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Syftet var att undersöka hur förskollärare framför att de använder bildstöd som AKK 

för att skapa kommunikationsmöjligheter för alla barn i verksamheten, samt hur det 

kan bidra till alla barns delaktighet. En kvalitativ forskningsmetod var 

utgångspunkten och utfördes genom tio semistrukturerade intervjuer med olika 

förskollärare. Studien vilar på ett sociokulturellt perspektiv vilket är den teoretiska 

utgångspunkten. I resultatet framkom förskollärares resonemang där de anser att det 

finns fördelaktiga skillnader gällande kommunikationsmöjligheter och delaktighet i 

barngrupper där bildstödsmetoder används. En slutsats är att fördelarna med 

bildstöd som AKK övervinner svårigheterna, då det leder till att alla barn erbjuds 

möjligheter till att kommunicera och bli delaktiga i verksamheten. 

_______________________________________________________  

Nyckelord: förskola, bildstöd, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 
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1 Inledning 

 

Kommunikation använder vi människor oss av dagligen hela livet och finns som både 

verbal och icke-verbal. Då kommunikation är en stor del av människans liv är det 

därav av stor vikt att utveckla barns kommunikationsförmågor i tidig ålder i  

förskoleverksamheten. Detta då förskolans uppdrag är att ge alla barn möjlighet till 

olika kommunikativa tillvägagångssätt, samt utveckla barns kommunikativa  

förmågor (Skolverket, 2016). I den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018b) 

som träder i kraft 1 Juli 2019, lyfts även där vikten av att förskolan bör erbjuda barn 

möjligheter till att kunna kommunicera i olika sammanhang. 

 

Bilder kan användas för att möjliggöra kommunikationen för individer när den 

verbala kommunikationen inte räcker till. Genom bilder kan förståelsen öka och det 

som talas om tydliggöras (Heister Trygg, 2005). Bilder har länge använts i  

undervisningssyfte. Den böhmiske teologen Johann Amos Comenius, som även 

betecknas som den svenska didaktikens fader, betonade redan på 1600-talet att 

bilder har stor betydelse i barns utveckling och lärande 

(Furuland & Orvig, 1979, 1990). Boken ”Orbis Pictus” var en bilderbok som innehöll 

illustrativa bilder med tillhörande ord på modersmålet och på latin 

(Svedberg & Zaar, 1998). 

  

Förskolan vilar på en demokratisk grund. Skollagen (2010:800) lyfter att förskolan 

ska främja alla barns utveckling och lärande, vidare framför läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) att förskolans arbetssätt bör vara demokratiskt där alla barn kan 

vara delaktiga. Vidare lyfts vikten av delaktighet och fungerande kommunikation. 

Heister Trygg (2008) hävdar att utan kommunikation finns heller ingen delaktighet, 

då kommunikation krävs för interaktion med omgivningen. Binger och Light (2006) 

hävdar att Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), leder till 

delaktighet. 

 

I denna studie har vi valt att fokusera på bilder som alternativ kompletterande  

kommunikation, som vi vidare kommer benämna som Bildstöd som AKK. Vi vill  

undersöka sambandet mellan kommunikation och delaktighet, samt hur  

användandet av bildstöd som AKK påverkar det. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

  

Syfte: 

 

Vi vill undersöka hur förskollärare beskriver att de använder bildstöd som AKK för 

att skapa kommunikationsmöjligheter för alla barn i verksamheten, samt hur det 

beskrivs bidra till alla barns delaktighet. 
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Frågeställningar: 

  

Hur beskriver förskollärare att de använder bildstöd som AKK för att skapa 

kommunikationsmöjligheter för alla barn i verksamheten? 

  

Hur anser förskollärare att bildstöd som AKK kan bidra till delaktighet för alla barn? 

 

1.2 Disposition 
 

I enlighet med syftet och frågeställningarna har vi delat in studien i följande 

kapitel: Bakgrund, där används rubrikerna Avgränsningar i litteratursökningar, 

Förskolans styrdokument, samt Tidigare forskning. Vidare presenteras det valda 

teoretiska perspektivet som studien vilar på i Teoretiskt perspektiv. Under Metod 

presenteras rubrikerna Datainsamlingsmetod, Urval, Procedur, Etiska aspekter, samt 

Studiens tillförlitlighet. I Resultat redogörs för studiens resultat som sedan 

analyserats under Analys. Vidare presenteras under rubriken Diskussion, 

Resultatdiskussion, Metoddiskussion samt Slutsats. Avslutningsvis redogörs för 

Studiens relevans för förskolläraryrket samt Förslag på tidigare forskning i 

separata kapitel. 

 

2 Bakgrund 

 

I följande kapitel redogörs för studiens urval genom forskning av litteratur, 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar av studiens valda område. Vidare presenteras 

forskning som är relevant för studiens valda område i Tidigare forskning och annan 

relevant litteratur. Sista rubriken är Förskolans styrdokument, där framskrivs 

perspektiv som är relevanta mot bakgrunden av läroplanen för förskolan, 

diskrimineringslagen och skollagen. 

  

2.1 Avgränsningar i litteratursökningar 

 

I litteratursökningen har information gällande studiens område sökts på olika  

databaser. Databaserna där sökningarna gjordes var ERIC, SWESUB och GOOGLE 

SCHOLAR. För att vi skulle få fram relevant information som passade vårt valda  

område, användes sökord som var kopplade till studiens ämne. Vi sökte efter  

“peer reviewed” och “refereegranskade” artiklar. Ord som bland annat “bildstöd”, 

“AKK förskola”, ”delaktighet förskola” ”kommunikation förskola”, söktes på för att få 

fram relevant information. Det resulterade i att vi fann flera olika artiklar och efter att 

vi läst en del av dessa, valde vi de som vi ansåg var mest relevanta för vår  

undersökning. Sökningarna gjorde vi även på engelska där sökorden var bland annat 

“AAC preschool” och “participation preschool”. 
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Sökandet efter relevant litteratur gjordes även på Skolverkets hemsida. I studien har 

relevant kurslitteratur använts, samt annan litteratur gällande ämnet. Studien  

innefattar diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen för förskolan.  

 

2.2 Förskolans styrdokument 

 

Nedan redogörs för förskolans styrdokument som är relevanta för studiens valda 

område. Läroplan för förskolan (Skolverket 2016), diskrimineringslagen (SFS 

2008:567), samt skollagen (SFS 2010:800) har valts ut och kopplats till ämnet. 

 
2.2.1 Läroplan för förskolan 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framförs det att förskolan bör erbjuda 

kommunikationsmöjligheter för alla barn. Vidare framförs det att barn ska erbjudas 

möjligheter till att utveckla sina kommunikativa förmågor genom att få möjlighet att 

uttrycka sig på olika sätt. Det framkommer även att alla barn har rätt till delaktighet i 

verksamheten (Skolverket, 2016). 

 
2.2.2 Diskrimineringslagen 

 

Förskolan bör inkludera alla barn oavsett språkkunskaper och funktionsförmåga 

(SFS 2008:567).  

  
2.2.3 Skollagen 

 

I skollagen (2010:800) skrivs det fram att förskolan bör stimulera varje barns 

utveckling och lärande. Förskoleverksamheten bör utgå från varje barns behov och 

därefter forma verksamheten och dess innehåll. Barn som av olika anledningar 

behöver stöd i sitt lärande och i sin utveckling, ska ges det stöd som behövs (SFS 

2010:800). 

 

2.3 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

Nedan presenteras relevant forskning för studiens valda ämne. Forskning som har 

använts skrivs under följande rubriker som redogör för innehållet: Kommunikation, 

AKK, Bildstöd som AKK, Metoder inom bildstöd som AKK, samt Delaktighet. 

 

2.3.1 Kommunikation 

 

Säljö (2014) framför att kommunikation med omgivningen är något människor har 

redan från födseln. Kommunikation kan förklaras som en gemensam handling där 

information ges till en mottagare och mottagaren tar emot information om en 
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individs önskan eller behov (Romski & Sevcik, 2005). Det finns en verbal och en 

icke-verbal kommunikation, där den verbala kommunikationen är det som sägs,  

medan den icke-verbala kommunikationen är hur information framförs. Den 

icke-verbala kommunikationen kan ske med olika verktyg för att kommunikationen 

ska förstärkas (Arnqvist, 1993). 

 

Heister Trygg (2012) menar att det krävs kommunikation för lärande. 

Kommunikationen är en stor del av människors vardag och används i bland annat 

konflikter och diskussioner. Valet av kommunikationsform är inte avgörande, utan 

det är om budskapet lyckas framföras och förstås (ISAAC, 2015). 

Hagtvet (2004) framför att omgivningen och vardagen är avgörande för barns 

språkutveckling och att barn bör uppleva språket med flera sinnen och handlingar för 

att utveckla ord och begreppsförståelse. Jerlang (2008) skriver att kommunikation 

fungerar som ett verktyg för barn för att uttrycka sig och sina behov. Kultti (2012) 

skriver att kommunikation mellan människor kan leda till ökad förståelse. 

 

Emmoth (2014) framför i sin licentiatuppsats, vikten av att arbeta med konkret 

material med barn som har språksvårigheter, för att utveckla deras  

kommunikationsförmågor. Alla situationer i förskolan kan stimulera och möjliggöra 

för kommunikation om det finns en plan på hur det ska bedrivas. Heister Trygg 

(2008) belyser vikten av fungerande kommunikation för att barn ska kunna  

utvecklas, samt vikten av att erbjuda en kommunikativ miljö för att möjliggöra det. 

Det menar författaren är av extra stor vikt för de barn som behöver stöd i sin  

kommunikation. 

