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Sammanfattning 

Att ha möjlighet till kommunikation är varje människas grundläggande rättighet för att ge uttryck för 

sina behov och att bli delaktig i samhällsgemenskap. I dagens samhälle ges en stor del av information i 

form av texter, och det krävs av medborgare en förståelse och tolkning av text. Det är exempelvis 

vanligt att kommunicera med varandra via mail eller sms, och det skrivna ordet tar utrymme från det 

talade ordet i flera sammanhang. Syftet för studien har varit att undersöka hur bildstöd kan leda till 

ökad textförståelse. Bildstöd och bilder är ett verktyg för att kommunicera med andra människor. 

Bilder och bildstöd förstärker och förtydligar betydelsen av skriven text. För elever i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan  är bildstöd en möjlighet att tillgodogöra sig en text och att även kunna 

producera text på egen hand. Studien har genomförts som aktionsforskning i verksamheten och 

reflekterande samtal mellan deltagande lärare i två olika skolor. En gymnasiesärskola och en 

grundskola årskurs 1 med inkluderade elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. Trots 

skolornas yttre skillnader har många likheter i resultatet från aktionsforskningen funnits. Resultatet har 

visat att bilder och bildstöd leder till en djupare förståelse för textinnehåll, och även leder till ett ökat 

intresse för text. I resultatet från reflektionssamtalen har det visats att kollegialt lärande är värdefullt 

för utveckling av lärandemiljöer och att erfarenheterna från aktionsforskningen har varit mycket 

positiva för arbetet i respektive skolor. Studien har även visat att det påverkar förmågan att 

tillgodogöra sig textinnehåll om det skapas ett lugnt klimat i klassrummet där pedagoger har tid att 

invänta elevens svar. 
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Inledning 

Det är varje människas grundläggande behov att kunna kommunicera med sin omgivning för att ge 
uttryck för sina behov och för att bli delaktig i samhällsgemenskapen. Därför är det viktigt att hitta en  
väg till kommunikation. När det gäller skolans ansvar för att finna vägar till att ge elever verktyg för 
att kommunicera är detta ansvar stort. Varje elev har rätt att göra sin röst hörd, alla människor har 
oberoende av funktionsnedsättning en grundläggande mänskliga rättighet att med kommunikation ha 
inflytande på sina egna livsvillkor. (Heister Trygg & Andersson, 2009). 
I läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013) står att det är skolans uppgift att varje elev skall 
kunna utvecklas efter sin förmåga och därigenom kunna delta i samhällslivet. 

Som blivande speciallärare i grundsärskola och gymnasiesärskola är vi intresserade av att undersöka 
hur alternativ och kompletterande kommunikation, så kallad AKK är en väg till att öka 
kommunikationsförmågan och därigenom delaktigheten. 

Heister Trygg och Andersson (2009) påtalar vikten av kompetent personal för att klara de utmaningar 
som det innebär att stötta och vägleda särskoleelever i att utveckla sin kommunikation.  Vi överhopas 
av olika budskap i tidningar, mobilen, tv, nästan överallt där vi befinner oss är det någon som vill 
förmedla något. Därför är det viktigt att kunna sovra och tolka detta utbud samt att ta till sig det som är 
till nytta för oss. Eftersom mycket av budskapet består av bilder är det viktigt att kunna tolka dem. En 
bild kan användas till så mycket när det gäller information i samhället. Bilden kan visa vad vi får eller 
inte får göra, ge ökad förståelse för en text och vara grunden till en kontakt och att kunna starta upp 
och föra ett samtal eller diskussion. I Mandres (2002) doktorsavhandling ges exempel på en man som 
har ett utagerande beteende och stora kommunikationsproblem, där fotografier blir inkörsporten till 
samtal och skrivande av text. Vilket resulterar i ett gradvis bättre mående. Detta och mycket mer har 
gjort att vi vill arbeta med bilder och textförståelse. 
 
I konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Sveriges internationella 
överenskommelser, 2008) artikel 24 § 3 c står det att: utbildningen “ges på de mest ändamålsenliga 
språken, formerna och medlen för kommunikation för den enskilde och i miljöer som maximerar 
kunskapsrelaterad och social utveckling.” I gymnasiesärskolans styrdokument kan utläsas att 
undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att tolka språkliga budskap och att detta 
styrker behovet av undervisningsinsatser i läsförståelse (Skolverket, 2013). För att tillgodogöra sig 
undervisningen i läsförståelse finns för vissa elevgrupper behov av bildstöd. Vi vill i denna uppsats 
undersöka hur textförståelsen kan öka med olika slags bildstöd. Enligt grundsärskolans läroplan 
(Skolverket, 2011) ska undervisningen främja alla elevers lärande och anpassas efter varje elevs behov 
och förutsättningar. Läroplanen betonar vikten av att alla elever har ett fungerande uttrycksmedel samt 
att eleven ges möjlighet att utveckla sin kommunikation. Även i läroplanen för gymnasiesärskolan 
framgår att undervisningen skall anpassas utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Då 
elevers behov och kunskapsnivå är varierande behövs olika vägar för att de ska utvecklas mot 
kunskapskraven (Skolverket, 2013). I studien undersöks hur lärare använder bildstöd för att eleven 
skall utveckla en djupare förståelse av en text. 
Nationellt sett är det ytterst skollagen som reglerar skolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 
är det samma för grundskola och grundsärskola, ur Skollagen (SFS 2010:800):I paragraf 4 står det 
bland annat: En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.  Bildstöd kan vara ett sätt att uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig textinnehåll. 
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Bakgrund 

Bakgrund för val av område 
 

I det dagliga arbetet i särskolan kan lärare uppleva att elevers förståelse för texter kan utvecklas och 

fördjupas. Att elever förstår och kan tillägna sig skriven text ligger till grund för delaktighet i 

samhället (Berthen 2012). De behöver kunna läsa i en tidning för att följa med i samhällsdebatten. För 

att få tillgång till rättigheter som till exempel regleras i LSS-lagen (1993:387), och Konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Sveriges internationella överenskommelser, 2008) 

samt andra rättighetslagar, är det en fördel om förståelsen för texter kan utvecklas. Texter kan skrivas i 

dataprogram med bildstöd som exempelvis Communicate: In Print (fortsättningsvis förkortat In Print) 

och Symwriter. Dessa bildstödsprogram förklaras vidare under ett eget kapitel. 

   
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att undervisa i läsförståelse. I synnerhet med tanke på det 

kunskaps och informationssamhälle som vi lever i. Skolinspektionen (2010) och Berthen (2007) är 

kritiska till hur lärare undervisar i djupare kunskap i läsförståelse. Berthen (2007) menar att det är 

viktigt med kunniga vuxna som systematiskt kan vägleda eleverna. Hon anser också att ett av 

problemen är att lärare menar att den kognitiva funktionsnedsättning som särskoleelver har, gör att de 

inte kan tillgodogöra sig och förstå en text på djupet. Enligt Reichenberg (2011) måste vi lärare våga 

utmana våra elever i bl.a. strukturerade textsamtal. Vi vill undersöka om bildstöd kan underlätta dessa 

textsamtal. 
Om det inte finns någon kommunikation då uppstår inget lärande (Heister Trygg 2008) På de skolor 

som ingår i denna studie har eleverna arbetat med bildstödsprogrammen In Print eller Symwriter samt 

bilder i andra former i kombination med ett textmaterial, för att utveckla intresset och förståelsen för 

en text samt underlätta skrivandet.  
 

Särskolans bakgrund 

 

Under de senaste hundra åren har samhällsutvecklingen gått från att exkludera till att integrera 

människor med utvecklingsstörning (Ineland, Molin & Sauer, 2013.). Den första lagen om 

undervisning för ”sinnesslöa “som var dåtidens begrepp, infördes 1944, och har sedan dess förändrats 

flera gånger. 

 
Under 1950-talet kom en mer pedagogisk syn på personer med utvecklingsstörning, enligt Ineland 

et.al.(2013). Detta synsätt har sedan utvecklats och inkluderingstanken tar form. I den senaste 

läroplanen för ämnesinnehåll i språk och kommunikation (Skolverket, 2013) formuleras bland annat 

att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller 

alternativa uttryckssätt. 

 
När det gäller alternativ för att underlätta kommunikation är bildstöd ett av de verktyg som kan stärka 

och utveckla elevers förmåga att uttrycka sig. Med utgångspunkt i inkluderings- och 

delaktighetstanken är det av betydelse för elever med funktionsnedsättningar att tillägna sig verktyg 

för kommunikation. Ett av dessa kommunikationsverktyg är bildstödet. 
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Centrala begrepp 
 

Utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning 

 

Utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning är en medfödd, eller under de första 

levnadsåren förvärvad, nedsättning av de kognitiva funktionerna. Den kognitiva förmågan är påverkad 

och detta kan medföra svårigheter med inlärning och förståelse. Föreningen FUB (Riksförbundet för 

utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) använder begreppet utvecklingsstörning i sina texter 

med hänvisning till att detta begrepp används i lagtexter. Vi kommer i likhet med FUB att använda oss 

av utvecklingsstörning i texten fortsättningsvis. 

 

Elever i särskolan  

När vi använder begreppet elever i särskolan menar vi de elever som läser enligt grundsärskolans och 

gymnasiesärskolans läroplaner, både integrerade i grundskolan samt  i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan.  

 

AKK 

 
Alternativ och kompletterande kommunikation förkortas framåt i texten AKK, används av personer i 
olika grupper med funktionsnedsättningar som t.ex. utvecklingsstörning, grav tal– och språkstörning, 
motorisk funktionsnedsättning och autism. Tetzchner&Jensen (1996) delar in personer i behov av 
AKK  i tre huvudgrupper:  
1: personer som använder AKK som uttrycksmedel (enbart kunna uttrycka sig).  
2: personer som använder AKK som komplement (förstå och eller uttrycka sig).  
3: personer som använder AKK som alternativ (förstå och uttrycka sig). 
 
Alla har rätt att kunna uttrycka sig och deltaga i samhället. Detta regleras i olika dokument så som 

Barnkonventionens artikel (2,7, 12, 21, 24), Skollagen (1 kap4§, 3kap.3§), lag om diskriminering, i 

läroplanen, Salamancadeklarationen och Konvention om rättigheter för personer med funktions- 
nedsättning (Sveriges internationella överenskommelser, 2008) 
 

 

AKK kring en person kan användas av brukare, familj och närstående, arbetsterapeut, läkare, kurator, 

psykolog, tekniker, yrkesrådgivare, logoped, specialpedagog och sjukgymnast. Det är viktigt med 

samverkan mellan de olika yrkesgrupperna och ett helhetstänkande när det gäller att tillgodose alla 

delar av AKK.  

En modell för att undersöka kommunikationssituationen för en individ är BRO- modellen som 

förtydligar kommunikationens beroende av: 
1. Barnet, eleven eller den vuxne med funktionsnedsättning som är som är i behov av hjälpmedel. 
2. Redskapen som behövs för att uttrycka och förstå; symboler, tecken, hjälpmedel. 

3. Omgivningen eller nätverket runt personen. Omgivningen har stor betydelse och behöver stor 

kunskap, (Heister Trygg och Andersson, 2009). 

 

Vanligtvis delar man in AKK i två grupper. Den ena gruppen, som kallas manuella/icke-

hjälpmedelsberoende, använder bara sig själv, d.v.s. den egna kroppen eller händerna, för att 
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kommunicera och behöver inga hjälpmedel. Man använder sig av sina sinnen såsom ögon, öron, 

händer, kroppsspråk, mimik, röst, tonfall och tecken. 

Den andra gruppen, som kallas grafiska/hjälpmedelsberoende (GAKK), behöver någon form av 

hjälpmedel som föremål, bilder (fotografier, bilder och pictogram) eller symboler (bliss, hela ord, 

fraser och bokstäver). 

För att välja vilket AKK-sätt som passar brukaren måste man enligt Heister Trygg, Holck och Sigurd 

Pilesjö (2001) ta hänsyn till olika faktorer som motorisk förmåga, visuell förmåga, kognitiv förmåga 

och tal- och språkförmåga. Brukaren kan vara i behov av ett eller flera AKK-sätt och detta är beroende 

av utvecklingsnivå och situation. ”Olika former av AKK kan vara lämpliga i olika åldrar och i olika 

situationer.” (Heister Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö, 2001, s. 3) 

Heister Trygg och Andersson (2009) poängterar att det är viktigt att först bestämma vilket AKK-sätt 

som passar brukaren och därefter se om det behövs något kommunikationshjälpmedel. Det är 

hjälpmedlet som formas efter kommunikationssättet och inte tvärtom: Kommunikationskarta, 

Kommunikationspärm, Samtalsväska, Samtalsapparater, Bildschema, Kontaktbok med ljud, 

Fotoalbum, Datorn. 

Språkförståelse börjar vanligtvis som en visuell, ibland taktil perception, (van Balkom & Vervoen, 

2012). När vi inom särskolan arbetar med AKK använder vi både visuell perception, som exempelvis 

bildstöd och föremål och taktil perception som exempelvis föremål och sinnesupplevelser. Enligt Säljö 

(2000) krävs det stora arbetsinsatser för att lära sig hantera medierande redskap och därför är det 

viktigt att utreda vilka redskap som är lämpliga och hur de kan användas på bästa sätt. 

