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Inledning 

Denna kvalitativa studie grundar sig i intervjuer och observationer inom fritidshemmet för att 

få en föreställning av hur bildstöd tillämpas i verksamheten. Tidigare forskning inom skolans 

verksamhet visar på goda resultat när det gäller hur bildstöd kan hjälpa elever i deras 

kommunikation samt i deras språk-, läs- och skrivutveckling. Det visar även på positiva effekter 

av att alltid ha bildstöd tillgängligt, då eleverna kan ta del av detta stöd efter eget behov eller 

intresse. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger uttrycker att bildstöd kan användas i 

fritidshemmets verksamhet utifrån deras egna erfarenheter. Vidare utforskas det hur, och i vilket 

syfte, bildstöd presenteras i fritidshemmets verksamhet.  

 

Metod 

Undersökningen utgår från en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. 

Datainsamlingen genomförs genom semistrukturerade intervjuer. Observationer utförs i form 

av inventering av fritidshemmets lokaler. I studien ingick tre skolor med sammanlagt fem 

intervjuade pedagoger.  

 

Resultat 
I resultatet framkommer det att bildstödet främst används för att skapa struktur på 

fritidshemmet, eller för att stödja barns utveckling och lärande. Pedagogerna i studien hade 

goda kunskaper om bildstöd och dess användningsområden. De såg ett samband mellan 

användandet av bildstöd och hur det kan skapa en trygg barngrupp. Bildstöd används i olika 

omfattningar på de studerade fritidshemmen. I de fall pedagogerna som säger sig vilja använda 

bildstödet i högre grad efterfrågades resurser som tid och mer kunskap inom området.  
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INLEDNING 

Denna studie syftar till att undersöka hur bildstöd används i fritidshemmets verksamhet. På 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 2019) (benämns vidare i texten som SPSM) finns 

det mycket information baserat på forskning kring användandet av bildstöd i skolorna för elever 

i behov av särskilt stöd. Dock är det svårare att hitta forskning kring användandet av bildstöd i 

fritidshemmen. En trolig orsak bakom detta är att fritidshemmet som forskningsområde ännu 

inte är så utbrett, men också att bildstöd i huvudsak mest används inom skolans verksamhet i 

dag. 

  

Bildstöd är inte samma sak som den mängd bilder barnen möts av varje dag i fritidshemmet, 

som bilder i böcker, deras egna skapade teckningar, bilder från Ipads eller datorer. Istället är 

bildstöd en mängd specifika bilder som ingår i begreppet Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (det benämns vidare i texten som AKK), som kan användas enskilt eller i form 

av bildscheman. Bilderna föreställer olika objekt som, till exempel, en tröja, skor eller en frukt. 

Bildstöd kan även tillämpas för att förstärka uttryck och känslor. Då föreställer bilden, till 

exempel, ett ansikte som visar en känsla som förmedlar uttryck, som “jag vill sova”, “får jag 

leka?” eller “jag är ledsen” och så vidare (Socialstyrelsen 2017). 

  

Inom specialpedagogik används bildstöd som en del av språkutvecklingen, men även för att 

grunda en struktur samt för att förstärka kommunikationen. Bildstöd fungerar även som analogi 

till ordet som man vill uttala. Utöver de barn som är i behov av särskilt stöd kan bildstöd även 

vara användbart för de barn som ännu inte har lärt sig läsa och skriva samt för nyanlända barn 

(SPSM 2019). 

  

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11 2018, ss. 22–

23) är syftet med undervisningen i fritidshemmet bland annat att den ska ta sin “... utgångspunkt 

i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas 

en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande”. 

Vidare ska undervisningen “... ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla 

sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer”. 

  

Utgångspunkten för denna studie är att bildstöd kan ses som ett bra redskap för att förstärka 

kommunikationen i fritidshemmet. Förutom en positiv inverkan på kommunikationen kan det 

också underlätta språkinlärningen (SPSM 2019). Därför vill vi lyfta frågan i vår studie utifrån 

ett intresse för att studera hur bildstöd används i fritidshemmets verksamhet idag. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur bildstöd används i fritidshemmets verksamhet. Studien 

utgår ifrån pedagogernas perspektiv. 

  

Frågeställningar 

·         Hur kan bildstöd användas i fritidshemmets verksamhet? 

·         I vilket syfte används bildstöd i fritidshemmet? 

·         Hur presenteras bildstöd i fritidshemmets lokaler? 

  

Begreppsdefinitioner 

Vi har nedan valt att tydliggöra nedanstående begrepp då de är centrala i vår studie. 

  

Fritidshem: I alldagligt tal vanligtvis kallats “fritids” eller “fritis” (Strömquist, 2007). 

Fritidshem är ett ställe där skolbarn i Sverige kan befinna sig på dagarna före och efter skoltiden, 

samt på skolloven, från förskoleklass upp till årskurs 6. 

  

Kommunikation: Att kommunicera innebär att kunna överföra information mellan exempelvis 

människor. Det krävs ett språk eller koder, såsom tal och skrift, för att kunna kommunicera. 

Vidare behövs någon form av fysiskt medel för att överföra informationen, som kroppen eller 

ett papper (NE.se 2019). I detta examensarbete syftar kommunikationen främst på det 

kommunikativa samspelet mellan lärare och elever. 

 

Språkutveckling: Begreppet språkutveckling innebär hur barn utifrån sin ålder utvecklar det 

talade språket, hur de bygger ut sitt ordförråd, lär sig grammatik med mera (Fäldt 2016). 

  

AKK: Detta begrepp förstås i enlighet med Heister Tryggs (2012, s. 22) definition, det vill säga 

att AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) byter ut eller fyller ut bristande tal 

och språk i kommunikationen mellan människor. 

  

Bildstöd: Begreppet bildstöd står för en mängd specifika bilder som ingår i begreppet AKK 

vilket används för att underlätta för eleverna i kommunikationen. Det innebär exempelvis att 

kunna förstå scheman och som stöd i olika moment. Bildstöd kan även appliceras för att 

förstärka sina känslor och uttryck. Då uttrycker bilden till exempel ett ansikte som visar en 

känsla som kan betyda “får jag äta?” (Socialstyrelsen 2017). 
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BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras ämnesområdet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

för att kunna ge en vidare bild av vad som är relevant i arbetet med AKK samt bildstöd. Här 

lyfts den kommunikativa miljön fram och omgivningens roll för att tillämpningen av bildstöd 

ska kunna uppnås. Därefter presenteras tidigare forskning kring användandet av bildstöd. Som 

tidigare nämnts, är utbudet kring forskning inom fritidshemmets verksamhet inte lika stort som 

inom skolans verksamhet. Dessvärre har sökandet efter forskning kring användandet av bildstöd 

i fritidshemmet inte gett något märkbart resultat, därför presenteras tidigare forskning inom 

andra pedagogiska verksamheter som ändå kan vara relevant för denna studie. 

 

Alternativ och kompletterande kommunikation 

Att kommunicera är en mänsklig rättighet som alla har, oavsett funktionsförmåga. Alla 

människor är i olika behov och förutsättningar för att kunna uttrycka sig i samspel med andra 

människor. Dock är kommunikation en förutsättning för både inlärning och delaktighet 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014, ss. 5–7). 

  

Heister Trygg (2012, s. 21) beskriver olika typer av kommunikation på följande sätt: dels som 

en verbal kommunikation som tal och språk, men också som en icke-verbal kommunikation 

som gester, kroppsspråk, ljud och mimik. Enkelt uttryckt, sorterar Heister Trygg 

kommunikationen i två delar; samtal (verbal kommunikation) och samspel (icke-verbal 

kommunikation). Dessa skiljer sig inte från varandra men siktar till olika sätt att uttala sig på. 

  

International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC, u.å.) förklarar 

kommunikation som livsnödvändig för mänskligt samspel och lärande. Vidare beskrivs 

kommunikation som en mänsklig rättighet och detta är någonting som inverkar på människans 

livskvalitet. Kommunikation används i vårt liv på många olika sätt, exempelvis för att dela 

känslor, fråga, diskutera, skämta, skapa kontakter, skaffa kompisar, intressera och uttrycka 

uppfattningar. 

  

Vi människor har varierande kommunikativa behov, exempelvis kommunicerar vi för att 

uttrycka våra behov och önskningar vilket vanligtvis är ett samtal utan turtagning. 

Kommunikation används för att vi ska kunna socialisera oss och för att känna oss delaktiga i 

samhället. Detta sker oftast genom att hälsa på varandra och införa samtal. Genom 

kommunikation ger och tar vi information (Light & Mcnaughton, 2014). 

  

Något som lyfts fram i aktuell forskning om skolutveckling är vikten av trygghet och tillit i 

skolan. Inkludering är ett viktigt begrepp som bland annat innebär “att verksamheten anpassas 

för att tillfredsställa individers olika behov av pedagogisk, social och fysisk tillgänglighet” 

(Lunds universitet 2017, ss. 13–14). Rent praktiskt innebär detta att verksamheten ska anpassas 

så att varje enskild elev ska kunna delta i undervisningen på bästa möjliga sätt efter sina egna 

förutsättningar. 

  

Kommunikation kan ses som en social tillgänglighet och kan som tidigare nämnts ske via verbal 

kommunikation (samtal) eller icke verbal kommunikation (samspel). Heister Trygg (2012, s. 

22) förklarar att det AKK gör för kommunikationen är bland annat att ersätta det talade ordet 

med hjälp av olika redskap när kommunikationen av olika anledningar inte fungerar fullt ut. 

Det finns här några olika perspektiv som behöver beaktas för att kommunikationen ska fungera, 

och de perspektiven är Barnet, Redskapen och Omgivningen. Dessa tre perspektiv förkortas 
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BRO och fungerar just som en bro där alla tre delar behöver samspela för en god 

kommunikation. 

  

Vidare redogör Heister Trygg (2012, ss. 22–23) för hur olika redskap används som hjälpmedel 

eller stöd för att möta barnets behov utifrån barnets egna förutsättningar och dess proximala 

utvecklingszon (se rubrik “Teoretisk ram”). Omgivningen betraktas som den viktigaste delen i 

begreppet BRO, detta då exempelvis vuxna i omgivningen anpassar den omgivande miljön för 

att barnet ska få det stöd som behövs. 

  

Något som regelbundet lyfts fram på SPSM (2019) är att AKK är absolut nödvändigt för några 

elever, men att det också är användbart för alla elever. Bildstöd används främst som en del i 

språkutvecklingen och kommunikationen för elever med olika funktionsnedsättningar, men 

enligt SPSM finns det även många positiva användningsområden för elever utan 

funktionsnedsättningar. Bildstöd kan gynna elever med ett annat modersmål och det kan också 

användas för att strukturera scheman, för att hitta i skolans lokaler samt som stöd för elevers 

språkutveckling. Vidare kan bildstöd användas för att utveckla bildförståelse. En utvecklad 

bildförståelse är viktigt för elevers läsutveckling och verklighetsuppfattning.  