 

Hellerstedt (2014) framför att alla ska ha rätt till kommunikation oavsett svårigheter. 

Författaren menar att barn kan behöva olika mycket hjälp för att kunna  

kommunicera och komma till uttryck. Det är då förskollärares ansvar att i  

förskoleverksamheten erbjuda alternativa möjligheter för att möjliggöra för  

kommunikation, vilket uttrycks i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Heister 

Trygg (2012) hävdar att barn som har kommunikationssvårigheter gynnas av  

alternativa verktyg för att stödja kommunikationen. Författaren menar att alla  

individer har förmåga till att kommunicera, men att det ibland krävs verktyg för att 

kunna möjliggöra för det. Sundqvist (2010) belyser att barn kan behöva verktyg för 

att kommunikation ska möjliggöras och på så vis kunna ge uttryck för önskan och  

behov. 

 

Förmågan att kommunicera kan leda till barns delaktighet i de kommunikativa  

mötena med omgivningen. Bristande kommunikation kan därav leda till utebliven 

delaktighet (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010,). 
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2.3.2 AKK 

 

AKK står för alternativ kompletterande kommunikation. AKK är ett samlingsnamn 

för alla alternativa sätt för att stödja kommunikationen för de som är i behov av det 

(Heister Trygg, 2005). 

 

Hygum Jensen (2000) lyfter att AKK började användas redan när 

Cromagnonmänniskorna försökte kommunicera information genom att måla 

symboler och föremål på väggar. Författaren menar att vi i modern tid kan se det som 

bildstöd som AKK, då bilder används för att kommunicera. Von Tetzchner och Grove 

(2003) nämner att alternativ och kompletterande kommunikation har använts för att 

komplettera bristande kommunikationsförmågor ända sedan 1960-talet. AKK är ett 

stöd för att utveckla kommunikationen. Irene Johansson införde AKK i Sverige på 

1970-talet där tanken var att använda det med barn som hade Down Syndrom. AKK 

utvecklades sedan för att användas med personer med olika diagnoser. Idag används 

AKK för att stödja kommunikationen hos personer även utan diagnoser som av olika 

anledningar behöver stöd i det (Heister Trygg, 2012). 

 

Tidigare användes AKK för individer med olika diagnoser (Barton, Sevcik & Romski, 

2006), för att stödja deras kommunikation (Binger & Light, 2006). 

Romski och Sevcik (2005) menar att AKK gynnar alla barns utveckling. Författarna 

menar att AKK bör erbjudas i flera situationer för barn som behöver stöd i sin 

kommunikation, samt att ordförrådet bland de barn som fått använda sig av 

alternativa verktyg var mer utvecklat än hos de barn som enbart kommunicerat 

genom tal. 

 

Heister Trygg (2008) lyfter att det finns flera olika tillvägagagångssätt och metoder 

inom AKK för att stödja individers kommunikation. Författaren menar att syftet med 

AKK är att möjliggöra för kommunikation. Romski och Sevcik (2005) betonar att 

tidiga insatser är fördelaktiga för barns utveckling av det verbala språket och att 

insatsen är extra viktig för de barn som behöver stöd i sin kommunikation. 

 

Romski och Sevcik (2005) belyser att AKK inte hindrar talutvecklingen, utan snarare 

påskyndar det. Barker, Akaba, Brady och Thiemann-Bourque (2013) menar att det är 

en fördel att individer lär sig alternativa kommunikationsmetoder då det underlättar 

för de som är i behov av AKK, att även omgivningen kan kommunicera med dessa 

metoder. 

 

2.3.3 Bildstöd som AKK 

 

Bildstöd är en metod inom AKK som innefattar användandet av bilder i olika former 

för att stödja kommunikationen bland individer som är i behov av det (Heister Trygg, 

2005). Forskning visar att AKK är ett fördelaktigt hjälpmedel för individer som är i 

behov av stöd i kommunikationen, men att användningsmetoden kan variera för att 
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passa olika individer där bildstöd kan vara en metod (Schlosser & Sigafoos, 2006). 

Romski och Sevcik (2005) hävdar att bilder som AKK kan utveckla ordförrådet 

oavsett om ett barn behärskar det verbala språket eller inte. Bildstöd som AKK 

utvecklar kommunikationsmöjligheterna och därmed möjliggör för delaktighet i  

kommunikativa situationer (Heister Trygg, 2008). 

 

Barton, Sevcik och Romski (2006) menar att bildsymbolen blir ett verktyg för att 

kunna kommunicera. Heister Trygg (2008) framför att fördelen med att använda 

bildstöd som AKK är att det är konkret och liknar verkligheten. Bilderna som visas 

finns kvar framför barnens ögon hela tiden, till skillnad från det talade ordet som 

enbart nämns och sedan försvinner. Bilder är därav ett verktyg för att minnas, förstå 

och koppla det som sägs till något konkret (Gerland & Aspeflo, 2015). Heister Trygg 

(2008) menar att bildvalet är avgörande när bildstöd används för att stödja barns 

kommunikation. Barton, Sevcik och Romski (2006) belyser vikten av att barn förstår 

bilderna som visas och det är därför av stor vikt att barn får höra ordet som är 

kopplat till bilden för att skapa ett sammanhang. Light och McNaughton (2014) 

hävdar att det viktiga när man ska använda AKK, är att det bidrar till att det kan 

användas för att kommunicera. 

 

2.3.4 Metoder inom bildstöd som AKK 

Det finns metoder olika för att använda bildstöd som AKK. Bildschema är en metod 

som tydliggör och förenklar struktur, rutiner och förståelse för vad som ska ske. 

Bildschema är ett schema bestående av bilder som förmedlar instruktioner och ökar 

förståelsen för vad som ska hända (Heister Trygg, 2008). Genom att visa med bilder 

vad som ska ske och i vilken ordning, underlättar det för förståelsen 

(Heister Trygg, 2005). 

 

Bildsamlingar är en samling av ett antal bilder som föreställer vardagliga föremål 

och aktiviteter. Bilderna används i ett kommunikativt syfte (Heister Trygg, 2005). 

Bildsamlingar är bilder som används för stödja barns kommunikation genom att 

barn kan kommunicera via bilderna (Heister Trygg, 2005). 

 

Ritprat är ett hjälpmedel som används för att synliggöra situationer. Ritprat används 

genom att man med penna ritar det som förklaras. Ritprat används för att förtydliga 

sammanhang och situationer. Metoden kan med fördel användas vid 

konfliktsituationer, där bilderna som ritas stödjer barns förståelse kring situationen 

(Gerland & Aspeflo, 2015). 

 

2.3.5 Delaktighet 

  

Delaktighet innebär att man är delaktig i en gemenskap med ett gemensamt 

fokus (Öhman, 2009). För att uppnå delaktighet bör förskollärare möjliggöra för 

att alla barn oavsett svårigheter kan delta och förstå verksamheten och dess 
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innehåll. Barn bör känna sig sedda och ges möjligheter till att kunna samspela 

med omgivningen för att de ska bli delaktiga i verksamheten (Björck- Åkesson, 

2007).  

 

Ahlberg (2013) skriver om två sorters delaktighet, en pedagogisk delaktighet samt en 

social delaktighet. I den pedagogiska delaktigheten deltar alla barn i en samhörighet 

genom att alla får utföra samma saker som tillfrågas. Den sociala delaktigheten 

innebär att barnen inkluderas i en delaktighet även utanför planerade lärsituationer, i 

den fria miljön. 

 

Björk-Willén (2008) framför i sin studie att tydlighet är av stor vikt för barn med 

kommunikationssvårigheter. Kultti (2012) framför i sin avhandling att barn som är i 

behov av stöd i sin kommunikation, behöver pedagogernas hjälp för att utveckling 

ska ske. För att möjliggöra det menar forskaren att förskollärare bör vara konkreta på 

det som talas om så att alla barn oavsett förmågor kan delta i verksamheten. Kultti 

(2012) menar att struktur och tydlighet i aktiviteter är av stor vikt för att alla barn ska 

kunna delta i planerade aktiviteter och kunna kommunicera, samtidigt menar 

forskaren att även oplanerade situationers innehåll är viktigt för att barn ska kunna 

kommunicera med varandra och känna delaktighet.  

 

Barn lär sig av varandra, därav är gemensamma aktiviteter där alla barn kan delta 

viktiga för barns utveckling och lärande. Genom samspel utvecklar barn 

kommunikativa kunskaper (Kultti, 2012). Blackstone, Williams och Wilkins (2007) 

lyfter att interaktion med omgivningen är avgörande för de barn som är i behov av 

AKK. Sundqvist (2010) menar att delaktighet är viktigt för barns identitetsskapande, 

samt för barns initiativtagande och ger förutsättning för självständighet. AKK kan 

därav försvåras då det kräver tid, och det kan leda till att barn i behov av AKK inte ges 

möjligheter till delaktighet. Eriksson (2014) hävdar att barn blir delaktiga i  

verksamheten genom att aktivt få delta. 

  

3. Teoretiskt perspektiv 

Nedan kommer studiens valda teoretiska perspektiv att presenteras. Det valda 

teoretiska perspektivet är det sociokulturella perspektivet, som kommer att beskrivas 

nedan. 

 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

 

Vi valde det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt, då perspektivet 

belyser vikten av fungerade kommunikation för att möjliggöra för delaktighet (Säljö, 

2014). Detta ser vi är en viktig aspekt för vår studie, då vi vill undersöka hur 

förskollärare beskriver att bildstöd som AKK kan främja alla barns kommunikation 

och möjliggöra delaktighet. Säljö (2014) lyfter Vygotskij och det sociokulturella 

perspektivet. 
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Inom det sociokulturella perspektivet är samspel och användandet av artefakter  

avgörande för barns lärande. Säljö (2014) belyser det sociokulturella perspektivet 

som framför vikten av kommunikation för att utveckling och lärande ska kunna ske. 

