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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför några pedagoger arbetar med bild-

kommunikation med barn som har autism. Genom en kvalitativ studie i form av inter-

vjuer med fem pedagoger med lång arbetserfarenhet undersöktes hur och varför de an-

vänder sig av bilder. För att skapa kunskap om hur och varför bilder använd i arbetet 

med autistiska barn har sökning i litteratur och databaser används. Resultatet visar hur 

och pedagogerna går till väga för att skapa ett sätt för barn med autism att kommunicera 

med sin omgivning. De skapar även struktur, inflytande, trygghet och minskar konflik-

ter. 

Nyckelord: Autism, bilder, kommunikation, bildkommunikation, effekter, specialin-

tressen, motivation. 
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Förord 
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på intervjuer med era erfarenheter och entusiasm. Slutligen vill jag också tacka min 

handledare Daniel Pettersson för råd och stöd under genomförandet av uppsatsen.  
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1. Inledning 
 

Kommunikation är grunden till all interaktion och kan ske genom gester, blickar och 

ljud. Det är ett viktigt redskap för att vi ska kunna förändra saker i vår omvärld (Hart-

man, Fredriksson, Larsson & Pettersson, 1998).  Hos många barn med autism är den 

språkliga funktionen nedsatt eller har helt uteblivit. Visa barn förstår lite eller inget talat 

språk alls (Wing 2012). Aspeflo menar att det är viktigt att vi förstår att barn med aut-

ism är annorlunda och att de inte alltid tänker som oss själva. De har en nedsatt förmåga 

att fantisera och leker inte fantasilekar och rollekar som andra barn. Om vi tolkar barnen 

utifrån oss själva kan det kan leda till att tillvaron blir sämre för barnen. (Aspeflo 2010).  

Det är viktigt att pedagogerna i förskolan arbetar målmedvetet och det kräver företag-

samhet, fantasi och kunskap för att nå varje enskilt barn på dess utvecklingsnivå och 

villkor. Vidare måste pedagogerna sträva efter att medvetet se olikheterna och arbeta 

med varje barns unika person. (Skolverket, 2005) Kvalitet i förskolan: allmänna råd och 

kommentarer. Ytterligare menar styrdokumenten att alla barn ska få utveckla sin identi-

tet, självständighet för att känna trygghet och tillit till sitt eget kunnande och förmåga 

(Lpfö 98 rev2010). Förskolan har ett stort ansvar att hjälpa barnen att klara av att säga 

sin åsikt, välja bland olika val och kunna avböja om det är något det inte vill. Under stu-

dentens verksamhetsförlagda utbildning fick denna erfara att pedagogerna arbetade med 

en metod som utvecklar barn med autisms förmåga till kommunikation. I några få för-

skolor i kommunen används bilder i kommunikativt syfte, men förhoppningsvis kan de 

bli ännu fler i framtiden. Intrycket är att det fattas kunskap om hur och varför bilder ska 

användas, kanske orsaken kan vara att det känns konstigt och onaturligt att kommuni-

cera på det sättet. Rienecker (2010) beskriver i sin forskning att bilder kan vara ett bra 

komplement till verbalt- och teckenspråk. Utifrån detta har en studie gjorts för att klar-

lägga och skapa kunskap om bildkommunikation. 

 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför några pedagoger arbetar med bild-

kommunikation med barn som har autism. 
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1.2 Inledande frågeställningar 
 

 Hur använder sig ett urval av pedagogerna av bilderna i kommunikativt 

syfte med autistiska barn? 

 

 Hur förklarar intervjuade pedagoger varför de använder bilder som en 

metod för kommunikation med barn som har autism? 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Studien har avgränsats till ett urval pedagoger som använder bildkommunikation med 

barn som har autism. 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer en kort beskrivning av när och hur autism uppmärksammades.  

Gillberg (1994) skriver att det var Leo Kanner doktor på Johns Hopkins sjukhus som 

studerade en grupp på elva barn och introducerade benämningen tidig infantil autism.  

Autistiska drag hos barn med autism uppmärksammades. 1943 publicerades hans artikel 

”Autistiska störningar i den känslomässiga kontaktförmågan”.  Efterhand uppmärksam-

mades dessa barn över hela världen, dock på ett annat sätt än vetenskapligt. Kanners ef-

terföljare uppfattade att nedsättningen eller störningen berodde på den relation föräld-

rarna hade till sina barn. Trots att det gick att läsa i den ursprungliga artikeln, att det 

vara medfött. Ronald (2006) menar att genetiska faktorer har betydelse för utveckling 

av autism, alltså en biologisk förklaringsmodell. Under samma tid som Kanner, skrev 

den österrikiske barnläkaren Hans Asperger i Wien 1944 helt utan kännedom av Leo 

Kanner, några av sina observationer. Under samlingsnamnet ”de autistiska personlig-

hetsavvikelserna i barndomen”. De hävdade dock att de beskrivit olika grupper av barn. 

