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Abstract 

 

In today’s Swedish preschool and elementary school all children are entitled to an inclusive 

education, where they receive the support and are presented with the educational challenges 

they are perceived to be in need of. To meet the needs and preconditions of all children, the 

educational mission of teachers today involves the apply of special educational tools, such as 

for example the use of visual support. The aim of this study is to analyse teachers experiences 

of visual support and the results they have experienced from using visual support in the learning 

environment. The study involves a preschool and an elementary school in a municipality in 

Sweden, and is based on interviews with three preschool teachers, three elementary school 

teachers, the headmaster of the preschool, and the headmaster of the elementary school. The 

results have been analyzed using sociocultural theory and a relational perspective on special 

education. The overall results show that teachers have used visual support for the children as a 

group, combined if necessary with visual support for individual children. Furthermore the 

results show that the use of visual support originates from a necessity to address pedagogical 

dilemmas and problems that have arisen within the learning environment. Both the headmasters 

and the teachers describe that the use of visual support has been beneficial for improving the 

learning environment for all of the children as well as the working environment for the teachers. 

In accordance with sociocultural theory and a relational perspective on special education, visual 

support has been used by the teachers participating in this study, as a tool to promote inclusion 

of all children, and as means of adapting the learning environment according to difficulties 

children experience within that context. The results of this study confirms that the use of visual 

support for children as a group can be considered a good example of what Jensen (2017) 

describes as reversed inclusion, meaning that the learning environment is adapted on a group 

level to meet the needs and preconditions of children in need of special support.  

 

Key words: visual support, special educational tools, inclusion, preschool, elementary school, 

sociocultural theory, relational perspective, reversed inclusion, children in need of special 

support. 
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1. Inledning 
 

Förskolans och skolans styrdokument (skollag och läroplaner) genomsyras idag av ett 

relationellt synsätt, där barnet/eleven ses i kontext av sin lärmiljö (Assarsson, 2007) och en 

sociokulturell syn på lärande: att lärande sker genom deltagande i en social praktik (Korp, 2011; 

Nilholm & Alm, 2010). I enlighet med styrdokumenten ska förskolan och skolan således 

utforma och anpassa sin verksamhet och sin pedagogik för att möta behov och förutsättningar 

hos alla barn/elever, samt tillhandahålla en lärmiljö som för alla barn/elever är pedagogiskt, 

fysiskt och socialt tillgänglig (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016; Lgr11; Lpfö98; 

Myndigheten för skolutveckling, 2008; Skolverket, 2005). Det åligger även varje förskola och 

skola att, i enlighet med styrdokumenten, kontinuerligt utveckla sin utbildning/verksamhet, i 

syfte att optimera verksamhetens kvalitet och förutsättningarna för barns/elevers lärande och 

utveckling (Lgr11; Lpfö98; SFS 2010:800). Denna verksamhetsutveckling kan ske i form av 

förändringsarbeten, vilket innebär en genomgripande förändring i verksamhetens struktur eller 

i den pedagogiska praktiken (Angelöw, 2010). Efter att ett förändringsarbete initierats, sker 

implementering och institutionalisering inom den egna verksamheten och därefter spridning 

inom den egna och till andra verksamheter (Blossing, Hagen Tønder, Nyen & Söderström, 

2012; Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

I relation till synen på barnet/eleven och synen på och teorierna kring lärande, som återspeglas 

över tid i förskolans och skolans styrdokument, har specialpedagogiken utvecklats från att vara 

inriktad mot specialundervisning för barn/elever i enskilda miljöer, till att idag i första hand ske 

i barngruppen/klassen (Bruce et al., 2016b; Hjörne & Säljö, 2008; SFS 2010:800; Skolverket, 

2005). I praktiken åligger det i dag den enskilde pedagogen i förskola och skola att genomföra 

specialpedagogiska anpassningar som en del i att möta behov och förutsättningar hos alla 

barn/elever i en inkluderande undervisning, medan specialpedagogen har en mer handledande 

roll (Blossing et al., 2012; Bruce et al. 2016b; Hjörne & Säljö, 2008; Lgr11; Lpfö98; 

Myndigheten för skolutveckling, 2008; Skolverket, 2005). Att utforma individuella 

anpassningar för enskilda elever kräver tid och engagemang av skolans och förskolans 

pedagoger, som enligt studier upplever en allt högre arbetsbelastning och en allt mer stressad 

och pressad arbetssituation (Bruce et al., 2016b; Bergling, 2017; Bergling, 2018; 

Lärarförbundet rapport 2015). Enligt Jensen (2017) kan pedagogernas arbetsbelastning minskas 

genom tillämpande av pedagogiska anpassningar på gruppnivå, exempelvis i form av visuellt 
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stöd. Vidare framhåller Jensen (2017) att pedagogiska anpassningar på gruppnivå, i form av 

exempelvis visuellt stöd, gynnar fler elever, minskar behovet av individuella anpassningar och 

höjer utbildningens kvalitet. Då specialpedagogiska anpassningar, utifrån den sociokulturella 

teori och det relationella synsätt som genomsyrar förskolans och skolans styrdokument, idag i 

första hand ska genomföras i barngruppen/klassen, är det av intresse att studera hur visuellt stöd 

kan användas inom ramen för en inkluderande undervisning.  I dagsläget är resultat av visuellt 

stöd på gruppnivå ett tämligen outforskat område, både i Sverige och internationellt, och 

tillgången till tidigare forskning inom detta område mycket begränsad. En studie som berör 

resultat av visuellt stöd på gruppnivå bidrar således till att fylla ett tomrum i specialpedagogisk 

forskning, vilket motiverar vår studie. Då det i den specialpedagogiska yrkesprofessionen ingår 

att leda utvecklingen av lärmiljön, upplever vi som blivande specialpedagoger studien av hur 

ett förändringsarbete med visuellt stöd påverkar den pedagogiska praktiken som särskilt 

relevant. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att analysera pedagogers erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 

visuellt stöd och hur detta arbete har påverkat den pedagogiska praktiken. Studiens resultat 

kommer att analyseras ur ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv och utifrån en 

sociokulturell syn på lärande.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

• Hur ser bakgrunden ut till arbetet med visuellt stöd?  

• Hur initierades och implementerades arbetet med visuellt stöd? 

• Vilka erfarenheter och upplevelser har pedagogerna av hur arbetet med visuellt stöd 

påverkat den pedagogiska praktiken?  

 

Studien kommer att använda begreppet pedagoger och syftar då på pedagoger i förskola, skola 

och fritidshem. Ett centralt begrepp för studien är visuellt stöd och med detta avses 

datagenererade ikoner/bilder som hjälper barn/elever att exempelvis förstå scheman, 

instruktioner och arbetsgång (Tissot & Evans, 2003). 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I denna del beskrivs hur synen på barn/elever i behov av särskilt stöd och teorier kring lärande 

över tid återspeglas i förskolans och skolans styrdokument och därigenom påverkat 

utformningen av specialpedagogik. Tillgång till specialpedagogisk kompetens i förskola och 

skola enligt rådande styrdokument berörs i ett kort avsnitt, liksom övergångar inom och mellan 

förskolans och skolans verksamheter. Vidare definieras innebörden av centrala begrepp för 

studien, såsom inkludering och omvänd inkludering, utvecklingsarbete och förändringsarbete, 

samt visuellt stöd. I avsnittet om visuellt stöd presenteras även tidigare forskning inom området.  

 

2.1 Specialpedagogik i ”en skola för alla” 

 
För grundskolans elever i behov av särskilt stöd har skolutvecklingen generellt sett, från 1840-

talets folkskola fram till idag, gått från segregering (elever lyfts ur den ordinarie skolformen), 

via integrering (särskilda klasser, undervisningsgrupper inom ramen för den ordinarie 

skolformen), fram till dagens inkludering i “en skola för alla” - där alla elever har rätt att ingå i 

det sociala sammanhanget med klassen och att således i första hand erhålla sin undervisning 

tillsammans med övriga elever i klassrummet (Bruce et al., 2016b; Hjörne & Säljö, 2008; 

Skolverket, 2005). Denna utveckling kan relateras till att man från politiskt och samhälleligt 

håll gått från att söka orsaker till skolmisslyckanden hos eleven (individualistiskt synsätt), till 

en helhetssyn där eleven ses i en kontext av sin lärmiljö (relationellt synsätt) (Hjörne & Säljö, 

2008; Korp, 2011; Skolverket, 2005). Detta hänger ihop med den demokratiska idén om alla 

människors lika värde, lika rättigheter och möjligheter (Assarson, 2007). Ahlberg (2007) 

skriver också att SIA-utredningen 1974 (utredning av skolans inre arbete) presenterade studier 

som jämfört specialklasser med vanliga klasser och visade att undervisning i specialklasser inte 

ledde till förväntade positiva effekter, vilket också bidrog till att förändra synen på elever i 

behov av särskilt stöd.   

 

Synen på och teorierna kring kunskap och lärande har också förändrats under det senaste seklet. 

Utvecklingen har gått från att lärande sågs som ett yttre beteende (behaviourism), via att lärande 

sker genom inre processer (kognitivism), fram till dagens sociokulturella teori: att lärande sker 

genom deltagande i en social praktik (Hjörne & Säljö, 2008; Korp, 2011; Skolverket, 2005). 

Förändringen av de politiska förhållningssätten kring elever i behov av särskilt stöd och synen 

på lärande över tid återspeglas i läroplanerna (Lgr 69, Lgr 80, Lgr 11), och påverkar därigenom 
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utformningen av specialpedagogik. Medan Lgr 80 talar om “elever med behov av särskilt stöd”, 

vilket signalerar att behoven och problematiken ses hos eleven, talar Lgr 11 om “elever i behov 

av särskilt stöd”, vilket visar på ett relationellt synsätt. Lutz (2013) menar att utgångspunkten i 

ett relationellt synsätt inom specialpedagogik innebär att stödinsatser så långt som möjligt bör 

vara förebyggande och generella, samt genomföras inom ramen för den ordinarie 

undervisningen.  

 

Specialpedagogiken har således under det senaste århundradet utvecklats från att på 1950- och 

60-talet fortfarande vara inriktad på specialundervisning för elever i enskilda miljöer, till att 

efter Lgr 69 i allt större utsträckning ske i klassrummet (Hjörne & Säljö, 2008; Skolverket, 

2005). I relation till detta har specialpedagogens roll utvecklats från en “behandlande” roll (man 

ansåg att svårigheterna låg hos eleven) till en stödjande roll gentemot elever (eleven ses i 

kontext av sin lärmiljö) och en handledande och stödjande roll gentemot pedagoger och rektorer 

(Hjörne & Säljö, 2008; Skolverket, 2005). I dagens grundskola är undervisning i särskild 

undervisningsgrupp, eller enskild undervisning för en elev något som sker först efter 

utredningar och formella beslut av rektor. Det åligger istället skolan att i första hand, i enlighet 

med rådande Skollag och Lgr11, anpassa sin pedagogiska verksamhet, sina lärmiljöer och sin 

undervisning för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar, inom ramen för den ordinarie 

klassrumsundervisningen (Skolverket, 2014). Detta ställer krav på den enskilde pedagogen att 

lägga upp sin undervisning för att möta alla elever utifrån deras enskilda behov och 

förutsättningar (Bruce et al., 2016b). Skolverket (2015) beskriver anpassning av skolans 

pedagogiska, fysiska och sociala miljö som ett medel för att för att göra lärande tillgängligt för 

eleverna. Vidare menar Skolverket (2015) att pedagogers kunskap om enskilda elevers 

förutsättningar för lärande och förmåga att anpassa sin undervisning för att möta elevernas olika 

förutsättningar, utgör en grund för en tillgänglig lärmiljö.  

 

2.2 Specialpedagogik i ”en förskola för alla” 
 

Förändringen över tid av synen på elever i behov av särskilt stöd och teorierna kring kunskap 

och lärande, återspeglas även i utformningen av förskolans verksamhet och styrdokument 

(Palla, 2018; Riddarsporre & Persson, 2010). År 1998 fick förskolan sin första läroplan, vilken 

reviderades år 2016. I enlighet med denna läroplan (Lpfö 98) och Skollagen (SFS 2010:800) är 

förskolan till för alla barn och förskolan ska erbjuda en inkluderande lärmiljö där alla barn 
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erhåller stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt (Bruce et al., 2106; Palla, 

2018).  

 

I de allmänna råden om måluppfyllelse i förskolan betonar Skolverket (2017) att behov av 

särskilt stöd inte ska förstås som en egenskap hos barnet, utan betraktas ur ett relationellt 

perspektiv där barnet ses i kontext av sin lärmiljö, vilket även Bruce et al. (2016b) belyser. 

Vidare framhåller Skolverket (2017) att barngruppen utgör en viktig och aktiv del i det enskilda 

barnets lärande, vilket återspeglar en sociokulturell teori kring lärande. Skolinspektionen 

(2017) skriver att det inte är barnet som ska anpassa sig till verksamheten, utan förskolans 

verksamhet som ska utvecklas för att alla barn ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vidare 

framhåller Skolinspektionen (2017) att specialpedagogiska stödinsatser i förskolan, i enlighet 

med ett relationellt perspektiv, i möjligaste mån bör vara generella, förebyggande och 

genomföras inom ramen för den ordinarie verksamheten.  

 

Det åligger således förskolans pedagoger att, i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 98) och 

Skollagen (SFS 2010:800), anpassa sin verksamhet för att möta alla barn utifrån deras behov 

och förutsättningar i en inkluderande undervisning (Bruce et al., 2016b). Skolinspektionen 

(2017) betonar att förskolepersonalens kompetens kring och förmåga att pedagogiskt möta 

behov och förutsättningar hos barn i behov av särskilt stöd, är avgörande för kvaliteten i 

förskolans verksamhet och en förutsättning för en tillgänglig lärmiljö. Palla (2018) skriver att 

förskolan idag betraktas som det första steget i utbildningssystemet och således inte är en 

verksamhet som är “frikopplad” från skolan. Med anledning av detta och med hänvisning till 

att alla barn i dagens förskola har rätt till en inkluderande utbildning och en tillgänglig lärmiljö 

(Lpfö 98; SFS 2010:800) är specialpedagogiska anpassningar och specialpedagogiskt stöd i 

förskolan ett högaktuellt ämne (Palla, 2018). 

 

2.3 Tillgång till specialpedagogisk kompetens i förskola och skola 

 
Tillgång till specialpedagogiska insatser och specialpedagogisk kompetens, ska i enlighet med 

Skollagen (SFS 2010:800) finnas tillgänglig inom ramen för elevhälsan för elever inom grund-

, sär-, och gymnasieskola, samt förskoleklass. Skollagen fastslår vilka kompetenser elevhälsan 

ska innehålla, men varken Skollagen eller skolans läroplaner anger närmare hur elevhälsan och 

dess arbete ska organiseras. För förskolan finns ingen lagstadgad rätt till specialpedagogisk 

kompetens, eller stödfunktioner motsvarande elevhälsa. Enligt Skolinspektionen (2017) 
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varierar tillgången till specialistkompetens, exempelvis specialpedagog och psykolog, mycket 

i förskolan i olika delar av landet. Skolinspektionen (2017) framhåller att forskning pekar på 

vikten av ett väl fungerande stöd till förskolans personal, för att effektiva stödinsatser för barn 

i förskolan ska kunna utformas.  