Barn utvecklas och lär sig genom imitation av omgivningen, samt genom att samspela 

med andra. Därav är möjligheter till kommunikation viktigt för att utveckla  

kunskaper. Att samspela med omgivningen leder till ett utvecklat tankesätt, samt  

förståelse av omvärlden. Kommunikation leder till delaktighet och det sker genom att 

kunna samspela med andra. Kunskap utvecklas genom att imitera och samla  

kunskaper genom att observera andra i omgivningen. Kommunikation bör utifrån det 

sociokulturella perspektivet spegla omgivningen (Säljö, 2014). 

  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är den proximala utvecklingszonen framträdande 

där interaktion har en viktig roll när barn utforskar utvecklingszonen utanför sin 

befintliga. Säljö (2014) lyfter den proximala utvecklingszonen som bygger på att barn 

genom samspel med andra som befinner sig på en högre utvecklingsnivå kan utforska 

en nivå över den de befinner sig i. Vilket är en förutsättning för att utveckling ska ske. 

  

Inom det sociokulturella perspektivet lyfts vikten av att kunna använda sig av 

fysiska och psykologiska redskap för att samspela med omvärlden, samt för att kunna 

förstå information och ta in kunskap. Människor medierar med redskap, därav är det 

av stor vikt att ha tillgång till olika kompletterande system och redskap för att 

kommunicera. Fysiska artefakter används som redskap för att människor ska förstå 

sig på omvärlden och kunna kommunicera. Materialet som används bör användas på 

rätt sätt för att utveckling ska ske (Säljö, 2014).   

 

4. Metod 

 

I följande kapitel redogörs för vilka metoder som har använts i studien. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar kommer metodval att presenteras under  

rubrikerna Datainsamlingsmetod, Urval och Procedur samt hur vi beaktat  

forskningsetiken och dess principer under rubriken Forskningsetik. Avslutningsvis 

skrivs studiens tillförlitlighet fram. 

 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

 

I datainsamlingsmetoden valdes intervjuer som metod där tio förskollärare  

intervjuades. Vi har använt oss av de intervjuer som Bryman (2018) kallar  

direktintervjuer. Denna form av intervju innebär att intervjun sker i ett direkt möte 

mellan intervjuaren och respondenten (Bryman, 2018). Det gav oss möjlighet till att 

se och tolka respondenternas reaktioner och ansiktsuttryck under intervjuerna. Att 
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ha intervju som tillvägagångssätt gav oss möjlighet till att ta del av respondenternas 

tankar, erfarenheter och åsikter.  

Semistrukturerade intervjuer valdes, där fokusområdet och frågorna var valt redan 

innan intervjuerna startade, vilket kan ses i intervjuguiden (se bilaga 2). 

Respondenterna fick dock rätt till att svara på frågorna hur de än ville. De 

semistrukturerade intervjuerna gav oss möjligheter till att ställa följdfrågor. Vi deltog 

båda två under alla intervjuer, vilket bidrog till ett vidgat perspektiv över material och 

information från respondenterna, samt att vi kunde samarbeta och hjälpas åt 

gällande formuleringar och följdfrågor. Vi valde att spela in intervjuerna för att 

kunna fokusera på respondenterna under intervjuernas gång, vilket Bryman (2018) 

lyfter som en fördel.   

  

Bryman (2018) lyfter även enkäter och observationer som metoder för att samla in 

data. Då syftet var att vi ville undersöka hur förskollärare framför att de använder 

bildstöd som AKK för att skapa kommunikationsmöjligheter för alla barn i  

verksamheten, samt hur det kan bidra till alla barns delaktighet, ansåg vi att  

observation inte var en relevant metod. Detta på grund av att eventuella  

observationer istället skulle visa på bildstöd praktiskt och inte hur de uppfattar  

metoden. Hade vi valt enkätundersökning som datainsamlingsmetod anser vi att det 

skulle finnas risker att gå miste om fördjupade svar, samt missa möjligheter till att 

ställa följdfrågor. 

 

4.2 Urval 

  

Vi planerade urvalet av förskollärare utifrån vår tidsaspekt för studien. Tio  

förskollärare fick frågan om att delta och alla tackade ja till ett deltagande. Vi valde 

att genomföra tio kvalitativa intervjuer med förskollärare som arbetar med  

barngrupper som innefattar barn med olika kommunikationsförmågor och som  

använder sig av bildstöd som AKK i verksamheten. Antalet förskollärare valde vi för 

att få ett vidgat perspektiv över förskollärares resonemang gällande hur bildstöd som 

AKK används för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för alla barn. 

  

Vi ansåg att tio intervjuer med olika förskollärare var tillräckligt för att få den 

information vi ville få fram gällande det valda ämnet. De förskollärare som blev 

tillfrågade att delta i intervjuerna var förskollärare vi kände till från olika förskolor. 

Denna metod av urval är det som Bryman (2018) kallar bekvämlighetsurval. Dessa 

förskollärare visste vi hade kunskaper och erfarenheter om att använda bildstöd som 

AKK i barngrupper som innefattar barn med olika kommunikationsförmågor. Därav 

ansåg vi att förskollärarna vi valt besatt rätt kunskaper och kunde bidra med god  

information som gynnar studien. Bryman (2018) menar att urvalet av  

intervjupersoner bör vara målinriktat, därav vårt val av förskollärare till de valda  

frågeställningarna. Författaren lyfter vikten av att välja rätt personer för att samla  

relevant information och få en bredd. Respondenterna var i åldrarna mellan 24-62 år. 
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4.3 Procedur 

 
Vi började med att diskutera fram åtta intervjufrågor utifrån studiens syfte. Därefter 

kontaktades förskollärarna via mejl och samtal för att boka tid och plats för  

intervjuerna. I samband med att vi tog kontakt med förskollärarna, fick de ta del av 

missivbrevet (se bilaga 1), samt intervjufrågorna (se bilaga 2), som vi skickade ut via 

mejl samma dag. Tillsammans med respondenterna planerade vi plats och tidpunkt 

för intervjuerna och alla de planerade träffarna blev av. Vi intervjuade förskollärarna 

på respektive förskola och intervjuerna ägde rum under olika dagar under tre veckors 

tid. En förskollärare åt gången blev intervjuad och en intervju varade i cirka 30  

minuter. 

  

Innan intervjuerna påbörjades informerade vi respondenterna om studiens syfte, 

samt hur vi beaktar de etiska aspekterna. Bryman (2018) lyfter att det är av stor vikt 

att informera respondenten om studiens syfte innan den genomförs. Vi läste igenom 

missivbrevet och de etiska aspekterna med varje förskollärare innan intervjuerna 

startade och de valda respondenterna fick därefter besluta om de ville medverka eller 

inte.  

 

Intervjuerna ägde rum i avskilda rum på varje förskola och vi båda studenter deltog 

under samtliga intervjuer. Intervjuerna utförde vi parvis, där ena studenten var aktiv 

och ställde frågor, medan den andra var passiv och observerade. Det valet grundade 

sig i det som Bryman (2018) skriver, att respondenten då känner en trygghet, samt att 

det bidrar till enighet mellan de som intervjuar. Den aktiva av oss var den som höll i 

intervjun och den som hade den passiva rollen väntade med att ställa frågor och 

funderingar till slutet av intervjuerna om hen hade några. Respondenterna fick den 

tid de kände att de behövde för att svara på frågorna utan att bli avbrutna. Genom att 

vi var lyhörda och fokuserade på det som respondenterna svarade på frågorna, kunde 

vi därefter ställa relevanta följdfrågor för att få djupare information 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Efter de två första intervjuerna uppmärksammade vi att 

några av intervjufrågorna liknade varandra och formulerade därför om de till en 

fråga. Bryman (2018) lyfter den möjligheten som en fördel med att använda 

semistrukturerade intervjuer som metod. Efter att vi hade formulerat om och kopplat 

ihop frågorna, kände vi att intervjuerna blev mer sammanhängande. Intervjuerna 

spelades in med en ljudinspelningsfunktion i våra mobiltelefoner för att under 

intervjuernas gång kunna lägga allt vårt fokus på respondenterna och det som sades. 

 

Ljudinspelningarna transkriberade vi sedan. Det transkriberade materialet 

analyserades, vilket Bryman (2018) lyfter som en fördel för att urskilja resultatet. 

Semistrukturerade intervjuer kan leda till information med mycket text som inte är 

sammanhängande och efter att vi transkriberat inspelningarna av intervjuerna fick vi 

ihop ungefär 21 sidor med transkriberad text. Svaren sorterades efter kodade 
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kategorier, som Bryman (2018) lyfter som väsentligt. Vi valde att kategorisera svaren 

och jämförde resultaten med relevant forskning för det valda området (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Efter att svaren analyserats sammanställdes ett resultat utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet redovisas under tematiska rubriker. 

 

4.4 Etiska aspekter 

 

Vi har i studien beaktat Vetenskapsrådets (2017) etiska aspekter som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet: Innan intervjuerna informerade vi respondenterna om studien 

och dess syfte. Vi kontaktade respondenterna via mejl och telefon och informerade 

om studien och dess datainsamling.  