 

Användandet av bildstöd kan teoretiskt kopplas till semiotiken, och då främst bildsemiotiken. 

Mycket förenklat argumenterar bildsemiotiken för hur bild och en text är olika tecken som ofta 

kan uttrycka samma sak, som exempelvis en sol (Kress & Van Leeuwen 2006). Samtidigt visar 

kognitiv forskning att hjärnan uppfattar och bearbetar bilder betydligt snabbare än vad den 

bearbetar ord. Dessutom är sannolikheten större att den information vi får av bilder har lättare 

för att lagras i vårt långtidsminne jämfört med ord. Att använda bilder är ett effektivt sätt att 

utvidga språket och därför är bilder ett bra redskap för språkinlärning (Baker 2015, ss. 2–3). 

 

Tidigare forskning  

Studier har genomförts med bildstöd utifrån skolbarn som har olika neuropsykiatriska- och 

intellektuella funktionsnedsättningar samt barn som av olika anledningar har 

inlärningssvårigheter eller kommunikationssvårigheter. Bildstödet har då använts i syfte att 

hjälpa barnen att förstå information eller instruktioner, menar Breitfelder (2008). Vidare 

redogör Breitfelder för att alla elever mår bra av en tydlig struktur i sin omgivning och anser att 

eftersom skolans uppdrag innefattar att utgå ifrån barnens behov borde alla klassrum ha ett 

bildstödsschema. På schemat räcker det att ha med de centrala delarna av dagen utan alltför 

mycket detaljer. Breitfelder genomförde två studier kring bildstöd. I båda studierna hade ett 

bildstödsschema använts i syfte att hjälpa fyra elever tillsammans med förslag och instruktioner 

på vad de kunde göra under sin rast. I den första studien visade resultatet att alla fyra barn hade 

ett behov av att använda sig av bildstöd. Med hjälp av bildstöd kunde eleverna genomföra 

aktiviteterna mer självständigt jämfört med tidigare. I den andra studien visade det sig att 

behovet av att använda bildstöd skiljde sig åt mellan eleverna. Två av eleverna tog delvis hjälp 

av bildstödsschemat för att komma igång med leken. De andra två eleverna följde schemat fullt 

ut för att sedan kunna engagera sig i leken. 

  

Det som är intressant med Breitfelders forskning (2008), i relation till vårt arbete, är att den 

visar på att bildstöd kan användas av eleverna om de känner att de har ett behov av det. Genom 

att exempelvis ha ett schema med bildstöd uppsatt så förtydligar det dagens eller veckans 

händelser, och eftersom det finns tillgängligt kan barnen titta på det efter eget intresse eller 

behov. Det visar även på hur bildstöd kan hjälpa barn att komma igång med leken, om de har 
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ett behov av det, vilket kan vara aktuellt inom fritidshemmets verksamhet. Det är en hjälp som 

kan bidra till att barnen till slut självständigt klarar av att genomföra aktiviteter. 

  

I en studie av Flores et al. (2012) jämfördes användandet av traditionella bildstöd, i form av 

bildkort, med bildstöd på Ipads. Forskarnas ändamål var att studera vilken presentation av 

bildstöd som bäst utvecklade elevernas kommunikativa- och sociala kompetenser. 

Undersökningen genomfördes med fem elever med autism och utvecklingsstörning. Eleverna 

var mellan sju och elva år när undersökningen genomfördes och samtliga hade tidigare 

erfarenheter av olika bildsystem. Inför studien fick eleverna ta del av ett bildsystem baserat på 

bildkort och ett exakt likadant bildsystem på Ipads där de fick möjlighet att bestämma sig för 

eller be om olika föremål eller livsmedel, såsom banan eller päron. Forskarna kom fram till att 

AKK-användandet överlag hade förbättrat både kommunikationen och de sociala 

förutsättningarna för eleverna som deltog i undersökningen. Forskarna kom även fram till att 

elevernas kommunikation blev mer effektiv vid användandet av bildkort jämfört med Ipads.  

 

I detta examensarbete vilket har som utgångspunkt att bildstöd kan vara ett redskap för att 

förstärka kommunikationen i fritidshemmet blir resultatet av Flores et al. (2012) studie 

intressant. Den visar på hur användandet av bildstöd och samspelet med andra människor har 

betydelse för elevers kommunikativa utveckling.  

 

Jonsson (2006) har i sin doktorsavhandling studerat tidigare forskning gällande bildstödets roll 

inom läs- och skrivutveckling. Överlag visar all forskning att bildstöd har en positiv inverkan 

på läs- och skrivutveckling, men Jonsson lyfter även forskning som visar på motsatsen. I ett fall 

rekommenderar Witting (i Jonsson 2006) ett välordnat läsmaterial utan bilder, detta för att låta 

eleven själv skapa sina bilder när exempelvis stavelser och enskilda bokstavsljud övas. I några 

andra fall visar Lundberg (i Jonsson 2006) att bildstöd leder till problem eftersom det leder till 

att eleven, genom att titta på bilden, gissar vilket ord det ska vara. Detta leder till att läsningen 

blir meningslös. Ibland kan bildstödet förvirra och förleda eleven mer än att hjälpa. Detta kan 

bero på att utformningen är alltför konstnärlig, att det är framställt på ett otydligt sätt eller att 

hjärnan helt enkelt inte klarar av att bearbeta allt för mycket information. Vid användandet av 

bildstöd bör det användas på rätt sätt, menar Jonsson (2006). Det är viktigt att det finns ett 

tydligt syfte och mål. Bildstödet ska inte bara handla om vilket ord som passar till den aktuella 

bilden, utan det måste tydligt visa vad bilden vill säga, alltså vad själva bilden föreställer. 

Jonsson belyser att bilder trots allt kan väcka barnets fantasi och känslor och ge stöd för samtal. 

När text och bild integrerar blir de stödjande, utbredande, och en samspråkande relation skapas. 

Hon påpekar också vikten av att ta vara på och använda barnens teckningar, de är betydelsefulla 

för barnens språkutveckling.  

 

Jonssons (2006) studie visar på vikten av att låta eleverna möta bildstödet där bild och text 

kompletterar det talade ordet. Den visar på hur användandet av bildstöd kan hjälpa elever i deras 

språk-, läs- och skrivutveckling, vilket kan vara aktuell för fritidsverksamheten där 

fritidspedagoger kan stödja elever i deras utveckling.   

 

Vidare visar Chung, Carter och Sisco (2012) i sin studie om elever som använder AKK behovet 

av att pedagoger noggrant organiserar aktiviteter som skapar möjlighet till kommunikation. 

Eleverna behöver komma i kontakt med andra barn. Då är det viktigt att pedagogerna skapar 

sådana tillfällen som får barnen att integrera med varandra. Elever som använder AKK behöver 

också stöd för att få tillgång till sina kommunikationshjälpmedel, exempelvis bildstöd i form 

av traditionella bildkort eller med hjälp av Ipads. Det är viktig att pedagogerna erbjuder sina 

elever dessa hjälpmedel för att underlätta deras språkutveckling, annars finns det risk att dessa 
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hjälpmedel blir kvar i skolbänken eller skåpet och inte kommer till användning. Det är 

betydelsefullt att pedagoger och elevassistenter ställer lite högre krav på eleverna än deras 

nuvarande nivå när det gäller att utveckla kommunikationen med AKK. Rimligt höga och 

tydliga krav främjar elever med behov av AKK. Vidare lägger Chung, Carter och Sisco extra 

vikt vid att pedagoger även måste stimulera kommunikationen mellan eleverna så inte 

kommunikation endast sker mellan pedagog och elev. 

 

Calculator (2009) har gjort en undersökning om skolelever med kommunikationssvårigheter 

och funktionshinder. Målet med undersökningen var att studera vilka alternativ som 

funktionshindrade får till sin kommunikation och hur AKK kan stödja elevers delaktighet och 

språkutveckling samt hur man gör undervisningen mer tillgänglig. Resultatet visade att elever 

som använde AKK kände sig mer inkluderade i klassen än de elever som inte använde AKK.  

 

Precis som Chung, Carter och Sisco (2012), visar även Calculators (2009) forskning hur viktigt 

det är att ständigt och kontinuerligt applicera bildstöd i undervisningen. Studierna visar även 

vikten av att pedagoger använder dessa hjälpmedel och gör dem tillgängliga för sina elever för 

att utveckla deras kommunikation. Likaså är det viktigt att skolpedagoger planerar aktiviteter 

som får barnen att kommunicera och samspela med varandra, vilket kan vara aktuellt på 

fritidshemmet. Där kan fritidspedagoger stödja dessa elever och göra kommunikationsredskap 

tillgängliga för dem. Att planera aktiviteter utifrån barnets behov och nivå är en av 

fritidsverksamhetens viktigaste uppdrag, att helt enkelt anpassa undervisningen efter barnets 

behov.  
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TEORETISK RAM 

I detta kapitel beskrivs tre olika teoretiska synsätt som ligger till grund för examensarbetet. De 

är semiotik, sociokulturell teori med fokus på den proximala utvecklingszonen samt Bruners 

lärandeteori om scaffolding (stöttning). 

 

Semiotik 

Kress och van Leeuwen (2006) förklarar ut ett socialsemiotiskt perspektiv hur tecken kan 

skapas, tolkas och användas i olika sociala och kulturella sammanhang. Ett tecken kan vara allt 

från bokstäver eller ljudsignaler till kulturella föremål. Semiotiken har således en viktig 

funktion när det gäller att förstå hur ord och bilder används i en social och kulturell kontext. 

 

Inom bildsemiotiken, som är ett viktigt instrument när exempelvis konstbilder undersöks 

(NE.se 2019), kan det vara en skillnad på vad bilden föreställer och vad den betyder. Ett 

exempel kopplat till bildstöd är en bild som uttrycker en streckgubbe som håller i en pinne och 

står vid en tavla. Bilden uttrycker en händelse som kan tolkas: ”Här pågår en lektion”. Det är 

efter att bildens uttryck är tolkat som det kan kallas för ett tecken. Vidare finns det tre olika 

slags tecken. Det första är ikonen som är en ganska exakt avbildning av verkligheten. Det andra 

är ett index som är en bild som har ett samband med någon annan händelse, exempelvis rök från 

en eld. Det tredje tecknet är symbolen som inte behöver likna det den betyder, utan symboliserar 

något som människor gemensamt bestämt att den ska betyda (Carlsson & Koppfeldt 2008, ss. 

32–33). 

 

Ett exempel på en vanlig symbol är bilden av en streckgubbe med klänning på vit bakgrund 

med blå ram som betyder damtoalett. Detta är en symbol som fungerar bra i stora delar av 

världen, men inte i alla länder då det inte är självklart att streckgubben med klänning 

symboliserar en dam. Med detta i åtanke kan det antas att de bilder som används i bildstöd 

främst är ikoner som ska avbilda verkligheten på ett lättbegripligt sätt. Det är också viktigt att 

vara medveten om att tecken används och skapas i ett kulturellt och socialt sammanhang då 

fritidshemmet möter elever med olika bakgrunder (Kress & Van Leeuwen 2006). 