På senare år har det spekulerats i hur vida Kanners syndrom och Aspergers syndrom är 

olika störningar eller om det är olika varianter av samma grundstörning menar Gill-

berg(1994); Aspeflo (2010) 

 

 

 

2.1 Vad är Autism? 
 

I det här avsnittet kommer inledningsvist att förklara vad autism är och om det finns 

några fördelar med att ha diagnosen. Fortsättningsvis kommer den kort att nämna några 

av de behandlingar som provats under åren. Efter det följer ett stycke som behandlar bil-

der och vilka bilder som ska väljas.  Femte stycket beskriver bildernas utformning. Vad 

är då autism? Enligt Gillberg (1994) beskriver han att en karaktäristisk symtombild för 

barn med infantil autism eller autismliknande tillstånd, är att de uppvisar svår kontakt-

störning när det gäller de sociala samspelet. Definitionen av detta är försenad språkut-

veckling och kommunikationsförmågan är kraftigt avvikande och ett utmärkande bete-

ende. Likaså menar Schertz & Robb (2006) forskning att barn med autism uppvisar ett 

unikt mönster jämfört med andra grupper. Libero, Stevens & Kana (2014) beskriver att 

personer med autismspektrumstörning har svårt att förstå betydelsen i människors 

kroppsspråk likaså menar Gillberg.  Gillberg skriver också att förmågan att förstå andra 
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människors känslor och tankar begränsas. Barnen har även svårt att leka med andra barn 

då de inte kan interagera och därför inte förstår dem. De kan behandla människor som 

föremål eftersom de inte kan föreställa sig att andra människor kan tänka. De kan lära 

sig trösta en person som är ledsen men de är omöjligt för dem att förstå vad det betyder. 

De har också oftast en dålig tidsuppfattning och använder sig av visuella informationer 

för att lösa problem. Detta medför att det blir extremt svårt för dem att se tidsperspektiv 

och svårt med att uppfatta hela sammanhang anser (Gillberg 1994).  

Aspeflo (2010) beskriver också barn med autism, dock med ett annat namn, autism-

spektrumstörning. I sin beskrivning menar hon likt Gillberg (1994) att förmågan att 

tolka och förstå omvärlden är svår för barn med autismdiagnos. Deras beteende är olikt 

andra barns eftersom deras förutsättningar är annorlunda. Likaså menar Aspeflo att stora 

språksvårigheter är vanligt eftersom det inte alltid förstår talat språk. Därför kan de inte 

kommunicera och tänkandet leder till oflexibelt tänkande och beteende.  

Enligt Stocco, Thompson och Rodriguezs (2011) forskning visar den att barn med aut-

ism oftare har fixeringar, upprepningar och begränsande intressen. De kan vara saker 

som snurrar eller blänkande föremål. Matson & Dempsey (2009) menar i sin forskning 

att tvång och tvångstankar kan förekomma och blir därför oroväckande. 

 

 

 

2.2  Finns det någon fördel av att ha diagnosen autism?  
 

Några påstår det, barnen har inte lika lätt att lära men kan pedagogen utnyttja barnens 

specialintressen kan de vara ”bäst”. Att det fungerar så är därför att motivationen är så 

stark och det är det som de vill göra mest av allt. Vilket kan vara positivt och lägga 

grunden för framgång menar (Lanou, Hough & Powell 2011).  

 

 

2.3 Behandling vid autism 
 

Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) beskriver hur hundratals behandlingsprogram 

har provats under årens lopp. Syftet har varit att öka den kommunikativa och sociala 

kompetensen. Några av de behandlingsprogrammen har varit läkemedel, dietbehand-

lingar, vitamintillskott och andra behandlingsmodeller som holdin, musikterapi och kel-

djursterapi. De behandlingsformer som visat sig mest framgångsrika har varit dem som 
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har innehållit struktur och där focus har legat på att utveckla sociala och kommunikativa 

färdigheter.  

 

 

2.4 Bilder 

Inledningsvis kommer detta avsnitt handla om vilka bilder som har funnits att tillgå och 

hur detta används under åren. Efter detta följer ett avsnitt som beskriver hur barn med 

autism förstår bilder och att tillgängligheten är viktig. Ett fjärde stycke Thunberg (2011) 

menar att bildkommunikation lanserades under 80-talet då datorerna gjorde att det blev 

enklare att använda program och tillverka bilder. Under 90-talet kom digitalkameran 

som resulterade i att det var lätt att fotografera och använda fotografier i kommunikat-

ionen. Danielsson & Jönsson (2001) menar att detta var ett enklare sätt för att öka inspi-

rationen och intresset för att göra egna bilder.  

Det finns mycket forskning kring bildkommunikation och de positiva effekter de har. 

Jag har valt att nämna några av dessa forskare Ganz & Simpson, (2008); Mirenda 

(2003). 

Fortsättningsvis menar Aspeflo att med bilderna behöver inte barnen föreställa sig 

någonting i huvudet. Att fantisera är ett problem för barn med autism. Dock behöver 

barnen lära sig vad bilderna betyder, eftersom de oftast inte förstår dem till att börja 

med. Däremot är det lättare för omgivningen att förstå dem, i jämförelse med t.ex. teck-

enspråk som kräver kunskap och inlärning. Dock måste bilderna finnas tillgängliga för 

att kunna användas. Vid introduktionen är det viktigt att det sker i så naturliga miljöer 

och situationer som möjligt.  

Många föräldrar har visat oro för att bilderna ska hämma deras barns utveckling, men 

Aspeflo är helt övertygad om att inte så är fallet. Hon menar desto tidigare barnet får 

förståelse för vad de vill och hur de kan påverka sin omgivning desto större chans är det 

att språket blir bättre och utvecklas. Men om man inte kan göra sig förstådd och ut-

veckla ett språk är det viktigt att få ett annat sätt att kommunicera. Då är bildkommuni-

kation ett sätt eller en metod. Det är viktigt att få en förståelse för vad barnet kan och 

inte kan. Därför kan en kartläggning runt barnets tal göras. Genom ett språkförståelse-

test kan man få en uppfattning av var barnet är i sin språkutveckling. (Aspeflo 2010) 
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2.5 Utformningen av bilderna? 