 

Samtyckeskravet: Respondenterna fick innan intervjun ta del av studiens syfte samt 

metoden för datainsamlingen. Därefter fick de möjlighet att ta beslut om ett 

deltagande. Respondenterna fick information om att de när som helst under 

intervjuns gång hade rätt till att avbryta sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet: Vi behandlade det insamlande materialet med största 

konfidentialitet. Information och material behandlades så att ingen obehörig kunde 

ta del av det. Respondenterna fick information om att namn och förskola inte skulle 

nämnas i studien, utan istället skulle kodnamn användas. 

  

Nyttjandekravet: Respondenterna informerades om att det insamlade materialet 

enbart kommer att användas för studieändamål. Respondenterna fick information 

om att de kommer förbli anonyma i studien, samt att det enbart är vi som utfört 

studien som har tillgång till materialet som samlats in. Respondenterna fick innan 

intervjun information om de intervjufrågor som skulle ställas för att kunna förbereda 

sig och känna en trygghet om vad som skulle tas upp under intervjun. De fick även 

information om att de kommer att ges möjlighet att ta del av den färdiga studien om 

så önskas. 

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 
 

Vi har utgått från Brymans (2018) fyra utgångspunkter för att säkerställa studiens 

tillförlitlighet. De fyra utgångspunkterna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, 

samt konfirmering. 

 

Med trovärdighet menas att vi utgått från de regler som finns gällande forskning  

för en studie. Vi redogör för studiens trovärdighet genom att de intervjufrågor som 

ställts till respondenterna, är framtagna genom att vi diskuterat fram dessa utifrån 

den relevanta forskning och litteratur vi läst om gällande det valda området. 
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Med Överförbarhet menas att om en liknande studie skulle utföras skulle resultatet 

förmodligen inte bli exakt samma. För att påvisa att vår studie är pålitlig, valde vi att 

vara transparenta i studiens metod. Vi har så detaljerat vi kunnat redogjort för  

proceduren för studiens metod. I studien har vi tagit med tidigare forskning och  

respondenternas svar genom konfirmering för att stärka tillförlitligheten för studien 

(Bryman, 2018).  

 

Vi studenter försökte vara objektiva och presenterade enbart de svar som 

respondenterna gav. Intervjufrågorna fick respondenterna ta del av innan 

intervjutillfället för att kunna förbereda sig på intervjun. Det skulle kunna bidra till 

att svaren från respondenterna blev planerade och inte impulsiva då de fick möjlighet 

till att läsa på om studiens valda område innan intervjuerna. Dock ser vi det ändå 

som en fördel att intervjufrågorna skickades ut i förväg, då respondenterna fick  

möjlighet till att förbereda sig och svara detaljerat på frågorna. 

 

5 Resultat 

I följande kapitel redogörs för studiens resultat utifrån datainsamlingen. För att göra 

resultatet tydligt har vi valt att strukturera innehållet efter tematiska rubriker som är: 

Metoder och användning av bildstöd som AKK, Delaktighet genom bildstöd som 

AKK, Att använda eller inte använda bildstöd som AKK, Ramfaktorer som 

påverkar användandet av bildstöd som AKK. Resultatet innefattar utvalda citat från 

intervjuerna. Dessa presenteras löpande för att tydliggöra för respondenternas svar 

gällande bildstöd som AKK.  

 

5.1 Metoder och användning av bildstöd som AKK 

I intervjuerna med förskollärarna framkom det att respondenterna använde bildstöd 

som AKK på flera olika sätt genom olika metoder för att möjliggöra för 

kommunikation mellan pedagog-barn och barn-barn. Metoderna som framkom var 

bildschema, bildsamlingar och ritprat. 

  

Utifrån respondenternas intervjusvar framkom det att bildschema var en metod som 

samtliga förskollärare flitigt använde i verksamheten för att förtydliga budskap och 

förklara vad som ska ske. Förskollärare 2 lyfte att de har bildscheman på olika platser 

i förskolans miljöer som visar hur dagen ser ut och i vilken ordning aktiviteter sker: 

  
Vi har ett schema i samlingsrummet som visar hur dagen är planerad, barnen kan då enkelt 

kolla på schemat för att se vad som har gjorts och vad som kommer ske, bilderna används 

för att alla barn ska förstå, oavsett om de kan behärska verbalt språk eller inte. 

  

Förskollärare 8 menade att bildschemat de använder sig av gynnar alla barn då alla 

kan kolla på schemat och se hur dagen ser ut. Bilderna de har beskriver aktiviteter 

eller föremål för att barnen ska kunna kommunicera genom att peka och visa med 

alla i sin omgivning, både med pedagoger och med barn. 
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Förskollärare 10 menade att bildscheman finns i bland annat hallen för att kunna 

kommunicera med barnen om vad de ska ha på sig. Hen brukar tillsammans med alla 

barn gå igenom bilderna och samtala om dessa innan påklädningen börjar. 

Hen menade att de barn som inte kan uttrycka sig verbalt kan kommunicera genom 

att visa och räcka fram bilderna, exempelvis genom att räcka fram en bild på en 

mössa om barnet behöver hjälp med att ta ner mössan från hyllan. Förskollärare 10 

beskrev att hen sätter ord på bilderna för att barnen ska kunna koppla ord till bild: 

  
Genom att visa bilderna för barnen och sätta ord på bilderna, kan jag kommunicera med 

barnen och barnen med mig. Barnen kan kommunicera genom att visa och ge bilder på 
föremål de vill uttrycka, men inte klarar av att göra verbalt. 

 

Bilder i form av bildsamlingar var också en metod som framkom av 

förskollärarnas svar. Förskollärare 1 använder sig av bildkort för att förstärka det 

som sägs och för att barnen ska kunna koppla det som sägs till något konkret. 

Förskollärare 3 använder bildsamlingar genom att ha bilder som föreställer de 

olika rätterna och tillbehören som serveras vid matsituationen. Då kan barnen 

själva visa och peka vad de önskar att exempelvis dricka. Förskollärare 5 

berättade att hen har skapat egna bildsamlingar för barnen med tydliga bilder på 

vardagssituationer på förskolan som de samtalar kring för att barnen ska kunna 

förstå vad de olika bilderna står för och få höra vad de heter genom att pedagoger 

nämner det. Förskollärare 5 framförde att de har bildsamlingar som barnen kan 

använda sig av i kommunikationen för att tala om vad de önskar: 

  
Vi har gjort häften med bildsamlingar som är anpassade efter vardagssituationer, där kan 

barnen kommunicera genom att visa vad de vill ha eller vad de vill ha hjälp med. Vi 
pedagoger kan också kommunicera genom bilderna genom att visa det vi vill säga med bild. 

  

Förskollärare 6 menade att de har med sig bildsamlingar i en nyckelring om de 

går utanför förskolans lokaler, för att det alltid ska finnas tillgängliga och för att 

barnen ska kunna visa vad de vill göra och inte göra i alla situationer. Bilderna 

föreställer aktiviteter och föremål som är relevanta för barngruppens behov. 

Förskollärare 4 beskrev att hen använder sig av bilder på olika aktiviteter som 

finns uppsatta på väggen i förskolemiljöerna för att kunna kommunicera med 

barnen och för att barnen ska kunna kommunicera med varandra genom 

bildsamlingarna. 

 

Förskollärare 2 beskrev en annan metod som används vid bland annat konflikter, 

att “ritprata”: 

  
Vid konflikter och andra händelser som behöver förstås kan ritprata vara kommunikativt. 

Jag ritar enkla händelser och barnet får genom ord eller bilder uttrycka hur hen upplevde 

det. 
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5.2 Delaktighet genom bildstöd som AKK 

 

Samtliga förskollärare ansåg att bildstöd som AKK är metod för att göra alla barn 

delaktiga i verksamheten. Förskollärarna menar att bilderna bidrar till 

delaktighet då bilderna blir ett gemensamt sätt att kommunicera på som alla kan 

använda sig av. 

  

Förskollärare 3 framförde att bildschema är en metod som gör alla barn delaktiga 

i verksamheten, då alla barn oavsett kommunikationsförmågor kan se vad som 

sker i verksamheten och förstå det med bilder som stöd. Förskollärare 5 menade 

att bildschemat blir inkluderande då dagen gäller alla barn. Förskollärare 6 

uttryckte att bildschemat blir ett stöd i situationer där flera barn är involverade: 

  

Genom att vi tillsammans kollar på bilderna och samtalar om dessa, blir alla barn delaktiga 

då alla ges möjlighet till förståelse, då det vi säger stärks genom att visa bilder. Alla barn 
förstår situationen då och kan vara med. 

 

Förskollärare 1 menade att bildsamlingar i sångsamlingen kan leda till 

delaktighet då hen med hjälp av bilderna tydligt visar vad det sjungs om. Då 

förstår alla barn oavsett var de ligger i sin kommunikation vad det handlar om. 

  

Förskollärare 2 beskrev ritpratandet som ett sätt att göra barn delaktiga i 

barngruppen och i verksamheten. Hen menade att hen försöker använda 

ritpratandet med alla barn i gruppen. När de vid konflikter sitter tillsammans 

och ska lösa konflikten, är alla barn är delaktiga i ritpratandet och får möjlighet 

till att förstå vad det pratas om, och kan därmed komma till uttryck beroende på 

vad de känner om en viss situation eller en viss händelse: 

  
Barnen kan genom gester och bilder sedan visa vad de tycker och känner om en viss 
situation och alla deltagare förstår och kan kommunicera med varandra. 

  

Förskollärare 4 uttryckte att bilderna i sig blir inkluderande då det är något att 

samlas kring och som alla barn förstår. Hen menade att barn inte behöver ett 

verbalt språk för att kunna förstå bilder. Förskollärare 9 menade att genom att 

använda bilder för alla barn på förskolan blir det deras gemensamma 

kommunikation då alla lär sig att använda metoden och kan använda den för att 

kommunicera med varandra: 

  
Om alla barn använder bilder skapas inte ett utpekande. 