 

Sociokulturell teori och proximal utvecklingszon 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lev Vygotskijs sociokulturella teori om 

barns utveckling härstammar från tidigt 1900-tal men är fortfarande aktuell inom samtida 

pedagogisk forskning. Vygotskij menar att barns kunskapsutveckling kan kopplas samman med 

barnets egna erfarenheter samt det sociala och kulturella sammanhang som barnet befinner sig 

i. Med andra ord anser inte Vygotskij att alla barn lär sig på samma sätt, utan det är kulturen 

omkring barnet samt det sociala samspelet med andra människor omkring dem som i stor grad 

styr utvecklingen. Vygotskij ser språket som ett av flera psykologiska verktyg som barnet 

utvecklar för att lättare kunna hantera olika situationer. Språket är det första verktyg som barnet 

utvecklar. Språket hjälper barnet att kommunicera med sin omgivning samt att föra inre dialoger 

med sig själv. De inre dialogerna hjälper dessutom barnet att utveckla sitt tänkande (Hwang & 

Nilsson 2011, ss. 66–67). 

 

Att förstå lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att se lärandet som en process 

som pågår inom individen i samspel med sin omvärld. Uppfattningen om kunskap bygger på 

att vi människor lär oss saker och ting i interaktion med andra människor (Säljö 2014, s. 40). 

Liljestrand (2002, s. 47) belyser det sociala samspelet ur ett interaktionsperspektiv. Han 
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förklarar interaktionen som en ömsesidig påverkan, det vill säga ett samspel som sker i samtal 

mellan två eller fler parter. I en skolkontext kan det exempelvis handla om att betrakta lärarens 

frågor och elevernas svar för att förstå innebörden. Vidare lyfter Liljestrand hur interaktionen 

kan se ut i ett klassrum. I de fall läraren vänder sig mot klassen fungerar eleverna som ett 

kollektiv där de alla har ett gemensamt fokus på läraren. Andra varianter av interaktion är när 

läraren vänder sig mot enstaka elever för diskussion. Då lyssnar övriga elever, tar del av 

samtalet eller ställer följdfrågor, alternativt diskuterar vidare med klasskamraten jämte. I andra 

fall kan läraren fungera som en medlare när elever i grupper diskuterar, detta för att föra 

diskussionen framåt och involvera de olika grupperna i varandras samtal. Liljestrand menar att 

en god interaktion mellan lärare och elever kan skapa förutsättningar för en bra atmosfär i 

klassrummet. 

 

Den sociokulturella teorin är relevant i denna studie då vi ser fritidshemmets verksamhet som 

den kultur där barnet befinner sig, där kamrater samt pedagoger blir en del i det sociala samspel 

som barnet blir involverat i. Eftersom denna studie lägger stor vikt på hur bildstöd kan främja 

kommunikationen och språkutvecklingen hos barn på fritidshem kan bildstödet ses som en del 

i den kultur som råder i fritidshemmet.  

 

Som en del av barnets utveckling lyfter Vygotskij fram barnets utvecklingspotential, vilket han 

benämner som den proximala utvecklingszonen. Enkelt förklarat handlar det om en 

utvecklingsnivå som är något högre än det stadie som barnet befinner sig i. Det innebär rent 

praktiskt att barnet utmanas att klara av saker som kan ses som svåra, men som ändå anses vara 

inom räckhåll med stöd från någon vuxen eller mer kunnig i dess omgivning. Den proximala 

utvecklingszonen beskriver med andra ord avståndet mellan det som barnet redan kan och det 

som barnet anses klara av med en vuxens hjälp (Hwang & Nilsson 2011, s. 67). 

 

Den proximala utvecklingszonen är relevant i denna studie eftersom bildstödets syfte är att 

bland annat främja barns språkutveckling samt att förstärka kommunikationen (SPSM 2019). 

Med hjälp av bildstöd skulle då barnet kunna nå en högre nivå i sin kommunikativa- och 

språkliga utveckling. Oavsett om bildstöd används för elever med funktionsnedsättningar, 

nyanlända elever eller för de yngre som ännu inte har lärt sig läsa och skriva så kan bildstödet 

fungera som ett verktyg för att utmana eleven att klara av mer än hen redan kan. Om eleven 

förstår innebörden av bilden kan exempelvis texten nedanför bilden hjälpa eleven i sin språk-, 

läs- och skrivutveckling. Bilderna kan även stimulera elevernas kommunikativa förmåga då det 

inte krävs ett talat språk för att kunna kommunicera med hjälp av bildstöd. I de fall som 

bildstödet används som en steg-för-steg instruktion utmanas eleven att klara av olika projekt på 

egen hand. Detta är några exempel på hur Vygotskijs proximala utvecklingszon kan kopplas till 

elevers utveckling med hjälp av bildstöd. 

 

Stöttning i lärandet 

Den amerikanska psykologen och pedagogen Jerome Bruner ansåg att barn behöver lära sig 

själva hur de införskaffar och sorterar information för att förstå omvärlden. Bruner var 

inspirerad av Vygotskijs proximala utvecklingszon, och Bruners teori om scaffolding (engelska 

för byggnadsställning) innebär det stöd barnet får i sin undervisning från exempelvis en lärare 

för att nå en högre nivå i sitt lärande. På senare tid har ”scaffolding” även innefattat olika 

verktyg och hjälpmedel som kan användas som stöd i barnens utveckling och lärande (Upham, 

Carney & Klapper 2013, s. 6). 
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Bruner´s teori om ”scaffolding” är högst relevant i denna studie eftersom bildstödet kan 

representera det stöd barnet behöver för att nå en högre nivå i sin språkliga- och kommunikativa 

utveckling. 
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METOD 

I detta kapitel presenteras de forskningsmetoder som använts i undersökningarna. Vidare 

beskrivs hur studien genomförts och hur vi gått tillväga med urvalet, datainsamlingsmetoden 

samt analys och bearbetning av det insamlade materialet. Här presenteras även hur studien 

beaktat de forskningsetiska principerna samt studiens reliabilitet och validitet. 

 

Kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv 

Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. Patel och 

Davidsson (2003, s. 28) översätter hermeneutik som tolkningsbar information som kan 

definiera en del av verkligheten, det vill säga en vetenskaplig riktning som går ut på att utläsa 

och förstå. Enligt Thurén (2007, ss. 59–61) innebär hermeneutik att forskaren vill få fram 

information som kan förklara en del av verkligheten, en vilja att förstå andras perspektiv och 

som är tolkningsbar. Inom hermeneutiskt synsätt finns det ett växelspel mellan förförståelse 

och upplevelse, mellan teori och praktik samt mellan del och helhet och denna cirkel brukar 

kallas för hermeneutisk spiral. 

  

Det som utmärker en kvalitativ metod är att få fram en bild av verkligheten utan att behöva 

vända sig till allt för många enheter. Information samlas in genom exempelvis intervjuer eller 

observationer.  I kvalitativ metod används även enkäter som består av samma frågor och samma 

svarsalternativ. Detta gör det rimlig att förenkla resultatet från insamlade data (Holme & 

Solvang 1997, ss. 78–81).  Fejes och Thornberg (2015, ss. 34–35) redogör den kvalitativa 

studien som en längre process där insamlad data ska undersökas och analyseras för att sedan 

delas in till mindre delar där oviktiga saker silas bort och det viktiga och betydelsefulla lyfts 

fram och utläses.  

 

En kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv är relevant i denna studie då syftet är att 

ta del av pedagogers uppfattningar av hur bildstöd kan vara användbart på ett fritidshem. 

Genom denna metod får vi fram en bild av verkligheten utifrån deltagarnas berättelser, samt 

information genom observationer. Denna information kan förklara en del av verkligheten. 

 

Intervjuer och observationer 

Studiens ändamål är att försöka få en uppfattning av hur, i vilka sammanhang och syften 

pedagogerna använder sig av bildstöd, och om det används på fritidshemmet. Denna 

information samlas in genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide med 

öppna följdfrågor (se Bilaga 1). Semistrukturerad intervju innebär att grundfrågor är utvalda 

och frågor ställs till samtliga kandidater, men att det finns en öppenhet i metoden. Intervjuaren 

väljer själv följdfrågor utifrån det som kandidaten berättar (Fejes & Thornberg 2015, s. 32). 

  

En systematisk observation innebär att det är förutbestämt vad som ska observeras och därefter 

kan ett observationsschema konstrueras. Schemat innefattar olika kategorier som observationen 

ska innefatta baserat på syftet med studien (Patel & Davidson 2003, s. 90). I denna studie görs 

en observation i form av inventering av fritidshemmets lokaler där de intervjuade pedagogerna 

arbetar. Observationsschemat skapades med utgångspunkt från frågeställningarna i 

intervjuguiden för att kunna få en tydlig bild av det faktiska användandet av bildstöd samt dess 

syfte (se Bilaga 2). Undersökningsområdet i inventeringen innefattar om och hur bildstöd 

presenteras i fritidshemmets lokaler med fokus på hur bildstödet är utformat och vad det vill 

förmedla.  
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Urval 

I urvalet ingick tre medelstora skolor i Västsverige. Målet var att genomföra enskilda intervjuer 

med två pedagoger på varje skola, varav minst en av pedagogerna på varje skola skulle ha en 

examen med inriktning mot fritidshem. Intervjuerna beräknades ta cirka 20 minuter vardera. 

Barngrupperna som pedagogerna ansvarar för är från förskoleklass upp till årskurs 3. 

  

Anledningen till att vi ville intervjua två pedagoger på varje skola var för att se om åsikterna 

skilde sig åt på samma skola, eller om det möjligtvis finns en kultur på skolan som påverkar 

huruvida bildstöd används eller inte. Det första som blev påtagligt under processen att hitta 

fritidspedagoger att intervjua var att flera av skolorna som ingick i vårt urval saknade personal 

med den examen som efterfrågades. I flera fall hade pedagogerna en förskollärarexamen och 

de fick därför lämna återbud. Slutligen vände vi oss till de skolor där vi tidigare haft vår VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) och fick svaret att pedagogerna där ville delta i studien. Dock 

kunde vi enbart intervjua sammanlagt fem pedagoger då det i enstaka fall saknades utbildad 

personal. Vi valde ändå att genomföra intervjuerna på de utvalda skolorna eftersom vi ansåg att 

det inte skulle påverka resultatet. 

  

Vidare ville vi se på hur bildstöd presenterades i fritidshemmets lokaler. Vi valde här att 

genomföra observationerna på de fritidshemsavdelningar där de deltagande pedagogerna 

arbetar. 

  

Genomförande 

När intervjufrågorna var färdiga genomfördes en så kallad pilotstudie, med andra ord en 

testintervju. Detta test resulterade i insikten att intervjufrågorna inte gav svar på 

frågeställningarna i den omfattningen som var önskvärt. Dessutom tog intervjun bara fem 

minuter, vilket inte stämde överens med målet på cirka tjugo minuter. Därmed omformulerades 

några frågor och några togs bort för att bytas ut mot nya frågor. 