 

Samtalsmatta (TalkingMats) är en metod och ett redskap som utvecklats av logoped Joan Murphy m 

fl. på Stirling University i Skottland. En samtalsmatta är en matta med vilken personer som har 

kommunikationssvårigheter får stöd i att uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder. 

Syftet med samtalsmattan är att förbättra möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med 

kommunikationssvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar att bli mer delaktiga i vardagligt 

socialt liv och olika sorters beslut.(se bild nedan) 

 

 
Bild 1 Exempel på samtalsmatta 
 
Bild 
 
Bild är en avbildning av något som exempelvis foton, figurer, illustrationer, tavlor, teckningar eller 

symboler. Enligt Berefelt (1976) är bilden något som representerar eller ersätter den/ det som inte 

behöver vara närvarande. Människor kan ha inre bilder av föremål eller situationer, de kan ha en bild 

http://www.talkingmats.com/
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som en tanke eller föreställning om något. Bild är även ett delområde inom ämnet estetisk verksamhet 

i särskolan. 
När vi använder oss av bilder är det viktigt att vara medveten om att våra intressen, förväntningar 

förkunskaper och associationer har betydelse för hur iakttagaren upplever bilden. En bild har ofta olika 

funktioner, den kan vara: 
-     Representativ och ha en klar koppling till det som står i texten. 
-    Interpretativ där den ska hjälpa läsaren att tolka och förstå en komplicerad tex. 
-     Organisatorisk för att ge en överblick och visa på en struktur. 
-    Transformativ genom att vara ett stöd för återkoppling och  påpeka centrala delar i innehållet.   
-    Dekorativ, men då är det risk att den har en negativ inverkan på inlärning (Holsanova,2010) 
 

Bildstöd 

 

Bildstöd kan beskrivas som en bildsymbol som förstärker eller förtydligar det skrivna eller talade 

ordet. Bildstöd kan förekomma i flera olika former som anpassats individuellt efter olika människors 

behov. Det kan vara bildstöd med olika former av bilder, foton, eller andra sorts symboler. 
 

När det gäller användandet av bildstöd ska man tänka på att använda bilder som stödjer innehållet och 

säger ungefär samma sak som skriften, och som väcker intresse hos målgruppen.  Bilder som fungerar 

bra är exempelvis pictogrambilder och widgitbilder, medan fotografier lättar upp och väcker intresse 

men bör väljas med omsorg så att de stöttar mer än förvirrar (Hjalmarsson & Guldbrand, 2009, 

Malmberg & Nicolau, 2005).  

Det är till fördel om materialet ligger nära personernas erfarenheter, kunskapsnivå och intresseområde. 

Informationen bör också vara konkret och överskådlig, (Granlund & Bond, 2000) 

 
 

 

 

 

Pictogram 

 

Pictogram är grafiska bilder som används som symboler för aktiviteter eller föremål. Pictogram är ett 

slags bildstöd, det finns ett system av bilder i en bildbas.(se bild nedan) 
 

 
Bild 2 Exempel på pictogram 
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Widgit bildsystem 

Widgit är ett symbolsystem med bild och ord, som innehåller ca. 13.000 symboler. Detta 

symbolsystem kommer från det engelska företaget Widgit Software. Widgitsymboler finns i olika 

program för datorer. In Print är ett layoutprogram där det ges möjlighet att skriva löpande text med 

bildstöd, och att göra exempelvis scheman, instruktioner, böcker.  En ytterligare möjlighet är att 

färdigställa kommunikationskartor, en sammanställning av bilder med text som ger personer möjlighet 

att peka på bilder för att kommunicera. Programmet Symwriter är ett verktyg som gör det möjligt för 

personer att kunna skriva dokument oavsett läs- och skrivkunnighetsnivå. Det innehåller 

ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning. I både Symwriter och In Print ingår 

symbolbasen Widgitsymboler .(se bild nedan) 

 

Bild 3 Exempel på Widgit bildsystem 
 

 

Tidigare forskning 
Vi har letat efter texter som innehåller fakta om utvecklingsstörning, läsförståelse och bilder i samma 

artikel men inte hittat några relevanta artiklar som behandlar alla tre. Därför har artiklar som var för 

sig tar upp aspekter av att arbeta med utvecklingsstörning samt fördelar med att arbeta med bilder och 

läsförståelse använts. Att det är en stor utmaning framkom när vi läste Berthèns (2007) 

doktorsavhandling. I denna tar hon upp problemet med att det gjorts så lite forskning där man har 

problematiserat den pedagogiska verksamheten i särskolan.  

Hon har undersökt en träningsskoleklass med sex elever som går i skolår 2, 4 och 5 och en 

grundsärskoleklass med elva elever i skolår F–4 under ett läsår. 

Berthèn (2007) är väldigt kritisk till hur den pedagogiska undervisningen, särskilt att lära sig läsa och 

skriva, bedrivs. Hon menar att det läggs för mycket tid på fostran, till att kunna sitta still, ta emot 

instruktioner, inte störa andra. Att elevassistenter står för den största delen av lästräning och utför en 

del av elevernas uppgifter, att det går åt mycket tid till planering av verksamheten, vem som gör vad 

och när samt att det finns för lite lämpligt arbetsmaterial är andra moment som försvårade det 

pedagogiska arbetet med eleverna. Enligt Berthèn (2007) bör vi ge dem “rika och varierande 

skriftspråkliga sammanhang, kollektiva och ömsesidiga skriftspråkliga aktiviteter och skriftspråkets 
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sociala natur“ (sid 178) för att stimulera och utveckla deras läs- och skrivkompetenser samt skapa 

förutsättningar för eleverna att lära sig socialt etablerade sätt att handla med kulturella resurser, att lära 

sig urskilja aspekter av omvärlden och att utveckla sociala relationer med omvärlden i t.ex. 

skriftspråkliga verksamheten och vara medvetna om de utvecklingsstördas potential när de får adekvat 

undervisning (Berthèn 2007). 

 

Morgan o Moni (2008) påtalar vikten av att hitta och skapa texter som är anpassade till läsaren. Vilket 

gör att de kan uppleva texten positivt och njuta av den samt uppnå djupare förståelse och uthållighet. 

Detta är en förutsättning för fortsatt skrivande och lärande. Författarna hänvisar till forskning och egna 

studier av elever med bl.a. Downs syndrom i åldern 18-30 år (Morgan, 2005, m.fl.) som visar att vi 

måste hitta motivation hos eleverna så att de blir engagerade. Vilket resulterar i förbättrad läsförståelse 

och förmåga. De tar också upp problemet med att hitta intressant och åldersrelevant text till 

utvecklingsstörda ungdomar (Kotula, 2003). Morgan o Moni beskriver hur pedagoger kan arbeta med 

olika texter för att göra dem intressanta för elever med utvecklingsstörning. Det pedagogerna bör tänka 

på är att anpassa texten till elevernas förkunskaper, intressen och läsförmåga. Det går även att byta ut 

teman och barnsliga begrepp mot relevanta för läsarens utveckling och intressen. Genom att byta ut 

huvudpersonens namn mot elevens, skapas större motivation. För att underlätta förståelsen för texten 

och utöka möjligheten att följa med i texten kan bilder tillföras. 

 

Mandre (2002) har undersökt hur en digitalkamera och dess bilder samt kommunikativa transaktioner 

kan leda till kommunikation och en utveckling ” i ett socialt samspel”. Hon har träffat en ca 50 årig 

man med ett utåtagerande och autistiskt beteende och som i ca 20 år vårdats inom rättspsykiatrin. Han 

pratade eller tittade inte på någon, har inte deltagit i någon aktivitet eller haft permission. Efter några 

dagar med fotograferande och samtal med andra patienter får Mandre kontakt med mannen. De börjar 

prata om kamera och bilder. Genom att visa bilder som påminde mannen om sin barndom skapades 

kontakt. Men utan att han tittat på henne eller pratat om annat än det de såg på bilderna. Med hjälp av 

bilder började han utforska världen utanför vårdhemmet. Han fick se bilder på julskyltning och kläder. 

Vilket resulterade i att han för första gången på många år fick permission och tog på sig andra kläder 

än de sjukhuskläder som han använde. Med stöd av bilder började han skriva enkla meningar på 

vykort och posta dem. Som belöning får han böcker som han börjat läsa. Efter ca 1,5 år kunde han se 

på människor och flytta till en gruppbostad. 

 

En avhandling som berör arbetet i särskolan är Deltagandets kontextuella villkor, Östlund (2012) 

Högskolan Kristianstad. I avhandlingen beskrivs fem olika grupper på träningsskolenivå inom 

grundsärskolan. I dessa grupper finns sammanlagt 20 elever mellan 6 och 19 år. Gemensamt för 

samtliga elever är att de har omfattande funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning och motoriska 

svårigheter. Eleverna har inget talat språk, och kommunicerar med olika AKK-metoder såsom tecken, 

blickar, gester och bilder. De bilder dessa elever använder är en blandning mellan widgit-bilder, foton, 

pictogram. 

Östlund (2012) har genomfört observationer i dessa fem grupper och beskriver en situation i en av 

grupperna: i valsituationer används en kvadratisk tavla på vilken två bilder fästes fast med förväntan 

att eleven ska kunna välja mellan dem. När det gäller elever på låg utvecklingsnivå och med fysiska 

funktionsnedsättningar blir elevens förmåga att välja beroende av “interaktionspartnerns” förmåga att 

förstå och tolka elevens val. Om eleven inte “svarar rätt” kan omgivningen reagera med att försöka 

förmå eleven att förstå frågan och avge det “rätta” svaret. För att ge eleverna mer reellt inflytande, är 

det av vikt med ett kommunikationsredskap (Östlund, 2012). När detta kommunikationsredskap består 

av bilder är förutsättningen för att eleven ska kunna genomföra ett val att bilderna byts ut efter elevens 

önskemål och att personer runt eleven är lyhörda för dessa önskemål. Det tar även tid för elever att 
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kunna avge svar och det är av stor betydelse att ha tillräckligt med tid och tålamod för att invänta ett 

svar. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke när man arbetar med elever som har funktionsnedsättning. 

Att ha tid och tålamod för att invänta ett svar från eleven är som ovan nämnts av vikt. En anledning till 

att det fordras extra lång tid kan vara att det krävs ett igenkännande minne för att känna igen och tolka 

bildsymboler. Detta har Iacono, Miranda, Beukelman, (1993) skrivit om i en artikel där de beskriver 

små barns väg till tolkning av symboler. Tolkning av symboler är början på den utveckling av 

symbolförståelse som är grunden för bild och textförståelse. 

 

 

En studie gör jämförelse mellan användning av I-pads med bilder och traditionella bildkort, A 

comparison of communication using the Apple I-pad and a picture-based system, ( Flores, Musgroves, 

Renner, Hinton, Strozier, Franklin, Hill, 2012)   

I studien ingår fem elever med utvecklingsstörning och autism. Eleverna är mellan åtta och elva år när 

undersökningen genomförs. Forskargruppens syfte var att undersöka om bilder på I-pad, eller bildkort, 

bäst kunde utveckla kommunikation och sociala färdigheter. 

Eleverna i studien hade erfarenheter av olika bildsystem sedan tidigare och introducerades inför 

forskningen för ett och samma bildsystem, som var lika på bildkort och I-pad. Efter genomförd studie 

återgick eleverna till sina tidigare bildsystem. 

Forskarna kommer fram till att AKK-användandet har utvecklat både kommunikation och sociala 

villkor för deltagarna i studien, om eleverna inte haft tillgång till AKK hade inte kommunikation gjorts 

möjlig. AKK har gjorts tillgängligt för deltagarna genom bildkort och bilder på I-pad. Eleverna gavs 

möjlighet att välja eller begära olika föremål eller födoämnen, såsom exempelvis kakor. 

Kommunikationen varken ökade eller minskade vid användning av I-pads jämfört med användandet 

av bildkort. På vilket sätt bildstödet används har varit det avgörande. Att eleven samspelar med 

forskaren och att elevens vinster med kommunikation blev tydliga var det centrala, oberoende om 

bildkort eller I-pads användes. Detta resultat är intressant och belyser vikten av samspel och 

interaktion med andra människor för att nå vidare i utveckling. Resultatet visade även på att vinster för 

individen av att använda bildstöd är av stor vikt, i denna studie bestod vinsten i att exempelvis begära 

kakor med hjälp av bilder, det anses troligen oetiskt av många pedagoger i svenska skolor idag. 

 

Orr och Mast (2014) har undersök 6 amerikanska barn i åldern 4-18 år med flera olika 

funktionsnedsättningar och med begränsad förmåga att uttrycka sig. Resultaten visar att barn och 

ungdomar med betydande funktionshinder kunde lära sig att använda P2Go, en amerikansk variant av 

Widgit-Go på en iOS-enhet (ett operativsystem från Apple för användning i Apples mobila enheter) 

och att användningen av detta system ger dem större möjligheter att kommunicera. Förmågan att 

kommunicera ökade med hjälp av ipad men även deras tal utvecklades. Genom att de var angelägna 

om att korrigera sina texter på ipad, för att uppnå större förståelse av texten, ökade även deras 

skriftliga färdigheter. Forskarna menar att en viktig orsak till det goda resultatet var pedagogerna som 

instruerade barnen och att pedagogerna hade goda kunskaper i användandet av materialet. 