 

5.3 Att använda eller inte använda bildstöd som AKK 

 

I frågan om förskollärarna ansåg att det fanns skillnader bland barns 

kommunikation och delaktighet vid användandet av bildstöd, jämfört med när 

det inte används, lyfte samtliga förskollärare att bildstöd som AKK enbart gynnar 
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barns kommunikation. Förskollärarna menade att bilderna ökar barns förståelse 

och utvecklar deras kommunikationsförmågor.  

 

Förskollärare 1 lyfte att hen började att använda bilder i en barngrupp som 

innefattade flera barn med kommunikationssvårigheter för att kunna 

kommunicera överhuvudtaget: 

  
För de grupper där bildstöd inte användes, tog det längre tid för barnen att komma in i 

gruppen. 

  

Förskollärare 2 menade att barn lär sig nya begrepp och visar större intresse över 

vad som sägs och vad som ska hända när bildstöd används, hen ansåg att det 

beror på att förståelsen för det som sker ökar. Förskollärare 3 uttryckte att bilder 

hjälper barnen att utveckla kommunikationen då det vidgar möjligheterna till 

inlärning och breddar perspektiv på saker och ting, jämfört med om bildstöd inte 

används, då det tar längre tid att lära sig och förstå. Anledningen är att bilder är 

mer konkreta än enbart verbal kommunikation.  

 

Förskollärare 7 menade vidare på att förståelsen ökar när bilder används, då det 

som sägs blir konkret och kan kopplas samman. Förskollärare 9 har märkt stora 

skillnader bland barns utveckling när bildstöd används jämfört när det inte 

används, bland annat ökar det barns kommunikativa förmågor. Hen menar att 

det då bidrar till att konflikterna minskar då barnen kan kommunicera med 

bilderna. 

  

Förskollärare 10 framförde ett exempel om ett barn som inte förstod allt som 

talades verbalt. Barnet blev alltid hysteriskt när pedagoger nämnde att det var 

dags att gå ut. Sedan införde de bildstöd och visade vad som skulle ske och vad 

som kunde göras ute. Barnet uppfattade då vad som sades och förstod vad som 

skulle ske: 

  
När bildstöd infördes som tydligt påvisade vad som skulle ske, blev barnet lugnt och sprang 

glatt iväg till hallen och ville gå ut. 

 

5.4 Ramfaktorer som påverkar användandet av bildstöd som AKK 

 

Resultatet utifrån samtliga intervjuer av förskollärarna visade att tid till planering var 

en stor faktor som påverkar huruvida bildstödet används, samt kvaliteten på 

bildstödet. 

 

Förskollärare 2 nämnde att det ibland saknas planerad tid till att ta fram bilder som 

ska väljas ut, klippas och lamineras, samt att tekniken brister många gånger. 

Förskollärare 4 menade att det färdiga bildmaterialet de får kan vara svårt att tyda 

och anser att egna tagna bilder från förskolan som barnen kan relatera till är bättre, 

men att det inte alltid finns tid till det och då brister det: 
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Man måste ofta uppdatera bilderna och det tar tid, vi ges inte tid till att uppdatera bilderna 

och det leder till att den bilden barnen vill förmedla inte finns färdig. 

 

Förskollärare 5 menade att pedagoger måste vara förberedda och veta vilken bild som 

ska användas i vilken situation, för det behövs tid att gå igenom bilderna, vilket det 

inte alltid ges. Tidsbristen bidrar till att bilderna inte passar ihop med det barnen 

önskar och kan då inte förmedla vad de vill ha. 

 

6. Analys 

 
I följande kapitel redogörs för en tolkning och analys av studiens resultat. Resultatet 

kopplas ihop med det sociokulturella perspektivet som är utgångspunkten i 

undersökningen. Analysen kommer att presenteras under rubrikerna: Metoder och 

användning av bildstöd som AKK, Delaktighet genom bildstöd som AKK, Att använda 

eller inte använda bildstöd som AKK, samt Ramfaktorer som påverkar användandet 

av bildstöd som AKK.  

 

6.1 Metoder och användning av bildstöd som AKK 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas kunskaper genom 

kommunikation tillsammans med andra. Utveckling kan ske genom både fysiska 

och psykologiska redskap i samspel (Säljö, 2014). Utifrån detta tolkar vi att 

genom att använda bildstöd som redskap för att kommunicera med andra i ett 

samspel, möjliggörs det för barn att utvecklas i sitt lärande. I resultatet framkom 

det att förskollärarna använder sig av olika bildstödsmetoder. 

  

En av metoderna som alla respondenter framförde att de använde sig av är             

bildschema. Bildschema används dagligen av samtliga respondenter och gör det       

tydligt för barnen att tolka den information som vill förmedlas. Utifrån svaren av           

respondenterna tolkar vi det som att bildschema är ett hjälpmedel som passar för 

alla barn i barngruppen oavsett kommunikationsförmågor. Det kan vi koppla till 

det som Säljö (2014) belyser, att kommunikationen bör spegla omgivningen. 

Barn omgivning tolkar vi som barns vardag, därav anser vi att bildschema       

speglar barns omgivning då det föreställer konkreta bilder på vad som kommer 

ske under barnen vardag på förskolan. Säljö (2014) menar ur ett sociokulturellt 

perspektiv att människor medierar med redskap. Det kan vi koppla ihop med det 

som förskollärare 6 nämner, att hen ökar barns förståelse genom att i samspel 

med barnen tolka bildschemat och därmed förståelsen för bilderna på schemat. 

Bilderna ger barnen en förståelse att tolka och förstå vad som kommer ske och 

när det kommer ske. 

Förskollärare 9 framför att barnen har egna lättillgängliga bildsamlingar i sina 

lådor som de kan använda sig av för att kommunicera. Vi tolkar det som att det 
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är viktigt för barn att alltid ha kommunikativa hjälpmedel till hands för att när 

som helst kunna förmedla ett budskap och göra sig förstådda. Det kan vi koppla 

till det sociokulturella perspektivet där det lyfts att människor, med hjälp av    

redskap, kan förstå och samspela tillsammans med omvärlden (Säljö, 2014). 

Förskollärare 2 menar att det är viktigt att bildstöd finns tillgängligt för barnen 

att använda överallt i förskolans miljöer, så att de kan använda                            

kommunikationsstödet i alla situationer med alla personer. Detta för att barnen 

alltid bör få möjlighet till att förstå och göra sig förstådda. Utifrån den                  

sociokulturella teorin är språket det viktigaste redskapet för att komma till             

uttryck. Det är av stor vikt att ha tillgång till olika kompletterande system och 

redskap för att kommunicera (Säljö, 2014). Vi tolkar det som att det är viktigt att 

bildstöd finns tillgängligt överallt för att möjliggöra för kommunikation för de 

som är i behov av bildstöd som AKK. 

Säljö (2014) skriver att kommunikation är viktigt för delaktighet. Både Säljö 

(2014) och Heister Trygg (2008) menar att språk används för att skapa olika 

kommunikationsmetoder och inte enbart verbalt tal. Utifrån resultatet                

framkommer det att fungerande kommunikation är det viktiga för att framföra 

budskapet, och inte det verbala språket. Det är inte är kommunikationsformen 

som är avgörande, utan om budskapet kan framföras eller inte (ISAAC, 2015). 

Det tolkar vi som att alla bildstödsmetoder som förskollärarna nämner stämmer 

in på, då bildstöd som AKK används för att kunna kommunicera och uttrycka   

behov. Barnen kan uttrycka sina behov med hjälp av bilderna oavsett               

kommunikationsförmågor. 

 

6.2 Delaktighet genom bildstöd som AKK 

  

I resultatet framkom att bildstöd leder till delaktighet då bilderna blir ett 

gemensamt kommunikationsmedel för alla barn. 

 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv menar samtliga respondenter att det är 

viktigt att kommunikationen fungerar mellan pedagoger och barn, samt mellan 

barnen i gruppen. Kommunikationen behövs för att barn ska förstå omvärlden 

och därav kan vi koppla förskollärarnas arbete med bildstöd som en metod för att 

utveckla barns kommunikativa möjligheter som kan leda till delaktighet. Säljö 

(2014) lyfter att kommunikation är en länk mellan barn och dess omgivning. 

Författaren menar vidare att man inte behöver vara expert för att dela kunskap 

med omgivningen. Säljö (2014) menar att kunskap utvecklas genom att imitera 

och observera personer i omgivningen då man lär av varandra. Förskollärare 9 

framför att hen använder bildstöd med alla barn i barngruppen, då delar hen 

med sig av sina bildstödskunskaper till barnen. Genom att alla barn får ta del av 

bildstödet, tolkar vi det som att barn får möjlighet att lära av varandra i gruppen 
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genom att observera och imitera varandra. Det tolkar vi leder till delaktighet då 

alla barn är involverade i kommunikationsformen. Säljö (2014) hävdar att 

kommunikation är en viktig del för att skapa delaktighet bland barn. 

  

Inom det sociokulturella perspektivet är samspel en viktig del i lärandet då nya 

kunskaper tas in genom interaktion med andra (Säljö, 2014). Resultatet visar att 

samtliga förskollärare framför att de använder sig av olika metoder inom 

bildstöd för att tydliggöra och öka förståelsen för att göra alla barn delaktiga 

oavsett kommunikationsförmågor. Det kan vi koppla till det Säljö (2014) framför 

om att kommunikation skapas genom samspel med andra. Delaktigheten blir en 

gemenskap där alla barn är involverade, samt att det kan leda till att barn 

utvecklar sina kommunikativa kunskaper genom att interagera med andra. 

