kan kopplas 

till vår tidigare forskning och artikeln “Picture Exchange Communication System and Pals: 

A Peer-Mediated Augmentative and Alternative Communication Intervention for 

Minimally Verbal Preschoolers with Autism” av Thiemann-Bourque, Brady, McGuff, 

Stump och Naylors då deras resultat liknar vårt. Vi tolkar vårt resultat som att det kan svårt 

för barn med ett icke verbalt språk att inkluderas i barngruppen. Forskningsartikeln tar upp 

liknande resultat då forskarna menar att begränsade kommunikationsfärdigheter oftast 

leder till svårigheter med att kommunicera med jämnåriga (2016, s. 41). Barnskötarna ser 

dock lite annorlunda på bildstöd i jämförelse med förskollärarna. De anser att arbetet med 

bildstöd oftast används med de yngre barnen som inte har utvecklat sitt verbala tal. Enligt 

båda yrkeskategoriernas beskrivningar i empirin är vår uppfattning att det språkliga 

redskapet bildstöd är ett alternativt sätt att uttrycka sig på. De menar att med hjälp av 

bildstöd kan barn göra sig förstådda, även de barn som ännu inte har utvecklat det verbala 

språket.  

 

Bildstödet kan användas som ett hjälpmedel för att inkludera barnen i barngruppen men 

förskollärarna och barnskötarna har olika sätt att använda sig utav det. Vi tolkar det som att 

förskollärarna vill att barnen ska använda bildstödet på ett mer självständigt sätt. Utifrån 

resultatet kan vi avläsa att de vill att barnen med behov av stödet ska leta upp bilder själva 

och visa dem för sina klasskamrater. Då kan de få förståelse av vad barnet vill säga och 

därmed skapas en inkludering mellan barnet med behov av bildstöd och resterande barn 

eftersom de kan kommunicera med varandra. Bildstöd kan tolkas som ett sätt att 

appropriera språkliga redskap. Barn kan arbeta tillsammans med bildstöd för att förstå 

betydelsen av bilder. Detta resultat kan kopplas till artikeln “School Participation and 

Social Networks of Children with Complex Communication Needs, Physical Disabilities, 

and Typically Developing Peers” skriven av Raghavendra, Olsson, Sampson, Mcinerney 

och Connells. De menar att det är viktigt att ha aktiviteter med barn i sin egen ålder 

eftersom de utvecklar barnets sociala nätverk och skapar kommunikativa samspel (2012, s. 

40). Genom att barnen självständigt arbetar med bildstödet stärks deras relationer. 

Barnskötarna använder hellre bildstöd som inkluderingsmedel i fasta situationer som till 

exempel samlingar. Barnen blir inkluderade i och med att hela barngruppen använder 

bildstödet men här kan vi se att barnskötarna har en större roll till skillnad från 

förskollärarna. Detta svarar på vårt syfte. 

 

8.2 Konklusion 

I studiens resultat framkommer det att förskollärare och barnskötare är eniga att 

kommunikation stärks och förbättras med närvarande pedagoger. Det framgår även att 

arbetet med bilder är en stor del i respondenternas svar för att främja kommunikationen hos 
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barn. De menar att bilder är ett verktyg och ett alternativt sätt att kommunicera på när talet 

inte behärskas. Närvarande pedagog återkommer i resultatet, särskilt när samspel 

diskuteras. Båda yrkeskategorierna är eniga att samspelet behöver stöd från pedagoger men 

på olika sätt.  

 

Båda yrkeskategorierna menar att bildstöd är ett positivt hjälpmedel men de tolkar 

begreppet olika. Förskollärare anser det vara svårt att inkludera bildstödet utanför 

förskolans lokaler vilket kan leda till exkludering för barnet. Barnskötarna trycker mest på 

att det är ett tidskrävande jobb. Det finns olikheter kring när bildstödet används då 

förskollärare anser att de ska användas vid behov medan barnskötare främst använder det i 

samling. Samtliga yrkeskategorier är eniga att bildstöd främjar barns kommunikativa 

utveckling och språk. Det råder dock skillnader i när bildstödet bör användas. Förskollärare 

hävdar att bildstöd ska appliceras på alla åldrar medan barnskötare hävdar att det är 

mestadels för yngre barn. Det finns likheter i empirin gällande inkludering och bildstöd 

men förskollärare hävdar att barn ska försöka arbeta självständigt för att skapa en 

inkludering mellan barn med behov av stöd och dess klasskamrater. Barnskötarna 

fokuserar däremot på fasta situationer som samlingar där de som pedagoger har en mer 

involverad roll.  