 

2.4 Övergångar inom och mellan förskolans och skolans verksamheter 

 

Under sin förskole- och skoltid får barn och elever vara med om minst sex övergångar: mellan 

avdelningar i förskolan, årskurser i skolan, samt mellan skolformer (Bruce et al., 2016b). Vid 

en övergång bör det, enligt Skolverket (SKOLFS 2014:40), ske en överföring av viktig 

information till den nya verksamheten, så att de mottagande pedagogerna är förberedda och kan 

skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen/eleverna. Denna informationsöverföring, menar 

Skolverket (2017), syftar till att skapa kontinuitet, sammanhang och progression i barnens 

lärande och utveckling, och är av stor vikt i strävan att lärmiljön ska göras tillgänglig för alla 

elever (SKOLFS 2014:40). Det yttersta ansvaret för att pedagogisk information kring barn och 

elever förs vidare vid övergångar åligger enligt Skollagen förskolechef och rektor (SFS 

2010:800).  

 

I Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40) och Skollagen (SFS 2010:800) står att en del 

elever behöver åtgärdsprogram och särskilt stöd under hela sin uppväxt och att det därför är 

viktigt att hitta goda former för att överföra information vid övergångar. I förskolans och 

skolans läroplaner (Lgr11; Lpfö 98) står att verksamheterna ska eftersträva god samverkan vid 

övergångar och hitta olika samarbetsformer för att förbereda barnen/eleverna på bästa sätt för 

andra skolformer. Skolverket (SKOLFS 2014:40) konstaterar dock att landets kommuner 

kommit olika långt beträffande utformning av goda arbetsformer och rutiner vid övergångar. 

Således finns vid övergångar mellan olika pedagogiska verksamheter en risk att viktig 

pedagogisk information om barn och elever går förlorad (Bruce et al., 2016b; SOU 2010:95).  

 

Bruce et al. (2016b) skriver att det, ur ett relationellt perspektiv, är viktigt vid övergångar att 

den mottagande verksamheten tar vara på och vidareutvecklar pedagogiska verktyg och 

strategier som fungerat väl för barnet/eleven. Detta bidrar, enligt Bruce et al. (2016b), till en 

proaktiv lärmiljö där barnet/eleven får stöd redan från början för att lyckas genom att 

förutsättningarna optimeras. Bruce et al. (2016b) framhåller visuellt stöd för att tydliggöra 

dagens innehåll och innehållet i lektioner/arbetspass, som ett pedagogiskt verktyg som skapar 
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en hög igenkänningsfaktor hos barn och elever och därmed bidrar till smidigare övergångar för 

barn och elever både inom och mellan förskolans och skolans verksamheter.  

 

2.5 Inkludering och omvänd inkludering 

 

I dagens förskola respektive skola har alla barn/elever, i enlighet med förskolans och skolans 

styrdokument, rätt till en inkluderande utbildning och således rätt att ingå i och erhålla lärande 

och pedagogiskt stöd i gemenskap med barngruppen/klassen (Bruce et al., 2016b; Hjörne & 

Säljö, 2008; Skolverket, 2005). Inkludering innebär, enligt FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt i enlighet med 

Salamancadeklarationen, att elever med funktionsnedsättning har rätt till en inkluderande 

utbildning i ordinarie skolor, samt stödåtgärder som gör att individen utvecklas 

kunskapsmässigt och socialt på ett optimalt sätt (Engström, 2015; Skolverket, 2015). I 

diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 5§ definieras begreppet funktionsnedsättning: 

varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter 

eller kan förväntas uppstå. Skolverket (2014) framhåller dock att funktionshinder eller 

diagnoser aldrig får utgöra ett krav för att ett barn/elev ska erhålla stöd och anpassningar som 

möjliggör en tillgänglig lärmiljö. Skolinspektionen (2017) skriver att en tillgänglig lärmiljö i 

förskolan är en verksamhet som möjliggör pedagogisk-, fysisk-, och social inkludering för alla 

barn.  

 

Nilholm och Göransson (2013) konstaterar i sin studie att begreppet inkludering används på 

olika sätt i den svenska skolan och menar att inkludering handlar om mer än var en elev rent 

fysiskt är placerad. Inkludering handlar om att elever känner tillhörighet till en gemenskap, 

där olikhet ses som en tillgång och elever är pedagogiskt och socialt delaktiga (Nilholm & 

Göransson, 2013; Nilholm & Alm, 2010).  

 

Begreppet inkludering handlar, som beskrivits ovan, om elevers rätt till en inkluderande 

utbildning i ordinarie skolor, samt stödåtgärder som gör att individen utvecklas 

kunskapsmässigt och socialt på ett optimalt sätt (Engström, 2015; Skolverket, 2015). Jensen 

(2017) argumenterar dock för att pedagoger bör tillämpa omvänd inkludering, vilket innebär att 

undervisningens utgångspunkt är elever i behov av särskilt stöd, och att elever som inte är i 

behov av särskilt stöd inkluderas i den anpassade undervisningen. Jensen motiverar att 
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pedagoger bör tänka i termer av omvänd inkludering utifrån resonemanget att de flesta åtgärder 

som gynnar elever i behov av särskilt stöd är bra för alla elever, samt att när omvänd inkludering 

tillämpas gynnas fler elever av insatserna. Här hänvisar Jensen till Skolinspektionen (2012) som 

framhåller att pedagogiska anpassningar på gruppnivå kan innebära att anpassningarna inte ses 

som stigmatiserande för enskilda elever. Jensen (2017) förespråkar en proaktiv lärmiljö genom 

en föranpassad skola där undervisningen redan från början är anpassad på gruppnivå utifrån en 

tanke om omvänd inkludering. Detta medför, enligt Jensen, att kvaliteten i utbildningen höjs, 

skapar en skola som i större utsträckning är pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgänglig för 

eleverna, samt minskar behovet av individuella anpassningar. Jensen hänvisar i sitt resonemang 

även till Skolverket (2014) som framhåller att individuellt riktade stödinsatser ska föregås av 

åtgärder i den pedagogiska lärmiljön på organisations- och gruppnivå. Jensen (2017) menar att 

den tydliga struktur som uppnås, inte minst genom användande av visuellt stöd på gruppnivå 

för eleverna, genererar studiero och medför en förbättrad arbetsmiljö i klassrummet för både 

elever och pedagoger. Investeringar i adekvata anpassningar av undervisningen på gruppnivå, 

vilket exempelvis omfattar användandet av visuellt stöd, innebär enligt Jensen även att 

pedagoger behöver ägna mindre energi och arbetstid åt att utforma individuella anpassningar 

för enskilda elever, vilket således i förlängningen innebär en minskad arbetsbelastning för 

pedagogerna.  

 

2.6 Kvalitets- och utvecklingsarbetet i förskola och skola 
 

I syfte att verksamhetens organisation, innehåll och genomförande utvecklas, så att varje barn 

ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande, förväntas varje förskola och skola 

i enlighet med skollagen (SFS 2010:800) och läroplanerna (Lgr11; Lpfö98) bedriva ett 

systematiskt och dokumenterat kvalitets- och utvecklingsarbete (Utbildningsdepartementet, 

2010). I den enskilda förskolan ansvarar förskolechefen för att verksamheten utvärderas genom 

analys av barnens lärstrategier och lärprocesser, samt uppföljning av hur den pedagogiska 

verksamheten svarar mot målen och bidrar till barns utveckling, lärande och 

delaktighet. I denna utvärdering tar utvecklingsarbetet sedan sin utgångspunkt (Lpfö 98). 

 

Skolans kvalitets- och utvecklingsarbete leds av rektor, men specialpedagogen har inom ramen 

för sitt uppdrag också en central roll i arbetet med att leda utvecklingen av lärmiljön (Bruce et 

a., 2016b; Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Med uppföljning av 

verksamheten och analys av elevernas resultat i förhållande till de nationella målen som 
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utgångspunkt, sker planering och utvecklingen av utbildningen på den enskilda skolan, med 

målsättning att optimera verksamhetens kvalitet och förutsättningarna för elevernas lärande och 

måluppfyllelse (Blossing et al., 2012; Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

 

Krav på eller initiativ till förändring och utveckling av utbildningen i den enskilda förskolan 

eller skolan kan även komma från pedagogerna själva, exempelvis till följd av uppkomna 

problemsituationer eller erhållen kompetensutveckling (Angelöw, 2010; Blossing et al., 2012). 

Detta ligger i linje med en förväntan på dagens förskola och skola att vara lärande 

organisationer, där pedagogernas samordnade professionella reflektionsprocesser, bl.a. inom 

ramen för arbetslag, ligger till grund för utformning och utvecklingen av den pedagogiska 

verksamheten (Blossing et al., 2012; Bruce et al., 2016b; Myndigheten för skolutveckling, 

2008; Skolverket, 2017). Scherp och Scherp (2007) och Myndigheten för skolutveckling (2008) 

framhåller skapandet av en utvecklingsbefrämjande kultur inom den egna verksamheten som 

skolledarens viktigaste uppgift, vilket innefattar att skapa gynnsamma strukturella 

förutsättningar för pedagogernas lärande. Pedagogers skicklighet att undervisa och interagera 

med eleverna framhålls också av Blossing et al. (2012) och Nilholm och Alm (2010), med 

hänvisning till internationella studier, som den mest avgörande faktorn för elevers 

studieresultat.   

 

2.6.1 Skolkulturer i relation till kvalitets- och utvecklingsarbete  

 

Den enskilda skolans skolkultur, med rötter i närmiljön och skolans historia, genomsyrar 

såväl undervisning, arbetssätt och arbetsformer, som verksamhetens organisation och 

ledningsstruktur. Skolkulturen “sitter i väggarna” och präglar personalens tanke- och 

handlingsmönster i relation till olika problem och situationer i verksamheten. Utifrån detta 

kan skolutveckling definieras som en förändring av olika delar av skolans infrastruktur 

(organisatoriska-, fysiska-, formella, handlings-, tanke-, dialogstrukturer) (Blossing et al., 2012; 

Myndigheten för skolutveckling, 2008,). Fyra olika skolkulturer kan enligt Blossing et al. 

(2012) och Myndigheten för skolutveckling (2008) identifieras:  

 

I den individualistiska kulturen är undervisning och övriga pedagogiska arbetsuppgifter 

fördelade till varje pedagog. Rektor förväntas agera administratör, inte leda och utveckla det 

pedagogiska arbetet. Varje pedagog ansvarar själv för lärande och utvecklingsarbete utan 

kollegial samverkan.  
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I den balkaniserade kulturen förekommer samarbete, men i mindre grupper, isolerade från 

varandra. Organisationen är uppdelad i starkt avgränsade avdelningar, mellan vilka 

kommunikationen är begränsad. 

 

I den påtvingade kollegiala kulturen förefaller arbetsfördelningen utåt sett samarbetande, men 

är påtvingat pedagogerna, vilket underminerar individernas motivation och engagemang i 

samarbetet. Rektor betraktar sig inte som ledare utan som en av pedagogerna. Myndigheten för 

skolutveckling (2008) menar att pedagogernas undervisning, inom ramen för denna skolkultur, 

i praktiken sker individuellt, men att ett visst samarbete förekommer inom ramen för skolans 

bristfälliga utvecklingsarbete.  

 

Den samarbetande kulturen kännetecknas av ett öppet klimat, god kommunikation och 

samarbete mellan pedagoger inom och mellan arbetslagen. I denna skolkultur är rektor 

pedagogisk ledare och arbetsfördelningen sker till arbetslag/grupper av pedagoger. Pedagogiskt 

lärande och verksamhetsutveckling sker genom kollegialt samarbete med målsättning att 

optimera elevernas förutsättningar för lärande, och en kontinuerlig granskning av den egna 

skolkulturen och interna pedagogiska tanke- och handlingsmönster sker.   

 

2.7 Förändringsarbete 
 

Skolutveckling kan i den enskilda förskolan respektive skolan ske i form av att en 

genomgripande förändring i verksamhetens struktur eller i den pedagogiska praktiken 

genomförs, vilket benämns förändringsarbete (Angelöw, 2010). En mängd faktorer bidrar, 

enligt Angelöw (2010) till ett framgångsrikt förändringsarbete, och om de uppfylls ökar även 

personalens motivering för förändringsarbetet. I dessa faktorer ingår ett tydligt definierat syfte 

och mål med förändringsarbetet som av personalen upplevs rimligt, motiverande och möjligt 

att förverkliga. I framgångsfaktorerna ingår vidare en tydlig beskrivning av förändringsarbetets 

innehåll, process och ansvarsfördelningen, samt att alla berörda får ta del av information. 

Slutligen är det av vikt att personalen är delaktig i förändringsarbetets olika faser och i den 

interna kommunikationen och utvärderingen av förändringsarbetet (Angelöw, 2010). Blossing 

et al. (2012) och Myndigheten för skolutveckling (2003, 2008) framhåller i likhet med Angelöw 

(2010) personalens delaktighet som en god förutsättning för förändringsarbete och menar en 

samarbetande kultur på skolan främjar skolutveckling.  
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2.7.1 Typskolor för hur förändringsarbete bedrivs 

 

Enligt Blossing et al. (2012) kan skolors sätt att förstå och arbeta med skolutveckling och 

förändringsarbeten definieras i form av sex typskolor:  

 

• I den en idéstyrda skolan är det idéer som uppkommer inom den egna verksamheten 

som driver förändringsarbetet.  

• I den planstyrda skolan är systematisk dokumenterad planering det som driver 

förändringsarbetet.  

• I den modellstyrda skolan drivs förändringsarbetet utifrån en bestämd modell, 

exempelvis en modell för läsinlärning. 

• I den problemstyrda skolan är det problem som uppstår i den egna verksamheten utgör 

drivkraft i förändringsarbetet.  

• I den professionsstyrda skolan anses den enskilde läraren besitta kompetens och ansvar 

att analysera och utveckla undervisningssituationen.  

• I den arbetslagsstyrda skolan är det arbetslagen som ansvarar för och driver 

förändringsarbetet.  

 

2.7.2 Olika faser i förändringsarbetet 

 

Blossing et al. (2012) och Myndigheten för skolutveckling (2008) beskriver att den process som 

ett förändringsarbete innebär genomgår olika faser: initiering, implementering, 

institutionalisering och spridning. En viss överlappning mellan de fyra faserna förekommer, i 

synnerhet beträffande förändringsarbetets tredje och fjärde fas. I initieringsfasen presenteras 

och introduceras förändringsarbetet. Skolan genomför en lägesanalys av sin verksamhet 

(utvecklingshistoria inom aktuellt förbättringsområde, nuläge, förändringsarbetets mål) som 

utgör underlag för förändringsarbetet och bakgrund mot vilken utvärdering av 

förändringsarbetets resultat sker (Blossing et al., 2012; Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

 

I implementeringsfasen omsätter pedagogerna förändringsarbetet i den dagliga praktiska 

pedagogiska verksamheten. Enligt Blossing et al. (2012) är detta förändringsarbetets mest 

kritiska fas, då förändringen blir påtaglig och förändringens konsekvenser framstår, vilket kan 

leda till motsättningar kring införandet av det nya som förändringsarbetet innebär. Denna fas 
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kan pågå i ca 3-5 år och förändringsarbetet omfattar inledningsvis ofta en begränsad del av 

verksamhetens pedagoger (Myndigheten för skolutveckling 2008).  