  

Kultti (2012) framför vikten av att barn ska ges möjlighet att vara i barngrupper 

med blandade kunskapsnivåer för att få möjlighet att samspela med barn som 

befinner sig på olika nivåer. Det kan vi koppla till den proximala                             

utvecklingszonen som menar att genom samspela med individer som ligger på en 

högre nivå än en själv, når man utveckling. I detta fall tolkar vi det till att det               

leder till barns utveckling av kommunikativa förmågor (Säljö, 2014). 

Bildschema är en metod som flitigt används av samtliga förskollärare. Detta             

tolkar vi är en relativt enkel metod för att tydliggöra och öka barns förståelse. Det 

kan kopplas till det som Heister Trygg (2008) belyser gällande att den                

kommunikativa miljön är avgörande för delaktighet i alla situationer, samt det 

som Säljö (2014) lyfter att kommunikationen bör spegla omgivningen. Då         

metoden visar på vad som kommer ske i barnens vardag, tolkar vi att det bidrar 

till en gemenskap då bilderna berör alla barn i barngruppen. 

 

6.3 Att använda eller inte använda bildstöd som AKK 

  

I resultatet framkommer att bildstöd som AKK gör stor skillnad för barns 

kommunikativa förmågor då förskollärarna lyfte att de såg skillnader i barns 

utveckling när bildstöd används jämfört med när det inte används. 

Respondenterna menar att bildstöd är viktigt för barn för att kunna uttrycka sig 

och förmedla sitt budskap.  

 

Användandet av bildstöd tolkar vi ur ett sociokulturellt perspektiv som lyfter 

kulturella verktyg för att skapa mening (Säljö, 2014). Vi tolkar att bildstöd som 

AKK fungerar som ett verktyg för att göra det möjligt för barn att kommunicera 

och uttrycka sig och på så sätt skapa mening. 

  

Respondenterna nämner fördelarna med bildstöd som AKK där de uttrycker att 

bildstödet inte enbart är en fördel för de barn som behöver stöd i sin 
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kommunikation, utan för alla barn i barngruppen. Att AKK med fördel kan        

användas med alla barn i barngruppen är något som även Heister Trygg (2008) 

lyfter. Vi tolkar det som att fungerande kommunikation leder till delaktighet då 

Säljö (2014) menar att kommunikation skapas när samspel sker. Vi tolkar det 

som att kommunikation och barns delaktighet går hand i hand, vilket är en stor 

anledning till att använda bildstöd som AKK för att möjliggöra för                    

kommunikation och delaktighet. 

 

6.4 Ramfaktorer som påverkar användandet av bildstöd 

 

I resultatet framkom att tidsbrist till att ta fram relevant material är en faktor 

som kan bidra till sämre kvalitet i arbetet med bildstöd som AKK. 

 

Säljö (2014) skriver att samspel och kommunikation med omgivningen är 

avgörande för utveckling och lärande. Vi tolkar det som att det då krävs att 

pedagogerna uppdaterar och anpassar bildstödet utifrån att vara lyhörda på 

deras behov. Detta kan kopplas till den proximala utvecklingszonen där barn bör 

stöttas där de befinner sig (Säljö, 2014). 

  

Respondenterna lyfter tidsbrist och brist på fungerande teknik som en motgång i 

arbetet med bildstöd. Det tolkar vi som att det förhindrar att bildstöd kan användas 

korrekt som kulturellt redskap då bilderna kan bli bristande och inte ha mening. 

Detta kan då leda till att pedagoger inte möter barnen i den proximala 

utvecklingszonen och då brister möjligheterna till utveckling och lärande då 

kommunikationsmöjligheterna med omgivningen brister (Säljö, 2014). Vi kan koppla 

det till det som Sundqvist (2010) lyfter, att det bör ges tid för att arbeta med AKK för 

att dess syfte ska uppfylla sin funktion som kommunikationshjälpmedel.  

 

7. Diskussion 
 

I följande kapitel presenteras Diskussion efter tematiska rubriker: Metod och  

användning av bildstöd som AKK, Delaktighet genom bildstöd som AKK, Att använda 

eller inte använda bildstöd som AKK, samt Ramfaktorer som påverkar användandet 

av bildstöd som AKK. Avslutningsvis skrivs Metoddiskussion och Slutsats fram. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Nedan kommer det analyserade resultatet att diskuteras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vilket görs med stöd i det sociokulturella perspektivet, tidigare 

forskning, analys och våra egna tolkningar. 
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7.1.1 Metoder och användning av bildstöd som AKK 

 
I resultatet framkommer Ritprat, bildschema och bildsamlingar är redskap som  

används av förskollärarna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är olika 

kompletterande redskap viktigt för att möjliggöra för kommunikation (Säljö, 2014). 

 

En vanlig metod är bildschema, som används i förtydligande syfte. Förskollärarna 

beskriver att bildscheman används inomhus och finns uppsatta på väggen, vanligtvis 

i samlingsrummet för att barnen ska kunna se hur dagen ser ut. Förskollärarna 

uttrycker att bildschemat är en fördel för alla barn, men en större fördel för barn med 

kommunikationssvårigheter. Svårigheten med att bilderna endast används i lokalerna 

kan vara att kommunikationen begränsas vid exempelvis utflykter där det inte finns 

möjlighet att ha bildschema. Vår tanke är hur kommunikationsmöjligheter skapas om 

bildstöd som AKK endast finns i begränsade situationer? Heister Trygg (2012) menar 

att förskolepedagoger bör anpassa verksamheten så att alla barn blir delaktiga genom 

att möjliggöra för kommunikation, och nämner att olika metoder av AKK bör 

användas. Vidare menar Hagtvet (2004) att omgivningen är avgörande för barns 

möjligheter till kommunikation. 

 

Enbart ett fåtal förskollärare använder sig av bildstöd som AKK i form av 

bildsamlingar utanför förskolans lokaler, vilket begränsar 

kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna till icke-verbal kommunikation 

(Arnqvist, 1993). Att förskollärarna inte använder AKK-metoder i alla situationer går 

emot det som Kultti (2012) lyfter, att tydlighet och möjligheter för kommunikation är 

viktigt i alla situationer, framförallt i oplanerade situationer för att alla barn ska få 

möjlighet till att uttrycka sig. 

  

Ritprat nämner enbart förskollärare 2 som en metod som används vid konflikter för 

att tydliggöra situationen och öka barns förståelse kring det som skett. Vår tanke är 

varför det inte är vanligt förekommande då konflikter dagligen sker i förskolan? En 

tanke är att förskollärare 2 som använder ritpratandet är äldre än alla de andra         

respondenterna och att hen inte har använt sig av IT-verktyg i början av sitt yrke då 

IT inte var lika utvecklat då som nu, samt att de andra yngre respondenterna inte har 

samma kunskaper gällande ritpratandet då det är enklare att använda färdiga bilder. 

Ritprat ska användas för att tydliggöra och påvisa vad som är det rätta i den aktuella 

situationen som skett (Gerland & Aspeflo, 2015). Pedagoger ska förstå syftet med    

ritprat och dess tillvägagångssätt, vilket kan vara en av anledningarna till att inte alla 

respondenter använder sig av metoden då erfarenhet av ritprat inte finns. 

 

I det som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framför, samt i det som        

skollagen lyfter (SFS 2010:800), instämmer vi om att det är förskollärarnas ansvar 

att anpassa verksamheten utifrån alla barns behov. Därav ser vi att förskollärarna bör 

använda olika metoder av bildstöd som AKK för att inte begränsa                                            

kommunikationsmöjligheterna för barnen. 
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7.1.2 Delaktighet genom bildstöd som AKK 

  

I resultatet framkommer att bildstöd som AKK kan bidra till delaktighet då det ökar 

förståelsen, samt bidrar till kommunikationsmöjligheter för alla barn. 

 

Förskollärare 9 lyfter vikten av att erbjuda alla barn möjligheter till kommunikation 

för att alla ska bli delaktiga i verksamheten. Hen använder bildstöd som AKK för att 

alla barn i barngruppen ska lära sig metoden och kunna kommunicera med varandra. 

Hen menar att det även leder till att inget barn blir utpekat oavsett                                          

kommunikationsförmåga. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) lyfter att alla barn 

bör få känna delaktighet i förskolan oavsett svårigheter. I resultatet framkom att        

bildstöd som AKK anses fungera för hela barngruppen, Romski och Sevcik (2005)     

hävdar att AKK gynnar alla barn att utvecklas i sina kommunikativa kunskaper.      

Förskolans uppdrag är att förhindra att barn diskrimineras eller blir kränkta.          

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framför vikten av att alla barn ska bli 

sedda och respekterade i förskolan. Genom att göra alla barn involverade i                 

arbetssätten som används, anser vi att det kan leda till alla barn kan känna sig        

delaktiga i verksamheten. Samt att ingen behöver känna sig utpekad då alla               

involveras. 

  

Barker et al. (2013) menar att barn som är i behov av AKK gynnas av att omgivningen 

förstår och kan använda metoderna för att kunna kommunicera med barnen. Det 

som förskollärare 9 framför om att hen använder bildstöd som AKK för hela 

barngruppen för att möjliggöra för kommunikation, anser vi går ihop med det som      

Romski och Sevcik (2005) nämner, att kommunikation är en gemensam handling där 

det krävs en sändare och en mottagare. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är   

kommunikation en länk mellan barn och dess omgivning, där kunskaper utvecklas 

genom interaktion med andra (Säljö, 2014). Om bildstöd som AKK inte används med 

hela barngruppen anser vi att det kan leda till att kommunikationen brister, då alla 

barn inte kan kommunicera med varandra då det blir en envägskommunikation.  