 

Danielsson och Jönsson (2001) har undersökt, under 4-8 år, hur fyra personer mellan 4 och 60 år med 

autism, utvecklingsstörning eller afasi har utvecklats när de har använt bilder för att tillägna sig ett 

språk. De påtalar vikten av ha ett språk för att ges möjlighet till utveckling och att avsaknaden av ett 

språk under längre tid kan leda till ett avvikande beteende när det gäller relationer, känslor och 

kunskap. Enligt Danielsson och Jönsson är det viktigt att komma bort från förmedlingspedagogiken i 

arbetet med utvecklingsstörda, samt vi måste sluta med upprepningsträning, ge ständiga instruktioner 

och göra saker åt dem. Genom att variera och skapa en relation, hitta ett uttrycksmedel som passar de 

olika individerna samt hjälpa, stötta och stimulerar deras användande av en digitalkamera. Har de 
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undersökta personerna rest sig, övat upp sin tanke och kommunikationsförmåga och fått självrespekt. 

Ett exempel på detta är Abdulka 10 år, en orolig pojke med autismdiagnos med ett fåtal ord som 6: 

åring. Nu kan han ca 300-400 ord, ställa enkla frågor och berätta vad han gjort med korta ofullständiga 

meningar. Att förbereda, instruera, synliggöra, visa på sammanhang, fråga, få syn på människor, få 

bekräftelse, förstå att det som inte syns finns, är en del av det som bilder från en digitalkamera har 

hjälpt Abdulka att förstå och komma tillrätta med. Därmed har hans ångest och oro minskat. Han har, 

precis som vi, ett stort behov av att förstå och veta vad som händer och ska hända. Med andra ord få 

struktur på sin vardag. Detta behov kan han få tillfredsställt med hjälp av bilder. Han kan få veta att 

det är på måndagar som den röda lastbilen kommer. För Abdulka fungerar det inte att peka på sig själv 

eller en sten, han måste ha bild på sig själv eller stenen som han ska sätta sig på för att han ska följa 

med. Han kunde inte förstå att människor kunde finnas på olika platser och att de existerade när han 

inte såg dem. Det var först när man använde bilder av människor, som de flyttade mellan bilder av 

olika byggnader. Som han så småningom började inse att människor inte försvinner bara för att de inte 

längre kan ses. 

 

 

Jonsson (2006) har i sin doktorsavhandling bl.a. studerat de senaste tre decenniernas läs- och 

skrivforskning om bildens betydelse i lär-, läs-, skriv- eller undervisningssammanhang. Studierna visar 

i huvudsak på positiva effekter av bildstöd men hon tar också upp några negativa exempel. Där 

Witting (i Jonsson 2006) förordar ett strukturerat läsmaterial utan bilder där eleven skapar sina egna 

bilder när t.ex. stavelser och enskilda bokstavsljud tränas. Andra forskare (i Jonsson 2006) menar att 

bilder orsakar problem genom att de ökar barnets tendens att gissa, göra läsningen poänglös (särskilt 

för impulsiva barn), de kan förvirra och vilseleda genom alltför artistisk utformning, egendomliga 

perspektiv och inkorrekta storleksrelationer eller att hjärnan riskerar att få alltför mycket information 

om det också finns bilder. När man använder bilder är det viktigt att frågorna ställs på rätt sätt. De ska 

inte handla om vilka ord som passar till bilden utan vad bilden föreställer. Jonsson framhåller att bilder 

kan stimulera fantasi och känslor, verka motivationsskapande, ge underlag för samtal, samt när text 

och bild växelverkar blir de förankrande, stödjande, expanderande, adderande och ett samspråkande 

förhållande skapas. Hon framhåller också vikten av att tillvarata och använd barnens bilder som de bär 

med sig, ritar och namnger. De är viktiga för barnens språk- och skriftspråksutveckling. Barnen kan 

använda bilden som en kommunikativ stötta när det brister i läskompetens. Studien visar på betydelsen 

av att låta barnen möta och inspireras av texter innehållande bra bilder som komplement i den skrivna 

texten.  

Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna studie har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Inom den sociokulturella teorin 

finns fyra grundprinciper kring lärande; utveckling kan inte ske utanför ett socialt sammanhang, barn 

är skapare av sin egen kunskap, språket är avgörande för utvecklingen och inlärning går före 

utveckling (Svanström, 2014).  Det man gör tillsammans idag kan bidra till att kunna göra något 

självständigt längre fram. För en pedagog ger detta synsätt fler möjligheter i klassrummet där elever 

och lärare lär tillsammans och kamrater lär av varandra. 

 

Kunskapsutveckling ses som en i grunden social process, det är i samspel med andra som ny kunskap 

skapas (Ingestad, 2009). Språkutveckling har en stark medfödd drivkraft skriver Ingestad, (2009) 

vidare, och menar att den är jämförbar med den motoriska utvecklingen. Språket är vårt personliga 
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verktyg på vägen mot ny kunskap och gemenskap. Enligt Vygotskij (2001) föds vi med en förmåga att 

utveckla ett språk, men om det inte sker någon kommunikation med andra utvecklas varken tänkandet 

eller språket. 

 

Ingestad (2009) skriver om att Vygotskij menar att drivkraften för kunskapsutveckling är behovet av 

att förstå sig själv i förhållande till sin omgivning. När vi arbetar i skolan kan denna omgivning förstås 

i egenskap av kamrater och lärare. I denna studie har detta perspektiv varit i fokus och arbetet har 

pågått i dialog och i ett ömsesidigt klimat mellan elever och lärare Stensmo (2007) skriver om 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och menar att när vi interagerar med andra som 

är mer kunniga än vi själva så utvecklas vi. Om vi endast resonerar med oss själva kan vi inte nå nästa 

zon i utvecklingen, det gemensamma samtalet är nödvändigt.  Det är genom språket en människa kan 

utvecklas och pedagogiken ska vara vägledande genom de olika zonerna och därför har läraren en 

betydande roll i den lärande processen (Svanström, 2014). Allas förkunskaper och förmågor tas 

tillvara för att kunna komma vidare till nästa utvecklingszon i ett gemensamt lärande (Svanström, 

2014; Stensmo, 2007). Detta synsätt, att undervisningen och lärandet sker i samspel och tillsammans 

med andra är något som givit inspiration till vår studie om hur bildstöd påverkar textförståelse  

 

Centralt i det sociokulturella perspektivet är samspel och kommunikation där språkanvändning utgör 

länken mellan omgivningen och barnet (Säljö, 2000). Säljö (2000) menar vidare att människan har 

möjlighet att i situationer ta till sig kunskaper från sina medmänniskor i samspelssituationer. Det är 

genom kommunikation och interaktion med andra som individen tillägnar sig kunskap och färdighet 

(Säljö 2000). I kommunikation och samspel använder människor olika verktyg för att iscensätta detta 

samspel. Dessa verktyg kan vara bokstäver, tecken, bilder etc. Bilder kan sägas ha medierande 

egenskaper, de utgör verktyg för samspel och kommunikation (Säljö, 2000). Utan dessa verktyg sker 

inte samspel på samma sätt. 

 

Det är viktigt att alla som arbetar med de som har kommunikationsproblem är förebilder och använder 

tal tillsammans med AKK och att vara medvetna om att det alltid går att kommunicera. Alla beteenden 

har en mening, det är viktigt att visa respekt och förvänta sig kommunikation samt vara medvetna om 

risken eller möjligheten att påverkar de som vi möter (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015). 

Det är bra få tillgång till AKK så fort som möjligt, men det är aldrig försent att erbjuda stöd (Heister 

Trygg, 2008). Stora insatser bör göras för att eleven ska kunna delta i klassens arbete och att där 

använda AKK. 

 

 

Människan tolkar och uppfattar bildtecken och symboler i många vardagliga situationer, det 

vetenskapliga begreppet för detta är semiotik. Semiotik är den vetenskap som innefattar tecken, deras 

egenskaper och kommunikativa funktioner (Nordström, 2009).  Bilders tolkning baseras på individens 

föreställningsförmåga och tidigare erfarenheter. Det råder generellt en tilltro till bilder som 

kommunikationsredskap i skola och samhälle. Semiotiken ger en vetenskaplig grund för denna tilltro 

och ger en bakgrund för betydelsen av bildstöd.  
 

Det kan konstateras att bilder ofta betyder något annat än det som faktiskt syns, människor är benägna 

att läsa in något som inte är fysiskt närvarande i bilder (Berefelt 1976). Bilder väcker föreställningar 

som är olika för människor och även kan skifta för olika tillfällen.  Bilder kan förmedla flera 

olika budskap, menar Berefelt (1976) vidare, men vilket budskap som huvudsakligen når fram avgörs i 

sista hand av betraktaren. Varseblivning/perception innebär en tolkning av de införlivade intrycken, 

det vi ser måste bringas en mening för mottagaren. Till och med ett teckensystem som det verbala 
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språket är beroende av en överensstämmelse mellan sändarens avsikt och mottagarens tolkning. Trots 

dessa faktorer som kan utgöra hinder är kommunikation det medel som möjliggör samspel mellan 

människor. Det kan vara kommunikation med ord, bilder, gester, minspel, tecken, text osv.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet för denna studie är att undersöka hur lärare kan utveckla användandet av bildstöd för att 

fördjupa förståelsen för en text. 

Frågeställningar 

Hur resonerar lärare vid val av texter? 

Vad underlättar förståelsen för en text? 

Vad underlättar och stimulerar användandet av bildstöd? 

Vilken slags bilder kan användas? 

Metod 

Studiens design 

Vi har valt att göra vår undersökning i två skolor i två mellanstora städer i mellansverige. Den ena är 

en gymnasiesärskola som vi benämner skola 1 med 3 elever i gruppen och den andra är en låg och 

mellanstadieskola med två integrerade elever som läser enligt särskolans läroplan vilken har fått 

benämningen skola 2. Vi har valt att benämna skolorna med skola 1 och 2 samt även använt oss av 

lärare 1 och 2. Detta görs för att det inte ska gå att identifiera varken skola eller deltagare. 
I studien undersöks hur lärare resonerar vid val av text och vilka bilder som används och hur det 

påverkar textförståelse.  
Studien har en kvalitativ ansats och har aktionsforskning som metod. Den har genomförts som 

aktioner i verksamheten som har observerats och därefter följande reflektionssamtal. När 

reflektionssamtalen genomförts har dessa spelats in och sedan har det inspelade materialet avlyssnats 

och analyserats och sammanfattats för att söka efter återkommande mönster. En del av det inspelade 

material som har ansetts viktigt för studien har transkriberats medan övrigt material har noggrant 

avlyssnats, vilket Kvale och Brinkmann, (2014) anser är en framkomlig väg. Loggboksanteckningar 

har använts och det har reflekterats kring dessa. 
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Författarnas/forskarnas förförståelse 

Vi som har genomfört denna studie är två förskollärare som har arbetat med elever med 

utvecklingsstörning under ca 20 år och som nu utbildar oss till speciallärare. För oss har det varit 

viktigt att hitta ett sätt för eleverna att uttrycka sig. Där har AKK varit ett viktigt redskap i vår 

undervisning. 

 

 

 

Aktionsforskning 

 
I denna studie används aktionsforskning som metod. Aktionsforskning kan beskrivas som en ansats 

som tar utgångspunkt i de frågor man ställer sig i praktiken, (Rönnerman, 2012). Vi lärare som intar 

forskarrollen samtalar med kollegor på respektive arbetsplatser och planerar med avstamp i 

problemformuleringen en aktion/lektion. En aktion/lektion genomförs och därefter reflekteras kring 

vad som hände, varför det hände och hur det är möjligt att gå vidare. Sedan planeras utifrån 

reflektionen nästa aktion/lektion och sedan reflekteras det återigen och så vidare. Det kan vara en 

naturlig och bra väg att leda utvecklingen framåt och en återkommande del i det dagliga arbetet. 

 
Rönnerman (2012) poängterar att denna forskningsansats genomsyras av ett ”botten-up”-perspektiv 

där den agerande praktikern själv är frågeställare och aktivt ingriper för förändring av den egna 

verksamheten. Aktionsforskning kan vara en väg att fördjupa kunskapen om de frågeställningar och 

det syfte vi formulerat. I studien undersöks verksamheten och det reflekteras och diskuteras mellan 

kollegor hur användandet av bildstöd kan fördjupa förståelsen för en text.  Detta sker på en naturlig 

väg och vi har alla ett gemensamt mål, att utveckla kunnandet och lärandet. (Coghlan & Brydon-

Miller 2004). Aktionsforskning kan liknas vid en spiral med lektioner, reflektioner och utveckling som 

går uppåt och utvecklar den pedagogiska verksamheten.  
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Bild 4 Aktionsforskningsspiralen fritt hämtad ur Kemmis och Taggert 1982 
 
 

Kvalitativt perspektiv  
 
Genom att använda sig av kvalitativa perspektiv kommer man åt en djupare kunskap och olika 

sammanhang som inte uppenbarar sig omedelbart. Skola 1 hade under en längre tid läst långa texter 

men vid samtal kom man fram till att en kortare text var att föredra. Man utgår från hur individen 

upplever och tolkar sin omgivning (Eliasson 2013). I studien utgår aktionsforskningen från hur de 

deltagande lärarna upplever de genomförda lektionerna/aktionerna och hur dessa utvecklas vidare. 