Aspeflo (2010) menar att alla barn är olika med varierande intressen och det spelar roll 

vilka bilder som ska användas. Bildernas utformning kan variera, så som svartvita, fär-

gade, ritade, stora, små eller som fotografier. Det viktiga är att det fungerar för barnet 

och dess omgivning. I vissa fall kan det vara bra att ha bilder som är ganska stora eller 

med en bilddesign som är olik varandra. T.ex en bild som har olika form och färg. 

Thunberg (2011) citerar Sigafoos, Drasgow och Schlosser (2003) som argumenterar för 

hur pedagoger bör använda så ikoniska symboler som möjligt. De menar att det går for-

tare att lära sig bildlika symboler. Färg på symbolerna påverkar hur lätta det är att hitta 

och använda. Bakgrundsfärg, ramar, mönster, storlek och position kan också påverka in-

lärning och användande enligt Light, Drager (2007) 
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3. Metod 
 

I metod-delen kommer genomförandet, vilka intervjufrågor och varför det användes att 

tas upp. Efter detta följer ett avsnitt hur bearbetningen av materialet gjordes. Vidare be-

skrivs de etiska principer och vad de innebär. 

Valet av metod var att skapa ett material som visar hur arbetet med bildkommunikation 

går till och varför detta kan vara bra för barnen. För att göra det har fem olika intervju-

personer valts ut. De har lång erfarenhet och arbetar aktivt med bildkommunikation. En 

ostrukturerad kvalitativ studie har genomförts i form av intervjuerna. Förskollärare och 

pedagoger har arbetat med bilder och kommunikation under lång tid.  

Frågeställningarna vara bestämda från början och i samtliga intervjuer följdes frågefor-

muläret. Dock får intervjupersonerna stor frihet att besvara frågorna utifrån sitt eget 

synsätt och intervjun kunde röra sig i olika riktningar. I och med det kunde kunskap 

skapas som är viktig och relevant menar Bryman (2011). 

Intervjupersonerna fanns tillgänglig på studentens vfu-förskola där denne gjort den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det var ett enkelt val eftersom pedagogerna som ar-

betar med bildkommunikation inte är så många, fem stycken. Fyra stycken av dessa fem 

har en specialutbildning i specialpedagogik, sex månader. Utbildningen gick de innan 

uppstarten av avdelningen 1994. Alla pedagogerna har kortare fortbildningsutbildningar 

och kurser som de fått under åren på avdelningen, de har mellan 11-20 års erfarenhet av 

arbete. 

Frågeformulär bifogas som bilaga 1.  

 

 

3.1 Genomförandet 

Undersökningen har gjorts i form av intervjuer. Först ringdes handledaren upp och fick 

information om studien som skulle göras. Handledaren informerades om syftet med 

undersökningen och att studenten behövde pedagoger till studien. Bryman (2011) anser 

att de är viktigt att det finns en trovärdig och viktig anledning att delta för pedagogerna. 

I denna studie skapades kunskap för andra pedagoger som inte är så insatt i bildkommu-

nikation. Därefter blev pedagogerna informerade om studien och bildkommunikationen. 

Syftet hade skrivits ner och alla pedagogerna informerades om hur studien skulle gå till 

enligt de etiska principerna. Alla pedagogerna fick ett skriftligt formulär i förberedande 

syfte inför intervjuerna, detta var ett önskemål från pedagogerna. Intervjuerna skedde 
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ostört i ett enskilt rum som tog mellan 20-40 min. Samtliga intervjuer utom en spelades 

in och anteckningar gjordes. I den intervju som inte spelades in gjordes anteckningar på 

intervjuformuläret och diskussion fördes om de olika svaren. Kvalitén på det material 

som inte spelades in valdes att tas med i studien eftersom den ansågs relevant och vik-

tigt. I materialet finns svar som är av vikt och besvarar syftet i studien. Dock kunde inte 

allt skrivas ner under diskussionen eftersom det inte hanns med. Fördelen med de inspe-

lade intervjuerna är att författaren kan gå tillbaka om och om igen om det behövdes.  

 

 

3.2 Intervjufrågorna 
 

Frågeformuläret bestod av olika frågor. Intervjuerna började med inledande frågor som 

innebar att pedagogerna fick berätta om vilka utbildningar de har och hur länge de har 

arbetat inom förskolan och specialpedagogiken. Uppföljningsfrågor användes för att 

uppmuntra pedagogerna att fortsätta sina beskrivningar av sina upplevelser. Som t.ex. 

hur menar du? eller är det så här du menar? Upprepning av ord som är betydelsefulla 

kan genom nyfikenhet och kritiskt inställning av intervjuaren leda till att det blir en vi-

dare förklaring. Genom sonderande frågor kunde pedagogerna precisera vad de menade 

i sina svar. Några tolkande frågor användes också så som, Jaha, vad det så här du me-

nade? Eller, du menade så här? Tystnad är också en form av fråga som användes och 

gjorde att pedagogerna fick tid för reflektion menar (Kvale & Brinkmann 2009).  

Intervjufrågor se bilaga nummer 1 

 

 

3.3 Bearbetning av materialet 
 

Transkriberingen av de inspelade materialet lyssnades noga igenom och anteckningar 

fördes. Då är en intervju en social interaktion, så kan icke deltagande inte använda sitt 

visuella seende. Det för med sig en första abstraktion som innebär att kroppsspråk, ges-

ter och hållning försvinner. Därefter kommer den andra abstraktionen då intonationen, 

rösten och andningen försvinner. Det bidrar till att intervjusamtalet avkontextualiseras i 

och med den maskinskrivna versionen menar, Kvale & Brinkmann (2009). Kvale & 

Brinkmann menar genom att spela in intervjun så är det lätt att gå tillbaka för att regi-

strera orden, pauserna, och tonfallen på pedagogerna. Inspelningen var av god kvalité 
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och det innebar att alla intervjupersonerna hördes tydligt. Vid senare bearbetning av in-

tervjuerna användes olika färgpennor för att stryka under i texten och tydliggöra och 

sortera bland de frågor som var av vikt. 