 

I institutionaliseringsfasen är det “nya”, som förändringsarbetet innebär, en etablerad del av 

skolans dagliga pedagogiska arbete för majoriteten av verksamhetens pedagoger (Blossing et 

al., 2012; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Myndigheten för skolutveckling (2008) 

beskriver att ett förändringsarbete tidsmässigt från initiering till institutionalisering omfattar 5-

7 år, och framhåller att ett framgångsrikt resultat av förändringsarbete således fordrar 

uthållighet, kontinuitet och långsiktighet.  

 

Spridningsfasen sker delvis redan under institutionaliseringsfasen inom den egna 

verksamheten. Därefter sker spridning gentemot andra skolor/verksamheter (Blossing et al., 

2012; Myndigheten för skolutveckling, 2008).   

 

2.8 Visuellt stöd i lärmiljön 

 

Enligt Jaime och Knowlton (2007), kan visuellt stöd definieras som all visuellt upplevd stimulus 

som underlättar individens förståelse och tolkning av omgivningens information och krav. I 

lärmiljöer och lärsituationer kan visuellt stöd ges via datagenererade ikoner, fotografier, eller 

bilder som ritats för hand, och hjälpa barn/elever att exempelvis förstå scheman, instruktioner, 

arbetsgång, anvisningar och regler (Tissot & Evans, 2003).  

Carlsson Kendall (2015), Jensen (2017) och Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd (2017) 

beskriver att visuellt stöd kan användas för att: 

• tydliggöra veckodagar 

• visa innehållet i skoldagen respektive på fritidshem  

• visa vilken lokal eleverna ska vara i och med vilken pedagog 

• visa lektionsstrukturer 

• visualisera steg i arbetsprocessen under en lektion/aktivitet 

• visa om man ska arbeta ensam, i par eller i grupp 

• förtydliga skriftlig eller muntlig instruktion/information  

• visa i vilken ordning handling/moment sker (t.ex. påklädning av ytterkläder)  

• visa var material förvaras (både i skola och i fritidshem) 

• tydliggöra innehållet i temadagar, skolutflykter 
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• synliggöra alternativ och valmöjligheter för elever, exempelvis i fritidshemmet eller 

rastaktiviteter 

• visualisera momenten i toalettbesök och handtvätt 

 

För konkreta exempel på hur visuellt stöd kan se ut i förskola och skola se bilaga 1. 

 

2.9 Forskning om effekter av visuellt stöd på individnivå 

 

Visuellt stöd kan beskrivas ha kognitivt avlastande effekter (Washington & Warr-Leeper, 2013) 

och har i lärmiljön visat sig vara positivt för barn/elever med autism, Downs syndrom, 

kommunikationssvårigheter och språkstörning (Deris & Di Carlo, 2013; Humphrey, 2008; 

Starling, Munro, Togher & Arciuli, 2012; Wellington & Stackhouse, 2011). Bondy och Frost 

(2011) och Bruce et al. (2016a) framhåller att visuellt stöd i kombination med tal underlättar 

förståelsen av det som sägs och är till särskild hjälp för barn med kommunikativa svårigheter. 

Visuellt stöd möjliggör även för barn och elever att vid behov återgå till den information som 

förmedlats (Bruce et al. 2016a). För barn med beteenderelaterade eller kognitiva svårigheter 

kan visuellt stöd underlätta individens möjlighet till förståelse och kommunikation och därmed 

minska upplevelsen av frustration i olika situationer (Jaime & Knowlton, 2007). Eftersom 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADD, ADHD) innebär brister i de exekutiva 

funktionerna (exempelvis minne, tidsuppfattning, generalisering, flexibilitet och planering), är 

barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i extra stort behov av visuellt 

stöd (Carlsson Kendall 2015; Gerland & Aspeflo, 2015; Sjölund et al., 2017). 

 

2.10 Visuellt stöd för alla barn och elever 
 

Aspeflo (2017) menar att användande av visuellt stöd för att förstärka det som sägs är bra för 

alla barn och elever, även om det är särskilt viktigt för elever med språkliga, eller kognitiva 

svårigheter, vilket Carlsson Kendall (2015) också understryker. Aspeflo (2017) och Gerland 

och Aspeflo (2015) förordar att arbete med visuellt stöd påbörjas redan i förskolan exempelvis 

i form av bildscheman för att visa dagens innehåll, visuellt stöd för att underlätta val av 

aktiviteter, samt visuella instruktioner, exempelvis för påklädning av ytterkläder.  

 

Skolinspektionen (2017) framhåller i sin rapport visuellt stöd som ett verktyg som bidrar till att 

öka likvärdighet och tillgänglighet i lärmiljön för barn i förskolan. Både Aspeflo (2017) och 
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Jensen (2017) menar att det är till hjälp för alla barn och elever att genom visuellt stöd få svar 

på frågor om vad de ska göra, hur de ska göra och vad de behöver för material, när och hur 

länge en aktivitet sker, var de ska vara och med vem, och vad de ska göra sedan. Även 

Skolverket (2014) framhåller att alla elever i lärmiljön behöver ha svaren på ovanstående frågor 

klargjorda och att visuellt stöd här är ett pedagogiskt verktyg som med fördel kan användas.  

 

Jensen (2017) och Sjölund et al. (2017) menar att tydliggörande genom visuellt stöd är ett 

verktyg som frigör elevers kognitiva resurser, genom att kompensera för nedsatta funktioner 

och därmed undanröja hinder för inlärningen. I en anpassad lärmiljö, där tydliggörande genom 

visuellt stöd tillämpas, har eleverna mer resurser kvar att lägga på sin inlärning, vilket i 

förlängningen påverkar deras måluppfyllelse positivt. Sjölund et al. (2017) beskriver att visuellt 

stöd underlättar för alla barn och elever, eftersom exekutiva funktioner utvecklas fullt ur först i 

vuxen ålder.  

 

2.11 Forskning om effekter av visuellt stöd på gruppnivå 

 
Effekter av visuellt stöd på gruppnivå är ett tämligen outforskat område, både i Sverige och 

internationellt, och tillgången till tidigare forskning inom detta område således mycket 

begränsad. I dagsläget har inga rikstäckande studier gjorts av i vilken utsträckning och på vilket 

sätt visuellt stöd används i svenska förskolor och skolor. I Storbritannien har dock studier visat 

att användandet av visuellt stöd i undervisningen för elever med inlärningssvårigheter ökat 

kraftigt under de senaste 30 åren (Greenstock & Wright, 2011) och att visuellt stöd är ett vanligt 

inslag i reguljära brittiska skolor (Pampoulou & Detheridge, 2007).  

 

I en studie av Greenstock och Wright (2011) undersöktes lärares och lärarassistenters 

erfarenheter av och uppfattningar om användandet av visuellt stöd i skolundervisningen. 

Studien visade att uppfattningar varierade kring huruvida visuellt stöd bör användas enbart på 

individnivå eller riktas till hela elevgruppen. Många ansåg att visuellt stöd främst bör användas 

på individnivå, exempelvis för elever med språk- eller kommunikationssvårigheter. Andra 

menade att visuellt stöd med fördel kan användas på gruppnivå och beskrev att visuellt stöd till 

hela elevgruppen användes i den dagliga undervisningen för att exempelvis tydliggöra dagens 

schema, regler, elevers valmöjligheter och som stöd i läs- och skrivutvecklingen. Enligt 

Wellington och Stackhouse (2011) och Starling et al. (2012) ökar användandet av visuellt stöd 
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i undervisningen om pedagoger fortbildas i hur visuellt stöd kan användas som pedagogiskt 

verktyg.  

 

I en studie av Engde (2017) intervjuades nio lärare från fem svenska grundskolor om sina 

erfarenheter av användandet av visuellt stöd i undervisningen. Studien visade att samtliga lärare 

ansåg att visuellt stöd är till fördel för eleverna, samt beskrev att det visuella stödet i den dagliga 

undervisningen i första hand riktades till klassen som grupp och vid behov kompletterades på 

individnivå. Till skillnad från lärarna i Greenstock och Wrights studie (2011) var alla lärare i 

Engdes (2017) studie eniga om att visuellt stöd i första hand bör ges till eleverna som grupp. 

Lärarna beskrev att visuellt stöd leder till ökad förståelse av verbal information hos eleverna, 

ökar elevernas självständighet och främjar fler elever än lärarna förväntat sig.  

 

2.12 Resultat av projekt om visuellt stöd 

 
För att främja användandet av visuellt stöd på grupp- och individnivå i förskolan, och 

därigenom bidra till en tillgänglig lärmiljö i synnerhet för barn med språklig sårbarhet, 

genomförde specialpedagoger och logopeder från Kompetenscentrum språk och 

kommunikation (KC) i Umeå kommun, ett projekt läsåret 2016/17 (Kompetenscentrum språk 

och kommunikation, 2017). I projektet deltog pedagoger från en förskola med sex avdelningar, 

samt specialpedagog och förskolechef. De pedagoger som deltog i projektet fick en teoretisk 

och praktisk grund i tecken- och visuellt stöd, samt handledning kring hur detta kan användas 

för att utveckla pedagogiska arbetssätt och metoder. Det visuella stödet utformades med bilder 

från bildstödsprogrammet InPrint 3, som är ett dataprogram innehållande bilder som kan 

användas för att utforma visuellt stöd. Projektet resulterade i att tecken- och visuellt stöd blev 

arbetssätt som används dagligen i projektförskolan på både grupp- och individnivå. Visuellt 

stöd på gruppnivå i den aktuella förskolan används exempelvis för att visa dagens 

innehåll/schema, steg i av- och påklädning, samt för att visualisera hur en aktivitet eller 

händelse på förskolan ska genomföras.  

 

På individnivå används visuellt stöd i den aktuella förskolan för att visa barn vad som ska hända 

och för att hjälpa enskilda barn att kommunicera. Samtliga pedagoger i projektet beskrev att 

visuellt stöd är till fördel för alla barn och att visuellt stöd på gruppnivå ger en tydlig struktur, 

underlättar övergångar mellan aktiviteter, och bidrar till en bättre ljudmiljö. Specialpedagogen 

som deltog i projektet, hade ett övergripande uppdrag i den aktuella förskolan, och har genom 
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observationer av det pedagogiska arbetet på förskolans olika avdelningar under projektets gång 

konstaterat att arbetet med visuellt stöd resulterat i en mer tillgänglig och likvärdig lärmiljö för 

alla barn. Detsamma konstateras av förskolechefen (Kompetenscentrum språk och 

kommunikation, 2017).  

 

Resultatet av KC:s projekt medförde att Umeå kommun beslutade att göra en central 

upphandling av bildstödsprogrammet InPrint 3, med syfte att göra lärmiljön mer likvärdig och 

språkligt- och kommunikativt tillgänglig för alla barn och elever. Detta innebär att all personal 

i för-, grund-, sär-, och gymnasieskolan i Umeå kommun från och med hösten 2017 har tillgång 

till InPrint 3 (Kompetenscentrum språk och kommunikation, 2018). I kombination till denna 

upphandling fick förskolechefer och rektorer utse ett antal pedagoger i sina verksamheter som 

fick möjlighet gå utbildning i InPrint 3 i regi av KC. Dessa pedagoger har sedan haft som 

uppgift att förmedla sina kunskaper till sina kollegor i verksamheten (Kompetenscentrum språk 

och kommunikation, 2018).  

 

Under år 2017 genomförde KC projektet Visualisera mera (Kompetenscentrum språk och 

kommunikation, 2018) med syfte att utveckla en kommunövergripande proaktiv modell för hur 

skolor kan arbeta med visuellt stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen för alla elever, 

samt för att utvärdera effekterna av arbete med visuellt stöd. KC skriver i sin projektrapport 

(Kompetenscentrum språk och kommunikation, 2018) att projektet påbörjades utifrån behovet 

att hitta en modell som påskyndar och underlättar implementering av visuellt stöd i kommunens 

skolor. Det räcker inte, menar KC, att kommunen gjort en central upphandling av 

bildstödsprogrammet InPrint 3, för att visuellt stöd ska bli ett verktyg som används i det dagliga 

arbetet för alla elever i kommunens skolor. I projektet, som leddes av specialpedagoger och 

logopeder från KC, deltog två skolor och den medverkande personalen utgjordes av pedagoger 

från förskoleklass, låg-, mellan- och högstadiet och fritidshem, samt specialpedagoger och 

rektorer på respektive skola. De pedagoger som deltog i projektet fick en teoretisk och praktisk 

grund i visuellt stöd, samt handledning kring hur detta kan användas för att utveckla 

pedagogiska arbetssätt och metoder. Projektet resulterade i att visuellt stöd blev arbetssätt som 

används dagligen i de deltagande skolornas skol- och fritidshemsverksamhet på både grupp- 

och individnivå. På gruppnivå används visuellt stöd exempelvis för att visa innehållet under 

skoldagen och fritidshemstiden, visa lektionsstrukturen, visualisera steg i arbetsprocessen, samt 

för att visa var material förvaras i skola och fritidshem (Kompetenscentrum språk och 

kommunikation, 2018).    
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På grupp- och individnivå används visuellt stöd i de båda projektskolorna för att underlätta 

kommunikation, lösa konflikter och utveckla färdigheter i socialt samspel. Resultatet av studien 

visade att visuellt stöd på grupp- och individnivå, enligt pedagoger, specialpedagoger och 

rektorer, skapar en mer tillgänglig lärmiljö för eleverna och stödjer elevernas språkliga 

förståelse och uttrycksförmåga (Kompetenscentrum språk och kommunikation, 2018).  
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3. Teoretisk referensram 
 

Som stöd i analys och tolkning av ett empiriskt material, kan olika teorier och perspektiv 

tillämpas. Genom att analysera det empiriska materialet genom en teoretisk “lins”, eller ur ett 

visst perspektiv, avgränsas analysen och fokus riktas mot specifika aspekter av en företeelse 

(Svensson, 2011). I detta avsnitt beskrivs sociokulturell teori och relationellt perspektiv, som 

utgör teoretisk ansats för denna studie. Valet av ovan nämnda teori och perspektiv har gjorts 

med anledning av att de också genomsyrar förskolans och skolans styrdokument (Assarsson, 

2007; Korp, 2011; Nilholm & Alm, 2010).  

 

3.1 Sociokulturell teori 

 

Enligt Lev Vygotskij, som betraktas som den sociokulturella teorins grundare, är människan 

skapad i sitt kulturella sammanhang. Detta innebär att vad och hur mycket vi lär oss beror av 

hur våra sociala och kulturella omständigheter ser ut och vilka verktyg och redskap vi har 

tillgång till (Strandberg, 2009; Säljö, 2000; Vygotskij, 1934/2010). Enligt Vygotskij sker 

människans lärande först genom att yttre kunskap erhålls genom mellanmänsklig interaktion 

och kommunikation. Denna yttre kunskap omvandlas sedan av individen genom inre processer 

till personlig inre kunskap (Strandberg, 2009; Vygotskij, 1934/2010). En grundtanke inom 

sociokulturell teori är således att lärande sker genom deltagande i en social praktik, det vill säga 

det är genom att interagera och kommunicera med andra som människor skapar och 

reproducerar kunskap (Korp, 2011; Nilholm & Alm, 2010). Resultatet av vår studie kommer 

att analyseras utifrån sociokulturell teori, genom att vi diskuterar huruvida användandet av 

visuellt stöd främjar att lärande sker genom deltagande i en social praktik. 