Under vår aktionsforskning uppkom många och intressanta diskussioner om vilka bilder och hur de 

ska användas som bildstöd. Alla människor besitter unika och specifika egenskaper. Om vi kan ta 

till vara på flera människors insikter och sammanföra dem kan vi få fram ny kunskap som både är 

gemensam och generell (Eliasson 1995). Genom dialog och samtal kan vi synliggöra olika 

uppfattningar som ligger till grund för vårt handlande. En kvalitativ metod är flexibel och kan 

anpassas efter empirin och situationen (Eliasson 2013). 
En av utmaningarna i en kvalitativ analys är att identifiera intressanta och viktiga mönster och komma 

fram till representativa slutsatser ur ett omfattande material (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

 
Litteratursökning 
 
När vi påbörjade vårt arbete med att söka tidigare forskning började vi med systematisk sökning. 

Denna sökning innebär att ett specifikt ämne söks i olika databaser. Vi sökte till en början i 

databaserna ERIC och EBSCO och sedan utvecklade vi sökandet till Diva, Google Scholar och vi 

använde som sökord de nyckelord som syftet för vår uppsats baseras på. Vi använde oss av följande 

ord och begrepp i vårt sökande: 
AKK - AAC 
Alternativ och kompletterande kommunikation - augmentative and alternative communication 
Specialundervisning med AKK - Special education with AAC  
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AKK för personer med intellektuell funktionsnedsättning - AAC for intellectual disabilities   
AAC for intellectual disabilities in public schools 
Bildstöd - Image support 
Bildstöd - Picture support 
Läsinlärning för AKK-användare - Literacy learning in users of AAC 
När vi sökte med dessa nyckelord fick vi många träffar men få som vi ansåg relevanta för vårt område. 

Flera artiklar behandlar inlärningssvårigheter och läsinlärning men bara ett fåtal artiklar behandlar 

användandet av bilder för textförståelse. Flera artiklar handlar om grunderna för inlärning som 

exempelvis en artikel som belyser perceptionens betydelse för att tillägna sig AKK är van Balkom och 

Verhoeven (2010). De skriver vidare att kunskap om ord och ordförståelse är av vikt för textförståelse, 

och där kommer bildstöd in som ett verktyg för textförståelse. Det har efter mycket sökande varit 

möjligt att finna forskning som belyser bildförståelse och dess betydelse för inlärning och förståelse 

för omvärlden. Några av dessa artiklar har belyst hur bildstöd använts i undervisning av elever i 

särskolan. 
 

Genomförande 
 
Under studiens genomförande har fokus lagts på bildstöd och hur vi som pedagoger kan utveckla 

användandet av bildstödet för att fördjupa förståelsen för texter. När studien genomförts i vår 

respektive arbetsmiljö har vi använt oss av aktionsforskning. Vi har iscensatt en lektion/aktion och 

sedan reflekterat kring denna tillsammans med en kollega i verksamheten. Vi har efter reflektionen 

iscensatt en ny lektion/aktion och sedan återigen reflekterat och utifrån dessa återkommande 

reflektioner förändrat innehållet i lektionen/aktionen. Reflektionsamtalen har genomförts mellan en av 

studiens författare och en lärarkollega på varje skola.  
 

 

Skola 1 
Skola 1 har arbetat med två böcker i bokserien om “Anders och Lena” (Åkesson, 2013). Böckerna 

användes på en lektion varje vecka under sex veckors tid. Först läste läraren en text utan bildstöd och 

några frågor ställdes utifrån textens innehåll. Sedan läste läraren texten en gång till med bildstöd och 

eleverna fick ett antal frågor skriftligt med bildstöd. Frågorna lästes upp tillsammans med eleverna 

enskilt och läraren skrev ner svaren för hand som eleverna gav muntligt. Därefter skrev eleverna ner 

svaren vid dator med hjälp av In Print bildstödsprogram.  Vid första lektionstillfället lästes en hel bok 

med sammanlagt sex sidor text och bildstöd. Under reflektionstillfället därefter kom lärarna fram till 

att texten troligen varit för lång och innehållit för mycket information. Vid de följande lektionerna 

2,3,4 lästes endast två sidor varje gång. Detta underlättade förståelsen för texten och bildsymbolerna. 

 
När det gäller val av bildstöd har skola 1 utgått från det bildstödsmaterial som man sedan tidigare 

arbetat med. Detta bildstödsmaterial heter In print och är baserat på Widgit-bilder.  Widgit är ett 

symbolsystem med bild och ord. In Print är ett layoutprogram där det ges möjlighet att skriva löpande 

text med bildstöd.  
I undervisningen på skolan har In Print använts för att skriva exempelvis recept eller annan text som 

elever förväntas kunna utläsa information från. Elever har även själva skrivit text men i ganska ringa 

omfattning. 
När vi arbetat i denna aktionsforskningsstudie har det ingått som ett återkommande moment att elever 

själva producerat text med bildstöd när de skrivit ner svar på frågor som ställts utifrån en bok. 
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När vi inför starten av aktionsforskningsstudien formulerade vad vi ville undersöka och hur vi ville 

undersöka detta, utmynnade detta i att vi ville undersöka hur förståelsen för en text kan fördjupas med 

hjälp av bildstöd. När vi diskuterade val av text i skola 1 hade vi en tanke om att innehållet skulle vara 

enkelt och tillgängligt men att texten skulle vända sig till elever i gymnasieålder. Vi ansåg att 

bokserien om “Anders och Lena” uppfyllde dessa kriterier. Det är en serie böcker om två syskon i 

gymnasieålder, och vad som händer i deras vardag, i skolan och på fritiden. Texten i boken omfattas 

av sammanlagt sex sidor och det är tre rader på varje sida. Varje ord har en bild, Widgit-bild, ovanför 

som förtydligar det textade ordet. Meningarna är korta och innehåller mycket information. 

 

 
 
 
 

Skola 2 
Skola 2 har använt boken ”Den magiska kulan”. Läraren läser först ett kapitel i huvudboken för hela 

klassen. Sedan ska varje elev läsa texten (som anpassas till varje elev, tre olika varianter av bok) så 

många gånger som möjligt där hemma tillsammans med föräldrarna. Den elev som ingår i denna 

studie får också möjlighet att tillsammans med läraren gå igenom texten en extra gång. Läraren 

använder en bok där det finns stora bilder med pratbubblor och under bilden en kort text som 

innehåller några fler ord än pratbubblan.se bild nedan 
Läraren använder sig av olika kort, med bilder, för att gestalta vad hon vill att de ska fokusera på 

(spågumma, detektiv, reporter. cowboy, konstnär) 

 
Vid val av text funderade lärarna på om den skulle utgå från Reichenberg & Lundbergs (2011) råd att 

använda en bok: där framsidan verkar lockande, har ett intressant förord, varierande meningar (långa 
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och korta), en text som har en god läsbarhet genom att innehålla ledtrådar som för handlingen framåt, 

talar till läsaren, innehåller en text som är förståelig till 90 % och att läsaren kan känna igen sig i 

texten. Att texten ska knyta an till elevens värld och verklighet tycker Reichenberg & Lundberg 

(2011). Vid diskussion med lärare kom vi överens om att använda en bok som redan används i klassen 

och som berörd elev har behov av att öka sin förståelse till samt även uppfyller en del av ovanstående 

kriterier. En ytterligare faktor som bidrog till att val av text inte baserades på Reichenberg & 

Lundbergs (2011) var att vi inte ska studera vikten av en bra text utan hur bilder kan förstärka 

förståelsen av texten. Den bok vi valde är ”Den magiska kulan” som ingår i ett läromedel i svenskan 

och där texten finns i tre olika svårighetsgrader. Där vi valde den med flest bilder och minst text. 
 

 
 
 
I skola 2 används framförallt urklippta bilder som hör till boken som läses. Man har inte tidigare 

använt något bildstödsprogram. Eftersom skolan har haft som ambition att lära sig använda 

programmet Symwriter har vi valt att introducera detta program för lärare 2 och eleven som ingår i 

denna forskning. Vi ämnar använda Symwriter för att underlätta skrivprocessen men också för att öka 

förståelsen för olika texter.  
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Forskningsetiska aspekter 

 
För att studien ska utföras med ett etiskt värdegrundat perspektiv har vi använt oss av 

Vetenskapsrådets  (1990) fyra huvudkrav: 

•    Informationskravet: Där vi har informerat både rektor, deltagande lärare och elever samt föräldrar 

om studiens syfte och genomförande. Detta har gjorts muntligt och genom missivbrev sam 

informationsbrev. Där deltagarna fått veta att studien är frivillig och att den kan avslutas när som helst. 

•    Samtyckeskravet: Samtliga deltagare har meddelat att de samtycker till att medverka i studien. 

•    Konfidentialitetskravet: Alla deltagares identitet har skyddats genom att de har fått andra namn 

eller beteckningar. Detta gäller lärare, elev och skolor. Alla samtal har genomförts i rum där samtalen 

kan genomföras ostörda för att skydda känslig information. Samtliga inspelade samtal har förvarats på 

säker plats och raderas vid studiens slut. 

•    Nyttjandekravet: Det insamlade materialet har endast använts i arbetets syfte och det är bara de 

lärare som intagit en roll av forskare som har tillgång till materialet. 

Vi har också använt oss av Kvale och Brinkmanns, (2014) etiska protokoll för att vara förberedda 

inför samtalen. Se bilaga. Ett förhållningssätt som kändes bra att använda var att ställa den typen av 

frågor som frågeställaren själv kände sig bekväm med att svara på (Lankshear & Knobel 2004, 

refererad i Linikko 2009).  

 

Reflekterande samtal 

För oss har ett reflekterande samtal inneburit att två lärare har diskuterat och reflekterat över det 

insamlade materialet från en eller flera observationstillfällen. Enligt Coghlan och Brydon-Miller 

(2014) är den gemensamma reflektionen viktig, kanske till och med nödvändig för att nå en utveckling 

inom aktionsforskningen. De menar också att det finns två möjliga vägar att använda sig av inom 

aktionsforskningen. Man kan reflektera under själva aktionen, vilket vi har ansett svårt eller efter 

själva aktionen. Det är den senare varianten som vi har använt oss av. 

Att ta ett steg tillbaka och se på verksamheten utifrån är ett bra sätt att reflektera och kan leda till 

utveckling.(Rönnerman, 2012). 

När reflektionssamtalen genomförts har dessa spelats in och sedan har det inspelade materialet 

avlyssnats och analyserats och sammanfattats för att söka efter återkommande mönster. En del av det 

inspelade material som har ansetts viktigt för studien har transkriberats medan övrigt material har 

noggrant avlyssnats, vilket Kvale och Brinkmann, (2014) anser är en framkomlig väg. Kvale och 

Brinkmann, (2014) skriver om den egentliga meningen och om det finns egentliga sanningar eller om 

dessa skapas tillsammans med personer man samtalar med. Under våra reflektionsamtal tillsammans 

med kollegor har dessa genomsyrats av att vi tillsammans genom öppna frågor hittar vägar att gå 

framåt i utveckling av lärarens arbete med eleverna. Som exempelvis när det reflekterades om hur 

texten kunde bli tydligare för eleverna på skola 1, och lärarna genom samtal kom fram till att texten 

kunde kortas av betydligt. 

När vi genomfört reflektionssamtalen har vi erfarit i likhet med vad Andersson (2010) skriver att en 

öppenhet och respekt för varandras uppfattningar kan bidra till en fördjupning av frågor vi diskuterat. 

Under samtalen har fokus varit att ha en öppen dialog och att vila i insikten att det sällan finns enkla 
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lösningar.Det är viktigt att var medveten om den personliga närhet som kan uppstå och därmed kan 

göra deltagare benägen att delge känslig information  (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Reflektionssamtalen har varit under tre till sex tillfällen och det underlättar kontakten mellan de som 

samtalar om samtalen äger rum vid minst tre tillfällen, (Polkinghorne, 2005; Seidman, 2006, refererad 

i Linikko, 2009). Det fordrar tid att känna sig bekväm i sammanhanget och tid att hitta tankar och 

känslor inom sig själv så att det går att delge andra. Samtalen på en av skolorna har genomförts mellan 

två kollegor som arbetat tillsammans och känner varandra sedan tidigare. Där har det då underlättat 

processen som ovan beskrivits och deltagarna har kunnat delge varandra känslor och tankar även 

under de första samtalen. I den andra skolan har lärarna inte känt varandra tidigare. Men även där har 

samtalen förts i en öppen och generös atmosfär.  