  

Därefter skapades ett observationsschema med utgångspunkt från frågeställningarna, detta för 

att kunna undersöka hur bildstöd presenteras i fritidshemmets lokaler. 

  

När allt material var sammanställt skickades missivbrev ut till de utvalda skolorna (se Bilaga 

3). Vid varje intervjutillfälle fick deltagaren läsa igenom och skriva under information kring 

samtycke gällande behandling av personuppgifter (se Bilaga 4). I samband med det fick 

deltagaren även ta ställning till om intervjun fick spelas in, vilket resulterade i att flertalet av 

intervjuerna spelades in, med undantag för en intervju som antecknades på papper. Det 

sistnämnda berodde på att pedagogen ifråga inte ville bli inspelad, vilket vi respekterade. 

  

Efter varje intervju gick vi runt i fritidshemmets lokaler och tittade efter bildstöd. Vi skilde på 

det bildstöd som används i undervisning under skoltid och det som faktiskt används i 

fritidshemmet. Detta eftersom många fritidshem delar lokaler med skolans verksamhet. Vi 

tittade i första hand på om det över huvud taget fanns något bildstöd och om det fanns tittade vi 

på bildstödets placering, vad det ville förmedla samt i vilket syfte bildstödet användes. 

Informationen antecknades ner på vårt observationsschema. 

  

Alla intervjufrågor samt observationsschemat konstruerade vi tillsammans. Pilotstudien 

genomfördes gemensamt där vi turades om att ställa frågorna. Därefter diskuterade vi fram hur 

vi kunde ändra innehållet i frågorna för att få fram svar som bättre stämde överens med studiens 

syfte.  
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När missivbreven skulle skickas ut delade vi upp de utvalda skolorna och skickade till hälften 

var. Varje intervju genomförde vi gemensamt och turades om att ställa frågor. I det fall där en 

pedagog inte ville bli inspelad intervjuade en av oss medan den andra antecknade svaren. Vid 

observationerna gick vi gemensamt runt i fritidshemmens lokaler för att upptäcka, diskutera 

och anteckna de bildstöd vi såg. Anledningen till att vi genomförde undersökningarna 

gemensamt var att säkerställa att vi inte skulle missa någon information. 

 

Analys/bearbetning 

När alla intervjuer och observationer var genomförda transkriberades intervjuer och 

observationer. Därefter bestämde vi hur vi skulle sortera all data och valde att använda oss av 

en tematisk analys. En tematisk analys innebär att se närmare på vilka olika teman eller mönster 

som återkommer i datamaterialet, och därmed sortera in data efter dessa teman (Jeppson Wigg 

2009, s. 244). Efter att intervjuerna transkriberades, lyssnade och läste vi igenom materialet 

flera gånger. Vi antecknade tankar kring mönster som kunde urskiljas i materialet efter de råd 

som Jeppson Wigg förespråkar (2009, ss. 250–251). Svaren i de transkriberade intervjuerna 

markerades med färgpennor där varje färg utgjorde ett särskilt tema. De mönster som kunde 

urskiljas i svaren delades in i tre olika teman som presenteras i resultatet. Därefter skapades ett 

dokument där olika citat från intervjuerna klistrades in efter de teman som framkom. Efter det 

att materialet sorterades in efter teman sammanfattades svaren och jämfördes med hur de stor i 

relation till studiens teoretiska ram och med tidigare forskning. Det överensstämmer också med 

det hermeneutiska perspektiv som studien utgår ifrån. Vi har då försökt att utläsa och tolka det 

empiriska materialet för att kunna få en förståelse för hur det kan se ut på övriga fritidshem.  

 

Vi valde att analysera data från intervjuerna och observationerna separat, detta eftersom 

intervjuerna utgick från pedagogernas individuella kunskaper och observationen utgick från hur 

verksamheten ser ut i dagsläget med stort fokus på hur bildstödet är utformat. Även 

observationerna analyserades genom en tematisk analys (Jeppson Wigg 2009, s. 244). Några 

av de teman som kunde utläsas från intervjuerna kunde även utläsas från observationerna. 

Eftersom studien kopplas till semiotiken såg vi även bildstödets utformning som ett tema. Då 

bara två av fem fritidshemsavdelningar i undersökningen använde sig av bildstöd blev det 

empiriska materialet från observationerna inte så omfattande. Precis som vid intervjuerna 

markerades observationsanteckningarna med färgpennor där varje färg utgjorde ett specifikt 

tema. Efter det skapades ett dokument där anteckningarna klistrades in efter teman, som sedan 

jämfördes med studiens teoretiska ram och tidigare forskning. 

 

Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss. 5–14) finns det inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning ett grundläggande individskyddskrav som har fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet medför att de som ska medverka i forskningen har rättighet att få tillräckligt 

med information gällande vad deltagandet innebär samt vilka villkor som gäller för deras 

medverkan. Deltagarna ska upplysas om att medverkandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta medverkan. Vi talade med deltagarna och berättade vilket syfte vår studie hade och 

beskrev hur intervjuerna skulle gå till. Innan intervjun påbörjades fick deltagarna en skriftlig 

information som presenterade vårt syfte med studien.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna lämnar sitt samtycke och att de vill medverka i 

undersökningen. Deltagarna ska också ges möjlighet att få bestämma vilken dag och tid som de 

ska delta. Vi kontaktade deltagarna i god tid för att ge dem möjlighet att bestämma tid och dag 

utifrån deras schema och tillgänglighet. Intervjuerna utfördes på deras arbetsplatser för att 

förenkla för deltagarna. Vissa av dem gav både muntliga och skriftliga samtycken medan andra 

gav endast sitt skriftliga samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska besvaras på ett sådant sätt så att 

ingen extern person kommer åt det. I det skriftliga arbetet ska alla uppgifter om deltagarna vara 

konfidentiellt, det vill säga det ska inte vara möjligt att identifiera uppgifter om dem. Alla våra 

deltagare fick information angående intervjuprocessen i god tid, att alla deras uppgifter och 

intervjusvar skulle vara konfidentiella samt att deras uppgifter inte skulle gå att identifiera, det 

vill säga om vilka som svarat vad. I resultatet kommer fiktiva namn att användas på pedagoger 

och skolor.  

 

Allt material som har samlats in användes enbart för det syfte som har presenterats för 

deltagarna med hänvisning till nyttjandekravet. All denna viktiga information, från ett 

forskningsetiskt perspektiv, viktiga information har våra deltagare fått ta del av innan de 

tackade ja till undersökningen. 

  

Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två förekommande begrepp som används inom forskning. Enligt 

Thurén (2007, s. 26) betyder reliabilitet tillförlighet, alltså att alla mätningar är korrekt utförda, 

vilket medför att alla intervjufrågor ställs på samma sätt, att villkor ska vara precis lika för alla 

deltagarna och att studien ska utföras på ett systematiskt sätt. Alla våra deltagare fick samma 

förutsättningar för intervjun och vi använde identiska frågor. Då en av deltagarna inte ville bli 

inspelad gjorde vi anteckning för hand. Hög reliabilitet innebär att forskaren är tydlig och 

samtalar med lättbegripliga ord (Trost & Hultåker 2016, s. 62). Vi var tydliga inför deltagarna 

om syftet med vår undersökning genom att säkerställa att de förstod hur undersökningen skulle 

gå till. Validitet eller giltighet innebär att man verkligen forskar inom det man vill forska om 

och inget annat, det vill säga att intervjufrågorna anpassas till syftet med forskningen (Thurén 

2007, s. 26). Vi var noggranna med att fokusera på vårt syfte och alltid hålla oss till 

frågeställningarna. Under intervjuns gång var vi noga med att inte påverka svaren, inte avbryta 

och vi gav deltagarna den tid som de behövde för att kunna svara på frågorna. 

 

Generalisering innebär i vilken utsträckning resultatet i studien stämmer överens med övriga 

fall som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg 2009, s. 270). Eftersom detta är en liten studie 

med ett urval på endast tre skolor och fem deltagande pedagoger kan de slutsatser som dras å 

ena sidan bara knytas till de som deltagit i studien. Å andra sidan kan fritidshemmets 

bakomliggande förutsättningar höja generaliserbarheten i resultatet. I fritidshemmets avsnitt i 

Lgr11 (2018, ss. 22–23) finns tydliga riktlinjer om vad som förväntas av fritidshemmets 

verksamhet. Eftersom användandet av bildstöd i dag främst är kopplat till specialpedagogik så 

kan det antas att användandet i fritidshemmet mer lutar åt de anställdas eget intresse och 

initiativ. Med den utgångspunkten kan pedagogernas erfarenheter i studien ge en vägledning 

till hur användandet av bildstöd kan se ut, och skilja sig åt, på andra fritidshem i Sverige. 

Resultatet i studien är användbart för lärare i fritidshem, specialpedagoger samt rektorer 

eftersom den belyser huruvida bildstöd kan vara ett redskap för att förstärka kommunikationen 

och underlätta språkinlärningen för barn på fritidshem. 
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RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuer och observationer av hur bildstöd används 

på de aktuella fritidshemmen. Först presenteras resultatet från intervjuerna utifrån tre teman 

som har uppmärksammats i analysen av datamaterialet: ”Bildstödets betydelse för struktur i 

fritidshemmets verksamhet”, ”Bildstödets betydelse för lärande i fritidshemmets verksamhet” 

samt ”Olika resursers betydelse för användandet av bildstöd”. Dessa teman används som 

rubriker i presentationen av resultatet av intervjuerna med pedagogerna. De kan också 

sammanfattas i nyckelorden: struktur, lärande och resurser. Därefter presenteras resultatet från 

observationerna, följt av en sammanfattande och jämförande analys. 

 

I resultatet presenteras pedagogerna med de fiktiva namnen Frida, Kristin, Jasmine, Pernilla 

och Annelie. Skolorna har fått de fiktiva namnen Skola A, Skola B samt Skola C.  

 

Bildstödets betydelse för struktur i fritidshemmets verksamhet 

Som tidigare nämnts har bildstöd i sin utformning, tillsammans med skriven text, en 

kommunikativ- och språkutvecklande funktion redan som den är. I analysen av intervjusvaren 

har dock tydliga teman kunnat urskiljas, där användandet av bildstöd främst har två olika 

funktioner. Den första funktionen är att strukturera fritidshemmet. Utifrån denna analys innebär 

det att skylta (till exempel att med ett bildstöd visa vilken plats leksaker ska vara på, eller visa 

vilken dörr som leder till toaletten) samt skapa ordning och reda på fritidshemmet. Detta verkar 

vara en återkommande anledning till att pedagogerna använder bildstöd i fritidshem. 

  

På Skola A arbetar lärarna Pernilla och Kristin på olika fritidsavdelningar. Båda belyser hur 

bildstöd skapar tydlighet och trygghet hos barnen. Detta eftersom barnen då vet vad som ska 

hända eller vart saker ska förvaras, genom att exempelvis använda ett veckoschema eller 

markera leksakslådor med bildstöd. Pernilla har använt bildstöd mer förut än vad hon gör idag, 

och hon ser många fördelar med användandet: 

  
Pernilla: Tryggheten! Och det förtydligar. De barnen som inte behöver det kollar kanske inte då. 