 

3.2 Relationellt perspektiv 

 

Inom specialpedagogisk forskning kan två huvudperspektiv urskiljas: det kategoriska 

perspektivet (även kallat kompensatoriskt perspektiv), respektive det relationella perspektivet 

(även kallat kritiskt perspektiv) (Ahlberg, 2007; Ingestad, 2006; Nilholm, 2003, 2006; 

Skolverket, 2005). Det kategoriska perspektivet har sin bas inom medicinsk och psykologisk 

tradition och inom denna forskning söker man pedagogiska metoder för att kompensera för 

svårigheter, problem och brister som förläggs hos individen (barnet/eleven) (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001; Ingestad, 2006; Nilholm, 2003, 2006). Utgångspunkten i det 
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kategoriska perspektivet är att eventuella svårigheter beror på individens egenskaper, vilket i 

sin tur leder till individuella åtgärder (Jacobsson & Nilsson, 2011; Nilholm, 2006).  

 

Det relationella perspektivet däremot utgår från socialkonstruktivism och inom denna 

forskning söker man svar på hur lärmiljön påverkar den enskilde individen (Ingestad, 2006, 

Nilholm, 2003). Fokus utifrån ett relationellt perspektiv ligger på hur förskolan och skolan ska 

utforma och anpassa sin verksamhet och sin pedagogik. Problematiken förläggs därmed inte 

hos den enskilde individen, utan på samhällsnivå (Ingestad, 2006; Nilholm, 2003, 2006; 

Skolverket, 2005). Utgångspunkten i det relationella perspektivet är således samspelet mellan 

individ och lärmiljö, och eventuella åtgärder sätts in där mötet mellan individ och lärmiljö inte 

fungerar (Ingestad, 2006; Olsson & Olsson, 2013). Resultatet av vår studie kommer att 

analyseras utifrån ett relationellt perspektiv genom att vi diskuterar huruvida användandet av 

visuellt stöd sker med fokus på att förändra och utveckla lärmiljön.   
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4. Metod 
 

Denna studie har en kvalitativ ansats med intervju som metod. Informanterna utgörs av 

förskolechef, rektor, samt pedagoger i ett arbetslag i en förskola respektive en skola. Vi vill 

klargöra att den förskola och skola som ingår i vår studie inte har deltagit i något av 

Kompetenscentrum språk och kommunikations (KC) projekt 2017/2018. Den centrala 

upphandling av bildstödsprogrammet InPrint 3 som Umeå kommun gjort, vilket medfört att 

detta pedagogiska verktyg nu finns tillgängligt i samtliga förskolor och skolor i kommunen, har 

bidragit till att motivera oss att genomföra en studie av resultatet av arbete med visuellt stöd. 

Studiens teoretiska referensram inbegriper en sociokulturell teori kring lärande och ett 

relationellt specialpedagogiskt perspektiv. Detta avsnitt inleds med en närmare redogörelse av 

metodval. Därefter beskrivs hur urvalet av informanter har gjorts, hur genomförande av 

intervjuer och bearbetning av intervjuresultat gått till, samt hur de etiska aspekterna har 

hanterats i studien.  

 

Författarna till denna uppsats har båda två deltagit aktivt i alla delar av arbetet med denna studie. 

All litteratur, vetenskapliga artiklar och styrdokument som utgör bakgrund till studien har lästs 

av oss båda, varefter vi tillsammans diskuterat och bearbetat det vi läst. Vi har tillsammans 

formulerat intervjuguiden och båda två deltagit vid samtliga intervjuer. Vi har delat upp 

ansvaret för transkribering av intervjuerna mellan oss, läst varandras transkriberingar, och 

gemensamt bearbetat och analyserat resultatet. Skrivande och bearbetning av texten i samtliga 

avsnitt i denna studie har i största utsträckning gjorts gemensamt.  

 

4.1 Metodval 
 

Kvalitativ intervju valdes som datainsamlingsmetod för att få en djupare insikt i informanternas 

erfarenheter och uppfattningar av arbetet med visuellt stöd och få så uttömmande svar som 

möjligt (Bryman, 2011). Fördelen med intervju är att metoden är flexibel och anpassningsbar, 

att följdfrågor kan formuleras, samt att svaren som informanterna ger kan klargöras och 

fördjupas (Frykholm 1997; Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjuerna användes en semi-

strukturerad intervjuguide (bilaga 2), som i enlighet med Kvale och Brinkmans (2009) 

rekommendationer innehåller för studien relevanta frågor. Genom att utgå från en intervjuguide 

säkerställs att alla informanter får samma frågor och därigenom minskar skillnader i 
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förutsättningarna mellan intervjuerna (Bryman, 2011). Samtidigt möjliggör semi-strukturerad 

intervju en större öppenhet och flexibilitet beträffande intervjufrågornas ordningsföljd, 

följdfrågor och klargörande frågor. Enligt Fejes och Thornberg (2012) kan intervjuaren genom 

semi-strukturerad intervju på ett fördjupat sätt ta del av informanternas erfarenheter och 

uppfattningar, utan att vara låst vid ett intervjuformulär. Inom ramen för studien har vi även 

granskat litteratur, vetenskapliga artiklar och styrdokument i syfte att göra oss insatta kring 

relevanta begrepp och tidigare forskning inom det valda problemområdet och förskolans och 

skolans skyldigheter enligt gällande styrdokument.  

 

4.2 Urval 

 

Inom ramen för studien har åtta kvalitativa intervjuer genomförts med tre pedagoger i den 

aktuella förskolan, tre pedagoger i den aktuella skolan, samt berörd förskolechef och rektor. 

Urvalet av informanter var målstyrt (Bryman, 2011) i den meningen att pedagogerna valdes 

eftersom de bedriver ett förändringsarbete som handlar om införande av visuellt stöd i förskola 

respektive skola. Att berörd skola respektive förskola bedriver ett förändringsarbete som 

handlar om införande av visuellt stöd, kom till vår kännedom genom att vi via telefon 

kontaktade förskolechefer och rektorer i den aktuella kommunens olika skolområden, med 

målsättningen att finna en förskola respektive en skola som bedriver ett sådant arbete. Urvalet 

av rektor och förskolechef som informanter var också målstyrt (Bryman, 2011), då de valdes 

utifrån sina uppdrag som ledare, vilket innebär att de har det yttersta ansvaret för kvalitets- och 

utvecklingsarbete i respektive verksamhet, bör vara väl insatta i respektive verksamhets 

kontextuella förutsättningar, samt rimligen bör kunna redogöra för förändringsarbetets resultat 

inte minst på organisationsnivå. Genom att intervjua både pedagoger och ledare i respektive 

verksamhet, blev det även möjligt att jämföra pedagogernas svar med vad deras ledare svarat i 

intervju. Förskolans arbetslag består av tre pedagoger, vilka samtliga har intervjuats för denna 

studie. Skolans arbetslag består av åtta pedagoger, varav fyra arbetar i den klass som ingår i 

denna studie och av dessa har tre intervjuats för studien. Eftersom förskolans arbetslag var tre 

pedagoger till antalet föll det sig naturligt att samma antal pedagoger skulle delta från skolans 

arbetslag. Urvalet av informanter i det arbetslag i skolan som ingår i denna studie, inbegriper 

pedagoger som arbetar inom skolans och fritidshemmets verksamhet. Detta urval gjordes för 

att inom ramen för studien få en bild av elevernas hela skoldag, vilket inbegriper både skol- och 

fritidshemstid. 
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4.3 Genomförande 

 

Informanterna kontaktades av oss via telefon och tillfrågades om de kunde tänka sig att 

medverka i en intervjustudie, samt informerades kort om studiens syfte. De kvalitativa 

intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats i en lugn och ostörd miljö. Varje 

intervju tog mellan 35 och 60 minuter i anspråk, varav genomsnittstiden var 43 minuter. Vid 

samtliga intervjutillfällen ansvarade en och samma intervjuare för att ställa intervjufrågor, 

medan den andre av oss ansvarade för inspelningen av intervjun. Syftet med detta upplägg var 

att skapa så lika förutsättningar som möjligt vid samtliga intervjuer. Vid intervjutillfällena 

informerades informanterna ännu en gång muntligen om studiens syfte, att intervjun spelas in, 

samt om de forskningsetiska principer det åligger oss att följa (Vetenskapsrådet, 2011, 2017). 

Vid samtliga intervjuer har intervjuaren följt intervjuguidens frågor, samt emellanåt gjort 

sammanfattningar och omformuleringar för att kontrollera tolkningen av informantens svar, 

vilket Bryman (2011) rekommenderar. 

 

4.4 Bearbetning och analys 

 

Efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna i det närmaste ordagrant i enlighet med 

vad Bryman (2011) rekommenderar, vilket resulterade i drygt 100 sidor transkriberat material. 

Genom att transkribera intervjuerna kan forskaren säkerställa att informanternas upplevelser 

dokumenteras utan egna tolkningar och värderingar. Transkriberingarna underlättar även för 

forskaren att göra upprepade genomgångar av informanternas svar och en noggrann analys av 

det insamlade intervjumaterialet (Bryman, 2011). I transkriberingarna har alla ord och meningar 

dokumenterats med undantag för hostningar, nysningar och långa pauseringar. Efter att de 

inspelade intervjuerna transkriberats avlyssnades inspelningarna en andra gång, för att 

möjliggöra korrigering av eventuella oavsiktliga missar eller fel i utskrifterna. Studiens 

insamlade data analyserades i enlighet med studiens syfte och forskningsfrågor. Datan 

sorterades och kategoriserades genom att textavsnitt som berörde studiens olika 

forskningsfrågor färgkodades (rött, gult, grönt). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och 

Bryman (2011) är kodning av intervjuuttalanden en vanligt förekommande analysmetod.  

 

Den sorterade och kategoriserade datan överfördes därefter till tre dokument. Data från 

förskolechef och rektor överfördes till ett dokument, data från pedagoger i förskolan till ett 

dokument, samt data från pedagoger i skolan till ett dokument. I dokumenten sorterades datan 
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in under tillhörande forskningsfråga. Genom att lägga de tre dokumenten intill varandra och gå 

igenom forskningsfråga för forskningsfråga kunde gemensamma nyckelord i informanternas 

svar i de tre dokumenten urskiljas. Ett nytt dokument skapades med ett rutnät där nyckelorden 

i den insamlade datan lades in under varje forskningsfråga. Utifrån nyckelorden under varje 

forskningsfråga kunde sedan teman urskiljas. I bilaga 3 exemplifieras denna process.  

 

Under forskningsfråga 1 och forskningsfråga 3 kunde fyra gemensamma teman i den insamlade 

datan urskiljas: arbetslag, tydlighet och struktur, barn/elevgrupp, samt arbetsbelastning. 

Resultatet under forskningsfråga 1, som berör bakgrunden till arbetet med visuellt stöd, och 

forskningsfråga 3, som berör informanternas upplevelser kring resultatet av arbetet med visuellt 

stöd, presenterades sedan enligt dess fyra teman. I bilaga 3 exemplifieras denna process.  

 

Under forskningsfråga 2, som berör förändringsarbetets initiering och process, kunde vi i den 

insamlade datan under varje forskningsfråga med tillhörande intervjufrågor urskilja mönster, 

samband och variationer i informanternas redogörelser. Två gemensamma syften/mål med 

förändringsarbetet framgick hos informanterna. Ur informanternas beskrivningar av 

förändringsarbetets förutsättningar, faser, initiering och process, samt hur förändringsarbetet 

mottogs i arbetslaget framgick nyckelord, samband och variationer både inom och mellan 

verksamheterna. För att skapa en överblick sorterades datan in i en tabell utifrån teman: 

syfte/mål, förändringsarbetets förutsättningar, faser, initiering och process, samt hur 

förändringsarbetet mottogs i arbetslaget. Resultatet under forskningsfråga 2 presenterades 

sedan enligt dessa teman.  

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Denna studie har följt de forskningsetiska principer och krav om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande som det enligt Vetenskapsrådet (2011; 2017) åligger oss att följa. 

I utformningen av intervjufrågorna har vi eftersträvat att ta hänsyn till etiska aspekter, vilket 

framgår i den intervjuguide som använts (bilaga 2). Vi har även eftersträvat att intervjuerna ska 

äga rum i en miljö där informanten känner sig trygg och säker, varför vi valde att genomföra 

intervju på informanternas arbetsplats i en lugn och ostörd miljö (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Vid samtliga intervjutillfällen har informanterna initialt, i enlighet med informationskravet, fått 

information om studiens syfte och de forskningsetiska principer det åligger oss att följa 

(Vetenskapsrådet, 2011, 2017). Vi har, i enlighet med samtyckeskravet, påpekat för informanten 

att intervjun är frivillig och att informanten har rätt att avbryta intervjun om och när hen vill. 

Informanten har, i enlighet med konfidentialitetskravet, informerats om att inspelning av 

intervjun sker i syfte att minska risken att våra egna tolkningar och värderingar färgar 

informanternas svar, samt att inspelningarna kommer att raderas när studien är avslutad. 

Konfidentialitetkravet har även följts genom att inspelningarna från intervjuerna och 

transkriberingarna har förvarats inlåst och att informanterna i transkriberingarna och i studiens 

sammanställda resultat har avidentifierats. I resultatet framgår inte heller namn på den förskola, 

förskoleavdelning, respektive skola/fritidshem som ingår i studien. Slutligen har informanterna, 

i enlighet med nyttjandekravet, informerats om att resultaten från intervjuerna ska användas i 

ett examensarbete som sedan kommer att publiceras i Umeå universitets Diva-uppsatsbas.  
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5. Resultat 
 

Här redovisas resultatet av de intervjuer som ingår i studien. Resultatet är indelat i studiens tre 

forskningsfrågor, vilka belyser bakgrund till förskolans respektive skolans förändringsarbete 

med visuellt stöd, förändringsarbetets initiering och implementering, samt hur arbetet med 

visuellt stöd påverkat den pedagogiska praktiken. Informanterna i studien kommer att 

benämnas pedagoger i skolan respektive pedagoger i förskolan, eller informanterna när 

samtliga informanter, inklusive förskolechef och rektor avses. Förskolechef och rektor benämns 

med sin titel. I resultatdelen och diskussionsdelen kommer förändringsarbetet som handlar om 

visuellt stöd att benämnas arbetet med visuellt stöd. Med hänvisning till konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011, 2017) har pedagogerna avidentifierats. För att kunna särskilja 

pedagogerna och hänvisa till enskilda pedagoger vid citat, tituleras pedagogerna enligt nedan:  

 

• Pedagog 1 i förskolan: erfaren förskollärare, som arbetat många i den aktuella 

förskolan. 

• Pedagog 2 i förskolan: erfaren barnskötare närmare pensionsålder, som arbetat många 

år i den aktuella förskolan.  

• Pedagog 3 i förskolan: förskollärare i början av sin karriär, som arbetat några år i den 

aktuella förskolan. 

• Pedagog 1 i skolan: erfaren idrottslärare och fritidspedagog, som undervisar den 

aktuella klassen/elevgruppen i ämnet idrott, samt leder verksamheten på fritidshemmet. 

Har arbetat flera år i den aktuella skolan. 

• Pedagog 2 i skolan: nyutexaminerad klasslärare, vars lärarerfarenhet sträcker sig till 

den klass med elever som ingår i denna studie. 

• Pedagog 3 i skolan: erfaren fritidspedagog och även utbildad förskollärare, som arbetar 

som resurs i den aktuella klassen under skoldagen och tillsammans med pedagog 1 leder 

verksamheten på fritidshemmet. Har arbetat tre år i den aktuella skolan. 

• Förskolechef: utbildad förskollärare med mångårig erfarenhet både som förskollärare 

och som förskolechef på två olika förskolor. Har arbetat som förskolechef flera år i den 

aktuella förskolan. 