 

 

3.4 Etiska principer 

I den här undersökningen kommer fyra viktiga etniska principer att följas. Detta anses 

vara viktigt att ta hänsyn till, därför har deltagarna informerats om detta vid första kon-

takttillfället (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjufrågorna delades också ut vid första 

kontakttillfälle eftersom pedagogerna svarade ja på frågan att vara med. 

De etniska principerna: 

 Informationskrav 

 Samtyckeskrav 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekrav 

Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om studiens syfte och hur 

den i stora drag kommer att genomföras. De kommer också informeras vilka element 

som kommer att ingå i studien. Samtyckeskravet handlar om att de medverkande får in-

formation om att studien är frivillig och att de kan avslutas när de vill. Deltagarna har 

muntligen blivit tillfrågande och tackat ja till att delta. Konfidentialitetskravet handlar 

om att de medverkande i studien kommer att hållas anonyma. Deltagarna kommer att 

kallas pedagog I, II, III, IV, V. Namn på kommun, förskolan och barnen kommer inte 

att nämnas. Dock är risken stor att pedagogerna som arbetar på samma förskola kan 

känna till varandras yttranden trotts försök att göra dem anonyma. Materialet kommer 

att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan läsa eller lyssna på intervjuerna. 

Ljudinspelningen kommer att raderas efter uppsatsens slutförande. Pedagogerna kom-

mer att få möjlighet att läsa uppsatsen och det påvisar enligt Stukat (2005) att etiska 

överväganden har gjorts. Den sista är nyttjandekravet och innebär att studien endast 

kommer att användas till forskande ändamål och denna studie, detta enligt Bryman 

(2011); Kvale & Brinkmann (2009). 

Etiska principer bilaga 2 
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4. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet av den kvalitativa studie som gjort utifrån de intervju-

ade pedagogerna. Resultatredovisningen utgår ifrån frågeställningarna. Hur använder 

sig pedagogerna av bilderna? Varför används bilder som en metod för kommunikation 

med barn som har autism. Det första avsnittet handlar om vilka bilder som användes 

från starten 1994. Vidare kommer det att handla om hur bilderna ser ut och deras de-

sign. I nästkommande stycke handlar det om storlekarna på bilderna och att det kan var 

av betydelse. Också antal bilder har betydelse för barnen och de handlar nästa stycke 

om. Nästkommande avsnitt kommer att handla om fördelar, hur barnen kan kommuni-

cera med sin omgivning och hur pedagogerna går tillväga i arbetet med bilderna. Till 

sist kommer inflytande och hur bilderna används att gå igenom. 

 

4.1 Det första bilderna som användes på förskolan  
 

1994 började pedagogerna med sitt arbete. Alla fem pedagoger har använt bilder som 

pictogram och nidbilder som senare avlöstes av boardmaker bilder och fotografier. 

Dock har olika appar till I-paden diskuterats via habiliteringen, och på sikt tror pedago-

gerna att det är de som kommer att ta över efter boardmaker-bilderna.    

Trots utbildning och introduktion inser flera av pedagogerna att det tog lång tid att 

greppa om hur viktigt det var för barnen med bilder. En av pedagogerna menar att det 

tog lång tid att använda bilderna på bra sätt, det var osäkra. Det förstod inte heller i bör-

jan att bilderna var till för barnen utan att det var pedagogerna som använde dem när de 

ville förmedla något till barnen. Pedagogerna tyckte att det var ett onaturligt sätt att 

kommunicera och arbeta på från början. En av pedagogerna berättar att hon brukar säga 

till en av sina kollegor ”kommer du ihåg hur vi höll på med bilderna och att vi inte för-

stod”. När de sedan såg hur bilderna påverkade barnen blev det viktigare och mer natur-

ligt.  

 

4.1.1 Bildernas storlek  

 

Bildernas storlek kan ha betydelse beskriver pedagogerna beroende av hur barnet ser 

och upplever saker. Barn med en mycket låg utvecklingsnivå kan behöva stora bilder, 

men för ett barn med en synskada kan det vara svårt att fokusera och kan se bättre på en 
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mindre bild. Alla pedagogerna och habiliteringen är överens om att 10*10 är den storlek 

som passar de barn de har på avdelningen just nu. De bilder som används nu består av 

boardmaker som tas fram via ett datorprogram där pedagogerna själva kan välja vilka 

bilder som är lämpliga i arbetet. De skrivs ut via skrivaren och vid behov används också 

kamera för att ta fram fotografier. 

 

4.1.2 Utformningen av bilderna 

 

Boardmaker-bilderna består av enkla bilder som t.ex. ett barn som sitter med en sked 

riktad mot munnen eller en bild på en sko. Som kan betyda lunch eller utevistelse. Det 

är inte alltid som barnet själv vet eller kan tyda vad bilden betyder. Pedagogen är den 

som lär ut till barnet vad kortet ska symbolisera och det har barnet oftast inte någon svå-

righet med. 

 

4.1.3 Antal bilder 

 

Vid introduktionen av bilderna anpassas antalet bilder till individen. Alla barn har olika 

svårigheter, så det tar olika lång tid för dem att förstå. Oftast används en till två bilder 

och då är det bilder på saker/aktiviteter som barnet tycker är roligt eller tycker om.  