Man går igenom dagen och sen är det bra. Men de som känner sig osäkra, som en pojke som 

gick och titta: Här står det dans och när ska vi ha det? Det skadar inte att det sitter uppe. De 

som behöver det har ett val. För de som behöver veta så finns den tryggheten där. De som vill 

använda det använder det och de som inte har behovet gör inte det. 

  

Kristin använder bildstöd när hon ser att det finns ett behov av detta stöd, både för enskilda 

elever och för hela barngruppen, och använder det främst för att tydliggöra rutiner och regler, 

men tycker att det även kan användas för att märka upp olika rum och leksakslådor. När hon 

märker att behovet av bildstöd inte längre efterfrågas plockas det bort: 

  
Kristin: När jag började här så blev det så tydligt, att det hjälper inte bara en elev utan det kan 

hjälpa alla elever att ha bildstöd. För då vet jag att det är det rummet, eller då vet jag att det är 

här pennorna ska stå eller då vet jag att det är min plats. 

  

På Skola B arbetar lärarna Frida och Jasmine på olika fritidsavdelningar. Frida har arbetat 

mycket med bildstöd genom åren. I dagsläget använder hon ett veckoschema på fritidshemmet, 

men använder bildstöd mer aktivt under skoltid. Frida belyser fördelen med att använda bildstöd 

på fritidshemmet: 

  
Frida: Det är ju faktiskt för att ha ett så inbjudande fritids som möjligt. Så både personal, elever 

och föräldrar ser tydligt vad som händer under veckan. 
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Jasmine har tidigare erfarenheter av bildstöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Jasmine 

använder inte bildstöd på fritidshemmet idag eftersom det inte finns något behov utav det, men 

funderar på att använda det mer: 

  
Jasmine: Bara en sådan enkel sak som på spel och på våra lådor, vad vi har. Att sätta en liten 

bild och en text, till exempel här, en bild på garnnystan, eller pennor, att man ritar pennor och 

skriver (...) Då får man ordning och reda, det är väldigt bra att strukturera upp saker också, och 

får man då tid att göra det ordentligt från början, som vi inte haft så mycket här (...) så vet barnen 

vad det ska vara i varje låda och så får man dem att ta mer ansvar för att hålla ordning och reda 

här också. 

  

På skola C arbetar Annelie på fritidshemmet och i förskoleklass. Hon ser många 

användningsområden och arbetar aktivt med bildstöd både på fritidshemmet och i 

förskoleklassen: 

  
Annelie: Jag tycker bildstöd är bra, det blir tydligt! 

  

Annelie använder bildstöd bland annat genom att göra ett dagsschema på tavlan varje dag där 

bilder tillsammans med text visar vad som händer under dagen, eller för att visa vad barnen kan 

göra på fritids. Barnen skriver upp sig på olika aktiviteter och ser då tydligt hur många lediga 

platser det finns på varje aktivitet. 

  

Bildstödets betydelse för lärande i fritidshemmets verksamhet 

Den andra funktionen som har uppmärksammats i vår studie gällande användandet av bildstöd 

i fritidshemmet innebär att det används i ett mer aktivt arbete för lärande i kommunikation, 

språkutveckling samt läs- och skrivutveckling. I analysen framkom det i flera intervjuer hur 

bilden tillsammans med text får barnen intresserade av det skrivna ordet. Det framkom även att 

bildstöd hjälper barn i sin kommunikation på olika sätt utifrån deras behov. 

 

Pernilla på Skola A belyser hur viktigt bildstöd är i kommunikationen för att möta barn med 

olika behov, men också hur barn lär sig genom att koppla ordet till bilden: 

  
Pernilla: Det är ju ett stöd och en hjälp, det förtydligar. Och det är ju som man lärt sig på skolan 

att vi människor lär oss via våra sinnen. Någon behöver se, någon behöver lyssna, och då tänker 

jag att det står både text för dem som kan läsa, och man ser bilden. Så jag ser bara fördelar med 

att använda det. Det hänger uppe och det skadar ju ingen. Och det skapar trygghet, det vill vi ju 

att alla barn ska känna. 

  

Kristin som använder bildstöd anpassat efter barnens behov anser att framförallt yngre barn, 

samt barn i behov av särskilt stöd, har mest nytta av bildstöd. Dock kan bildstöd i vissa fall bli 

ett hinder i barns utveckling och lärande: 

  
Kristin: Om man överanvänder det så kanske man inte skapar en utmaning hos eleven att försöka 

tänka själv utanför boxen. Det kan ses som en nackdel, om man “curlar” dem för mycket. Såklart 

finns det kanske elever som behöver ha den väldigt smala vägen, men märker man att elever kan 

utmanas så tycker jag att man kan börja plocka bort vissa grejer. 

  

På Skola B använder Frida bildstöd i undervisningen under skoltid för att eleven ska koppla ord 

med bild. Hon ser att det är ett stöd för att utveckla elevers ordförståelse, språkutveckling, samt 

deras läs- och skrivutveckling. Även ett veckoschema på fritidshemmet kan vara ett stöd i 

barnens kommunikation: 
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Frida: “Ser du nu att i eftermiddag har vi fritidsidrott”. Då kan man visa det, och det kan bli 

lättare för de elever som har en språkstörning: “Nu har jag hört vad läraren sa och jag har sett 

bilden, då kanske jag till och med kan säga det själv sen”. Så att det blir en stöttning i 

kommunikationen och i deras förståelse. 

  

Jasmine på samma skola ser hur bildstöd skulle kunna vara användbart inom många områden 

för att stötta barnen i deras lärande. Dels genom att använda bilder för att visa i vilken ordning 

ett moment ska genomföras, dels för att få barnen nyfikna på det skrivna ordet. Hon ser även 

att nyanlända barn kan ha nytta av bildstöd i sin språkutveckling: 

  
Jasmine: Sen tror jag att om man jobbar i klasser med många nyanlända, där har man ju en riktig 

guldgruva att använda bildstöd för att få förståelse och få in språket. 

  

Annelie på Skola C använder bildstöd bland annat för att vissa barn ska kunna förstärka sitt 

modersmål eller för att kunna kommunicera med omgivningen: 

  
Annelie: Bildstöd förtydligar för dem som inte kan det svenska språket eller som inte lärt sig 

läsa och skriva än. 

  

Vidare använder Annelie bildstöd för att barnen ska lära sig tolka bilder. Hon menar att bildstöd 

även kan användas för att förankra olika ämnen, som till exempel matematik. 

  

Olika resursers betydelse för användandet av bildstöd 

Ett annat mönster som tydligt framkom i studien var sambandet mellan resurser och 

användandet av bildstöd i fritidshem. Det blev tydligt att några av pedagogerna (Pernilla och 

Jasmine) ville använda bildstöd mer än vad de gör idag, då de ser så många fördelar med det. 

Den tydligaste orsaken till att det inte används i den omfattningen som de hade önskat var dels 

på grund av bristen på kunskap eller intresse i arbetslaget, dels avsaknad av den tid som krävs 

för att starta upp ett fungerande system med bildstöd. 

  

Pernilla på Skola A som tidigare har arbetat mycket med bildstöd, använder inte bildstöd i dag, 

men skulle vilja använda det mer. Hon tycker att det är en fråga som varje skola borde lyfta på 

APT:n, genom exempelvis en specialpedagog, så att informationen om användandet sprids i 

arbetslaget: 

  
Pernilla: Det har inte använts så som jag hade önskat att det skulle användas eftersom det 

saknas... att man inte är insatt i det... och jag som är lite insatt i det, men inte så mycket, då ligger 

det mer ansvar på mig att använda det. Och är jag inte där så förväntar jag mig inte att andra som 

inte är insatta eller har det intresset använder det. 

  

Kristin på samma skola hade önskat att de webbsidor som tillhandahåller bildstöd hade erbjudit 

ett effektivare sätt att få fram bildstöd som kan vara användbart just för fritidshem: 

  
Kristin: Det finns ju inget direkt material allmänt för till exempel fritids, framtaget bildstöd, utan 

många tar ju fram det som de tycker att deras elever är i behov av. Så om det fanns något generellt 

att “det här bör finnas på varje avdelning”, att det fanns något typ av “kit” typ. Att man har något 

typ av startkit, för då finns det ju till varje fritids, vad man behöver ha uppe eller använda. Så 

kan man ju välja själv, beroende på ålder och vad man har för elev… hur mycket man väljer att 

använda, men att det finns! Så att man som pedagog också vet vad det finns att tillgå. 
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Även Frida och Jasmine på skola B lyfter frågan kring huruvida tiden spelar in för att pedagoger 

ska börja använda bildstöd. Frida som redan använder bildstöd på sin avdelning tror att tiden 

samt skolans ledning spelar en viktig roll för om bildstöd ska kunna användas i större 

utsträckning på fritidshemmen: 

  
Frida: Det tar ju tid att börja med det… Det är tiden och hur man vill organisera sitt fritidshem 

som spelar roll där. Det är ju en ledningsfråga också, rektorn kan ju bestämma att “nu ska alla 

använda det här på fritids”. 

  

Jasmine menar att det är av största vikt att man som pedagog blir medveten om bildstöd för att 

börja använda det, och hon pekar också på att det är tidskrävande att förbereda bildstöd i 

verksamheten: 

  
Jasmine: Det som är egentligen, som är tråkigt, det är att vi har för lite tid att sätta oss ner och 

jobba med det här egentligen, hade man mer tid att förbereda sig så skulle man kunna använda 

det mycket mer. 

  

Annelie på Skola C använder själv bildstöd i sitt dagliga arbete, men menar att användandet 

helt enkelt beror på vem som arbetar i verksamheten. Innebörden av detta framkom inte då 

svaret inte utvecklades mer på denna punkt. 

  

Observationer 

I resultatet från observationerna av hur bildstöd presenteras i fritidshemmets lokaler har 

materialet analyserats utifrån bildstödets utformning med fokus på om det har ett lärande eller 

ett strukturellt budskap.  

 

På Skola A fanns inget bildstöd uppsatt på de två fritidshemmen som inventerades. Pernilla och 

Kristin hade redan informerat oss i förväg om att de i dagsläget inte använder något bildstöd. 

  

På Skola B användes bildstöd på den ena fritidshemsavdelningen i form av ett veckoschema 

(Bild 1). Schemat var placerat i barnens ögonhöjd och visade varje dags planerade aktivitet på 

fritidshemmet. Bilderna är enhetliga i form av streckgubbar som visar ett objekt eller en 

händelse, tillsammans med en text som beskriver samma sak som bilden visar.  