 

Heister Trygg (2008) samt Emmoth (2014) lyfter den kommunikativa miljöns         

betydelse för att möjliggöra för kommunikation. Förskollärare 2 uttrycker att hen 

präglar miljöerna med bilder för att bildstöd som AKK ska fungera som                  

kommunikationshjälpmedel i alla situationer. Hen menar att det är till för att barnen 

ska skapa en förståelse, samt för att barnen ska kunna kommunicera med varandra 

genom bilderna även utanför planerade aktiviteter. Ahlberg (2013) lyfter fungerande 

kommunikation som grunden till delaktighet. Därav ser vi att ett fungerande arbete 

med bildstöd som AKK är av stor vikt för att alla barn oavsett                                        

kommunikationsförmågor ska bli delaktiga i förskoleverksamheten. Som Kultti 

(2012) lyfter, är det utbudet i förskoleverksamheten som avgör grunden för               

delaktighet. 
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Barn som har kommunikationssvårigheter har en ökad risk till att exkluderas och 

därav inte få samma möjligheter till interaktion som barn utan                                               

kommunikationssvårigheter (Blackstone, Williams & Wilkins, 2007). Eriksson (2014) 

lyfter möjligheter och hinder för delaktighet för barn i förskolan. Utifrån                     

respondenternas svar är de medvetna om vikten av tydlighet för att använda bildstöd 

som AKK, då detta är viktigt för att barn ska förstå och bli delaktiga i verksamheten. 

Tydlighet anser Björk-Willén (2008) är av stor vikt för barn som av olika anledningar 

behöver stöd i sin kommunikation. 

 

Ett hinder som vi ser är dock att förskollärarna nämner att de själva formar               

bildmaterialet utan att barnen får vara med och bestämma. Förskollärarna nämner 

att bildsamlingar som metod är till för att barnen ska kunna uttrycka behov och          

önskningar. Vår tanke är då om det blir korrekt anpassat utifrån barnens behov om 

de inte får vara med och påverka innehållet? Det kan leda till att                                                  

kommunikationsmöjligheterna begränsas och barnens möjligheter till delaktighet 

brister (Eriksson, 2014). Däremot ser vi det som att förskollärarna går efter av vad de 

anser är ett passande urval för barnen istället för att låta barnen vara med och          

påverka. Tidsbrist är något som framkom i resultatet, och vi anser att det kan vara en 

orsak till att barnen inte får möjlighet till att påverka valet av bilder. 

  

Enligt Light och McNaughton (2014) behöver AKK anpassas efter de individer som 

ska använda det för att dess funktion ska uppfyllas, vilket kan bli svårt om barnen 

inte får vara med och påverka bildvalet. I intervjuerna framkommer det att 

förskollärarna ser bildstöd som AKK som ett sätt att stödja barns kommunikation för 

att möjliggöra för delaktighet för alla barn oavsett förmågor. Vi anser att 

förskollärarna är medvetna om vikten av en fungerande kommunikation för att 

möjliggöra för barns delaktighet i verksamheten.  
 

7.1.3 Att använda eller inte använda bildstöd som AKK 

 

I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att användandet av bildstöd 

gynnar barns förståelse och kommunikationsförmågor. 

 

En fråga som ställdes till förskollärarna var huruvida de har sett skillnader i barns 

kommunikationsförmågor när bildstöd som AKK används respektive när det inte    

används. I svaren framkommer att förskollärarna ser en positiv och snabbare           

utveckling i de kommunikativa förmågorna bland barnen när bildstöd som AKK 

används, dock är det svårt att veta om den ökade utvecklingen beror på införandet av 

bildstöd eller andra faktorer.  

  

Samtliga förskollärare menar att de enbart ser bildstöd som positivt och har bara sett 

positiva resultat i kommunikationen hos alla barn som använt bildstöd som AKK. 

Enligt Romski och Sevcik (2005) finns en myt som menar att barn som använder 

AKK tar det längre tid för att utveckla talet, då de väljer AKK istället för tal i 



23 
 

 

kommunikationen. Heister Trygg (2008) menar att AKK bidra till att användarna av 

metoden blir hjälpmedelsberoende och behöver ha med det överallt för att kunna 

uttrycka sig. Vi ser dock bildstöd som AKK som en möjlighet till att möjliggöra för 

kommunikation när det verbala talet inte räcker till. Det kan vi stärka med det som 

Binger och Light (2006) lyfter om att barn som använder AKK i tidig ålder inte är i 

behov av det i skolåldern då AKK enbart används av barn tillfälligt för att sedan 

övergå till verbal kommunikation. Vi är medvetna om att det kan finnas barn som 

inte övergår alls till verbal kommunikation av olika anledningar, därav ser vi att 

bildstöd som AKK gynnar kommunikationen för alla barn oavsett 

kommunikationsförmågor. Likt det som Romski och Sevcik (2005) lyfter, anser vi att 

AKK enbart är fördelaktigt för barns kommunikativa utveckling. 

 

Genom att använda sig av bilder i kommunikationen med barn, menar Gerland och 

Aspeflo (2015) att barn som har förmåga att utveckla språket får en skjuts framåt av 

användandet av bildstöd som AKK. Författarna menar att en bild är till skillnad från 

det talade ordet mer konkret, bilden finns kvar framför barnens ögon medan ett ord 

sägs och sedan försvinner. Förskollärare 7 uttrycker att bilderna blir konkreta och att 

det talade ordet blir lättare att förstå och koppla till ett sammanhang genom att 

använda bildstöd som AKK. 

  

7.1.4 Ramfaktorer som påverkar användandet av bildstöd som AKK 

  

I resultatet framkommer det att tidsbristen till att kunna anpassa materialet utifrån 

aktuell barngrupp, leder till att arbetet med bildstöd inte blir optimalt. 

 

Barn med olika kommunikationssvårigheter kan behöva olika former av AKK för att 

möjliggöra för kommunikation och öka sin förståelse (Sundqvist, 2010). Schlosser 

och Sigafoos (2006) lyfter dock att AKK bör anpassas efter individen för att det ska 

fungera. 

 

Samtliga förskollärare framför tidsbrist som ett problem i arbetet med att ta fram 

bildmaterial. Det framkommer i intervjuerna att förskollärarna behöver tid för att ta 

fram de bilder som behövs och som är aktuella utifrån barngruppens behov, men att 

tid inte erbjuds. Heister Trygg (2005) betonar vikten av att inte begränsa antalet 

bilder för att möjliggöra för kommunikation, samt att kontinuerliga uppdateringar av 

materialet krävs för att det ska passa användarna. Vilka bilder som är aktuella är 

viktigare än antalet bilder som finns, vilket vi anser är viktigt att kunna anpassa 

utifrån barngruppens behov. För att möjliggöra det anser vi att det krävs tid till att 

utveckla materialet. Sundqvist (2010) menar att tidsbrist kan leda till exkludering av 

barn som är i behov av AKK. Vidare menar Säljö (2014) att ur ett sociokulturellt 

perspektiv är fungerande kommunikation avgörande för barns utveckling. 

 

Utifrån resultatet ser vi att samtliga förskollärare nämner tidsbrist till att ordna 

material, som en av orsakerna till att delaktighet kan utebli. En lösning på tidsbristen 
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skulle kunna vara avsatt tid till planering och framställning av bilder utifrån barnens 

behov. I läroplanen för förskolan framförs att det är rektorns ansvar att förskollärare 

ska ges de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för undervisningen, samt 

att anpassa resursfördelning och utforma utbildningen så att alla barn ges det stöd 

som behövs för deras lärande och utveckling (Skolverket, 2016). Skulle förskollärarna 

ges förutsättning att utgå från aktuell barngrupp och utforma bilder som ger  

möjlighet för barnen att kommunicera med, skulle detta bidra till vad Heister Trygg 

(2005) kallar för gemenskapsperspektiv. Det innebär att det observerats vad det 

kommuniceras om i omgivningen i framtagandet av material. 

  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) lyfter vikten av att få tid för att 

bekanta sig med och förstå materialet för att det ska kunna bli kommunikativ. 

Något som vi finner intressant i studien är att samtliga förskollärare arbetar på olika 

förskolor, men att de alla upplever samma problematik med tidsbrist. Vilket leder till 

att bildmaterialet inte blir ultimat utformat utifrån barns individuella behov då tiden 

till detta inte finns. Kultti (2012) menar att förskolan ska erbjuda omfattande 

möjlighet till kommunikation då detta är en stor del av uppdraget, samt att utgå från 

barnens behov. Detta lyfts även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). 

 

Vi tolkar det som att svårigheterna egentligen inte är användandet eller utformningen 

av bildstödet, utan svårigheterna är att få tiden att räcka till för att framställa 

materialet. Liksom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhäver anser vi att 

det är ledningens ansvar att se till att tid ges för att pedagoger ska få möjlighet att ta 

fram material för att kunna bedriva undervisningen med god kvalitet, då även 

Hellerstedt (2014) menar att ledningen bör skapa möjligheter för de barn som är i 

behov av AKK. 

 

7.2 Metoddiskussion  

Vi intervjuade tio förskollärare i tio enskilda intervjuer för att ta del av förskollärares 

erfarenheter och kunskaper gällandet valda området (Bryman, 2018). Intervjuerna 

följde planeringen och vi fick utförlig information gällande ämnet vi valt att studera. 