T.ex. om barnet tycker om att leka med bilar så använder pedagogerna en bild med en 

bil. Rutiner är något som också används ganska snabbt för att göra dagen överskådlig 

och skapa struktur. Schemat innehåller allt från en till ca: tio bilder beroende på vart 

barnet är i sin utveckling. För vissa barn blir det rörigt med många bilder och pedago-

gen sätter då upp en bild i taget under dagen. För andra barn är det viktigt att det ser hur 

hela dagen ser ut, de behöver en tydlig struktur och då sätts fler bilder upp och kanske 

hela dagsschemat. 

 

4.1.4 Fördelar med bilderna 

 

Några av pedagogerna beskriver att de kan se på barnen att det förstår kommunikat-

ionen när de använder sig av bilderna. Ska pedagogerna avbryta en aktivitet går det lät-

tare när de förstår vad som ska hända, vilket de gör om de ser en bild. Annars kan det 

lätt bli en jättestor konflikt menar de. Barnen förstår inte alltid talat språk och de har 
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svårt med sociala kontakter som att ta instruktioner från en människa. Det kan vara lät-

tare att ta instruktioner från en dator menar en av pedagogerna. Gillberg (1994) är också 

av den åsikten, datorer kan göra det lättare eftersom ingen ögonkontakt behövs. Pedago-

gerna använder sig också av bilderna för att förklara saker, de berättade att bilderna 

finns kvar om barnet inte skulle förstå eller uppmärksamma det verbala språket och det 

kan då visa bilden igen. Bilderna gör att barnet kan få inflytande och struktur över sitt 

liv. 

 

4.1.5 Med bilderna kan barnen kommunicera med sin omgivning. 

 

För att kunna arbeta med bildkommunikation måste det finnas aktuella bilder tillgäng-

liga. T.ex. dagsrutiner och aktiviteter. En av pedagogerna berättar att hon på morgonen 

förbereder och tar fram de bilder som är aktuella just den dagen och just för det barnet. 

Bilderna som tas fram är de som barnet inte har någon inflytande över som dagsstruk-

turen T.ex. lunch, vila och mellanmål. Aktivitetspärmen och nyckelringen med bilder är 

alltid den samma och där får barnet själv bestämma vad den vill göra. Alla fem pedago-

gerna använder sig av schema, aktivitetspärm och en nyckelring med bilder. Nyckel-

ringen har pedagogerna fastsatt i hällan på byxan och pärmen finns med på avdelningen 

eller där barnet befinner sig. Ibland kan också visa barn ha en egen nyckelring för att 

visa sin omgivning vad den vill göra. T.ex. gå på toaletten. 

 

4.1.6 Hur går pedagogerna till väga när de använder bilderna. 

 

En av pedagogerna uttrycker att det beror på hur mycket barnet förstår och kan, men 

oftast börjar pedagogen med en incheckningsbild som hon ger till barnet, den föreställer 

alltid barnet själv. Barnet tar bilden och går med den till schemat och sätter den på kard-

borremsan. Där sitter det en, några bilder eller hela schemat som talar om för barnet vad 

den ska göra. T.ex. lunchbild. Barnet tar då lunchbilden och går till matbordet och sätter 

fast den eller lägger den på bordet. Vid bordet finns ett litet schema över den mat som 

serveras och det finns också bilder fastsatta på karotterna för att göra det tydligt. Barnet 

kan då peka på bilderna vad den vill ha och ser att det är lika på karotterna. Efter maten 

går barnen åter till sitt schema för att se vad nästa aktivitet är, t.ex. tvätta händerna. Pe-

dagogerna måste vara ett steg före för att det ska fungera med schemat. 
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Aktivitetspärmen fungerar på så sätt att barnet tittar i den och väljer bild på en aktivitet 

den vill göra, t.ex. rita, gunga eller gå och leka med de andra barnen på de intilliggande 

avdelningarna. Nyckelringen med bilderna används för att visa vad som ska hända, det 

kan vara byte av en aktivitet. Ibland måste det gå snabbt att få fram en bild och då är 

nyckelring de bästa sättet.  

 

4.1.7 När används bilderna? 

 

Pedagogerna använder sig av dem hela dagen i arbetet med barnen t.ex. rutiner, aktivite-

ter, biblioteksbesök, affärsbesök och när barnet ska få eget inflytande. En av pedago-

gerna berättar att de har ett nytt barn på avdelningen som verkligen har tagit till sig bil-

derna och förstått att de ger hen inflytande. ”Vi hade varit i skogen en dag och senare 

när vi kom hem gick barnet fram till sin pärm och tog fram en bild med badkaret. Bar-

net visade mig bilden och började genast klä av sig kläderna. Det passade bra för bar-

net att bada då, men det kan också vara så att det inte passar. Då sätter jag badbilden 

på schemat för att förklara att det inte kan bli något bad just nu utan att hen får bada 

senare. Förhoppningsvis köper barnet det men det är inte alltid så. Jag vet att vid ett 

tillfälle kunde inte ett barn ens få bada samma dag de önskade. Jag fick då förklara att 

den fick bada nästa dag men det blev svårt för det barnet. Det som är viktigt då är att 

komma ihåg det så att löftet hålls. Ibland behövs också bilderna för att förstärka något 

som jag som pedagog vill att barnet ska göra ex. tvätta händerna. En bild är det svårt 

att säga emot, då dem är så tydlig”:   

En annan av pedagogerna ger ett exempel på ett barn som tar många initiativ till aktivi-

teter själv. Barnet leka ofta med bilarna. ”Det är väldigt tydligt vad hen vill göra. Men 

det blir samma lekar så vi har pratat i arbetslaget om att vi ska utmana hen litegrann. 

Jag gör det genom att sätta upp en bild på t.ex. datorn som hen inte använder så ofta. 