• Rektor: utbildad lågstadielärare med mångårig lärarerfarenhet och treårig erfarenhet 

som rektor.   
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5.1 Förskolans kontextuella förutsättningar  

 

Förskolan, som är byggd 1979 ligger i ett medelklassområde med få mångkulturella inslag, har 

11 pedagoger anställda och inrymmer totalt 56 barn, fördelat på tre avdelningar utifrån barnens 

ålder. Avdelningen för de yngsta barnen ligger i ena änden av byggnaden och åtskiljs från de 

övriga två avdelningarna av en matsal. De övriga två avdelningarna har var för sig egna lokaler, 

men även ett gemensamt “torg” med olika lekmaterial. Det arbetslag som berörs i denna studie 

består av tre pedagoger (vilkas utbildning och pedagogiska erfarenhet återfinns i resultatets 

inledning). Förskolan arbetar enligt Reggio Emilia-pedagogik och två av förskolans 

pedagogtjänster utgörs av ateljerista (pedagog som arbetar i förskolans ateljé med barngrupper 

från förskolans olika avdelningar) respektive pedagogista (pedagog med ett övergripande 

pedagogiskt ansvar). Personalomsättningen har varit liten de senaste 5 åren, bortsett från 

enstaka pensionsavgång, och förskolan har en ekonomi som varken präglas av några särskilda 

ekonomiska tillägg eller besparingar. Förskolechefen beskriver att förskolan har en tydligt 

organiserad mötesstruktur, vilket inkluderar morgonmöten varje morgon, möten för 

organisering och planering två gånger i veckan, avdelningsmöten varje vecka, ansvarsgrupper 

för pedagogisk utveckling och samarbete inom förskolan, projektgrupper, arbetsplatsträffar och 

möten för pedagogisk dokumentation och reflektion. Förskolechefen beskriver sig som en 

visionär som arbetar med utveckling av det pedagogiska arbetet utifrån Reggio Emilia-

pedagogik. Personalstyrkan beskrivs av förskolechefen som lojal mot förskolan, 

utvecklingsbenägen, samarbetande, närvarande och med barnen i fokus. Kommunikation 

mellan förskolechef och personal sker i dagliga samtal i förskolan, via möten och mail. Mellan 

förskola och föräldrar sker kommunikationen via lärplattformen Lärum, samt i daglig muntlig 

dialog mellan pedagoger och föräldrar. Beträffande överföringar från förskola till förskoleklass, 

beskriver förskolechefen att ett väl utvecklat överföringssamarbete finns med den närliggande 

skolan. Till övriga skolor är överföringsrutinerna inte lika väletablerade och överföringar görs 

då i huvudsak kring elever i behov av särskilt stöd. 

 

5.2 Skolans kontextuella förutsättningar 
 

Rektor beskriver att skolan startades 1994 i lokaler som tidigare använts för andra ändamål och 

ligger i ett medelklassområde med få mångkulturella inslag. En viss personalomsättning har 

förekommit de senaste fem åren med anledning av nedskärningar, som åtföljdes av 

nyanställningar med anledning av ökat elevunderlag. Totalt inrymmer skolan 400 elever från 
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förskoleklass till årskurs 9. I arbetsenheten förskoleklass till och med årskurs 5, som denna 

rektor är ledare för, finns 30 pedagoger anställda. Organisationen består av arbetslag som 

inrymmer lärare, fritidspedagoger och resurspersoner. Lokalerna är byggda så att klassrum och 

fritidslokaler för varje klass ligger i nära anslutning till varandra. Det arbetslag som berörs i 

denna studie består av tre lärare, tre fritidspedagoger och en resursperson. Arbetslaget arbetar 

med årskurs 3, som omfattar 46 elever, indelade i två parallellklasser: 3 A med 25 elever och 3 

B med 21 elever. Under eftermiddagen på fritidshemmet är klasserna sammanslagna. Tre av 

arbetslagets pedagoger (vilkas utbildning och pedagogiska erfarenhet återfinns i resultatets 

inledning) arbetar i klass 3 A, vilket är den klass som ingår i denna studie. Arbetet med visuellt 

stöd påbörjades när eleverna gick i åk 1 läsåret 2016/2017. Rektor beskriver att skolans 

mötesstruktur innefattar arbetslagsmöten, arbetsplatsträffar, samt veckomöten där rektor träffar 

skolans pedagoger respektive och fritidshemmets pedagoger för sig. Vid samtliga möten finns 

dagordning och mötesprotokoll tillgängligt digitalt. Kommunikation inom skolan sker via 

möten och mail, samt i dagliga samtal på arbetsplatsen. Mellan skola och föräldrar sker 

kommunikationen via digitala veckobrev från klasslärare, information via mail från rektor, samt 

i daglig muntlig dialog mellan pedagoger och föräldrar. Beträffande överföringar från förskola 

till förskoleklass, beskriver rektor att förskoleklass personalen besöker de närliggande 

förskolorna för att få en muntlig överlämning om de barn som kommer därifrån. Med övriga 

förskolor, samt till andra skolor finns ingen etablerad överföringsrutin. Vid övergångar mellan 

årskurser inom skolan finns interna överföringsrutiner. Rektor beskriver sig som en tillgänglig 

och närvarande ledare, med fokus på utveckling av den pedagogiska verksamheten. På skolan 

råder enligt rektor en kultur att “barn gör rätt om de kan” och om barn inte kan ligger en 

outvecklad förmåga till grund för detta, som pedagoger och barn tillsammans kan hjälpas åt att 

utveckla. Rektor beskriver att pedagogerna värnar om eleverna och eftersträvar ett gott 

bemötande gentemot och goda relationer till eleverna. 

5.3 Förskolans och skolans bakgrund till arbetet med visuellt stöd 
 

Ur informanternas redogörelser för bakgrunden till förändringsarbetet kan fyra gemensamma 

teman/faktorer urskiljas, vilka presenteras nedan under var sin underrubrik. Samtliga 

informanter beskriver att dessa fyra teman påverkat både barn-/elevgruppen och pedagogernas 

arbetssituation negativt och att förändringsarbetet påbörjats utifrån ett behov hos pedagogerna 

att åstadkomma en förändring. Utifrån den negativa situationen gjorde förskolechef respektive 

rektor, enligt önskemål från pedagogerna, en ansökan till specialpedagog vid elevhälsan, vilket 
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i sin tur bidrog till att förändringsarbetet initierades. I arbetet med visuellt stöd i den aktuella 

förskolan och skolan har bilder från bildstödsprogrammet InPrint 3 använts, vilket är det 

bildstödsprogram som upphandlats centralt av Umeå kommun.  

5.3.1 Nytt arbetslag 

 

Den första gemensamma bakgrundsfaktor som informanterna beskriver är ett nytt arbetslag. 

Dock framgår ur informanternas beskrivningar att det inom ramen för de nya arbetslagen, delvis 

rådde olika utgångslägen. Förskolans arbetslag var nytt, men utgjordes av pedagoger som 

arbetat på olika avdelningar i samma förskola och därför kände till varandra sedan tidigare. 

Vidare framkommer att det i förskolans arbetslag rådde en positiv stämning och att pedagogerna 

hade en gemensam syn på och förhållningssätt gentemot barnen och en gemensam ambitionen 

att stötta och hjälpa varandra. Skolans arbetslag var också nytt, men hade skapats genom 

nyanställningar och omstruktureringar inom verksamheten. Pedagogerna i skolans arbetslag 

kom med olika bakgrunder, erfarenheter och viljor, kände inte i lika hög utsträckning till 

varandra sedan tidigare och hade skilda åsikter och uppfattningar beträffande elevsyn och 

förhållningssätt. Pedagogerna i skolan beskriver att detta medförde konflikter och slitningar i 

arbetslaget och att mycket tid ägnades åt att diskutera och enas om elevsyn och förhållningssätt. 

Exempelvis säger pedagog 2 i skolan: ”Att dom vuxna inte var eniga gjorde att det blev tufft”. 

 

Både pedagogerna i förskolan och skolan menar att det tar tid att i ett nytt arbetslag hitta sina 

roller och skapa en tydlig ansvarsfördelning och uttrycker att tid för detta saknades i ett initialt 

skede, vilket påverkade både barn-/elevgruppen och pedagogernas arbetssituation negativt. Det 

var otydligt för barn/elever och pedagoger vilken pedagog som hade huvudansvaret för olika 

lektioner och aktiviteter under dagen:  

 

Vi sprang på bollen allihopa (..) Det var en lång tid som var ostrukturerat, fast vi 

kämpade på. (Pedagog 3 i skolan) 

 

Jag tror att eleverna kände sig vilsna och inte visste vem som skulle dyka upp i 

klassen. (Pedagog 2 i skolan)   

 

I och med att man inte kände varandra sedan tidigare så blir det så att man måste 

hitta sina roller och efter ett tag faller allt på sin plats. Det är en process som inte 

får ta för lång tid för då blir det ett vakuum för eleverna. (Pedagog 1 skolan) 
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Det blev ju en ny konstellation med både ett nytt arbetslag och nya barn för 

varandra sådär. Vi hade svårt att få någon riktigt struktur i arbetet. (Pedagog 1 

förskolan). 

 

5.3.2 Bristande gemensam struktur och arbetssätt 

 

Den andra gemensamma bakgrundsfaktor som informanterna beskriver är att det i arbetslaget 

saknades en gemensam tydlighet och struktur i hur aktiviteter/lektioner skulle organiseras, vad 

barnen/eleverna skulle göra och hur. Avsaknaden av gemensamma rutiner och arbetssätt, 

skapade oro både i barn-/elevgruppen och bland pedagogerna:  

  

Vi hade inte hunnit bygga ihop nåt riktigt gemensam bild på hur vi la upp lektioner 

och så, så det blev hoppigt och inkonsekvent. (Pedagog 2 i skolan).  

 

Det var ganska rörigt för oss, både som barngrupp och pedagoger. (Pedagog 3 i 

förskolan). 

 

Pedagogerna i skolan beskriver att det blev otydligt för eleverna vad och hur de skulle göra, 

vilket i sin tur gjorde eleverna oroliga:   

 

Vissa låg på golvet en stor del av lektionerna också, eller kände ett sånt 

stresspåslag så att man klättrade upp på en bokhylla i klassrummet. (Pedagog 2 i 

skolan).  

 

Enligt pedagogerna ledde detta till många informella möten och diskussioner i korridorer och 

andra gemensamma lokaler, vilket skapade konflikter pedagogerna emellan och en orolig 

stämning i arbetslaget. Både pedagogerna i förskolan och pedagogerna i skolan menar även att 

det faktum att arbetslagen har haft en del vikarier, ytterligare bidragit till att skapa oro i 

arbetslaget. 
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5.3.3 Orolig barngrupp  

 

Den tredje gemensamma bakgrundsfaktor som informanterna beskriver är att barn-

/elevgruppen delvis var ny för varandra, men även ny för pedagogerna och att barn-

/elevgruppen redan från början var orolig och innehöll flera barn/elever med särskilda behov, 

som utmanade pedagogerna i olika situationer. Några barn/elever var utagerande och konflikter 

uppstod dagligen. Samtliga informanter beskriver att pedagogerna upplevde att de inte räckte 

till för att möta behoven hos alla barn/elever: 

 

Vi hade många som behövde mer vägledning och vi kände att vi inte kunde ge det 

och räcka till, till alla barnen (..) Vi bara jobbade ihjäl oss för att hitta strategier 

som skulle fungera för oss och barnen. (Pedagog 3 i förskolan). 

 

Vi hade det ganska fullt upp med många barn och vi försökte göra så gott vi kunde 

(..) Sen började vi upptäcka att vi hade en hel del barn som behövde extra stöd och 

som vi kände att trots att vi gjorde allt vi kunde så räckte vi inte till för det. (Pedagog 

2 förskolan). 

 

Vi kände ganska direkt åh, vad ska vi göra, för att vi är bara tre stycken och vi 

räckte inte till. (Pedagog 1 i förskolan). 

 

Man kände “ta bort mig härifrån, jag klarar inte av det här” (..) Man kände sig 

otillräcklig (Pedagog 1 i skolan).  

 

Pedagogerna i skolan beskriver att när några elever tappade kontrollen drogs även fler elever 

med och det blev så att säga ringar på vattnet och oron spreds i hela gruppen.  

  

5.3.4 Hög arbetsbelastning och påfrestande arbetsmiljö  

 

Den fjärde och sista gemensamma bakgrundsfaktor som framgår hos informanterna är att 

pedagogerna upplevde en hög arbetsbelastning och en påfrestande arbetsmiljö. Både 

pedagogerna i förskolan och i skolan beskriver att de dagligen upplevde många dilemman i hur 

de skulle agera som pedagoger och hur de skulle stötta varandra: 
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En kluvenhet att ska jag stå här framme och starta den här genomgången, men det 

saknas tre, fyra elever som är där ute (..) ska jag springa ut och hämta dem och 

valla in dem, och då jag kommer in i klassrummet igen då är det ju oroligt där. 

(Pedagog 2 i skolan).  

 

Vi var ganska slitna (..) Jag hade jätteont i magen faktiskt. (Pedagog 3 skolan). 

 

Jag hade inte velat gå i ettan i den miljön. Jag hade inte velat sitta som vuxen i den 

miljön. (Pedagog 2 i skolan).  

 

Vad ska jag göra, fast samtidigt gjorde man ju allt man kunde, så det blev som allt 

men inget var som känslan. Och vissa dagar var det bättre(..) men andra dagar 

kunde det också kännas gud vad ska vi göra, hur ska vi få hjälp. (Pedagog 3 

förskolan). 

 

När man går på knäna och har kavlat upp ärmarna ända tills man nästan inte har 

nån tröja på sig, då känner man ju jag kan ju nästan inte göra nåt mer. Jag har ju 

provat allt. (Pedagog 3 i skolan).  

 

Två av pedagogerna i skolan berättar även att kritik från missnöjda vårdnadshavare bidrog till 

att skapa en påfrestande arbetssituation.  

 

Både förskolechef och rektor beskriver att pedagogerna, utifrån de fyra bakgrundsfaktorer som 

beskrivits ovan, hamnade i en situation de upplevde att de inte kunde hantera. Från förskolan 

respektive skolan gjordes därför läsåret 2016/17 en ansökan till specialpedagog vid elevhälsan. 

Specialpedagogen genomförde observationer i barn-/elevgruppen och handledde arbetslaget, 

vilket blev upptakten till förändringsarbetet med visuellt stöd. 

 

Både pedagogerna i förskolan och skolan beskriver att de önskat mer stöd från sina chefer och 

att de upplevde sig ensamma i sin situation. Pedagogerna i skolan beskriver att de hade önskar 

att rektor lyssnat mer på dem och förstått deras situation bättre. Pedagog 3 i skolan menar att 

arbetslaget visserligen fått relativt bra förutsättningar redan från början i form av förhållandevis 

hög personaltäthet, men att stöd hade behövts från rektor i hur arbetet skulle fördelas och 

organiseras. Pedagogerna i förskolan säger att förskolechefen uppmuntrade samarbetet med 
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elevhälsans specialpedagog, men att de i genomförandet av förändringsarbetet upplevt sig 

ensamma. Pedagog 2 i förskolan menar att pedagogerna i den aktuella förskolan dock är vana 

vid att arbeta självständigt, vilket möjligen kan ha inneburit att de inte uttryckt sitt behov av 

stöd från förskolechefen tillräckligt tydligt.  