 

Vårt syfte var att undersöka huruvida bildstöd kan vara ett hjälpmedel för inkludering i 

hela barngruppen. Vi anser att syftet är uppnått eftersom vi kan se hur förskollärarna och 

barnskötarna arbetar med bildstödet på just detta sätt även om det finns skillnader i hur de 

går tillväga. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för denna studie. I och med denna 

metod undersöker vi respondenternas egna uppfattningar om ämnet. Om fortsatt forskning 

skulle utföras skulle vi rekommendera att genomföra etnografiska studier då detta ger en 

chans till bättre inblick över pedagogernas arbete i verksamheten. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 Frågeguide  

Information 

- Vad är din yrkesroll? 

- Hur länge har du varit verksam i förskolan? 

- Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

Kommunikation 

- Kan du beskriva hur du arbetar med kommunikation i barngruppen? 

- Vilka kommunikationsmedel använder du dig av?  

- Hur kan man enligt dig skapa en språkstimulerande miljö som främjar kommunikationen 

för hela gruppen oberoende om barnet behöver stöd eller inte? 

 

Samspel 

- Hur arbetar ni för att inkludera alla barn i verksamheten? 

- I vilka situationer anser du att samspelet mellan barnen fungerar väl? 

- Vilka hjälpmedel tar du till för att samspelet ska fungera väl? 

- I vilka situationer anser du att samspelet mellan barnen brister? 

- Vilka hjälpmedel tar du till när samspelet inte fungerar i barngruppen? 

- Barn med funktionsnedsättning har ibland svårt med samspelet, hur gör du för att hjälpa 

det barnet med det sociala? 

 

Bildstöd 

- Kan du beskriva hur du tänker kring begreppet bildstöd? 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med bildstöd? 

- I vilka situationer har du använt dig av bildstöd? 

- Vilka typer av stödverktyg använder ni hos er? Varför använder ni dem och inte andra? 

- Hur anser du att bildstöd främjar barns kommunikativa utveckling? 

- Hur ser du på att bildstöd kan främja inkluderingen i hela barngruppen?  
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10.2 Bilaga 2. Informationskravet  

 

Information om en studie av hur förskollärare och barnskötare har för 

syn på bildstöd som ett redskap för barns kommunikation och 

inkludering i barngruppen. 

  

Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på Förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

  

Denna studie görs för att problematisera hur verktyget bildstöd kan användas i 

verksamheten för att skapa inkludering i barngruppen genom att främja barns 

kommunikation i hela barngruppen. 

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig. Vi kommer att samla in data 

genom att använda oss av ljudinspelning. 

  

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller 

vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

  

Studiens handledare: Rebecka Göransdotter 

  

Student: Stefani Baban 

  

Student: Lisa Ahlberg  

  

Uppsala, den 9 mars 2020. 
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10.3 Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Denna studie görs för att problematisera hur verktyget bildstöd kan användas i 

verksamheten för att skapa inkludering i barngruppen genom att främja barns 

kommunikation i hela barngruppen. Studien kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Lisa Ahlberg och Stefani Baban som går sista 

terminen på Förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas och att detta kommer att spelas in med ljudupptagning Jag vet att ingen obehörig 

får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan 

identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

  

 

Deltagarens namn: .……………………………………………… 

  

Adress: …………………………………………………………………………….. 

  

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

  

  

Studiens handledare: Rebecka Göransdotter 

Student: Stefani Baban 

Student: Lisa Ahlberg 

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                         

 

  

....................................................................... 

Underskrift deltagare                       

  

  

....................................................................... 

Underskrift student 

Blanketten skrivs under innan intervjun sker. 