 

Loggbok 

Under genomförandet av studien har som tidigare nämnts en aktionsforskningsansats använts, med 

aktioner/lektioner som genomförts på respektive skola. Det har även skrivits loggbok av deltagarna i 

forskningen,vid båda skolorna samt genomförts reflekterande samtal mellan de deltagande lärarna i 

studien. Att föra loggbok skriver Bjørndal (2005) är att skriva ner sina tankar på papper för att främja 

den inre dialogen, lyssna till sina egna tankar. Detta kan ligga till grund för att bli medveten om sina 

tankar och sitt handlande i olika situationer i undervisningen. I denna studie har loggboken legat till 

grund för de reflekterande samtalen och även varit ett redskap för synliggörande av tankar. När tanken 

kommer ner som text blir den tydliggjord, och möjlig att reflektera vidare kring.  

 

Analys 
 

När samtliga aktioner genomförts och alla reflektioner och samtal är dokumenterade har materialet 

gåtts igenom noggrant. Loggboksanteckningarna har lästs igenom och några återkommande 

anteckningar har funnits och sammanställts. De inspelade samtalen har transkriberats och 

sammanfattats och lästs igenom flera gånger. Några gemensamma teman har funnits och färgkodats. 

När materialet gåtts igenom har det blivit synligt att bilder, i meningen alla bilder i vår omgivning, kan 

underlätta förståelse för text. Bilder ger även möjlighet till att öka förståelse för ord och begrepp när 

det samtalas kring dessa. I studien har syftet varit att undersöka hur bildstöd kan öka textförståelse och 

när material i loggböcker och transkriberade samtal gåtts igenom har det framkommit att de 

genomförda aktionerna haft detta fokus. I materialet har de deltagande lärarna använt begreppen bild 

och bildstöd på olika sätt, med bildstöd har menats ett systematiskt bildstöd som exempelvis widget 

bilder eller speciellt framtagna bilder för att ge stöd till texten. När lärarna pratat om bilder har det 

menats bilder i vidare mening. I presentationen av teman tydliggörs dessa olika meningar med olika 

rubriker, en för bilder och en för bildstöd. När materialet genomarbetades tydliggjordes även några 

faktorer som var betydelsefulla för textförståelse, jämsides med bildstöd. Dessa presenteras som teman 

nedan. 
Bilder 

Bildstöd   

Relation 

Kort text - lite textinnehåll  

Tid och lugn  

Kollegialt lärande 



19 

 

I vårt analysarbete har vi inspirerats av Fejes och Thornbergs (2015) texter om kvalitativ analys. Där 

de menar att man ska hitta gemensamma rubriker genom att koncentrera och kategorisera. Vi har 

sedan använt oss av Graneheim och Lundmans (2004) modell för att åskådliggöra detta. Ur den 

kvalitativa innehållsanalysen har identifiering av olika meningsenheter (intressanta meningar) skett. 

Dessa har sedan kondenserats (förkortats utan att förändra innehållet) och de har sedan fått en kod 

eller ett namn. Vi har läst materialet flera gånger men också gått från de hela meningarna till de små 

enheterna (koderna) ett flertal gånger. Vilket har förstärkt möjligheten till att göra rätta bedömningar 

av resultaten, våra slutsatser. 

 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder 

Det tyckte jag var jättebra. Det märktes redan första gången att 

han tyckte om bilderna på läsfixarna (minnesstöd) som jag hade. 

Det tror jag var ett väldigt bra stöd. Och jag tänker att ju längre 

fram man kommer i texten, det har ju inte varit så mycket text, då 

tänker jag att bilderna kan vara till ännu större hjälp. Att ta fram 

när det blir större textmassa och så.  

 När samma text lästes med bildstöd väcktes elevernas intresse, 

blicken riktades mot bildstödet, och frågorna kunde besvaras.  

 

Bilder har varit ett 

väldigt bra stöd 

 

Blicken riktades 

mot bildstödet 

 

Bildstöd 

 Det är ju ett mål i svenskan att återberätta. Då skulle man ju 

kunna använda sig av bilderna och så får de berätta utifrån sin 

bild. 

 Bilder kan tolkas på många olika sätt, en elev ser vinter, en annan 

ser snö. 

Vi fick olika saker från alla, de kan berätta för varandra. 

 

Återberätta med 

bilder 

 

Bilder tolkas på 

olika sätt 

Bilder 

L1 – Jag tror det är viktigt att ibland vara två att vilja och våga få 

feedback. 

L2 – Det tror jag är ytterst viktigt. 

  

Vi har fått möjlighet att reflektera och analysera och vi har fått 

syn på det stora i det lilla. 

 

Vilja våga få 

feedback 

 

Möjlighet att 

reflektera och 

analysera 

 

Kollegialt 

lärande 
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Tillförlitlighet 

För trovärdigheten i aktionsforskningen bör den utvärderas i relation till den kunskap som 

framkommit, vilken betydelse den haft för praktiken och betydelsen för deltagarnas förvärvande av 

kunskaper (Rönnerman, 2012). Tillförlitlighet och trovärdighet inom aktionsforskning innebär att 

studien undersöker det den avser att undersöka och om relevant material samlats in. Reliabilitet 

innebär att man bl.a. tittar efter rimlighet och reproducerbarhet. Med rimlighet menas om det går att få 

fram samma resultat igen och om resultaten tagits fram på ett tillförlitligt sätt. Reproducerbarhet 

handlar om att någon annan skulle komma fram till samma resultat, vilket vi anser sannolikt och om 

mätningen påverkas av tiden. Under genomförandet av denna studie har nya kunskaper kommit fram 

när det gäller bildstödets stora betydelse för att förstå en text, att inse hur lite textinnehåll som bör 

användas och hur viktig den personliga relationen och lugnet i situationen är. 

Aktionsforskningen kritiseras för att kunskapen som genereras är alltför praktikbunden, skriver 

Rönnerman (2012) vidare. När denna studie genomfördes har det inneburit stora fördelar att den är 

förankrad i de deltagande skolornas praktiska verksamhet. Detta har underlättat att fortsätta arbeta 

framåt med aktionsforskningens resultat med i planeringen av lektioner i kommunikation och 

textförståelse vid de respektive skolorna. 

För att säkerställa tillförlitligheten i studien har deltagare vid båda skolorna läst igenom och haft 

möjlighet att föra fram synpunkter på materialet. Enligt Andersson (2007) ökar validiteten i arbetet om 

deltagarna får ta del av det som skrivits och samtycker till resultatet 

Generaliserbarheten i en aktionsforskningsstudie kan sägas vara upp till dem som önskar använda 

resultaten i en annan kontext att själva bedöma (Rönnerman, 2012). Denna syn stämmer överens med 

andra praktikerkulturer, där man delar med sig av berättelser som en del av den muntliga 

yrkestraditionen. I denna studie kan andra läsare få tankar och information som kan ligga till grund för 

utveckling av den egna verksamheten eller till grund för att diskutera tillsammans med kollegor.  

 

Resultat 

När empirin från genomförda aktioner, loggboksskrivande och reflektionssamtal sammanställts och 

analyserats har några teman utkristalliserats. Citaten i resultatdelen innefattar samtliga deltagande 

lärare i studien, även författarna. I resultatet presenteras var skola för sig, utom de två sista punkterna, 

under de gemensamma teman som framkommit i analysen av insamlad data. 

Dessa teman är: 

 Bild och begrepp 

 Bildstöd 

 Kort text - lite textinnehåll 

 Relation 

 Tid och lugn 

 Kollegialt lärande 
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Bilder och begrepp 

 

Skola 1 

Under ett av reflektionssamtalen pratar pedagogerna om att bilder leder till ett vidare samtal, att bilden 

kan leda in på oväntade vägar för pedagogen. Eleven kan ha en helt ny och oväntad association och 

förståelsen för begrepp kan vidgas. Bilden i sig lockar också till att avge ett svar, bilden tycks 

stimulera till att hitta fram i tankarna. Detta tycks gälla för alla bilder, inte bara bildstöd. Det är en 

erfarenhet som lärarna i studien blivit medvetna om under reflektionssamtalen, utan reflekterande 

skulle inte denna erfarenhet blivit tydlig. 

Bilder kan tolkas på många olika sätt, en elev ser vinter, en annan ser snö. 

Bilder lyfter fram olika begrepp när man ser samma sak. När elever i samma grupp befinner sig på 

olika utvecklingsnivå, uppstår en möjlighet till utveckling mot nästa utvecklingszon, när elevens 

begreppsvärld utvidgas. Denna kunskap har kommit “på köpet” när lärarna reflekterat kring bildstöd 

och vidgat begreppet till att innefatta alla sorts bilder som det arbetas med i pedagogiska situationer. 

Som exempel kan ges en lektion där det arbetas med kommunikation kring föremål eller bilder som 

inte är bildstöd.  

Vi fick olika saker från alla, de kan berätta för varandra 

Under lektionen har det iakttagits att bilder lockar elever till att se olika saker som de delger varandra 

och på så sätt utvidgas antalet begrepp jämfört med om eleven arbetar enskilt. 

 

 

Skola 2 

 

Att använda sig av bilder är ett arbetssätt som både konkretiserar, skapar möjlighet till kontakt och 

stimulerar till samtal. Skola 2 använder sig kontinuerligt av bilder, när de arbetar med texter. Det 

märktes tydligt hur intresset för texten ökade när läraren under lektionen plockade fram bilder på en 

spågumma, detektiv, reporter, cowboy, konstnär (läsfixare) och kunde leda in samtalen på texten.  

Vi kan ta det här med detektiven och prata om det var något klurigt. Var det något ord som du inte 

förstod?  

Under de reflekterande samtalen pratade vi mycket om hur användbara bilder är och hur 

aktionsforskningen har gett möjlighet till ökad förståelse och användande av bilder.  Man kan ge en 

grupp elever en bild ifrån texten som de kan diskutera, det ökar möjligheten för en svag elev att 

deltaga i diskussionen. Andra teman som kom upp var:  

Det var en trespalting med början mitt och slut. Dom hittade på en berättelse och ritade bilderna.  

Det är ju ett mål i svenskan att återberätta. Då skulle man ju kunna använda sig av bilderna och så 

får de berätta utifrån sin bild. 

   Det känns väldigt bra att använda bilderna. Jag kommer verkligen att tänka på att använda dem 

framöver. Kopiera upp och ha i plastfickor. Det är ju något som kommer andra till nytta. Även de 

lässvaga. 
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Att utöka arbeta med bilder har lett till givande diskussioner. Områden som vi har berört är 

begreppsförståelse och vikten av att våga utmana.  

Så att man inte förenklar utan att vi ökar barnens ordförråd.”  “Och just bygga på läsförståelse för 

det blir hens förförståelse och också se om man kan arbeta med ordbilder. Se vilka ord hen känner 

igen, jag tror det var vi och jag som hen kände igen, också bygga in det i samtalet. Jaaa… absolut att 

fortsätta jobba med bilderna. 

Återkommande kommentarer under samtalen har varit: 

Hen har varit intresserad, det har gått över förväntan 

Jag kommer att fortsätta arbeta med bilder, de skapar igenkänning 

 

Sammanfattning 

Att använda sig av bilder är ett arbetssätt som både konkretiserar, skapar möjlighet till kontakt och 

stimulerar till samtal. Lärarna upplevde att bilder lyfter fram olika begrepp när man ser samma sak, 

elevens begreppsvärld vidgas, när man samtalar och delger varandra sina olika tolkningar av bilden. 

Bilden i sig lockar också till att avge ett svar, bilden tycks stimulera till att hitta fram i tankarna. 

 

Bildstöd 
 

Skola 1 

Resultatet från aktionsforskningen på Skola 1 visade tydligt att förståelsen för en text ökade när texten 

presenterades med bildstöd. Lärare 1 sammanfattar iakttagelser från aktioner:  

När text lästes utan bildstöd var intresset lågt, eleverna flackade med blicken, såg frånvarande ut, och 

hade svårigheter med att svara på frågor om texten. När samma text lästes med bildstöd väcktes 

elevernas intresse, blicken riktades mot bildstödet, och frågorna kunde besvaras.  

Det bildstöd som användes i studien, In Print med Widgitsymboler, var redan känt för eleverna och det 

kan ha påverkat resultatet. Men tiden för studien har varit begränsad och det är också ur en etisk 

synvinkel bra att inte blanda in ytterligare bildsymboler. När dessa bildsymboler är inarbetade bör de 

få fortsätta att användas. Texten har först lästs igenom med bildstöd och därefter har eleverna svarat på 

frågor med bildstöd. Elever har kunnat gå tillbaka i texten för att titta på bilderna som ett stöd för 

minnet, det har stärkt förmågan att tillgodogöra sig text. Det har blivit möjligt att fördjupa arbetet med 

texten. Lärarna säger i reflektionssamtalet: 

Lärare 1:  Det har blivit tydligt nu, alltså här, frågan var utan bild som helt omöjlig att besvara. När vi 

tog fram bildstödet kom svaret direkt efter första bilden. Det är jag övertygad om att bilderna hjälper 

för att komma ihåg och att förstå. 

Lärare 2: Utan bildstöd hade vi inte kunnat jobba så här ingående med frågorna som vi gjort. 

Reflektionssamtalen har väckt frågan om småordens betydelse, som exempelvis vad, vilken, hur, osv. 