Då kanske jag kan få hen intresserad och tycka att det finns fler intressanta aktiviteter. 

Dock kommer jag att leta reda på ett datorprogram som passar hen, t.ex. med bilar. Det 

här barnet leker oftast spontant själv och då använder jag inte bilderna. Men jag kan 

behöva dem när det gäller vardagsrutiner som annars skulle bli jättestora konflikter. 

Det är viktigt att vara tydlig och kontinuerligt använda sig av bilderna till barnen i de 

situationer som de behöver stöd i”.  



 

14 

 

4.1.8 Hur kan barnen få inflytande  

 

”Jag använder bilderna för att barnen ska bli självständiga och kunna berätta vad de 

vill” beskriver en av pedagogerna. Detta var inte självklart från starten av avdelningen. 

En annan av pedagogerna beskriver att från början förstod hon inte att bilderna var till 

för barnen så det blev en envägskommunikation. Men nu inser hon att det är en av de 

viktigaste bitarna och hon arbetar för att barnen ska får så mycket inflytande som möj-

ligt över sitt liv. En annan pedagog beskriver ”Förr gick jag bara iväg med barnet om 

vi t.ex. skulle gå på toaletten innan vi skulle gå ut. Idag visar jag incheckningsbilden för 

barnet som sedan går till schemat för att se att toalettbilden sitter där, barnet tar bilden 

och går till toaletten”.  

Den visar tydligt att det är toaletten som ska besökas, vilket ger struktur. Det gör barnets 

värld begriplig. För många barn med autism är det svårt att byta aktiviteter och då kan 

pedagogerna behöva styra över aktivitetsvalet. 

En annan pedagog uttrycker det: 

 ”Det är inte bara jag som ska ha nytta av bilderna, utan det är också barnen som ska 

ha nytta av dem”.  

En annan beskriver de: 

”Barnen har blivit mer självständiga och jag förstår dem på ett annat sätt än tidigare. 

Nu väntar jag in barnen mer än tidigare och det gör att de hinner ta initiativ och visa 

vad de vill”. 
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5. Sammanfattning av resultatet. 
 

 

I resultatet har jag kommit fram till hur pedagogerna metodiskt går till väga när det an-

vänder sig av bilderna. T.ex. hur introduktionen av bilderna går till och hur pedagogerna 

använder bilderna i arbetet med barnen. Med bilderna kan pedagogerna lättare avbryta 

aktiviteter och de har lett till färre konflikter. De tror att det beror på att barnen förstår 

bilderna och vad som ska hända.  

Det visar också hur bilderna används som verktyg för att barnen ska kunna kommuni-

cera. I resultatet har jag också kommit fram till varför bilderna används. Med bilderna 

kan barnen kommunicera med sin omgivning och det ger dem inflytande och livskva-

lité. De kan bestämma över sina aktivitetsval och berätta vilken mat de vill äta o.s.v. De 

lär sig språket och då kan de förstå vad som händer runtomkring dem. De får också 

struktur och vardagen blir förutsägbar och de skapar trygghet. Resultatet visar också att 

bildernas utformning som utseende, storlek och antal är viktigt. Studien visar att peda-

gogerna alltid arbetar utifrån varje barn som individ, och att alla barn är olika och behö-

ver olika stöttning i sin utveckling. 
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6. Diskussion 
 

I undersökningen valde jag att använda mig av intervjuer, då jag ville få en djupare in-

syn i arbetet med bildkommunikation. Den valda metoden passade studien. Erfaren-

heten jag fick av intervjuerna hade varit till god hjälp om jag gjort om studien. Kun-

skapen jag erfor var att jag skulle ha varit mer noggrann och uppmärksam i mitt sätt att 

intervjua för att få mer exakta svar på frågorna. En del svar kunde flyta ut och närlig-

gande frågor besvarades. Det kan rimligtvis påverkat resultatet.   

 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Grunden till denna uppsats var att studenten såg behov av bildkommunikation i de barn-

grupper som studenten vikarierade i. Trotts goda intentioner hos pedagogerna var detta 

arbetssätt sällsynt. En orsak till detta kan vara att pedagogerna inte har den kunskap som 

behövdes. I de observationer studenten gjorde på specialavdelningen under sin verksam-

hetsförlagda utbildning insåg studenten värdet av bilder och såg en positiv respons hos 

de barn som fick denna förmån att lära sig bildkommunikation.  Dock har studenten sett 

att bildkommunikation också kan användas bland flera barn än barn med autism eller 

andra nedsättningar. T.ex. barn från andra kulturer. För att på ett enkelt sätt visa hur och 

varför bildkommunikation kan vara ett sätt kommunicera, valde studenten att göra en 

kvalitativ studie med fem intervjuer.  Pedagogerna har lång erfarenhet och arbetar med 

detta varje dag.  

Pedagogerna beskriver att det kändes onaturligt och konstigt att börja arbeta med bild-

kommunikation. Aspeflo (2010) menar att det kan vara bra att träna innan man börjar 

arbetet med bildkommunikation för att det ska kännas naturligare. Det krävdes beslut-

samhet, handledning, utbildning och erfarenhet för att arbeta in ett bra arbetssätt. Det 

tog flera år för dem innan de förstod att bilderna var till för barnen och deras chans till 

kommunikation och inflytande. För att inte göra studien för bred valde studenten att fo-

kusera på barn med autism. Dock har barn med autism oftast en eller flera tilläggsdia-

gnoser som utvecklingsstörning eller andra nedsättningar och det kan rimligtvis påverka 

effekterna av bildkommunikationen. 
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6.1.1 Bilderna storlek  

 

Enligt pedagogerna har bildstorleken betydelse ex om barnet har en synskada och/eller 

om utvecklingsnivån är låg. Just nu så passar storleken 10*10 till de barn som är på av-

delningen. Det är en behändig och tydligt storlek att ex ha på en nyckelring som förva-

ras i fickan tills den ska användas. Ibland kan även barnen ha en nyckelring med bilder 

men just nu är det ingen som har det. Barnens egen aktivitetspärm har bilder som är 

10*10. Endast fotografierna är av en annan storlek beroende av vilket storleksformat de 

valt. 