Utifrån tidsaspekten vi hade på 10 veckor passade metodvalet då vi  

tillsammans med de tillfrågade förskollärarna kunde planera tid och dag för  

intervjuerna, samt planera under vilka veckor intervjuerna skulle pågå. 

  

Vi valde att ha enskilda intervjuer för att tydligt få fram vad var och en av 

förskollärarna tyckte, samt för att få möjlighet till att ställa följdfrågor till var och en 

av förskollärarna utan att behöva ta hänsyn till fler deltagare som finns i 

gruppintervjuer. En gruppintervju hade kunnat fungera som metod då det hade  

kunnat medföra att respondenterna inte hade känt press. Vi anser att det även hade 

kunnat leda till att respondenterna höll med varandra istället för att uttrycka sig, 

samt att det hade kunnat leda till att någon tar över samtalet och de andra hamnar i 

bakgrunden. Vi anser att gruppintervjuer hade lett till att vi inte skulle få djupare 
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kunskap om vad var och en av respondenterna tycker och anser. I och med att fokus 

lagts på att vara samstämmiga under intervjuerna, som Bryman (2018) lägger vikt 

vid, lyckades det skapa en känsla av trygghet för respondenterna. Metodvalet gav oss 

möjlighet till att samtala och diskutera med respondenterna genom att ställa  

följdfrågor gällande området vi undersökte utifrån de svar vi fick. 

  

Vi intervjuade i par då vi ansåg att det gav oss möjlighet till att stödja varandra och 

hjälpas åt. Bryman (2018) lyfter att det inte är en garanti att en intervju blir tryggare 

genom att båda deltar, därav valde vi att en av oss var aktiv under intervjun medan 

den andra var passiv. Det valet grundar sig i det som Bryman (2018) skriver om, att 

de som intervjuar i par bör vara samstämda om båda deltar. Vi anser att det som en 

fördel att båda deltog under intervjuerna då vi båda kunde ta del av respondenternas 

svar, vilket underlättade när vi sedan reflekterade över resultatdelen. Hade vi inte  

utfört intervjuerna tillsammans, anser vi att det hade kunnat leda till att vi gått miste 

om viktig information som bland annat kroppsspråk och uttryck. Detta medförde att 

vi kunde tolka intervjuerna från två olika perspektiv och därefter ställa följdfrågor  

utifrån hur var och en av oss uppfattade och reflekterade över svaren (Bryman, 2018). 

Att vi intervjuade parvis hade kunnat leda till att respondenterna känt sig  

underlägsna, men respondenterna som deltog uttryckte inte det som något problem 

att vi båda deltog under intervjutillfällena. 

 

Vi är dessutom medvetna om att vi inte kan dra starka generella slutsatser om  

resultatet, då det enbart gäller de förskollärare som deltagit i undersökningen. 

 

7.3 Slutsats 

Vi ville undersöka hur förskollärare framför att de använder bildstöd som AKK för att 

skapa kommunikationsmöjligheter för alla barn i verksamheten, samt hur 

förskollärare framför att bildstöd som AKK kan bidra till delaktighet för alla barn i 

barngruppen. 

  

Studien har gett oss en förståelse av kommunikationens vikt i förskolan för att skapa 

delaktighet. Vi anser att vi har besvarat studiens syfte och frågeställningar då 

respondenterna bidragit med relevant information gällande bildstöd som AKK. 

Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att bildstöd som AKK stödjer barn i deras 

kommunikation, och att fungerande kommunikation vidare möjliggör för delaktighet. 

För att bildstöd som AKK ska möjliggöra för kommunikation är det viktigt att  

materialet är tillgängligt i alla situationer, samt att bildmaterialet är anpassat utifrån 

barngruppens behov. I vårt uppdrag som förskollärare ska vi kunna erbjuda barn  

alternativa kommunikationsmöjligheter för att alla barn ska kunna uttrycka sig och 

sina behov och utveckla sina kommunikationsförmågor utifrån egen förmåga. 

  

En annan slutsats som vi kan dra är att tidsbrist är vanligt förekommande, vilket kan 

påverka kvaliteten i utformningen av stödmaterialet. Vi anser därför att förskollärare 
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bör erbjudas mer tid till att anpassa och ta fram material utifrån barngruppens behov 

för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet. Med det vill vi lyfta att 

förskolans ledning bör förstå vikten av alla barns rätt till kommunikation och 

delaktighet i verksamheten och ge tid till utveckling av bildstöd som AKK. Vi anser 

dock att fördelarna med bildstöd som AKK övervinner svårigheterna. 

 

Som blivande förskollärare vill vi att alla inom förskoleverksamheten ska förstå att 

kommunikation och delaktighet går hand i hand. Avslutningsvis kan vi enbart hålla 

med i det som Heister Trygg (2008) hävdar, att utan fungerande kommunikation 

finns heller ingen delaktighet. 

 

8. Studiens relevans för förskolläraryrket  

I studien har vi redogjort för forskning som lyfter vikten av hur fungerande  

kommunikation kan leda till delaktighet. Vi anser att studien är relevant för  

förskolläraryrket då alla barn bör få möjlighet till att kommunicera och vara delaktiga 

i förskolans verksamhet. Vidare är ett av förskolans uppdrag att utveckla barns 

kommunikationsförmågor. Vilket är en viktig anledning till att förskollärare erbjuder 

barn AKK för att stödja kommunikationen. Vi anser att bildstöd som AKK gynnar alla 

barn, och inte enbart de barn som är i behov av stöd i sin kommunikation. 

 

Vi vill med denna studie visa att bildstöd som AKK kan gynna alla barn oavsett 

kommunikationsförmågor då det kan bidra till att alla barn i barngruppen kan 

kommunicera och bli delaktiga. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån vår studie har vi fått kunskaper om hur förskollärare framför att de använder 

bildstöd som AKK för att skapa kommunikationsmöjligheter för alla barn i 

verksamheten, samt hur bildstöd som AKK kan bidra till delaktighet. I en fortsatt 

forskning hade vi funnit det intressant att undersöka hur barnen använder bildstöd 

som AKK i praktiken genom att göra en observationsstudie. 

 

En bredare forskning hade kunnat utföras genom att observera hur bildstöd som 

AKK används i verksamheten, för att på så sätt upptäcka andra möjligheter och 

hinder i användandet av bildstöd som AKK. Genom observation kan forskare få ett 

bredare resultat av hur bildstöd som AKK används i verksamheten. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Missivbrev 

  

Information om en studie om hur förskollärare framför att bildstöd som AKK kan 

skapa kommunikationsmöjligheter för alla barn i verksamheten, samt hur bildstöd 

som AKK kan bidra till delaktighet. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare och går vår sista termin på 

Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska skriva vårt självständiga arbete som 

omfattar 15 högskolepoäng. 

 

Vårt självständiga arbete kommer att bestå av en intervjuundersökning, där vi önskar 

att intervjua förskollärare som arbetar med barngrupper som innefattar barn med 

olika kommunikationsförmågor. Syftet med studien är att undersöka hur förskollä-

rare framför att de använder bildstöd som AKK för att skapa kommunikationsmöjlig-

heter för alla barn i verksamheten, samt hur det kan bidra till alla barns delaktighet. 

För att studien ska kunna genomföras önskar vi intervjua dig som är förskollärare 

och arbetar i en barngrupp som innefattar barn med olika kommunikationsförmågor. 

Vi anser att du besitter värdefulla kunskaper inom området vi ska undersöka och 

hoppas därmed att du vill delta. Deltagandet innebär att vi kommer att intervjua dig. 

Intervjun tar ca 30 min och kommer att spelas in och därefter transkriberas och 

användas i vår studie. 

 

Vi kommer att beakta Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer under 

studien. Med det menas att du som deltagare har rätt till att när som helst under 

intervjuns gång, avbryta intervjun och din medverkan i studien. De uppgifter vi  

samlar in kommer vi att behandla med största konfidentialitet, vilket betyder att du 

som respondent, samt förskolan du arbetar på, inte kommer att benämnas vid namn i 

studien. Materialet vi samlar in kommer vi enbart att använda för studieändamål i 

denna studie och obehöriga kommer därmed inte att kunna ta del av materialet. 

Materialet vi samlar in kommer att raderas när studien är godkänd. 

Du som deltagare har rätt till att ta del av den färdigskrivna studien om du önskar. 

Studien kommer att presenteras i databasen Diva när den är färdig. 

 

Du är välkommen att kontakta oss ifall du har några frågor eller funderingar. 

 

Student: Rebecca Dag                                                                  Student: Linda Andersson 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Dag och Linda Andersson,  Eskilstuna 5/4- 2019 
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Bilaga 2 - Intervjumall 
 

• Har du erfarenhet av att använda bildstöd som AKK i verksamheten? Hur lång 

erfarenhet? 

 

• Hur använder du bildstöd som AKK i verksamheten i nuläget? 

 

• I vilket syfte används bildstöd som AKK i verksamheten för att skapa 

kommunikationsmöjligheter för alla barn? 

 

• Anser du att bildstöd som AKK främjar kommunikationsmöjligheterna för alla 

barn i barngruppen? Hur då? 

 

• I vilka situationer anser du att bildstöd som AKK kan vara till hjälp? På vilket 

sätt? 

 

• Hur använder du bildstöd som AKK för att göra alla barn delaktiga i 

verksamheten? 

 

• Har du upplevt skillnader i barnens kommunikationsförmågor när bildstöd 

används, jämfört med när det inte används? På vilket sätt? 

 

• Anser du att det finns svårigheter i att använda bildstöd som AKK i 

barngruppen? Vilka? 

 

 

 