Är bildsymboler för småorden tolkningsbara? När lärarna jämför sina iakttagelser under aktionerna 

blir resultatet att dessa ord inte är betydelsebärande och därför inte lika viktiga för bildtolkning som 

alla substantiv, verb och adjektiv är. 

Egentligen borde alla läroböcker vara skrivna med bildstöd. 
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Det har också kommit fram i samtalen och loggboksanteckningar att elever börjat byta ut bildsymboler 

i In Print programmet. Som exempelvis när man skriver ordet “skiva” så kommer en symbol upp 

ovanför ordet och ett antal symboler i en ruta bredvid så att användaren kan värdera vilken symbol 

som önskas.   

 

Skola 2 

I första klass där man inte kan läsa eller har en begränsad läsförmåga ingår det ofta bilder i de texter 

som eleverna ”läser”. Vilket innebär att eleverna är vana vid bilder och det går lätt att få till 

diskussioner kring bilder. Under de olika aktionerna uppmärksammade läraren att elevernas intresse 

för texten ökade när bilder har använts, och i synnerhet när det är en bild som intresserar eller skapar 

igenkänning. Det har varit mycket bra att använda bilder till att komma in i texten och repetera det 

som man läste förra gången. 

Det är viktigt för alla. Speciellt i läsinlärning. Då är det bra att börja med bilderna. Det är lättare att 

koppla texten till bilder. 

  I klassen arbetar man mycket med ordbilder av småord som vi, jag, och, de. När man är van att 

använda bilder och resonera kring dem, blir det lättare och intressantare att leta efter “vi bilden” 

som en “detektiv” (läsfixaren). Det har också varit bra med bilder för att undersöka och få reda på 

elevens förståelse av olika begrepp. På en bild höll en flicka en tennisboll i handen, när vi frågade 

vad det var svarade eleven en boll. Det visade sig att hen inte visste vad en tennisboll var för något. 

Vi kunde då hjälpa hen att skapa en egen bild på vad en tennisboll är. Om vi inte hade använt en 

bild att diskutera utifrån hade vi nog aldrig upptäckt detta. Andra ord som vi förväntade oss att hen 

inte kunde var veranda och ödehus. Genom att förbereda oss och ta fram bilder på dessa ord kunde 

vi hjälpa eleven att förstå begreppen. Bilder kan också vara till stöd vid berättande om de får tre 

bilder och ska bestämma och utveckla en början, mitt och slut.  

Skriva en text med början mitten och slut. Då behöver du modeller där lärare visa hur det går till. 

 

Sammanfattning 

Bildstöd utökar möjligheten till förståelse av texten, och till ett minnesstöd för att kunna samtala om 

texten. Det ger också en möjlighet för läraren att undersöka elevers begreppsförståelse. När studiens 

resultat tyder på att bildstöd är av vikt för textförståelse, vilar ett ansvar på oss lärare att använda 

bildstöd ännu mer än idag. Det skulle underlätta undervisningen om läroböcker vore skrivna med 

bildstöd i olika varianter. 

 

 

 

Kort text - lite textinnehåll 

 

Skola 1 

Vid starten av aktionsforskningen trodde lärarna att en bok med “endast” sex sidor är lagom kort att 

använda. Vid reflektionstillfället efter aktionen kom lärarna ganska snabbt fram till att texten borde 
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kortas av och det var lagom med 2 sidor text med sammanlagt 6 rader. Om en text innehåller mycket 

information i varje rad så blir det en stor mängd fakta att förhålla sig till. Detta är något som lyfts fram 

under aktioner och reflektioner, att texten kan brytas ner i korta sekvenser för att göras tillgänglig. Den 

kunskapen har gjorts synlig tack vare aktionsforskningen. På skola 1 var lärarna medvetna om att korta 

texter var att föredra, men inte medvetna om hur korta texter som fungerar bäst. En lärare säger: 

Bara det vi gjorde från det första till det andra tillfället när vi kortade av texten så hände mycket. 

 

Skola 2 

Här har vi redan från början använt en text där kapitlen består av ca sex rader och den har varit lagom 

lång. Mot slutet av läsningen av dessa sex rader har vi konstaterat att koncentrationen minskat 

betydligt. En intressant reflektion var att elevens intresse av att diskutera ökade när vi använde oss av 

bilder. 

Lärare 1 När jag observerade och lyssnade på ljudupptagningen uppfattar jag det som att hen pratade 

mer kring texten när du använde bilder. 

Lärare 2 Det är mycket möjligt för jag tyckte att hen var intresserad och villig att diskutera. 

Sammanfattning 

Ett resultat som uppvisades på båda skolorna var hur lite text som visade sig vara relevant att använda. 

Insikten om att en kort text når fram lättare till eleven, blev tydlig i observationer och efterföljande 

samtal.  

. 

 

 

 

 

Relation 

 

Skola 1 

I resultatet från loggböcker, aktioner och reflektionssamtal kommer det fram att det är mycket viktigt 

att skapa bra relationer för att möjliggöra någon inlärning överhuvudtaget. Att man som pedagog är 

lyhörd och fångar upp det som händer just nu ger eleven möjlighet att nå fram med sin 

kommunikation. När den relationen inte hunnit byggas upp är det svårare att vara lyhörd, då det oftast 

krävs en förförståelse hos läraren. Under reflektionssamtalet säger läraren:  

Det är viktigt att vi är genuint intresserade av det eleven undrar över, och att vi med frågor försöker 

locka fram kunskap utan att eleven känner sig dum. 

Ett exempel var när en elev frågade om initialer under samlingen och läraren fångade upp frågan, och 

det blev ett samtal om allas olika initialer. Det är lätt att fortsätta samlingen, och ta denna fråga senare, 

som i detta exempel var så viktig för eleven just nu. När det gäller relationer mellan elever har det i 

aktionerna uppstått möjligheter att komma till nästa utvecklingszon för en elev som inte tidigare 
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arbetat med textförståelse tillsammans med andra elever. När vi arbetar tillsammans ges möjlighet att 

göra lika som andra, se ett mönster hur man kan svara eller skriva. Hur viktigt det är med relationer 

kom fram under samtalen och vid genomläsning av loggboksanteckningar, det var intressant att se att 

detta tema blev så genomgående.  

 

Skola 2 

När man arbetar som speciallärare och kanske inte har den dagliga kontakten med elever är det otroligt 

viktigt med att skapa ett förtroende, samförstånd och intresse för det som ska läras in. Här tror jag att 

bilderna har varit en nyckel till framgång eller som läraren sammanfattade vår forskning 

Hen har varit intresserad, det har gått över förväntan..  

Det är viktigt att skapa ett klimat där man vågar fråga  och visar att man är intresserad och nyfiken på 

vad eleven har att säga . Vi måste våga utmana, men göra det så att eleven blir intresserad. Här har 

läsfixarna varit till bra hjälp där eleven kan ikläda sig en annan roll, som detektiv eller cowboy och ta 

sig an problemet. När man arbetar med särskoleelever och många andra gäller det att använda sig av 

fingertoppskänslan för att avgöra hur utmanande och snabbt man kan gå fram. 

Det handlar mycket om känslan i olika situationer hur mycket kan jag pressa. 

En utmaning är att hitta bra uppgifter för eleven att samarbeta med de andra eleverna. Här är 

användandet av bilder en bra väg, där de t.ex. kan leta bilder som hör ihop med en text.  

 Hen behöver ha det på sin nivå och i sin takt. Men hen gynnas av att jobba med andra  

Sammanfattning 

Ett resultat som studien visat vid båda skolorna är att skapa bra relationer är betydelsefullt för att 

möjliggöra någon inlärning. När en relation skapats med eleven finns möjlighet att utmana eleven till 

nästa utvecklingszon. 

 

 

Tid och lugn     

 

Skola 1 och 2 

Under studiens gång har det genom aktionsforskningsprocessen och den ökande medvetenheten hos 

pedagogerna skapats ett lugnt klimat där det ges möjlighet att vänta in ett svar. Denna medvetenhet har 

vuxit fram genom reflektioner och samtal. Det har betydelse vilket förhållningssätt pedagogen har, om 

det skapas ett lugn i situationen som medger eleven att hämta sitt svar inom sig, att få tid att hitta sin 

tanke. Det är ett lugn i att inte kräva svar, säga att vi läser texten igen. 

Det är så lätt hmmm … , av tidspress, att man hjälper dem på traven. Man vill komma framåt, få tid 

för de andra eleverna.. 

I de reflekterande samtalen har vi diskuterat utmaningen med att vänta in. Det är så lätt att vi vill 

hjälpa eleverna och lägger orden i deras mun. 

Att det blev nästan lite av lotsning förra gången. Att man inte riktigt väntar ut.  
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Men även här måste vi våga att vänta. Det gjorde läraren i de efterföljande aktionerna och det 

resulterade i fler och intressanta svar från eleven 

När textförståelse och bildstöd studerats har detta att vänta in och att skapa ett lugn i situationen 

funnits så viktigt och återkommande i loggboksanteckningar och samtal på båda skolorna att det 

formats som ett eget tema.  

Vi har lärt oss att vila i stunden och det uppstår ett lugn i rummet. 

Som lärare har man mycket av att vilja gå framåt, utveckla. Vi måste våga stanna upp och vara kvar i 

det som händer nu. 

 Lärare 1 Ibland har du lite lätt för dig att lägga orden i hens mun, hjälpa hen på traven och ger digj 

inte tiden att vänta ut hen. 

Lärare 2  Det har jag inte tänkt på, man vill ju skapa en positiv atmosfär. Det är bra att du påpekar 

det, för det är viktigt  

Vi är ofta lite stressade som lärare. Det är så mycket man vill göra och måste göra. Vi vill anpassa 

texten till varje elev, vi försöker få tid med enskilt läsande.  

Det blir lite av additionsstress Sen har vi ju verksamheten runt om och vad som händer där. Vi har 

inte alltid den tiden, möjligheten, Vi vet vad vi ska göra. Men det är så mycket som händer i 

klassrummet. Det är hela tiden ett val… Vad gör jag nu. Det är bättre att det blir någonting än 

ingenting 

Det har också framkommit att tid är en bristvara när det gäller att få möjlighet att välja rätt bildstöd 

och anpassa undervisningen till varje elev. 

Jag ska inte skylla på tiden. Men det är så mycket som hände och man räcker inte riktigt till det blir 

lite halvdant.  

Det skulle man ju önska att man hade tid för,... till alla barn-  

– Sen har vi ju verksamheten runt om och vad som händer där. Vi har inte alltid den 

tiden,möjligheten,  

 

 

Sammanfattning 

En av fördelarna med aktionsforskningen har varit lärarnas möjligheter att observera och 

diskutera det som har skett under aktionerna och få möjlighet att analysera sin undervisning. I 

studien har det visat sig på båda skolorna att grunden för att inlärning ska ske är att det skapas 

ett lugn i situationen som medger eleven att hämta sitt svar inom sig, att få tid att hitta sin 

tanke. Det är en utmaning att undvika stress och ge eleven den tid som hen behöver för att 

kommunicera. Det är extra viktigt när man arbetar med elever som har en utvecklingsstörning. 

Som forskare kan man känna igen sig i det som en lärare sa: utvecklingen är som en båge, 

börjar – stegra - gå tillbaka. Igenkännandets glädje är viktig och som lärare är jag verktyget 

för mina elever. Det är ofta de vuxna som suckar och tycker att det är tråkigt med 

repetitioner. Det har också framkommit att tid är en bristvara när det gäller att få möjlighet att välja 

rätt bildstöd  
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Kollegialt lärande 
 

Skola 1 och 2 

Resultatet från aktionsforskningen, loggboksanteckningarna och reflektionssamtalen visade att 

kollegialt lärande var ett återkommande tema. Det har upplevts positivt att få reflektera över vad som 

fungerar och vad som inte fungerar och hur man ska göra det bättre nästa gång. En lärare säger: 

 nu gör man det mer medvetet, man gör det här redan fast för sig själv. Man lär mycket av varandra 

när man ventilerar och jämför sina reflektioner. 

Det är det kollegiala lärandet som är så viktigt och detta som vi gör nu är det viktigaste. Att få 

diskutera med kollegor 

Det känns meningsfullt att bli medveten om vilka möjligheter vi har inom ett arbetslag att lära av 

varandra.  

Det är bra att också få positiv feedback.  

Även om vi är bra på att lyssna och reflektera och utvärdera, så kan det göras ännu bättre.  Man har 

som pedagog mycket i sig av att vilja gå framåt, utveckla. Vi måste våga stanna upp och vara kvar i 

det som händer nu. I det kollegiala lärandet finns ett sociokulturellt perspektiv invävt, vi lär av 

varandra i samspel, om vi varit ensamma hade inte denna utveckling varit möjlig.  Vi har upptäckt 

många saker som man som ensam inte hade gjort. Det kan vara att man inte väntar ut eleven, begrepp 

som den inte har, vikten av relationer som kan leda vidare till nästa utvecklingszon, längden på en text 

Jah.. det är bra att få syn på det. För de reagerade inte jag på. Under det sista reflektionssamtalet 

säger en lärare: Det har verkligen varit väldigt roligt! Vi har fått möjlighet att reflektera och analysera 

och vi har fått syn på det stora i det lilla. Roligt att få syn på elevens kunnande. och en annan lärare 

säger: 

Det är nyttigt att ha någon som du som kan observera och stötta och ventilera med. 