 

 
Bild 1. Ett veckoschema där ett bildstöd visar varje dags centrala händelse. 
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Utifrån en analys av bilderna ur ett semiotiskt perspektiv framkommer att i princip alla bilder 

är utformade som ikoner som ska avbilda verkligheten. Dock är bildernas betydelse sannolikt 

något som barnen måste lära sig, i synnerhet om de inte lärt sig läsa än. Bilden som ska uttrycka 

“torsdagskul” har mer karaktären av en symbol. Denna analys är baserad på att bilden inte liknar 

det den betyder, utan uttrycker något som arbetslaget förmodligen bestämt att den ska uttrycka. 

I detta sammanhang har schemat funktionen att informera barn, vårdnadshavare och övriga 

pedagoger om hur veckans planering ser ut på just den här avdelningen. Det skulle kunna bidra 

till att barnen känner sig trygga med att veta vad som finns planerat varje dag. Vårdnadshavare 

vet exempelvis vart de ska hämta barnen på eftermiddagen, om de befinner sig i rörelserummet 

eller idrottshallen. Förutsatt att barnen och vårdnadshavare förstår innebörden av ”torsdagskul” 

skulle det symboliska bildstödet kunna vara kvar i syftet att fungera som en rubrik. Under bilden 

skulle ett nytt bildstöd kunna sättas upp inför varje vecka för att visa vad ”torsdagskul” innebär 

den aktuella veckan. På det sättet skulle budskapet bli tydligare. 

 

På den andra avdelningen fanns bildstöd i det rum som fritidshemmet delar med klassläraren 

för årskurs 1, men eftersom det bildstödet endast var kopplat till skolans undervisning togs 

beslutet att inte ta med det i observationen. 

  

På Skola C fanns det gott om bildstöd. Bildstödet var placerade både högt och lågt, med olika 

budskap och funktioner. Samtliga bildstöd var utformade som ”ikoner”, med andra ord ganska 

exakta avbilder av verkligheten (Carlsson & Koppfeldt 2008, s. 33), som visar händelser eller 

objekt, några med tillhörande text som överensstämmer med bilden. Nedan följer egna 

anteckningar från observationen: 

  
Bilderna är enhetliga och följer samma mall, förmodligen hämtade från samma bildbank. 

Streckgubbar som gör något. Ansikten som visar ett uttryck eller en känsla. Bilder på platser 

eller olika objekt. Bilderna kombineras med text. 

  

Några bildstöd skapade en tydlig struktur med olika budskap för att exempelvis visa vägen eller 

markera vilken dörr som går till toaletten (Bild 2 och Bild 3). Även veckoschema och 

individuella dagsscheman fanns tillgängligt i lokalerna. 

  

 
Bild 2. En skylt som med text och bild uttrycker vart dörren leder samt vilka som får vistas i lokalerna. 

Bild 3. En skylt som uttrycker att dörren leder till toaletten (för både flickor och pojkar). 
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På Bild 2 är bilderna klassiska ”ikoner” som avbildar verkligheten. Syftet med denna skylt är 

förmodligen att visa vart denna dörr leder, och vilka som får vistas i lokalerna (eller vilka som 

inte får vistas i lokalerna). Även här krävs en viss förförståelse för att förstå vad bilderna ska 

uttrycka, men tillsammans med texten blir budskapet tydligt. På Bild 3 används bildstöd i form 

av ”symboler”, då det i den allmänna uppfattningen är att detta är symbolen för dam- och 

herrtoalett. 

 

Andra bildstöd hade en mer lärande funktion, exempelvis vilka aktiviteter som finns att tillgå 

på fritidshemmet, eller vilka kläder som ska tas på vid utelek (Bild 4 och Bild 5). 

 

 
Bild 4. Aktiviteter som finns att tillgå på fritidshemmet. Bild 5. Kläder som ska tas på vid utelek. 

 

På Bild 4 finns ikoniska bilder av fritidshemmets aktiviteter. Jämte varje bildstöd finns även en 

instruktion på hur samma aktivitet tecknas med händerna (används inom TAKK, Tecken som 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Enligt Annelie, är bilderna placerade högt 

upp på den vita tavlan, men flyttas ner till barnens nivå när de ska användas. I detta exempel är 

budskapet som bilderna uttrycker mycket tydligt. Dock ingår de i ett system där barnen skriver 

upp sig på olika aktiviteter, vilket kräver en viss förkunskap. 

 

Bild 5 föreställer bilder på kläder som kan tänkas användas vid utomhuslek vintertid. Exakt hur 

detta bildstöd används framgår inte av observationen, dock är bilderna tydliga och ikoniska 

eftersom det är fotografier som använts. 

 

Sammanfattande och jämförande analys 

I analysen av intervjumaterialet framträdde tydliga teman i pedagogernas syn på bildstöd. Dessa 

tre teman var; ”Bildstödets betydelse för struktur i fritidshemmets verksamhet”, ”Bildstödets 

betydelse för lärande i fritidshemmets verksamhet” samt ”Olika resursers betydelse för 

användandet av bildstöd”.  

 

Samtliga pedagoger i studien uttryckte att de såg flera positiva effekter gällande användandet 

av bildstöd. Det gällde främst egenskaper i bildstödet som antingen syftar till att skapa struktur 

på fritidshemmet, alternativt olika egenskaper som syftar till barnens lärande i fritidshemmet. 
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Vidare framträdde i det som pedagogerna formulerade i intervjuerna tydliga kopplingar mellan 

skolans resurser och användandet av bildstöd. 

 

Det blev tydligt genom intervjuerna att alla deltagare hade kunskaper om bildstöd och dess 

användningsområden. Oavsett om bildstöd används eller inte i dagsläget verkar pedagogerna i 

undersökningen vara överens om en sak, att bildstöd kan bidra till att skapa trygghet i 

barngruppen. Det skulle kunna vara så att bildstödets egenskap att skapa tydlighet och struktur 

leder till att barnen känner sig trygga. Pedagogerna lyfter fram att bildstöd är bra för de barn 

som är i behov utav det. Skillnaden är att några pedagoger (Kristin och Jasmine) plockar fram 

bildstödet när de ser att det finns ett behov, medan andra (Pernilla, Frida och Annelie) tycker 

att det kan finnas framme hela tiden så att barnen själva kan välja om de vill titta på det. 

  

Hur bildstöd faktiskt används i dagsläget ser lite olika ut bland fritidshemmen i studien och det 

kan även skilja sig åt på samma skola. Frida på Skola B och Annelie på Skola C använder sig 

av bildstöd i fritidshemmets verksamhet i dagsläget. Bildstöd används i båda fallen i form av 

dag- eller veckoschema. Annelie använder även bildstöd för att visa vilka aktiviteter det finns 

att välja mellan på fritidshemmet, men även för att strukturera lokalerna.  

 

Frida på Skola B, som använder bildstöd i form av veckoschema, vill att veckans händelser ska 

framgå tydligt för barn, vårdnadshavare och personal. Hon belyser hur bildstödet kan stötta barn 

med exempelvis språkstörning i sin kommunikation. Genom att se bilden som visar dagens 

händelse så kan barnen påminnas om aktiviteten och försöka samtala om det. Vidare belyser 

Frida att det ser inbjudande ut med ett bildstödsschema på fritidshemmet, som kommunicerar 

veckans händelser med barn, vårdnadshavare och personal. Detta framkom även under 

observationerna. Veckoschemat innanför dörren till fritidshemmet var placerat i barnens 

ögonhöjd och visade veckans centrala aktiviteter med enhetliga bilder. Det som kunde utläsas 

av schemat var just de centrala händelserna, vilken tidpunkt under dagen de skulle genomföras 

framgick dock inte av schemat. I vissa fall var innebörden av bildstödet tydligt, men i andra fall 

mindre tydligt. Å ena sidan skulle ytterligare text eller bilder kunna kompletteras för att 

förstärka budskapet. Å andra sidan kan en viss otydlighet bidra till att pedagogerna kan vara 

mer flexibla. En planerad aktivitet kanske inte alltid går att genomföra, beroende på vad den 

innefattar. Allt från väderlek till hög frånvaro i barngruppen kan leda till att pedagogerna 

behöver kunna vara flexibla i sin planering. 

 

På Skola C framkom det tydligt under observationen att bildstöd fanns på alla möjliga 

platser.  Annelie använder sig av dag- och veckoschema och i kapprummet finns flera olika 

bildstöd uppsatta. De fungerar som skyltar för att exempelvis visa vilken dörr som leder till 

handikapptoaletten, eller för att visa vägen till olika platser. I lokalerna finns även bildstöd som 

steg för steg visar i vilken ordning något ska göras. Annelie redogör för hur bildstöd bland annat 

förtydligar samt hjälper barn i sin kommunikation. Det som framkom under observationen var 

att det fanns väldigt mycket bildstöd, och i många fall skapade det en tydlig struktur genom att 

markera toalettdörrar, visa vägen eller förmedla budskap. I andra fall krävdes en viss 

förkunskap för att förstå hur bildstödet skulle användas, till exempel hur barnen väljer aktivitet 

på fritidshemmet.  

  

Pedagogerna formulerade tankar och idéer under intervjuerna om hur bildstöd kan användas i 

fritidshemmet. Både Kristin på Skola A och Jasmine på Skola B nämnde att bildstöd kan 

användas för märkning av leksaker eller leklådor. Detta för att skapa ordning och struktur så att 

barnen vet var sakerna ska vara, vilket skulle kunna bidra till att barnen tar mer ansvar och 

skapar ordning och reda. 
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Det framträder också i intervjuerna att när bildstöd används i undervisningssyfte i fritidshemmet 

är det till främst för barn i behov av särskilt stöd, nyanlända samt yngre barn som inte lärt sig 

läsa och skriva än. Båda Frida på Skola B och Annelie på Skola C använder bildstöd i 

undervisningssyfte. Detta då ordet tillsammans med bilden utvecklar barnens ordförståelse, läs- 

och skrivutveckling samt deras kommunikation. Att bildstöd hjälper barn i deras 

kommunikation, läs- och skrivutveckling samt språkutveckling verkade alla pedagogerna 

överens om. Kristin på Skola A kunde dock se hur bildstöd i vissa fall kan bli ett hinder i barns 

utveckling när pedagoger ”överanvänder” det, då barnen inte utmanas att tänka självständigt. 

  

Även om alla pedagogerna har en positiv uppfattning om bildstödet och dess egenskaper är det 

bara Frida på Skola B och Annelie på Skola C som använder och har bildstöd presenterat i 

verksamheten i dagsläget. Kristin på Skola A förklarade att hon använder det när hon ser att det 

finns ett behov. Även Jasmine på skola B hänvisar till att det inte används just nu eftersom det 

inte finns något behov av det i barngruppen. Dock är flera av dem överens om att det skulle 

kunna användas mer. En av de resurser som krävs för att använda bildstöd är tid, tid som 

pedagogerna inte alltid har så gott om. Både Kristin, Frida och Jasmine uttrycker att det tar tid 

att hitta passande bildstöd, skriva ut dem, plasta in dem samt organisera dem efter det syfte som 

bildstödet ska användas för.  En annan resurs som fler av pedagogerna tar upp är kunskap om 

bildstöd. Huruvida det används i dagsläget verkar bero på varje pedagogs egna kunskaper och 

intressen. Därför kan det se väldigt olika ut på samma skola, till och med på samma avdelning, 

eftersom det inte finns ett krav från ledningen att det ska användas på fritidshem.  
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DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet från studien i förhållande till tidigare forskning samt den 

teoretiska ramen. Därefter diskuteras de metoder som använts i studien i förhållande till syfte 

och frågeställningar. Därpå följer en diskussion kring studiens didaktiska konsekvenser samt 

förslag på vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur bildstöd används i fritidshemmets verksamhet utifrån 

pedagogernas erfarenheter. Utgångspunkten är att se bildstöd som ett bra redskap för att 

förstärka kommunikationen samt underlätta språkinlärningen i fritidshemmet. 