 

5.4 Initiering och implementering av visuellt stöd 
 

Här följer informanternas redogörelser för förändringsarbetets syfte och mål och hur arbetet 

med visuellt stöd initierades och implementerades. Vidare beskrivs hur förändringsarbetet 

mottogs i arbetslaget och hur informanterna upplevt förutsättningarna för förändringsarbetet. 

5.4.1 Syfte och mål 

 

I det samlade intervjumaterialet framgår två syften/mål med förändringsarbetet hos samtliga 

informanter. Det första syftet/målet var att genom visuellt stöd skapa en tydlig struktur för 

barn/elever och pedagoger, där det framgår vilka aktiviteter/lektioner dagen innehåller, 

vilken/vilka pedagoger som håller i varje aktivitet/lektion, samt vilka olika delar som ingår i 

varje aktivitet/lektion. Det andra syftet/målet var att skapa en tryggare och lugnare barn-

/elevgrupp, vilket informanterna menar att en tydlig struktur med visuellt stöd skulle bidra till.  

 

Förskolechefen säger: Målet blev att stötta och hjälpa barnen att få det tydligt och bli trygga. 

Både förskolechef och Pedagog 1 i förskolan beskriver även att ett syfte med arbetet med 

visuellt stöd, var att rusta barnen med ett verktyg som hjälper dem att bli mer medvetna om 

innehållet i sin dag och utveckla sin självständighet.  

 

Pedagog 2 i skolan säger att eftersom visuellt stöd inte ställer krav på elevers läsförmåga, är det 

ett pedagogiskt verktyg genom vilket pedagogerna når fler elever. Vidare, säger Pedagog 2 i 

skolan, att en målsättning med arbetet med visuellt stöd var att skapa ett lugnt och tryggt klimat 

i klassen och därmed ge pedagogerna bättre förutsättningar att hjälpa elever i behov av stöd. 

Rektor beskriver att en målsättning med arbetet med visuellt stöd var att för eleverna: skapa en 

arbetsro och en struktur och en möjlighet för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. 

Rektor beskriver även att en del av syftet var att öka kompetensen hos pedagogerna. 
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5.4.2 Initiering och implementering  

 

Enligt förskolechef och pedagogerna i förskolan initierades förändringsarbetet av 

specialpedagogen från elevhälsan. Arbetslaget drev och utvecklade arbetet med visuellt stöd 

gemensamt och fick råd och stöd genom handledning av specialpedagog. Både förskolechef 

och pedagoger beskriver att förändringsarbetet snabbt förankrades i arbetslaget eftersom 

pedagogerna var motiverade till och relativt omgående upplevde positiva resultat av arbetssättet 

i barngruppen. Förskolechefen menar att det hade varit svårt att initiera och komma igång med 

arbetet med visuellt stöd utan stöd utifrån, vilket specialpedagogen från elevhälsan bidrog med. 

Enligt förskolechef framhölls fördelarna med och de positiva resultaten av arbetet med visuellt 

stöd av pedagogerna i utvärderingar inom ramen för förskolans systematiska kvalitetsarbete, 

vilket bidragit till att förändringsarbetet nu är förankrat i två av förskolans tre arbetslag. Enligt 

förskolechef är målsättningen nu att förändringsarbetet ska förankras i hela verksamheten.  

 

Bland rektor och pedagogerna i skolan råder delade meningar om vem eller vilka som initierade 

och drev förändringsarbetet. Enligt rektor och en av pedagogerna i skolan var det 

specialpedagogen från elevhälsan som initierade arbetet med visuellt stöd i arbetslaget. De två 

övriga pedagogerna i skolan menar att arbetet med visuellt stöd initierades gemensamt av 

pedagogerna i skolan och specialpedagog från elevhälsan. Rektor menar att pedagogerna i 

arbetslaget drev förändringsarbetet tillsammans i arbetslaget. Pedagogerna i skolan anser dock 

att några nyckelpersoner i arbetslaget drev förändringsarbetet, medan övriga pedagoger hjälpte 

till att förankra arbetet i verksamheten. Enligt Pedagog 1 i skolan enades arbetslaget kring en 

gemensam struktur, arbetssätt och rutiner för arbetet med visuellt stöd.  

 

Enligt rektor fanns det andra pedagoger i skolans och fritidshemmets verksamhet som använde 

visuellt stöd redan innan förändringsarbetet initierades i det arbetslag som berörs i denna studie. 

Dock menar rektor att det inte tidigare fanns någon gemensam satsning på ett förändringsarbete 

med visuellt stöd liknande den som initierades i det aktuella arbetslaget, och inget gemensamt 

sätt i hela verksamheten att arbeta med visuellt stöd.  

 

Samtliga informanter beskriver att förändringsarbetet har implementerats och numera är en del 

av den dagliga verksamheten i barn-/elevgruppen. Förändringsarbetet har pågått sedan läsåret 

2016/2017 och är ett pågående arbete som utvecklas kontinuerligt. Förskolechefen och 
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pedagogerna i förskolan beskriver att arbetet med visuellt stöd både har spridit sig till andra 

avdelningar inom egna verksamheten och till andra förskolor via nätverksträffar.  

 

Bland rektor och pedagoger i skolan råder delade meningar om vilken spridning 

förändringsarbetet fått. Enligt Pedagog 3 i skolan har förändringsarbetet spridit sig till andra 

arbetslag. Dock har förändringsarbetet inte fullt ut slagit igenom i undervisningen i den 

parallellklass, 3 B, som delar fritidsverksamhet med klass 3 A, som är den klass som ingår i 

denna studie. Pedagog 3 menar att det varit fördelaktigt med ett gemensamt arbete med visuellt 

stöd i båda klasserna.  

 

5.4.3 Hur förändringsarbetet mottogs i arbetslagen 

 

Både förskolechefen och pedagogerna i förskolan menar att idén med visuellt stöd mottogs 

positivt i arbetslaget. Pedagogerna i förskolan beskriver att de med entusiasm tog sig an 

förändringsarbetet och att alla pedagoger i arbetslaget hjälptes åt att driva arbetet, med stöd av 

den handledning de fick av specialpedagog. Pedagogerna berättar att de ganska snabbt kunde 

se att arbetet med visuellt stöd resulterade i positiva förändringar i barngruppen, vilket gjorde 

pedagogerna ännu mer motiverade till förändringsarbetet.  

 

Enligt pedagogerna i skolan fick förändringsarbetet ett blandat mottagande i arbetslaget. Några 

av pedagogerna mottog idén med skepsis och andra var positiva, utifrån att menade att de såg 

fördelar med att arbeta med visuellt stöd. Rektors upplevelse är att pedagogerna i det stora hela 

var positiva till arbetet med visuellt stöd och att arbetslaget såg visuellt stöd som ett verktyg 

värt att prova för att åstadkomma en positiv förändring i verksamheten. Pedagogerna i skolan 

ger en samstämmig bild av att Pedagog 2 och Pedagog 3 i skolan var mest drivande i 

förändringsarbetet, eftersom dessa två pedagoger såg störst behov av och fördelar med visuellt 

stöd. Hela arbetslaget fick dock stöd i arbetet med visuellt stöd genom handledning av 

specialpedagog. Pedagog 1 i skolan menar att en tydligare bild av vad arbetet med visuellt stöd 

kunde förväntas resultera i, samt att pedagogerna introducerats mer i arbetet med visuellt stöd, 

skulle ha ökat pedagogernas motivation och bidragit till ett genomgående positivt mottagande 

av förändringsarbetet i arbetslaget. Enligt Pedagog 3 i skolan ökade motivationen till 

förändringsarbetet när pedagogerna kunde se att arbetet med visuellt stöd resulterade i positiva 

förändringar i elevgruppen.  
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5.4.4 Förutsättningar för arbetet med visuellt stöd 

 

Enligt förskolechefen var förutsättningarna för förändringsarbetet relativt goda med avseende i 

första hand på att pedagogerna kunde använda gemensam och egen planeringstid till 

förändringsarbetet. Pedagogerna i förskolan menar dock att deras planeringstid inte räckte till 

och att de hade önskat få möjlighet att ta in vikarier i verksamheten, så att arbetslaget fått mer 

tid att gemensamt reflektera och utarbeta material inom ramen för förändringsarbetet. Pedagog 

3 i förskolan beskriver att bristen på tid till förfogande för förändringsarbetet, tvingade 

pedagogerna att skapa tid under den dagliga verksamheten. Pedagogerna hjälptes åt att ge 

varandra tid och möjlighet att tillverka nödvändigt material för visuellt stöd, genom att två 

pedagoger hade hand om barngruppen så att en tredje pedagog kunde göra material. Enligt 

Pedagog 3 i förskolan var detta stressande både för de två pedagoger som hade hand om 

barngruppen och för den pedagog som skulle arbeta med att tillverka material.  

 

Rektor menar att förutsättningarna för förändringsarbetet inte varit de allra bästa, framförallt 

utifrån att det varit svårt att hitta tid där alla i arbetslaget har möjlighet att delta. Rektor beskriver 

att brist på vikarier gjort det svårt att frigöra personal för att arbeta med förändringsarbetet och 

samtidigt upprätthålla den ordinarie undervisningen och verksamheten i skola och fritidshem. 

Pedagogerna i skolan delar rektors bild och uttrycker att de önskat mer tid till att gemensamt i 

arbetslaget inom ramen för förändringsarbetet reflektera kring arbetssätt och förhållningssätt 

och att utarbeta material för visuellt stöd.   

 

5.5 Upplevelser kring arbetet med visuellt stöd 

 

Här följer informanternas upplevelser och erfarenheter av hur förändringsarbetet påverkat den 

pedagogiska praktiken. Ur informanternas redogörelser för vad arbetet med visuellt stöd 

resulterat i kan fyra gemensamma resultat/teman urskiljas. Dessa teman presenteras under var 

sin underrubrik. Avslutningsvis presenteras informanternas förslag på utveckling av stöd och 

rutiner i arbetet med visuellt stöd.  

 

5.5.1 Ett mer sammansvetsat arbetslag 

 

För det första beskriver informanterna att förändringsarbetet resulterat i att pedagogerna i 

arbetslaget blivit mer sammansvetsade, vilket har inneburit ett lugn och en positivare stämning 
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i arbetslaget. Pedagog 1 i förskolan beskriver att arbetet med visuellt stöd medförde att 

irritationen försvann ur arbetslaget och enligt Pedagog 2 i förskolan råder det nu en 

samstämmighet pedagogerna emellan. Pedagog 2 i skolan beskriver att arbetet med visuellt stöd 

resulterat i att pedagogerna nu vet var de har varandra och att samarbetet i arbetslaget 

förbättrats. Enligt Pedagog 3 i skolan har arbetet med visuellt stöd inneburit att arbetslaget blivit 

mer effektiva och inte längre behöver ägna energi åt att diskutera och lösa pedagogiska 

dilemman genom informella möten i den dagliga verksamheten. Samtliga pedagoger i skolan 

beskriver att arbetet med visuellt stöd även medfört att arbetslaget fått en samsyn kring 

förhållningssätt.  

 

5.5.2 Gemensam tydlighet, struktur och rutiner  
 

Det andra gemensamma resultatet av förändringsarbetet som informanterna beskriver är att 

pedagogerna i arbetslaget skapat gemensam tydlighet, struktur och rutiner i den dagliga 

verksamheten. Informanterna beskriver att pedagogerna använder visuellt stöd för hela barn-

/elevgruppen för att tydliggöra vilka aktiviteter/lektioner dagen innehåller, vilken/vilka 

pedagoger som håller i varje aktivitet/lektion, samt delarna/arbetsgången i varje 

aktivitet/lektion. Pedagogerna i förskolan och i skolan menar att detta skapar en trygghet för 

både barn och pedagoger, samt underlättar för pedagogerna att fördela arbetet.  

 

Pedagog 2 i förskolan beskriver hur arbetet med visuellt stöd resulterat i en tydligare 

ansvarsfördelning pedagogerna emellan: Det blev mer strukturerat och lättare även för oss var 

vi skulle vara till exempel (..) Man visste var man skulle vara och visste var alla andra vuxna 

var, och kunde ägna sig åt barnen och inte tänka på barngruppen längre bort, utan veta att där 

fanns en annan pedagog. (..) Det blev en tydlig struktur för barnen, men det blev tydligt även 

för oss. Pedagog 1 i skolan menar att arbetet med visuellt stöd inneburit en tydligare planering 

av aktiviteter i verksamheten: Det blev mer tydligt vem som höll i vad och en planering som 

alla ser (..) Vi fick till planeringen på ett annat sätt i och med att vi började använda bildstödet 

för både elever och vuxna (..) Det blir tydligare inte bara för barnen, utan även för oss.  

 

Pedagog 3 i förskolan beskriver att det visuella stödet hjälper barnen att orientera sig i dagen 

och vara förberedda på vilken aktivitet som kommer härnäst. Pedagog 1 i förskolan menar att 

pedagogerna, genom att använda visuellt stöd, har tydliggjort inomhusmiljön och att det blivit 

tydligare för barnen vad som förväntas av dem i olika miljöer och situationer i förskolan.  
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Pedagogerna i förskolan beskriver att visuellt stöd används för hela barngruppen för att 

tydliggöra situationen när barnen ska ta på sig ytterkläder, så att barnen kan se vilka plagg de 

ska ta på sig och i vilken ordning. Pedagog 1 i förskolan beskriver att barnen utvecklat förmågor 

och självständighet genom arbetet med visuellt stöd: Vi var väldigt tydliga och satte upp rätt 

kläder och tog några barn i taget och lät dem i lugn och ro titta på bilderna och klä sig. Vi var 

så där jättepedagogiska och våran barngrupp började klä sig själv.  

 

Vidare används visuellt stöd, enligt pedagogerna i förskolan, på gruppnivå för att visa barnen 

de olika stegen/momenten i toalettbesök och handtvätt. Två av pedagogerna i skolan beskriver 

att även i skolan/fritidshemmets verksamhet används visuellt stöd för eleverna på gruppnivå i 

kapprummet för påklädning av ytterkläder, samt på elevtoaletterna för handtvätt och 

toalettbesök, med syfte att erbjuda vägledning och stöd för de elever som är i behov av det.  

 

Pedagogerna i förskolan berättar att visuellt stöd i form av valtavlor används för att skapa 

struktur i inomhusaktiviteterna. Valtavlorna visar med visuellt stöd vilka inomhusmiljöer som 

finns, vilka aktiviteter/material som erbjuds i varje miljö, samt hur många barn som ryms inom 

ramen för varje aktivitet. Varje barn har ett litet fotografi av sig själv som de får placera vid den 

aktivitet de önskar delta i. Pedagogerna i förskolan ger en samstämmig bild av att visuellt stöd 

i form av valtavla underlättar för barnen i lärmiljön. Pedagog 3 i förskolan berättar att barnen 

genom valtavlan utvecklar sin självständighet: Vi ser att det underlättar så att vi körde på och 

för barnen var ju det den bästa stunden nästan. De tyckte ju att det var jättekul att välja och bli 

lite självständiga när tydligheten kommer fram. Pedagog 2 i förskolan säger att barnen till en 

början kunde bli ledsna om de skulle välja aktivitet på valtavlan och det inte fanns platser kvar 

i den aktivitet de önskade. Dock, menar Pedagog 2 i förskolan, att barnen snabbt anpassade sig 

när de förstod systemet och att valtavlan blev en trygghet för barnen. Förskolechefen och två 

av pedagogerna i förskolan (Pedagog 1 och 3) menar att visuellt stöd för påklädning, 

toalettbesök, handtvätt, samt valtavla bidragit till att utveckla barnens självständighet genom 

att ge dem större inflytande och delaktighet.  