Jag tycker det här med aktionsforskning är bra. Man borde se till på de olika arbetsplatserna att man 

får tid och möjlighet att göra de. Att man låter ett arbetslag ägna sig åt något som man vill utveckla. 

Det är nog mycket bättre än fortbildning. En eller flera dagar som man inte hinner använda förrän 

man glömt den. 

 

Sammanfattning 

På båda skolorna är deltagarna i studien överens om att aktionsforskningen har varit utvecklande för 

verksamheten. Den har inneburit större möjlighet att få syn på elevens kunnande och brister, att se det 

stora i det lilla. Aktionsforskningen har också gett möjlighet till lärande för pedagogerna ur ett 

sociokulturellt perspektiv, där vi lär av varandra och utvecklas i samspel. Det finns ett stort behov av 
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att diskutera och få feedback på det som sker i klassrummet, för att utveckla undervisningen. En lärare 

anser att aktionsforskningen varit bättre än andra former av fortbildningsinsatser. 

 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under tiden studien genomfördes på skola 1, förändrades gruppen från tre till två elever under de två 

sista lektionerna. Detta på grund av praktik på daglig verksamhet för en av eleverna. 

På skola 2 har det varit mycket schemaändringar bl.a. på grund av sjukdom och det har varit svårt att 

genomföra lektioner och diskussioner på planerad tid. Det är ett vanligt och vardagligt problem med 

all tid som går åt att organisera och om organisera den dagliga verksamheten. Vilket också Berthen 

(2007) tar upp.  

När vi genomfört reflektionssamtalen har vi erfarit i likhet med vad Andersson (2010) skriver att en 

öppenhet och respekt för varandras uppfattningar kan bidra till en fördjupning av frågor vi diskuterat. 

Under samtalen har fokus varit att ha en öppen dialog och att vila i insikten att det sällan finns enkla 

lösningar. Det är viktigt att var medveten om den personliga närhet som kan uppstå och därmed kan 

göra deltagare benägen att delge känslig information (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett annat problem 

som kan uppstå är att man säger det som förväntas (Bjørndal, 2005). Genom att ställa följdfrågor som 

hur menar du, varför blir det så, nu håller jag inte med har dessa farhågor inte kunnat påvisas, tvärtom 

har samtalen ägt rum i en öppen och tillåtande atmosfär där tankar och åsikter lyfts fram på ett 

självständigt sätt. Varför gav du honom inte tid att svara på frågorna  Ja.. absolut…men vi måste våga 

utmana dem ibland och ta lite risker.  

Studien har genomförts med aktionsforskning som metod. Då aktionsforskning är en undersökande 

metod i verksamheten, har den varit möjlig att genomföra i den egna praktiken. Det är en metod där 

reflekterande samtal och utvärdering iscensätter en utveckling av verksamheten. Deltagarna i studien 

kan tänka sig at fortsätta med reflekterande samtal i framtiden då dessa funnits givande 

Inför studien ställde vi oss frågan om och hur aktionsforskningen kunde påverka verksamheten på 

respektive skola. I resultaten kan det utläsas att denna påverkan skett på ett positivt sätt. Lärarna har 

blivit än mer medvetna än tidigare om bildstödets betydelse, och medvetenheten om kraften i det 

kollegiala lärandet har också ökat. De möjligheter som loggboksskrivandet har för att bli mer 

medvetna om sina tankar och sitt handlande är också något som studien gjort tydligt (Bjørndal 2005). 

I resultatdelen har vi lagt in citat från de deltagande lärarna i reflektionssamtalen, som gör det möjligt 

att följa våra tolkningar och göra en bedömning om de kan vara rimliga. Om tiden hade möjliggjort 

inhämtande av ett mer omfattande material, från exempelvis fler skolenheter, så hade 

generaliserbarheten kunnat öka. Om det är möjligt att sammanföra fler människors insikter kan vi få 

fram ny kunskap på ett generellt plan (Eliasson 1995). Men den korta tiden för inhämtande av emperin 
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gjorde att studien begränsades till två skolor.  

För att generalisera i statistisk mening måste de personer som ingår i studien utgöra ett stickprov på ett 

representativt urval, som exempelvis alla lärare inom särskolan och detta är endast möjligt i en 

kvantitativ studie (Fejes & Thornberg, 2015). Denna studie har sin ansats i en kvalitativ metod, som 

varit mest lämplig. 

 

 

Resultatdiskussion 

När vi jämfört resultaten från aktionsforskning, loggböcker och reflektionssamtal i skola 1 och 2 har vi 

kunnat se en större likhet än vi kunnat ana mellan verksamheterna. När vi inledde denna studie trodde 

vi att skillnader i resultatet kunde uppstå med tanke på att skola 1 är en gymnasiesärskola och skola 2 

en lågstadieskola och att verksamheterna har skillnader i både ålder på elever och innehåll på 

lektioner. 

Under vår aktionsforskning har vi förstått fördelen av att använda bilder inom många områden. Ett är 

att  förstärka /klargöra texter. Textförståelsen fördjupas med bildstöd, vilket underlättar för eleven att 

besvara frågor om texten på ett mer ingående sätt när densamma innehåller bilder. Det har i studiens 

resultat kommit fram tendenser som talar för att textförståelsen underlättas med bildstöd, då det har 

blivit möjligt att fördjupa arbetet med texten eller som en lärare sa: utan bildstöd hade vi inte kunnat 

jobba så ingående med frågorna som vi gjorde. Som lärare bör man fråga sig vad man vill med det 

bildstödsmaterial man använder och vilka signaler det sänder till mottagaren. Det är å ena sidan en 

fördel att förstärka text med bildstöd och å andra sidan av vikt att utmana eleven i textförståelse utan 

bilder för att uppmuntra och bedöma elevernas verbala förmågor samt läs- och skrivutveckling 

(Heister Trygg & Andersson, 2009; Thunberg, 2011) Det faktum att bildstöd kan vara bra för 

textförståelse har visat sig i arbetet som speciallärare, men att skillnaden med eller utan bildstöd är så 

stor är intressant för arbetet framåt i tiden. 

Som en lärare säger under reflektionssamtalet: Egentligen borde alla läroböcker vara skrivna med 

bildstöd. Vi borde arbeta ännu mer med bildstöd i flera ämnesområden. Hur vi som lärare utvecklar 

användandet av bildstöd är det centrala. När studiens resultat visar att bildstöd är av stor vikt för 

textförståelse, vilar ett stort ansvar på oss lärare att använda bildstöd på adekvat sätt. Men det är 

viktigt att tänka på hur och vilka bilder som används. Bilden får inte ta över, den ska vara ett 

komplement till texten och underlätta eller stimulera läsaren till förståelse av texten. Det är viktigt att 

frågorna kring bilden stimulerar till samtal och inte att svara rätt eller välja de ord som passar till 

bilden. Inom detta område kan lärare behöva mer fortbildning, då bildanvändande är ett komplext 

område Jonsson, (2006).  

Resultatet ger i förlängningen insikter om att det är användbart med bilder för att eleverna ska ges 

utmaningar i språkliga sammanhang. Enligt Berthèn (2007 s.178) bör vi ge eleverna rika och varierande 

skriftspråkliga sammanhang, kollektiva och ömsesidiga skriftspråkliga aktiviteter och skriftspråkets sociala natur för 

att stimulera och utveckla deras läs- och skrivkompetenser. I enlighet med resultatet i studien kan 

undervisningen i kommunikation bedrivas med text och bild i kombination.  

När det gäller förståelse för en text kan det vara olika faktorer som spelar roll: hur mycket text som 

presenteras, hur mycket information texten innehåller, om texten innehåller bildstöd, att text och bild 

är anpassad till elevens intresse. Dessa faktorer har kommit fram när materialet från aktionerna 

analyserats. Det är bra med tillgång till AKK så fort som möjligt, men det är aldrig försent att erbjuda 
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stöd (Heister Trygg, 2008). Stora insatser bör göras för att eleven ska kunna delta i klassens arbete och 

att där använda AKK. 

Säljö (2000) använder begreppet mediering om det som ger oss förståelse för det samspel som ständigt 

sker mellan oss människor och de kulturella redskap som vi använder för att kunna förstå, tolka och 

agera med vår omvärld. Vi använder språkliga redskap som symboler och tecken. I vår studie har 

dessa symboler varit bilder som använts som redskap i samspel med andra.  

Ett ytterligare område där bilder kan underlätta förståelse och deltagande är i olika slags spel. Ett spel 

har skrivits om med bildstöd sedan aktionsforskningen genomfördes och medvetenheten ökade om 

dess betydelse. Bilder som stöd kan ge möjlighet att delta i ett spel tillsammans med andra. Spel är 

något som väcker intresse hos många elever och det kan stimulera deltagandet i språkliga och 

kommunikativa sammanhang eftersom text ofta används i olika sällskapsspel. Enligt Vygotskij (2001) 

föds vi med en förmåga att utveckla ett språk, men om det inte sker någon kommunikation med andra 

utvecklas varken tänkandet eller språket. När den kommunikativa förmågan förstärks, kan det i flera 

fall ge ökad självrespekt. Vikten av detta tar Danielsson och Jönsson (2001) upp i sin undersökning 

när de beskriver hur personer kan utvecklas när kommunikationen ökar. 

Det var intressant att få syn på hur mycket information som kan få plats i några rader text. Det visade 

sig viktigt att tänka på att texten inte blir för lång, då det kan bli för mycket information att minnas. 

Sammanhangen blir tydligare med bildstöd och görs möjlig att förstå för eleverna. Texten med bilder 

når fram mer direkt som en lärare i studien säger. I vår studie har resultatet visat att lärarna har ökat 

elevernas intresse för texten och att eleverna har tillgodogjort sig textinnehåll på ett fördjupat sätt med 

bilder och bildstöd. Morgan o Moni (2008) påtalar vikten av att hitta och skapa texter som är 

anpassade till läsaren. Vilket gör att de kan uppleva texten positivt och njuta av den samt uppnå 

djupare förståelse och uthållighet. När vi gav eleverna rätt sorts bilder och bildstöd så att de förstod 

texten och blev intresserade uppnåddes likartat resultat. Det är viktigt att tänka på att bilden inte får 

ersätta texten utan istället bli ett komplement. Vi måste utmana eleverna men också ge dem möjlighet 

att uttrycka sig och få förståelse för en text. Här kan en bild, kanske ett fotografi från något som 

intresserar dem bli vägen till en diskussion eller en skriven text. Vikten av att hitta något som 

engagerar belyser Mandre (2002)  och Danielsson och Jönsson (2001) och i vår studie väcktes 

engagemang för texten när urklippta bilder från boken användes för att diskutera innehållet. Det är 

viktigt att dessa bilder är anpassade och genomtänkta, enligt Jonsson (2006). På båda skolorna var 

bildstödet en viktig faktor för att minnas och förstå en text och att kunna svara på frågor och diskutera 

denna text. 

Som det skrivits om tidigare i studien väcker bilder föreställningar som är olika för människor och 

även kan skifta för olika tillfällen (Berefelt, 1976). Detta kunde vi se i resultatet ifråga om att det 

syntes lättare att avge svar med stöd av bilder, och att elever tolkar in olika betydelser av samma bild. 

Det är genom språket en människa kan utvecklas och  pedagogiken ska vara vägledande genom de 

olika zonerna och därför har läraren en betydande roll i den lärande processen (Svanström,2014 

Vygotsky, 1986). Under kapitlet tidigare forskning  har vi skrivit om att Flores, Musgroves, Renner, 

Hinton, Strozier, Franklin, Hill, (2012)  kommer fram till att AKK-användandet har utvecklat både 

kommunikation och sociala villkor för deltagarna i studien, kommunikation hade inte varit möjlig om 

inte eleverna haft tillgång till AKK.  Med utgångspunkt i detta resonemang kan det vara av vikt att 

utveckla bildstöd för att  elever ska ha möjlighet att tillägna sig texter för att ta del av språklig 

information. 

 



31 

 

Det blir ett problem för alla om vi inte kan kommunicera, är en reflektion från samtalen. Det går att 

använda ytterligare och mer utvecklat bildstöd än i dagsläget, som exempelvis samtalsmatta eller fler 

modeller av kommunikationskartor. Det kommer fram många tankar på utveckling för framtiden när 

det ges tid för reflektion. Målet för arbetet med text och bildstöd är att eleven ska kunna förmedla och 

kommunicera mer självständigt och på sikt producera egen text utifrån sina egna tankar, vilket är 

något som även kan stärka självkänslan. 

Kommunikationen underlättas ytterligare vid skapandet av en relation till eleven och då man har en 

förförståelse kring vad eleven har för intressen. När en relation finns mellan de kommunicerande 

parterna kan en bättre tolkning av vad eleven vill säga göras möjlig. En relation till eleven är en bra 

grund för att både tolka vad eleven vill uttrycka, samt även för att kunna utmana eleven till utveckling 

mot nästa utvecklingszon. Om inte relationen finns saknas grunden för att både förstå och utmana. 