 

Studien visar på att bildstödet främst används efter barnens behov. I vissa fall tar pedagogerna 

fram bildstöd när de ser att det finns ett behov, i andra fall är bildstödet alltid framme så att de 

barn som vill och behöver kan använda sig av det. Det senare är ett användarsätt som stämmer 

in på Breitfelders (2008) forskning, som visar på hur ett tillgängligt bildstöd kan användas av 

eleverna efter deras eget intresse. En fråga som är intressant att diskutera är innebörden av att 

använda bildstöd när det finns ett behov. Inom skolans verksamhet är utgångspunkten att utgå 

ifrån barnens behov (Lgr11 2018), och eftersom bildstöd är ett hjälpande verktyg kopplat till 

specialpedagogik är det lätt att anta att behovet i detta sammanhang innebär barn i behov av 

särskilt stöd. Det som pedagogerna uttrycker i intervjuerna är att barns behov inom 

fritidshemmets verksamhet kan kopplas till fler områden är just särskilt stöd. Barn på fritidshem 

kan vara i behov av struktur, barn kan vara i behov av stöttning i att självständigt kunna utföra 

något. Likaså kan de vara i behov av att kontinuerligt möta bilder tillsammans med det skrivna 

ordet, dels för att utveckla sin förmåga att tolka bilder, dels för att koppla samman bilden med 

ordets betydelse. Med andra ord visar studien att bildstöd inte bara är kopplat till barn i behov 

av särskilt stöd, eftersom det verkar uppskattas av alla barn i större eller mindre utsträckning. 

Studien visar att pedagogerna ser bildstöd som ett bra verktyg för barnens kommunikation, 

ordförståelse eller läs- och skrivutveckling. När det används för detta ändamål är det främst för 

yngre barn, nyanlända eller barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna pekar på hur ett bildstöd 

är utformat, där bild och text uttrycker samma sak och där bilden ger barnet en vägledning för 

att förstå det skrivna ordet. Även Jonsson (2006) belyser vikten av hur bild och text i form av 

bildstöd kan hjälpa elever i deras språk-, läs- och skrivutveckling. Utifrån ett semiotiskt 

perspektiv är det skillnad på vad bilden föreställer och vad den vill säga (Carlsson & Koppfeldt 

2008, s. 32). En bild på ett äpple är egentligen inget annat än en bild på ett äpple, men i 

verksamheten kan innebörden av bilden betyda “fruktstund”. Med andra ord lär sig barnet tolka 

bilden på flera sätt, dels vad bilden föreställer och dels utifrån den kulturella kontext barnet 

befinner sig i.  

 

Eftersom studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det högst intressant att 

diskutera om resultatet kan kopplas samman med denna teori. Säljö (2014, s. 40) menar att 

lärandet är en process som sker inom individen och i samspel med omgivningen, både socialt 

och kulturellt. Detta överensstämmer med hur barn på fritidshem, sett ur den sociala aspekten, 

lär sig av varandra och av fritidspedagoger. Med utgångspunkt i den kulturella aspekten innebär 

det att barn lär sig genom den kultur som råder på skolan, vilket i detta sammanhang syftar på 

fritidshemmet. Ur detta perspektiv kan det finnas tydliga kopplingar mellan barns lärande och 

hur fritidshemmets verksamhet är upplagt. I de fall som pedagogerna väljer att använda bildstöd 

skulle bildstödet kunna uppfattas som en del av fritidshemmets kultur och det har således en 

påverkan på barnens utveckling och lärande. 
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I intervjuerna uttrycker pedagogerna att bildstöd är ett verktyg för att utveckla barns språk-, läs- 

och skrivutveckling. Vidare redogör de för hur bildstöd även är ett verktyg för att skapa struktur 

och tydlighet som bidrar till trygghet hos barnen. Bildstöd bidrar dessutom till att utveckla barns 

förmåga att tolka bilder. Detta arbetssätt kan jämföras med Bruners teori om ”scaffolding” 

(Upham, Carney & Klapper 2013, s. 6), vilket innefattar all form av hjälp barnet får för att nå 

en högre nivå i sitt lärande. Eftersom denna hjälp både kan komma från en lärare, ett verktyg 

eller något annat hjälpmedel överensstämmer det med syftet till att använda bildstöd. 

 

Ett annat användningsområde som framkom i intervjuerna och observationerna av hur bildstöd 

presenterades på fritidshemmen var hur instruktioner kan skapas med hjälp av bildstöd. Det kan 

vara instruktioner för hur sopor ska sorteras, vilka kläder som behövs för utelek beroende på 

väder, eller i vilken ordning ett moment ska genomföras. Genom att barnen använder denna 

hjälp, och därmed inte behöver en vuxens hjälp, kan det bidra till att barnet känner sig mer 

självständigt. Detta stämmer överens med Breitfelders (2008) forskning som visar på att hjälp 

av detta slag kan vara en stöttning i barnens förmåga att utveckla självständighet. Barn utmanas 

med andra ord att klara av saker som de kanske inte trodde att de skulle kunna klara av på egen 

hand. Detta tillvägagångssätt överensstämmer även med den proximala utvecklingszonen, alltså 

avståndet mellan det som barnet redan kan och det som barnet anses klara av med hjälp från 

omgivningen (Hwang & Nilsson 2011, s. 67). 

 

Pedagogerna i studien uttrycker att de använder, eller skulle vilja använda, bildstöd för att 

exempelvis märka upp leklådor och rum, eller använda det till veckoscheman. Detta 

användningsområde har i studien gått under temat struktur, eftersom det bidrar till att skapa 

ordning och reda samt tydlighet i fritidshemmet. Det som pedagogerna uttrycker i studien visar 

på en tydlig koppling mellan tydlig struktur och trygga barn. Detta sätt att använda bildstöd kan 

även ses som en form av kommunikation. Bildstödet kommunicerar vad som ska hända på 

fritidshemmet, eller vart leksaker ska placeras när barnen plockar i ordning efter sig. Med andra 

ord kan pedagogernas uppfattning av bildstöd tydligt kopplas samman med stöttning i 

kommunikationen. Chung, Carter och Sisco (2012) samt Calculator (2009) lyfter frågan 

gällande vikten av att ha bildstöd tillgängligt för att utveckla barnens kommunikation, i 

synnerhet för de barn som behöver stöttning i kommunikationen.  

 

Precis som Pernilla på Skola A belyste: “vi människor lär oss via våra sinnen”, så erbjuder 

bildstödet både en skriven text och en bild som uttrycker samma sak. Att både presentera en 

bild för ett barn ihop med en text samtidigt som pedagogen förklarar uttrycket får barnet många 

olika vägar att uppfatta budskapet. Även Baker (2015, ss. 2–3) belyser vikten av att använda 

bilder för språkinlärning, eftersom hjärnan uppfattar bilder snabbare än vad den uppfattar ord. 

Dessutom lagras bilder lättare i vårt långtidsminne, och genom att tolka bilder utvecklas 

språket. 

 

Sammanfattningsvis har studien visat många fördelar med att använda bildstöd i fritidshemmet. 

Resultatet visar att det pedagogerna uttrycker i intervjuerna överensstämmer väl med tidigare 

forskning och de olika sätt som bildstöd kan tillämpas stämmer överens med studiens teoretiska 

ram. Eftersom fritidshemmets verksamhet, till skillnad från övriga skolan, inte har några 

specifika kunskapskrav finns det stora möjligheter till att variera innehållet och upplägget i 

verksamheten. Detta kan vara en förklaring till varför användandet av bildstöd skiljer sig så 

pass mycket mellan de fritidshem som deltagit i studien. I vilken utsträckning bildstöd används 

på de olika fritidshemmen verkar främst vara kopplat till pedagogernas eget intresse. Det 
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framkom även att det är tidskrävande och omständligt att starta upp ett användande av bildstöd, 

vilket också kan vara en förklaring till varför det används i sådan varierad omfattning. 

 

Det finns inga krav på att använda bildstöd i fritidshemmets verksamhet idag, utan kan ses som 

ett verktyg som finns att tillgå för den som är intresserad. Skolan i dag ska utgå ifrån barnens 

behov, och dessa behov kan variera på olika sätt. Förutom barn i behov av särskilt stöd kan 

även nyanlända elever, barn som inte lärt sig läsa och skriva än, eller barn som trivs med tydlig 

struktur ha nytta av bildstöd.  

 

Svaren på studiens frågeställningar blir således: 

 

Hur kan bildstöd användas i fritidshemmets verksamhet? Resultatet visar att bildstöd kan 

användas när pedagogerna anser att det finns ett behov, alternativt kan det alltid finnas 

tillgängligt i lokalerna så barnen själva kan välja om de vill använda det eller inte. 

 

I vilket syfte används bildstöd i fritidshem? Resultatet visar att syftet till att använda bildstöd 

främst är för att skapa tydlig struktur, ordning och reda samt som ett stöd i barnens språk-, läs- 

och skrivutveckling. 

 

Hur presenteras bildstöd i fritidshemmets lokaler? Utav de fem pedagoger som deltog i 

studien var det endast två som använder bildstöd. En av dem använde sig av ett veckoschema 

där bildstödet visade varje dags centrala händelse. Den andra pedagogen använde bildstöd bland 

annat som schema, som skyltar, för att märka upp leksakslådor eller som instruktioner. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har visat sig vara ett val som har fungerat bra i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Målet var att få en uppfattning om hur användandet kan se ut på olika 

fritidshem även om urvalet i denna studie inte var så stort. Genom ett hermeneutiskt perspektiv, 

där tematisk analys användes i analysen av datamaterialet, kunde resultatet från intervjuer och 

observationer ge en uppfattning om hur användningen av bildstöd kan se ut på fritidshemmen i 

urvalet. Ett större urval med fler skolor hade gett studien en högre generaliserbarhet, men på 

grund av arbetets tidsram kunde urvalet inte utökas. Dock kan resultatet ändå ge en uppfattning 

om hur och varför användandet kan skilja sig åt även på övriga fritidshem. 