 

Pedagog 1 i skolan beskriver att visuellt stöd används inom ramen för fritidshemmets 

verksamhet för att visa eleverna vilka aktiviteter som erbjuds och att detta underlättar för 

eleverna att välja mellan olika aktiviteter: Sitter man i samling på fritids, då har de oftast sett 

vad som händer på eftermiddagen, då behöver man inte hålla på att beskriva det på samma 
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sätt. Då vet de och kan göra valen som finns för att dela upp, och det blir som att allt faller på 

sin plats på ett sätt.  

 

5.5.3 En lugnare och tryggare barn-/elevgrupp  
 

Det tredje gemensamma resultatet av förändringsarbetet, som framgår av informanternas 

beskrivningar, är att barn-/elevgruppen blivit lugnare och tryggare. Både pedagogerna i 

förskolan och i skolan beskriver att arbetet med visuellt stöd resulterat i att utbrott och konflikter 

i barn-/elevgruppen minskat. 

 

Pedagog 1 i förskolan beskriver hur arbetet med visuellt stöd medfört ett lugn i barngruppen: 

Kombinationen med valtavla och alla andra bildstöd så blev det skillnad (..) Det blev ett större 

lugn i gruppen och alla barn fick en känsla hur dagen skulle se ut och det blev mer tydligt (..) 

Det var helt magiskt för det vände så snabbt (..) Så jag är helt såld på det här.  

 

Pedagog 3 i förskolan berättar att arbetet med visuellt stöd resulterade i att både barngruppen 

och enskilda barn blev lugnare: Det blev ju också ett otroligt lugn i hela barngruppen och 

framförallt för de barnen som det verkligen var tänkt för. (..) Sen tycker jag att det är så 

fantastiskt att man utgick från det enskilda barnet, men att man märkte att hela gruppen 

behövde det. Pedagog 2 i förskolan menar att arbetet med visuellt stöd även inneburit att barnens 

lek utvecklats: Det blev ett lugn på ett annat sätt, det blev inte det här springet fram och tillbaka 

(..) Nu har de som stannat upp och fått lugn och ro och börjat leka på ett annat sätt.  

 

Pedagog 2 i skolan beskriver att arbetet med visuellt stöd resulterat i att klassen blivit lugn och 

trygg:  Eleverna i klassen är i mycket större harmoni (..) De har hittat ett lugn, de känner en 

trygghet när de kommer in i klassrummet och det är tydliga rutiner. Vidare beskriver Pedagog 

2 i skolan att de elever som tidigare var utagerande och ofta hamnade i konflikter, genom arbetet 

med visuellt stöd fått bättre förutsättningar, vilket medfört att konflikter och utbrott minskat. 

Enligt Pedagog 2 har dessa elever getts bättre förutsättningar genom det visuella stödet på 

gruppnivå, kombinerat med en individuell schemabok med visuellt stöd, vilket resulterat i att 

eleverna i större utsträckning lyckas i klassrummet och medfört att de nu är inkluderade i 

gruppen på ett annat sätt.  
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Pedagog 1 i skolan menar att arbetet med visuellt stöd hjälpt både enskilda elever och hela 

elevgruppen att vända en negativ spiral, vilket resulterat i att hela elevgruppen blivit lugnare. 

Pedagog 2 i skolan beskriver att hela elevgruppen getts bättre förutsättningar att tillgodogöra 

sig undervisningen nu när klassen blivit lugnare, vilket tydligt framgår av elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

5.5.4 Förbättrad arbetssituation och minskad arbetsbelastning  
 

Den fjärde gemensamma resultatet av förändringsarbetet som informanterna beskriver är att 

arbetsbelastningen och arbetssituationen för pedagogerna har förbättrats. Förskolechef 

upplever att arbetet med visuellt stöd resulterat i att pedagogernas stress och frustration i många 

situationer har minskat, liksom känslan av att inte räcka till: Det var som att lyfta bort ett ton 

från deras axlar. Pedagog 3 i förskolan beskriver att arbetet med visuellt stöd resulterat i att 

stress och känslan av otillräcklighet hos pedagogerna minskat och att arbetslaget fick glöden 

tillbaka: Jag känner som pedagog att jag kunde andas i det äntligen, och att inte känna den där 

stressen kring vad ska vi göra, och den där otillräckligheten (..). Det var en enda stor lättnad, 

om man får säga ett ord (..) Vi hittade ett lugn i det och fick glöden tillbaka att fortsätta jobba 

framåt.  

 

Både rektor och pedagogerna i skolan menar att arbetet med visuellt stöd resulterat i att 

arbetssituationen och arbetsmiljön förändrats positivt och att pedagogerna upplever ett större 

lugn. Pedagogerna i skolan beskriver detta på olika sätt:  

 

Den här tydligheten ger ett helt annat lugn och det har blivit tydligt kring vad som 

händer och att man har samma bild (..) Man mår bra av att se det där schemat i 

hallen och veta vad som händer. Det är en trygghet för oss vuxna också.  (Pedagog 

1 i skolan).  

 

Det är klart att ifall jag gör bildstöd åt en elev som blir lugn, då blir ju jag lugn 

och då blir jag ju en trevligare kollega. Då sprider jag inte stress utan ett lugn 

istället (Pedagog 3 i skolan). 

 

Pedagog 2 i skolan menar att även om det tagit tid att utarbeta materialet för visuellt stöd har 

förändringsarbetet ändå resulterat i en minskad arbetsbelastning för pedagogerna.  
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De stöd och rutiner i förändringsarbetet som informanterna uttrycker skulle behöva förstärkas, 

är att arbetslagen kontinuerligt utarbetar gemensamma planer och rutiner kring arbetet med 

visuellt stöd, så att pedagogerna blir samstämmiga och att alla pedagoger i hela verksamheten 

gör lika. Informanterna menar att arbetet med visuellt stöd därmed skulle bli mer likvärdigt för 

alla barn och pedagoger.  

 

Pedagog 1 i förskolan beskriver att det inom ramen för förändringsarbetet inte funnits ett fullt 

utvecklat samarbete mellan avdelningarna: Vi pratade nog inte så mycket med varandra mellan 

avdelningarna. I det här arbetet var vi nog som i en liten bubbla skulle jag nog säga. 

Pedagogerna i förskolan och i skolan uttrycker även att det vore bra med en gemensam bank 

med visuellt stöd, så att pedagogerna enkelt kan plocka ut bilder därifrån istället för att uppfinna 

hjulet på nytt varje gång. Pedagog 1 i skolan säger: Man måste arbeta på bred front och utbilda 

så att man använder samma typ av material och har en gemensam bank i kommunen. 

Pedagogerna uttrycker även att för att skapa det visuella stödet och de gemensamma rutinerna 

krävs mycket tid för gemensamma planeringar där verksamhetens alla pedagoger deltar. 

 

De fördelar som informanterna menar att de ser om visuellt stöd vore ett etablerat arbetssätt i 

alla Umeå kommuns förskolor och skolor, är att barnen/eleverna skulle känna igen sig vid 

övergångar från en verksamhet till en annan, vilket enligt informanterna skulle skapa en större 

trygghet och ett bättre klimat för alla.  

 

Pedagog 3 i förskolan säger: Alltså jag kan inte tänka mig någonting annat än att det vore en 

lättnad för ett barn och där det finns någonting som håller ihop och speciellt när det handlar 

om rutiner framförallt. Pedagog 2 i skolan betonar även att det borde vara självklart vid 

övergångar att det sker ett samarbete mellan verksamheterna. Både Pedagog 2 och Pedagog 3 i 

skolan uttrycker att det är värdefullt om pedagoger i skolan ges möjlighet att besöka förskolorna 

för att ta del av de rutinsituationer och arbetssätt som barnen i förskolan är vana vid och därmed 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen/eleverna när de börjar i skolan.   

 

Förskolechef menar att ur ett likvärdighetsperspektiv vore en samsyn mellan alla förskolor och 

skolor i kommunen i arbetet med visuellt stöd önskvärt. Enligt förskolechef skulle även arbete 

med visuellt stöd bidra till att ge barn och pedagoger en bättre lär- och arbetsmiljö. Rektor 

framhåller att arbetet med visuellt stöd inneburit en kompetenshöjning hos pedagogerna i den 
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aktuella skolan och fritidshemmet. Rektor menar vidare att om visuellt stöd vore ett etablerat 

verktyg och arbetssätt i alla förskolor och skolor i kommunen, skulle detta innebära en trygghet 

och en röd tråd för eleverna genom verksamheterna, en trygghet för pedagogerna och bidra till 

kollegialt lärande.  
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6. Diskussion 
 

I denna del kommer studiens resultat att sammanfattas och diskuteras i relation till tidigare 

forskning, relevant litteratur och förskolans och skolans styrdokument. Studiens resultat 

kommer att analyseras utifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv och sociokulturell 

teori. Diskussionen presenteras i tre avsnitt där förändringsarbetets bakgrund, initiering och 

implementering, samt hur förändringsarbetet påverkat den pedagogiska praktiken diskuteras. 

Därefter presenteras våra slutsatser i ett avslutande avsnitt. 

 

6.1 Förändringsarbetets bakgrund och verksamhetens skolkultur 
 

I de kontextuella beskrivningarna av respektive verksamhet som förskolechef respektive rektor 

gör, framgår inga betydande skillnader mellan förskolans och skolans kontextuella 

förutsättningar, med undantag för att personalomsättningen varit större i skolan under de 

senaste 5 åren. Båda verksamheterna har liknande förutsättningar organisatoriskt, ekonomiskt 

och sociokulturellt. Pedagogerna i respektive verksamhet beskrivs av förskolechef och rektor 

som utvecklingsbenägna. I både förskolechefs och rektors beskrivningar av rådande attityd och 

kultur hos personalen i förskolan och skolan, framgår att fokus ligger på att utveckla lärmiljön 

och inte problematisera barnen/eleverna, vilket visar på att ett relationellt perspektiv 

genomsyrar verksamheterna. Vidare hade båda verksamheter redan innan förändringsarbetet 

inleddes tillgång till bildstödsprogrammet InPrint 3, genom den centrala upphandling som 

Umeå kommun gjort. Trots att det i och med denna kommunövergripande satsning på visuellt 

stöd kan sägas ha funnits ett toppstyrt initiativ till att förskolor och skolor i kommunen ska 

arbeta med visuellt stöd i sina lärmiljöer, har förändringsarbetet i den aktuella förskolan och 

skolan inletts utifrån problem och pedagogiska dilemman pedagogerna upplevt i sitt dagliga 

pedagogiska arbete med barn/elever och i arbetslaget. Det är alltså problem som uppstått i den 

egna verksamheten som utgjort drivkraften i förändringsarbetet, vilket enligt Blossing et al. 

(2012) kännetecknar en problemstyrd skola.  

 

I den kontextbeskrivning som förskolechef och rektor gör framgår också att en organiserad 

mötesstruktur inom respektive verksamhet finns. Förskolechefen beskriver sig som en 

närvarande chef och rektor beskriver att hen deltar vid möten med arbetslagen och i den dagliga 

interna kommunikationen. Trots den organiserade mötesstrukturen och ambitionen hos ledarna 

att vara närvarande, framgår av både pedagoger i förskola och skola att de önskat mer stöd av 
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sin chef i förändringsarbetet. Pedagogerna beskriver även att samarbete och kommunikation 

mellan olika arbetslag inte sker i någon större utsträckning, utan att varje arbetslag är “i sin 

egen bubbla”. Utifrån detta uppvisar förskolan och skolan vad Blossing et al. (2012) benämner 

en balkaniserad skolkultur, vilket innebär att det förekommer samarbete, men i mindre enheter 

som ofta är isolerade från varandra och att det gemensamma samarbetet i hela verksamheten är 

bristfälligt. Både förskolan och skolan har därmed också haft svårt att få till stånd ett gemensamt 

arbetssätt i hela verksamheten kring visuellt stöd, även om förskolan i nuläget arbetar med den 

målsättningen.  

 

Ur informanternas beskrivningar av bakgrunden till att förändringsarbetet inleddes i förskolan 

respektive skolan, framgår fyra gemensamma bakgrundsfaktorer som påverkat både barn-

/elevgruppen och pedagogernas arbetssituation negativt och lett fram till att förändringsarbetet 

initierades. Den första faktorn var att arbetslaget var nytt. Pedagogerna beskriver att de inte 

hittat sina roller och hade svårt att skapa en tydlig ansvarsfördelning, samt att det var svårt att 

hitta gemensam tid för att prata ihop sig i arbetslaget. Den andra gemensamma faktorn var att 

det i arbetslaget saknades gemensamma rutiner, struktur och arbetssätt, vilket enligt 

pedagogerna bidrog till att skapa oro både bland barn/elever och pedagoger. En tredje 

gemensamma bakgrundsfaktor var att barngruppen redan från början var orolig och innehöll 

flera barn/elever i behov av särskilt stöd och att pedagogerna upplevde att de inte räckte till för 

att möta behov och förutsättningar hos alla barn/elever. Flera barn/elever var utagerande och 

konflikter uppstod dagligen. Sammantaget bidrog de tre ovannämnda faktorerna till den fjärde 

gemensamma faktorn: att pedagogerna upplevde en hög arbetsbelastning och en påfrestande 

arbetsmiljö. Utifrån ovanstående fyra bakgrundsfaktorer gjorde förskolechef respektive rektor, 

enligt önskemål av pedagogerna, en ansökan till specialpedagog vid elevhälsan, vilket bidrog 

till att arbetet med visuellt stöd initierades.  

 

6.2 Förändringsarbetets faser i relation till skolkultur 
 

Förskolechef, rektor och majoriteten av pedagogerna menar att förändringsarbetet initierades 

av specialpedagogen från elevhälsan och förskolechef framhåller att det hade varit svårt att 

genomföra förändringsarbetet utan stöd utifrån. Eftersom förskolan inte har någon lagstadgad 

rätt till specialpedagogisk kompetens eller specialpedagogiska insatser motsvarande elevhälsa 

innebär det enligt Skolinspektionen (2017) att tillgången till specialpedagogisk kompetens 

varierar mycket i förskolan i olika delar av landet. Om den berörda förskolan inte hade haft 
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tillgång till specialpedagogisk kompetens skulle det således ha kunnat innebära att arbetet med 

visuellt stöd inte hade initierats eller genomförts. Resultatet av de två projekt som 

Kompetenscentrum språk och kommunikation (KC) genomfört i kommunen, visar också att 

specialpedagogisk handledning haft stor betydelse för implementering av arbete med visuellt 

stöd i den dagliga verksamheten i den förskola och de skolor som omfattats av KC:s projekt.  

 

Den gemensamma målsättningen med förändringsarbetet i den berörda förskolan och skolan 

var, enligt informanterna, att genom visuellt stöd skapa en tydlig struktur i den pedagogiska 

verksamheten för barn/elever och pedagoger och därigenom också skapa en tryggare och 

lugnare barn-/elevgrupp. Enligt Angelöw (2010) bidrar faktorer som exempelvis ett tydligt 

definierat syfte och mål och personalens delaktighet i förändringsarbetets olika faser, till att öka 

personalens motivation och skapa goda förutsättningar för förändringsarbetet. Pedagogerna i 

förskolan beskriver att de drivit förändringsarbetet som en gemensam process i hela arbetslaget 

och att de redan initialt var motiverade till förändringsarbetet. Pedagogerna i skolan däremot 

beskriver att några i arbetslaget, som såg mest fördelar med arbetet med visuellt stöd, var mest 

motiverade till och drev förändringsarbetet och att det var först när arbetet med visuellt stöd 

gav resultat i elevgruppen som motivationen till förändringsarbetet ökade i hela arbetslaget.   