 

6.1.2 Utformningen av bilderna 

 

Pedagogerna var eniga om att det är viktigt att börjar med bilder som föreställer det som 

barnen tycker om ex. leksaker, aktiviteter eller om barnet tycker om att äta något speci-

ellt. Bilden ska fungera för barnet ifråga menar Aspeflo (2010); Karlsson (2010). Aspe-

flo anser att det är viktigt att göra en kartläggning av vad och hur barnet förstår kommu-

nikation och bilder. Pedagogerna har stor erfarenhet av vad som kan fungera i olika situ-

ationer och när de inte vet, är de inte sena att prova för att se vad som fungerar för bar-

nen. De får också handledning via habiliteringen om hur det ska gå tillväg i olika situat-

ioner. Boardmaker är de bilder som används av alla pedagoger på avdelningen och de 

görs via ett dataprogram. Ovanför bilden skriver de också med bokstäver, aktivitetens 

eller rutinens namn. Utseendemässigt är de enkla med få färger. 

I studentens arbete som vikarie på olika förskolor har hon observerat att viss bildkom-

munikation används. De bilder de har använt har varit bilder som kallas för nidbilder. 

Bilderna kan vara svåra för visa barn att förstå och se vad de ska symbolisera eftersom 

de är så röriga och med mycket färger. Pecsbilder är en annan sorts bild som är svartvit 

och är lättare för vissa barn se. Dock används den inte på specialavdelningen för till-

fället.  

Boardmakerbilderna är enkla att ta fram från datorprogrammet men pedagogerna upple-

ver att det tar mycket tid som inte alltid finns. Lösningar som appar på t.ex. I-pads har 

diskuterats i arbetslaget och med habiliteringen. Dock finns de än inte någon lösning. 

 

6.1.3 Antal bilder 
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Antal bilder är en viktig aspekt i arbetet eftersom de måste anpassa antalet efter barnets 

utvecklingsnivå. Vissa av barnen har en eller två bilder och vissa barn klarar av många 

som tio eller fler. 

 

6.1.4 Fördelar med bilder  

 

 I studien beskriver en av pedagogerna: ”Jag ser att det är mycket lättare för barnen att 

förstå och kommunicera när jag använder bilderna. Ska en aktivitet avbrytas går det 

lättare om barnet förstår vad som ska hända och det gör det när jag använder bilderna. 

Annars kan det bli en jättestor konflikt. Barnet förstår inte alltid talat språk och har 

svårt med sociala kontakter och att ta instruktioner från en människa. Det kan vara lät-

tare att ta instruktioner från en dator”. Karlsson (2010) redogör in sin forskning att be-

teendeproblemet som pedagogen beskriver ovan fyller en funktion för barnet. I detta fall 

handlar det om att barnet inte vill samarbeta när de inte förstår instruktionen verbalt. 

Men med en kommunikation som barnet förstår, samarbetar barnet och konflikten upp-

står inte lika ofta.  

 

 

6.1.5 Hur går pedagogerna tillväga när de använder bilderna och hur kan 

barnen kommunicera. 

 

Inför en arbetsdag förbereds bilder och aktiviteter noga, för att göra det så förutsägbart 

som möjligt för barnen. Även om inte alla barn klarar av att ha ett helt schema uppsatt, 

så vet de vart de ska gå när det ska hända något. Under dagens gång sätter pedagogerna 

upp bilder på schemat som är aktuellt för barnet. De ger barnet trygghet och kan minska 

aggressiva beteenden. Dock är schemat alltid anpassat till individens behov och dess ut-

vecklingsnivå. Pedagogerna är väl insatta i varje barns problematik och det gör att de 

kan välja vilka bilder som är viktiga att ha med för att få struktur och förutsägbarhet. De 

reflekterar också hela tiden i arbetslaget för att göra det så bra som möjligt för barnen. 

Dagen börjar med att barnet får en incheckningsbild i handen. Barnet tar bilden med sig 

till schemat och sätter den där, tittar på schemat och läser av vad nästa aktivitet eller ru-

tin är. De kan vara så att barnet vill göra någon annan aktivitet. Då får de träna något 

som Karlsson (2010) beskriver som väntaträning. De innebär att barnet får möjlighet att 
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träna viktiga färdigheter som att hantera frustration, irritation eller besvikelser. Barnet 

får också träna på socialt samspel och eget inflytande. 

I studien berättade en pedagog om ett barn som är ny på förskolan och som ganska fort 

(några månader) lärde sig vad eget inflytande innebar. Pedagogen berättar: 

”Vi hade varit i skogen en dag och senare när vi kom hem gick barnet fram till sin pärm 

och tog fram en bild på badkaret som betyder att hen ville bada. Barnet ger mig bilden 

och börjar genast klä av sig kläderna. Det passade bra då och barnet kunde få bada. 

Men om det inte hade passat hade jag förklarat varför och satt bilden på schemat”.  

Den här berättelsen visar att metodiskt arbete av pedagogerna ger resultat. Barnet för-

stod ganska snabbt att hen kunde använda bilderna för att göra det hen helst ville. I det 

här fallet var det att få bada i badkaret.  