 

I efterhand såg vi att en av intervjufrågorna hade kunnat justeras ytterligare för att bättre stämma 

överens med studiens frågeställningar. Detta gällde fråga 6 (se Bilaga 1) som skulle kunna 

utvecklas genom att även fråga i vilket syfte bildstödet används, i de fall då pedagogerna 

faktiskt använder det. Dock fick vi så pass utvecklade svar från deltagarna att vi ansåg att det 

inte hade någon större påverkan på resultatet.  

 

En av deltagarna valde att inte bli inspelad under intervjun, vilket ledde till att svaren fick 

antecknas på papper. Under intervjun framkom mycket information men dessvärre hann vi inte 

skriva ner svaren ordagrant. Detta innebär att en del av informationen inte kom med, dock 

påverkade detta inte resultatet eftersom det mest väsentliga ändå blev antecknat. 

 

Genom att använda intervjuer med fasta frågor och öppna följdfrågor, som därefter 

analyserades tematiskt, besvarades de två första frågeställningarna i studien. Precis som Fejes 

och Thornberg beskriver (2015, ss. 34–35), så kunde insamlad data, genom analysen, sorteras 

efter vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt för studiens ändamål. 
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Observationerna svarade på de två sista frågeställningarna och gav en bild av om, och i så fall 

hur, bildstöd används och presenteras just nu. I efterhand skulle det även ha varit intressant att 

observera hur barnen tar del av bildstödet på de fritidshem som erbjuder det. Det skulle ge en 

vidare bild av hur behovet av bildstöd ser ut samt i vilken omfattning bildstödet används utifrån 

barnens perspektiv. 

 

Didaktiska konsekvenser 

Bildstöd behöver inte ses som ett “måste” inom fritidshemmets verksamhet. Det som däremot 

kan vara av stor vikt är att pedagoger som arbetar på fritidshem får kunskap om bildstöd och 

alla dess användningsområden. I och med den nya läroplanen har fritidshemmet fått en roll där 

fritidshemmet ska komplettera skolan: “Undervisningen i fritidshemmet kompletterar 

förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, 

upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.” 

(Lgr11 2018, s. 22). Bara genom att ha bildstöd framme i fritidshemmets lokaler, oavsett om 

det är i form av ett schema eller för att märka upp olika platser, leder detta till att barnen ständigt 

möts av bilder tillsammans med det skrivna ordet. Det kan innebära att barnen medvetet eller 

omedvetet tolkar dessa bilders betydelse. De ser det skrivna ordet tillsammans med bilden och 

får därmed hela tiden en möjlighet att utveckla dessa färdigheter när det gäller att koppla 

samman text med bild. Det är en viktig förmåga i dagens samhälle där bilder, ofta kopplat till 

text, har fått en allt större betydelse i kommunikationen (Kress & Van Leeuwen 2006). Genom 

att ha bildstödet tillgängligt får barnen även möjlighet att utveckla sin språk-, läs- och 

skrivutveckling, och på så vis kan användandet av bildstöd ses som ett komplement till skolan. 

 

Graden av användandet av bildstöd varierar på de olika fritidshemmen och verkar i dagsläget 

vara kopplat till pedagogernas egna erfarenheter och intressen. Även pedagogernas kunskaper 

inom området spelar en viktig roll för i vilken utsträckning bildstöd används. Några använder 

det kontinuerligt, andra vid behov, några inte alls. Flera pedagoger skulle vilja använda det mer. 

Oavsett anledning kan denna variation av användandet främst kunna kopplas till att det inte 

finns några krav i styrdokumenten på att bildstöd ska användas i fritidshemmet. Eftersom 

fritidshemmet följer samma läroplan som skolans övriga verksamhet, men med ett eget kapitel, 

skulle slutsatsen kunna vara att alla pedagoger på fritidshem arbetar på liknande sätt. Dock finns 

det stora möjligheter till att variera innehållet i fritidshemmets verksamhet eftersom kapitlet i 

läroplanen inte innefattar de kunskapskrav som övriga skolan har. Likväl skulle bildstöd kunna 

kopplas samman med fritidshemmets syfte (Lgr11 2018, s. 22): 

 
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en 

variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

 

Här nämns åter “barnens behov”, och som tidigare nämnts kan ett behov uttrycka sig på många 

olika sätt, varför det är viktigt att fritidspedagoger får samma kunskap om bildstöd som skolans 

övriga verksamhet. Om pedagogerna har med sig denna kunskap kan de sedan i arbetslaget 

avgöra om detta är en hjälp de vill använda sig av eller inte. 

 

Det framkom i studien att det både är tidskrävande och något omständligt att starta upp ett 

användande av bildstöd. För att se lite närmare på detta behöver pedagogen eller arbetslaget 

först bestämma i vilka ändamål bildstöd ska användas. Ska det finnas på ett schema, en 



 

26 

 

instruktion eller kanske användas som skyltar på olika dörrar? Därefter ska passande bilder letas 

upp och väljas ut från en webbsida som tillhandahåller bildstöd. När bilder valts ut ska de 

skrivas ut och plastas in. Efter det ska materialet sammanställas och placeras på ett tillgängligt 

vis där den tänkta målgruppen lätt kan se bildstödet. I vissa fall måste nya bilder skrivas ut och 

plastas in, exempelvis inför nya aktiviteter. Med detta i åtanke kan det förstås att många i 

studien uppfattar arbetet som tidskrävande. I skolans verksamhet finns en viss tid avsatt för 

planering, då är frågan vad som ska prioriteras. En lösning skulle kunna vara att inte börja med 

att använda bildstöd i en så stor omfattning. Det kan räcka med ett schema, eller bilder som 

markerar vart leksaker har sin plats.  

 

Som tidigare nämnts så finns det inga krav på att använda bildstöd i fritidshemmets verksamhet 

idag. Dock kan det vara av stor vikt att se bildstödet som ett bra verktyg och hjälpmedel för att 

möta barns olika behov.  Genom att sprida kunskap om bildstödets egenskaper skulle 

pedagogerna få möjlighet att själva kunna välja om detta är ett arbetssätt de vill tillämpa i 

fritidshemmets verksamhet. 

 

Förslag på vidare forskning 

Studien har gett en vidare insikt om hur bildstöd används i fritidshemmet utifrån pedagogernas 

perspektiv. I de fall där bildstöd finns presenterat i fritidshemmets verksamhet skulle det vara 

intressant att se i vilken omfattning det faktiskt används. Hjälper det barnen på det sättet som 

pedagogerna vill att det ska hjälpa dem? Det skulle vara intressant med en liknande studie som, 

istället för pedagogerna, utgår från barnens perspektiv. Data skulle kunna samlas in genom att 

intervjua barnen och observera verksamheten, exempelvis genom att jämföra verkan av att 

använda ett bildstödsschema under en månads tid, för att sedan ta bort det. Hur upplever barnen 

skillnaden? Vilka för- och nackdelar ser barnen med bildstöd? Går det att urskilja om barnen 

känner att den tydliga strukturen skapar trygghet? Genom föreslagen studie skulle sambandet 

mellan användandet av bildstöd och barns behov förtydligas. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor 

 

Syftet med studien är att undersöka hur bildstöd används i fritidshemmets verksamhet. Studien 

utgår ifrån pedagogernas perspektiv. 

  

Frågeställningar 

·         Hur kan bildstöd användas i fritidshemmets verksamhet? 

·         I vilket syfte används bildstöd i fritidshemmet? 

·         Hur presenteras bildstöd i fritidshemmets lokaler? 

 

 

1. Vilken examen har du inom området pedagogik? 

2. Hur många år har du arbetat på fritidshem? 

3. Har du arbetat inom andra pedagogiska verksamheter? Hur länge? 

 

4. Hur skulle du beskriva ett bildstöd? 

5. Hur har du fått kunskap om bildstöd? 

6. Använder du bildstöd i ditt arbete? 

7. Om du hade använt bildstöd mer, i vilket syfte hade du använt det? 

8. På vilka fler sätt kan bildstöd vara användbart? 

9. Vilka barn kan ha nytta av bildstöd? 

10. Vilka fördelar ser du med användandet av bildstöd i fritidshemmet? 

11. Vilka nackdelar ser du med användandet av bildstöd i fritidshemmet? 

12. Anser du att bildstöd skulle kunna användas mer på fritidshem än det görs idag?  

– Hur? 

13. Finns det något som du vill tillägga? 



 

 

 

Bilaga 2 
 
Skola: ________ 

Inventering av fritidshemmets lokaler där de intervjuade pedagogerna arbetar. 
 

OBSERVATIONSSCHEMA 
 
 
Finns det bildstöd i 
lokalerna?  

 
 
Hur är bildstödet 
placerat? 

 
 
Vad vill bildstödet 
förmedla? 

 
 
Hur är bildstödet 
utformat?    

 
 
 

   

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 

Informationsbrev      Datum 2019-04-02 

 
Vi heter Zinab Nazari och Sandra Tronstad och vi studerar till grundlärare med inriktning mot 

fritidshem vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på användandet av bildstöd i fritidshem. Vi kommer 

genom intervjuer undersöka fritidspedagogers syn på hur bildstöd används i fritidshemmet. 

Intervjuerna kommer att spelas in om medgivande ges från läraren. 

 

Vidare skulle vi vilja se på fritidshemmets lokaler i syfte att undersöka hur bildstöd 

presenteras i dagsläget.  

 

I undersökningen utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så 

att inga obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för 

denna undersöknings syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter 

skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Zinab Nazari 

XXXXX 

 

 Sandra Tronstad 

XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 
 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, 
INFORMATION, PEDAGOGIK OCH 
IT 

 
Zinab Nazari 
Sandra Tronstad 

 
 

2019-04-15

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

 
Som en del av kursen Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka hur bildstöd används i 

fritidshemmet. 
 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt din 

utbildning samt antal år i verksamheten. 
 

Uppgifterna kommer att användas för att få en bild av sambandet mellan lärares förkunskaper 

och användandet av bildstöd. 
 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) 

i dataskyddsförordningen (samtycke). 
 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen 

och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 

handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall som någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 
 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till dig. 
 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan 

när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. 

På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrad att omedelbart ta bort uppgifterna. 
 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
 

 

Underskrift 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum



 

 

Information om behandlingen av personuppgifter 
 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att all 

behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande 

lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd som 

GDPR. 
 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom högskolans 

verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa mer om 

hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. Du är 

också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella kursen med frågor. 
 

Dina rättigheter 
 

• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta 

vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära 

ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett 

registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans 

webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

2. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina 

personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi 

kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock 

vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

3. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, 

dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte några 

sådana beslut. 

4. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att 

överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

5. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa 

sig vara felaktiga eller ofullständiga. 

6. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller avslutad. 

7. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

8. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig 

 

Högskolan i 

Borås  

501 90 BORÅS 

Tel. 033-435 40 00 

E-post: 

registrator@hb.se 

Org.nr: 202100-3138 
 

Dataskyddsombud 
Åsa Dryselius 
E-post: dataskydd@hb.se

http://www.hb.se/dataskydd
http://www.hb.se/dataskydd
mailto:registrator@hb.se
mailto:dataskydd@hb.se
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