Materialet i studien kan därför tolkas som att relationen till eleven är betydelsefull, det är av vikt att 

bygga upp ett tillitsfullt klimat för att presentera text och bildstöd. 

Tidsbrist var också en aspekt som kom fram i studien. Det gav bättre resultat att ge eleven möjlighet 

att utan tidspress få svara på frågorna då de får tid att hitta sin tanke och hämta sitt svar inom sig. Det 

är extra viktigt när man arbetar med elever som har en utvecklingsstörning. Hen får då en bättre 

möjlighet att tänka efter och ge uttryck för frågor. Vi har lärt oss att vila i stunden och det uppstår ett 

lugn menade en lärare. Det är emellertid en utmaning att undvika stress och ge eleven den tid som hen 

behöver för att kommunicera. Det skulle man ju önska att man hade tid för till alla barn.  

Resultaten har också visat tecken på att relationer är en viktig faktor för utveckling och inlärning. Det 

är i samspel med andra som vi människor utvecklas, (Vygotskij 2001). I vår studie har en faktor varit 

att kommunikation i första hand handlar om samspel (Heister Trygg och Andersson, 2009) där det 

gäller att skapa en trygg och tillitsfull atmosfär där eleven inte behöver vara rädd för att misslyckas 

eller göra fel (Hejlskov 2009) samt att utmana med något som intresserar dem. Det gäller att 

vara lyhörd och fånga upp det som kommer samt att vara observant, på deras humör, mående och hitta 

deras utvecklingszon som ibland kan vara väldigt smal. Det har visat sig betydelsefullt i flera 

relationer, mellan elever, mellan elev/lärare och mellan kollegor. När samspel sker mellan människor 

och detta dokumenteras och diskuteras på ett medvetet sätt så blir en utveckling möjlig i många 

situationer. Eller som en lärare sa: Det är det kollegiala lärandet som är så viktigt och detta som vi gör 

nu är det viktigaste att få diskutera med kollegor. Som speciallärare har vi goda kunskaper i hur viktigt 

samspel och relationer är för inlärning och vi har även kunskaper i hur olika material kan användas. I 

vår forskning är en orsak till det goda resultatet att pedagogerna har observerat, diskutera och kommit 

fram till förändringar samt lösningar. Vilket har resulterat i goda kunskaper hos pedagogerna i 

användandet av materialet och att de instruerade eleverna på ett relevant sätt.  

 
 

Vidare forskning 

Det behöver forskas mer kring sambandet mellan förståelse för en text och bildstöd, där det fokuseras 

på elevernas utveckling. Vi lärare ska ha en medveten grundsyn förankrad i aktuell forskning. 

I nuläget finns forskning kring betydelse av bildanvändande och kring textförståelse inom särskolan, 

men kopplingen och sambandet kan belysas ytterligare. Detta problem belyser Lundberg och 

Reichenberg (2013) där de påpekar bristen på studier om ”hur läs undervisningen i särskolan ska 

förbättras”. Även Danielsson och Jönsson (2001) påtalar problemet med att hitta relevanta 

forskningsartiklar 
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I vårt arbete har vi koncentrerat oss på att observera läraren och försöka förbättra lektionerna så att 

eleven kan tillägna sig texten bättre. Det skulle vara intressant att göra studier på eleven och undersöka 

vad som har störst effekt för textförståelse. Under vår forskning har vi snuddat vid betydelsen av 

bilder vid skrivande av text, detta skulle också vara intressant att studera vidare.  I skola 2 har en 

årskurs ett studerats, som använder sig av korta texter som innehåller bilder. Det skulle vara intressant 

att göra samma aktionsforskning i en årskurs tre, där de läser längre texter och bilder inte förekommer 

lika ofta. 

 

Slutsats 

Bilder och bildstöd har i studien visat sig vara betydelsefulla för textförståelse, minne och 

sammanhang. Denna slutsats kan tolkas som att bildstöd är användbart i undervisningen i 

kommunikation för en fördjupad textförståelse. Bildens möjlighet att locka till att avge svar, är också 

en kunskap som är användbar i pedagogiska sammanhang.  Studien har även visat att det är viktigt att 

skapa en relation med den person man samspelar med för att inlärning och utveckling ska komma till 

stånd. En ytterligare faktor som påvisats i studien är att skapa en lugn situation, där man har tid att 

invänta elevens eget svar.  

Som speciallärare kan ovan nämnda faktorer vara användbara i yrkessammanhang. Det finns många 

situationer, där inlärning och textförståelse kan underlättas med bildstöd, och som speciallärare kan vi 

med stöd av resultaten i studien försöka se dessa situationer och vidareutveckla bildstödsanvändandet.  

Det kollegiala lärandet som skett i de reflekterande samtalen har varit mycket betydelsefulla. Den 

kunskap som uppstår i samtal mellan kollegor kan tas tillvara på ett mer medvetet sätt i 

vidareutbildningar. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
 

Hej! 

 
Undertecknad studerar nu sista terminen på speciallärarprogrammet 90 Hp, Stockholms universitet. Vi 

studerande har som uppgift att skriva ett självständigt arbete tillsammans med en studiekollega. Detta 

arbete ska grunda sig på en studie av något i vår verksamhet som vi som pedagoger kan utveckla 

vidare. Studiens metod ska vara aktionsforskning, som kan liknas vid en spiral av lektion/aktion, 

reflektion/utvärdering osv. 

 
Alla studier har som övergripande tema kommunikation och kollegialt lärande. Vi har med 

utgångspunkt i detta tema valt att fokusera på hur man som lärare kan utveckla användandet av 

bildstöd för att fördjupa förståelsen för en text. 
I denna uppgift ingår att tillsammans med en kollega på arbetsplatsen samtala och reflektera kring hur 

vi kan utveckla vårt arbetssätt. 

 
När man genomför en studie för ett självständigt arbete bör vi informera kollegor, vårdnadshavare och 

rektor, även om fokus för studien är kring utveckling av användande av material i undervisningen. 
Vi arbetar på lektionerna med en serie böcker med bildstöd som handlar om “Anders och Lena”, två 

syskon i gymnasieålder och deras fritid, skola och familj. 

 
Förhoppningsvis leder detta arbete fram till en utveckling av användandet av bildstöd i vår 

undervisning. 

 
Med vänlig hälsning/ 
Mia Karlsson 
Vik. speciallärare, Karlfeldtsgymnasiet 
Tel. 0708-640772 
Mailadress: mari.karlsson@avesta.se 
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Bilaga 2  
Missivbrev till rektor och pedagoger vid berörda skolor. 

Hej! 

Vi heter Jörgen Larsson och Mari Karlsson och studerar nu sista terminen vid speciallärarprogrammet 

inriktning utvecklingsstörning, Stockholms universitet. Vi ska under hösten skriva ett självständigt 

arbete på avancerad nivå. Vi kommer att genomföra en studie om hur man som lärare kan utveckla 

bildstöd för att öka elevers förståelse för en text. 

Studien ska genomföras som aktionsforskning, vilket innebär att vi tillsammans med en pedagog på 

vår respektive arbetsplats planerar och genomför en lektion/aktion och därefter utvärderar/reflekterar 

samt reviderar och därefter genomför en ny lektion/aktion osv. Detta upprepas vid några regelbundet 

återkommande tillfällen under september och början av oktober 2016. 

Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar lärare ställs inför när det gäller utvecklandet av 

användandet av bildstöd i undervisningen för att uppnå en fördjupad förståelse av texter. 

När vi genomför reflektionssamtalen tillsammans med våra respektive kollegor i verksamheten bör 

dessa genomföras i ett rum där vi kan samtala ostört. Samtalen med pedagoger kommer att spelas in. 

Materialet från inspelningarna kommer endast att användas i studiesyfte och materialet kommer efter 

användandet att raderas. Förhoppningsvis leder denna aktionsforskningsstudie till en utveckling av 

undervisningen som kommer att gynna verksamheten. 

Pedagoger, skolor och grupper kommer att vara anonyma i studien. Deltagarna kan när som helst 

avbryta sin medverkan i studien om så önskas. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mari Karlsson  

Jörgen Larsson 
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Bilaga 3 
 

American Speech-Language-Hearing Association, ASHA, 1994. Här återges den reviderade versionen 

fritt översatt: 

 
RÄTTEN TILL KOMMUNIKATION 

 
1.     Rätten att interagera socialt, upprätthålla social närhet och bygga relationer. 
2.     Rätten att be om önskade föremål, aktiviteter, evenemang och människor. 
3.     Rätten att vägra eller avvisa oönskade föremål, aktiviteter, evenemang eller val. 
4.     Rätten att uttrycka personliga preferenser och känslor. 
5.     Rätten att välja mellan meningsfulla alternativ. 
6.     Rätten att kommentera och dela åsikter. 
7.     Rätten att fråga efter och ge information, också information om förändringar i rutiner och i 

omgivningen. 
8.     Rätten att bli informerad om människor och händelser i sitt liv. 
9.     Rätten att ha tillträde till insatser och stöd som ökar kommunikation. 
10.   Rätten att få bekräftelse och svar på kommunikativa handlingar även om önskad effekt inte 

kan tillgodoses. 
11.   Rätten att ha tillgång till fungerande AKK (Alternativ och Kompletterande kommunikation) 

och annan AT (assistive technology) både service och hjälpmedel hela tiden. 
12.   Rätten att ha tillgång till miljöer, samspel, och möjligheter som stöttar delaktighet som 

fullvärdiga kommunikationspartners till andra människor, inklusive kompisar. 
13.   Rätten att behandlas värdigt och tilltalad med respekt och artighet. 
14.   Rätten att bli direkt tilltalad och inte talas för eller talas om i tredje person med egen närvaro. 
15.   Rätten att  ha tydlig, meningsfull och kulturellt och språkligt adekvat kommunikation. 
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Bilaga 4 
 

ETISKA FRÅGOR I BÖRJAN AV EN 
INTERVJUUNDERSÖKNING 

 
. Vilka goda effekter får undersökningen? 
. Hur kan undersökningen bidra till att förbättra situationen för de deltagande     intervjupersonerna? 

För den grupp de representerar? För människan 
allmänt? 
. Hur kan man erhålla informerat samtycke från de deltagande intervjupersonerna? 
. Hur mycket information om undersökningen behöver man ge i förväg, 
och vad kan man vänta med ti1ls efter intervjuer? 
. Vem skar ge samtycket - intervjupersonerna eller deras överordnade? 
. Hur kan intervjupersonernas konfidentialitet skyddas? 
. Hur viktigt är det att undersökningspersonerna förblir anonyma? 
. Hur kan man dölja intervjupersonernas identitet? 
. Vem kommer att få tillgång till intervjuerna? 
. Kan man förväntat sig några rättsliga problem kring skyddet arv intervjupersonernas 
anonymitet? 
. Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den? 
. Kommer den potentiella skada som drabbar undersökningspersonerna 
 att uppvägas av de potentiella fördelarna med undersökningen? 
. Kommer intervjuerna att närma sig terapeutiska relationer, och vilka 
försiktighetsåtgärder kan man i så fall vidta? 
. Vilka konsekvenser kan en publicering av undersökningen få för intervjupersonerna 
 och för de grupper som de representerar? 
. Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen? 
. Hur kan forskaren säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet och 
bevara forskningens oberoende? 
. Hur kan forskaren undvika otillbörliga påtryckningar från dem som 
finansierat ett projekt eller undvika att identifiera sig for mycket med 
sina intervjupersoner och därigenom förlora sitt kritiska perspektiv på 
den kunskap som produceras? 
(Kvale & Brinkmann, 2014)     
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 Bilaga 5 

     Samtalsguide 

          Samtal 1 Vecka 35 

·         Aktionsforskning 
·         Syfte och problemformulering 
·         Aktion/lektion, vem gör vad? 
·         Val av textmaterial 
·         Etisk aspekt, missivbrev, informationsbrev? 
·         Reflektioner 

 

            Samtal 2 Vecka 36 

·         Utvärdering av lektion, vad fungerade bra, mindre bra? 
·         Hur ställer vi frågor tal eller skrift? 
·         Tidsaspekten, lagom lång lektion? 
·         Individanpassning, mer eller mindre? 
·         Längd på texten/ gång 
·         Reflektioner 

            Samtal 3 Vecka 37 

·         Hur har valet av text passat för syftet? 
·         Vad kan vi som pedagoger tänka på när vi väljer bildstöd? 

·         Reflektioner 

            Samtal 4  Vecka 38 

·         Hur går vi vidare? 
·         Vad har vi lärt oss? 
·         Gruppsammansättning –antal –åldersspridning 
·         Reflektioner 

 
Samtal 5  Vecka 39 

·         Vad underlättar förståelsen för en text? 
·         Vilka ord finns det bildstöd till, finns det till alla ord? 
·         Hur långa är meningarna? 
·         Reflektioner 

 
Samtal 6 Vecka 40 

·         Vilka bilder kan användas? 
·         Hur mycket text finns på varje sida? 
·         Hur motiverar läraren användandet av bildstöd? 
·         Reflektioner 
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