 

 

6.1.6 När används bilderna?  

 

Bilderna används tålmodigt och två av pedagogerna menar: ”Jag använder bilderna 

hela dagen i arbetet med barnen t.ex. rutiner, aktiviteter, biblioteksbesök eller affärsbe-

sök”. 

En annan pedagog säger: ”Jag använder dem när jag ska förstärka någonting”.  

En pedagog berättar: ”Vi har ett barn på förskolan som tar många initiativ till aktivite-

ter själv. T.ex. vill barnet oftast leka med bilar och börjar oftast sin dag på bilmattan. 

Det är väldigt tydligt vad hen vill göra. Jag använder inte bilder i detta läge eftersom 

det fungerar bra. Men det blir samma lekar, så vi har pratat i arbetslaget om att vi ska 

utmana honom litegrann. Och det kommer jag att göra genom att sätta upp en bild på 

ex. datorn som hen inte använder så ofta. Jag kommer att leta rätt på ett datorspel eller 

program som passar hen. T.ex skulle det kunna vara ett dataspel med bilar”. Jag kom-

mer då att använda bilder för att förstärka så att det inte blir en så stor konflikt”. 

Genom att arbeta på det här sättet kan pedagogen underlätta i övergången, från en akti-

vitet till en annan. Karlsson (2010); Aspeflo (2010) anser att det är viktigt att visa re-

spekt för de barnet tycker är roligt och är intresserad av. Om barnet inte leker med så 

många olika leksaker och aktiviteter kan bero på att de är på en så tidig utvecklingsnivå. 

De kan ha svårt att få ett sammanhang i tillvaron. Är man liten så kan man inte så 

mycket och där av beteendet. Ibland kan barnet behöva prova nya saker för att de ska bli 

intresserad av att göra något annat än det vanliga.  
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6.1.7 Hur kan barnen få inflytande. 

 

Inflytande är en av det viktigaste anledningarna till bildkommunikationen. Eftersom 

styrdokumenten ålägger pedagogerna att ge varje barn inflytande är detta av stor vikt. I 

Skolverket (2005) står det att ”Varje barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina 

tankar och åsikter och därmed ges möjlighet att påverka sin situation”.  

Målet för barnen på specialavdelningen är att de ska kunna berätta och ta egna initiativ 

via bilder. Utan kommunikation kan barnen inte få något inflytande över sitt liv. Peda-

gogerna berättar att flera av barnen har börjat kommunicerar när det vill göra saker eller 

när de ska äta så visar de vad de vill ha för mat.    
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7. Slutsats 
 

Mitt syfte var att genom intervjuer ta reda på, hur och varför pedagoger använder sig av 

bilder i kommunikativt syfte, med barn som har autism. Detta anser jag att jag uppnått i 

resultatet. Det har varit intressant att ta del av pedagogernas tankar och förhållningsätt 

till barnen och de olika metoder och tillvägagångsätt som praktiseras för att barnen ska 

få möjlighet till kommunikation.  

Studien har också visat att det inte var lätt att införa bildkommunikation på avdelningen. 

Det krävdes beslutsamhet, kunskap och bra arbetsmetoder. Den visar också att det är 

viktigt att vänta in barnen för att ge dem chans till kommunikation. Bilderna har blivit 

ett viktigt verktyg för barnen och pedagogerna göra sig förstådda. Problembeteenden 

och konflikter har minskat betydande 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor till pedagogerna  
 

 

Personliga frågor: 

 

 

 Utbildning?  

 

 

 Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

 

 Hur länge har du arbetat inom specialpedagogikområdet? (autism) 

 

 

 Hur länge har du arbetat med bilder som kommunikationsmedel? 

 

 

Hur används bilderna: 

  

 

 Hur går du tillväga när du använder bilderna, konkret med barnen? Dagsrutiner 

osv. 

 

 

 När använder du bilderna?  

 

 

 Hur använder du dig av bilderna? 

 

 

 Vad föreställer bilderna? Färg/form storlek/antal? 

 

 

 Skulle du vilja använda dem på något annat sätt? Om ja: Hur? och varför? 
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Varför används bilderna: 

 

 

 Varför använder du bilder som kommunikationsmedel med barn som har aut-

ism? 

 

 

 Vilka effekter tycker du att du kan se, i ditt arbete med bilderna? Positivt el. ne-

gativt 

 

 

Övriga synpunkter på bildkommunikation i ditt arbete 
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Bilaga 2 
 

 

Etiska principer kring studien 
 

Informationskrav: Syftet med studien är att undersöka hur och varför pedagogerna an-

vänder sig av bilder, som en metod för kommunikation med små barn som har autism? 

Frågeställningarna som jag valt är följande:  

 Hur använder sig pedagogerna av bilderna? 

 Varför används bilder som en metod för kommunikation med barn som har aut-

ism? 

Undersökningen kommer att inriktas som en kvalitativ studie, med intervjuer av peda-

goger som dagligen arbetar med bildkommunikation och barn som har autism. 

 

Samtyckeskrav: Detta innebär att alla pedagoger har samtyckt till att medverka frivil-

ligt och att de kan avbryta när helst det vill. 

 

Konfidentialitetskravet: Handlar om att alla personer och uppgifter i undersökningen 

kommer att vara konfidentiella. Samtliga namn kommer att fingeras och material som 

samlas in kommer inte att föras vidare. 

 

Nyttjandekrav: Innebär att insamlat material endast får användas för forskande ända-

mål. Jag avser att använda mitt material från intervjuerna endast till denna studie. 

 

 

 

Mvh Anethe Östlin-Gustafsson  

 