 

Både förskolechef och rektor beskriver pedagogerna i respektive verksamhet som motiverade 

till förändringsarbetet och beskriver att personalen i respektive verksamhet genomgående är 

utvecklingsbenägen. Därmed förefaller det inom respektive verksamhet råda en 

utvecklingsbefrämjande skolkultur, vilket enligt Scherp och Scherp (2007) och Myndigheten 

för skolutveckling (2008) är en skolledares viktigaste uppgift att åstadkomma. I skapandet av 

en utvecklingsbefrämjande skolkultur ingår att skapa gynnsamma strukturella förutsättningar 

för pedagogers lärande. Enligt pedagogerna har dessa förutsättningar delvis funnits i form av 

att arbetslagen inom ramen för förändringsarbetet fått handledning av specialpedagog, samt att 

arbetslagen kunnat använda gemensam och egen planeringstid till förändringsarbetet. Dock 

menar pedagogerna att de hade önskat mer tid till att gemensamt i arbetslaget reflektera kring 

arbetssätt och förhållningssätt och att utarbeta material för visuellt stöd. Att pedagogerna 

gemensamt i arbetslaget inom ramen för förändringsarbetet erhållit handledning av 

specialpedagog, överensstämmer med en förväntan på dagens förskola och skola att vara 

lärande organisationer, där pedagogernas samordnade professionella reflektionsprocesser, 

bland annat inom ramen för arbetslag, ligger till grund för utformning och utvecklingen av den 
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pedagogiska verksamheten (Blossing et al., 2012; Bruce et al., 2016b; Myndigheten för 

skolutveckling, 2008; Skolverket, 2017).  

 

Syftet med förändringsarbetet i respektive verksamhet har varit att förändra och utveckla 

lärmiljön, vilket överensstämmer med ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv, som 

innebär att fokus ligger på hur förskolan och skolan ska utforma och anpassa sin verksamhet 

och sin pedagogik (Skolverket 2014, 2017; Skolinspektionen, 2017). I enlighet med ett 

relationellt specialpedagogiskt perspektiv har orsakerna till och lösningar på de problem som 

uppstått i lärmiljön inte förlagts hos enskilda barn/elever. Tvärtom har arbetet med visuellt stöd 

genomförts med målsättningen att genom att utveckla lärmiljön skapa goda förutsättningar för 

att alla barn/elever är pedagogiskt och socialt delaktiga i barngruppen/klassen, således har 

inkludering eftersträvats (Nilholm & Alm, 2010; Nilholm & Göransson, 2013). Genom att 

utveckla lärmiljön på grupp- och individnivå med hjälp av visuellt stöd har både förskolan och 

skolan skapat förutsättningar för inkludering genom att lärmiljön gjorts mer pedagogiskt och 

socialt tillgänglig för eleverna. Därmed framgår också tydligt att arbetet med visuellt stöd 

genomförts enligt en sociokulturell teori om att lärande sker genom deltagande i en social 

praktik (Hjörne & Säljö, 2008; Korp, 2011; Nilholm & Alm, 2010; Skolverket 2005).  

 

Enligt informanternas beskrivningar har förändringsarbetet genomgått initieringsfasen och 

befinner sig i nuläget i det som av Blossing et al. (2012) och Myndigheten för skolutveckling 

(2008) benämner institutionaliseringsfasen, där arbetet med visuellt stöd nu är en del av den 

dagliga verksamheten inom ramen för arbetslaget. Implementeringen av arbetet med visuellt 

stöd har skett på liknande sätt i den förskola och skola som ingår i studien. Pedagogerna har, 

med stöd av den handledning de erhållit av specialpedagog, arbetat med visuellt stöd i första 

hand på gruppnivå, samt vid behov kompletterat med visuellt stöd på individnivå för enskilda 

barn/elever. Detta tillvägagångssätt i arbetet med visuellt stöd överensstämmer i stor 

utsträckning med hur arbetet med visuellt stöd genomförts i den förskola och de skolor som 

omfattats av KC:s projekt 2017 och 2018. Till skillnad från pedagogerna i Greenstock och 

Wrights (2011) studie menar pedagogerna i vår studie att visuellt stöd i första hand bör ges till 

barn-/elevgruppen, vilket också överensstämmer med vad Engdes (2017) studie visar.  

 

Medan förskolechef och pedagogerna i förskolan menar att arbetet med visuellt stöd delvis 

spridits till andra avdelningar i förskolan och även till andra förskolor via nätverksträffar, ger 

rektor och pedagogerna i skolan inte en samstämmig bild av om det skett någon spridning av 
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arbetet. En samarbetande kultur i hela verksamheten, förordas av Blossing et al. (2012), 

Myndigheten för skolutveckling (2003, 2008) och Angelöw (2010) för att främja 

skolutveckling, vilket således är ett argument för att både förskolan och skolan bör arbeta för 

att åstadkomma en samarbetande kultur i hela verksamheten för att förändringsarbetet ska 

spridas och slå rot över arbetslagets gränser.  

 

6.3 Hur förändringsarbetet påverkat den pedagogiska praktiken 
 

Genom att i första hand arbeta med visuellt stöd på gruppnivå har den aktuella förskolan och 

skolan följt rådande styrdokument, som anger att specialpedagogiska anpassningar och 

stödinsatser i första hand bör vara generella och genomföras inom ramen för den ordinarie 

verksamheten i barngruppen/klassen (Lutz, 2013; Skolinspektionen, 2017; Skolverket, 2014, 

2017). Vidare har verksamheterna, genom att arbeta med visuellt stöd på gruppnivå, tillämpat 

vad Jensen (2017) benämner omvänd inkludering, vilket innebär att undervisningens 

utgångspunkt är elever i behov av särskilt stöd, och att elever som inte är i behov av särskilt 

stöd inkluderas i den anpassade undervisningen. Jensen motiverar att pedagoger bör tänka i 

termer av omvänd inkludering utifrån resonemanget att de flesta åtgärder som gynnar elever i 

behov av särskilt stöd är bra för alla elever, samt att när omvänd inkludering tillämpas gynnas 

fler elever av insatserna. Vidare menar Jensen att den tydliga struktur som uppnås, inte minst 

genom användande av visuellt stöd på gruppnivå för eleverna, genererar studiero och medför 

en förbättrad arbetsmiljö i klassrummet för både elever och pedagoger.  

 

Jensens (2017) resonemang överensstämmer med vad som framgår i informanternas 

beskrivningar av hur arbetet med visuellt stöd påverkat den pedagogiska praktiken. 

Informanterna beskriver att arbetet med visuellt stöd på gruppnivå resulterat i att pedagogerna 

i arbetslaget skapat en gemensam tydlighet, struktur och rutiner i den dagliga verksamheten, 

vilket i sin tur genererat lugn och trygghet för både barn-/elevgruppen och pedagogerna. Detta 

överensstämmer med de resultat av arbete med visuellt stöd som framhålls av pedagogerna i 

KC:s projekt (Kompetenscentrum språk och kommunikation 2017, 2018). Vidare menar 

pedagogerna, i likhet med vad pedagogerna i KC:s projekt beskriver, att arbetet med visuellt 

stöd varit bra för alla barn/elever och inneburit en lärmiljö som i större utsträckning är 

pedagogiskt och socialt tillgänglig, att oro och konflikter minskat och att barn/elever erhållit 

gynnsammare förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter, självständighet och 

delaktighet. Detta resultat stämmer överens med vad Jensen (2017) och Sjölund et al. (2017) 
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framhåller, nämligen att visuellt stöd bidrar till att frigöra elevers kognitiva resurser och därmed 

undanröja hinder för inlärningen, vilket i förlängningen påverkar elevernas måluppfyllelse 

positivt. Vidare stämmer resultatet överens med att visuellt stöd enligt forskning har kognitivt 

avlastande effekter (Washington & Warr-Leeper, 2013) och kan minska individens upplevelse 

av frustration i olika situationer genom att möjligheten till förståelse och kommunikation 

underlättas (Jaime & Knowlton, 2007). Informanternas beskrivningar av att visuellt stöd på 

gruppnivå gynnar alla barn/elever och utvecklar deras självständighet överensstämmer också 

med resultatet av Engdes studie (2017) och med Aspeflos (2017) och Gerland och Aspeflos 

(2015) argument om att visuellt stöd med fördel kan användas för alla barn, samt att arbete med 

visuellt stöd gärna kan påbörjas i förskolan. 

 

Sammantaget har arbetet med visuellt stöd enligt informanterna resulterat i att arbetslaget blivit 

mer sammansvetsat och stämningen i arbetslaget mer positiv, att gemensam tydlighet, struktur 

och rutiner etablerats, vilket i sin tur skapat lugn och trygghet i barn-/elevgruppen och för 

pedagogerna. Enligt informanterna har dessa tre gemensamma resultat av arbetet med visuellt 

stöd bidragit till ett fjärde resultat i form av förbättrad arbetssituation och minskad 

arbetsbelastning för pedagogerna. Dessa resultat överensstämmer med Jensens (2017) 

argument att pedagogernas arbetsbelastning kan minskas genom tillämpande av pedagogiska 

anpassningar på gruppnivå. Jensen (2017) menar vidare att omvänd inkludering genom, 

exempelvis tillämpande av visuellt stöd på gruppnivå, höjer utbildningens kvalitet, vilket 

överensstämmer med pedagogernas beskrivning av att förändringsarbetet medfört en mer 

pedagogiskt och socialt tillgänglig lärmiljö och att barn/elever erhållit gynnsammare 

förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter, självständighet och delaktighet. Rektor 

menar också att pedagogerna i skolan genom förändringsarbetet erhållit kompetensutveckling, 

vilket också bidrar till att skapa förutsättningar för att höja kvalitén i utbildningen.  

 

De stöd och rutiner i arbetet med visuellt stöd som informanterna uttrycker skulle behöva 

förstärkas är att en mer samarbetande kultur (Blossing et al., 2012; Myndigheten för 

skolutveckling, (2008) utvecklas inom verksamheten, så att arbetslagen kontinuerligt utarbetar 

gemensamma planer och rutiner i arbetet med visuellt stöd för att öka likvärdighet i arbetet för 

barn/elever och pedagoger. Vidare menar informanterna att om arbete med visuellt stöd vore 

ett etablerat arbetssätt i alla kommunens förskolor och skolor skulle det underlätta vid 

övergångar inom och mellan förskolor och skolor genom att skapa igenkänning och en röd tråd 

i verksamheterna för barn/elever, samt generellt bidra till ett bättre och tryggare klimat för både 
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barn/elever och pedagoger. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn/elever är 

det enligt pedagogerna av vikt att det vid övergångar mellan förskola och skola sker ett 

samarbete och ett tillvaratagande av rutiner och arbetssätt i det pedagogiska arbetet kring 

barn/elever, så att exempelvis arbete med visuellt stöd förs vidare. Även Bruce et al. (2016b) 

framhåller detta och menar att det, ur ett relationellt perspektiv, är viktigt vid övergångar att 

den mottagande verksamheten tar vara på och vidareutvecklar pedagogiska verktyg och 

strategier som fungerat väl för barnet/eleven. Detta bidrar, menar Bruce et al. (2016b), till en 

proaktiv lärmiljö där barnet/eleven får stöd redan från början för att lyckas genom att 

förutsättningarna optimeras. Enligt Bruce et al. (2016b) bidrar visuellt stöd till smidigare 

övergångar för barn och elever både inom och mellan förskolans och skolans verksamheter, 

eftersom det är ett pedagogiskt verktyg som skapar en hög igenkänningsfaktor hos barn och 

elever. Detta överensstämmer med vad informanterna i denna studie uttrycker. Vikten av 

överföring av pedagogisk information vid övergång, för att skapa kontinuitet, sammanhang och 

progression i barnens lärande och utveckling och bidra till en tillgänglig lärmiljö, betonas också 

av Skolverket (2014, 2017). Samtidigt konstaterar Skolverket (SKOLFS 2014:40) att det inte 

råder likvärdighet beträffande rutiner och arbetssätt vid övergångar och att en utveckling av 

detta behöver ske, vilket även framkommer i vår studie.  

 

6.4 Slutsats 

 

Resultatet av denna studie visar, i likhet med KC:s projektrapporter (Kompetenscentrum språk 

och kommunikation, 2017, 2018) att trots att Umeå kommun genom en central upphandling av 

bildstödsprogrammet InPrint 3, tagit ställning för införandet av visuellt stöd i förskola och skola 

har i praktiken visuellt stöd inte blivit ett pedagogiskt verktyg som är etablerat i alla 

verksamheter. Vidare indikerar studiens resultat, i likhet med KC:s projektrapporter 

(Kompetenscentrum språk och kommunikation, 2017, 2018), att användande av visuellt stöd 

ökar om pedagoger fortbildas i hur visuellt stöd kan användas som pedagogiskt verktyg, vilket 

även Wellington och Stackhouse (2011) och Starling et al. (2012) framhåller. Utifrån studiens 

resultat, drar vi därmed slutsatsen att specialpedagogisk handledning är av stor betydelse för att 

arbete med visuellt stöd ska implementeras i förskola och skola, vilket skulle kunna motivera 

att kommunen genomför en mer omfattande satsning på specialpedagogisk handledning i 

kombination med satsningen på InPrint 3. Resultatet av studien visar även att omvänd 

inkludering, genom arbete med visuellt stöd i första hand på gruppnivå, i enlighet med ett 

relationellt specialpedagogiskt perspektiv och en sociokulturell teori kring lärande, skapar en 
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lärmiljö som för alla barn är mer pedagogiskt och socialt tillgänglig och därutöver medför en 

förbättrad arbetssituation och minskad arbetsbelastning för pedagoger. Sammantaget pekar 

resultatet av vår studie på för att arbetet med visuellt stöd ska bli ett etablerat pedagogiskt 

verktyg i alla kommunens förskolor och skolor, behövs förutom specialpedagogisk handledning 

även en samarbetande kultur inom verksamheterna. Därutöver behöver välfungerande rutiner 

för överföring av information vid övergångar inom och mellan verksamheterna etableras.  Först 

då finns till fullo förutsättningar att genom arbete med visuellt stöd bidra till att skapa en 

tillgänglig och proaktiv lärmiljö för barn/elever och en förbättrad arbetssituation och 

arbetsmiljö för pedagoger.  

 

6.5 Metoddiskussion och studiens tillförlitlighet  

 

Denna studie är kvalitativ och därmed eftersträvas djup i forskningen och inte bredd (till 

skillnad från kvantitativ forskning), vilket också innebär att informanterna är färre till antalet 

än vid en kvantitativ studie. Vi övervägde att ta in fler informanter i studien, men en 

mättnadskänsla uppstod då inga större variationer i informanternas svar kunde utrönas. Därtill 

önskade vi en jämvikt i antalet informanter från förskolan och skolan, för att underlätta 

eventuella jämförelser mellan vad informanter i förskola respektive skola svarat i intervju. 

Eftersom förskolans arbetslag var tre pedagoger till antalet föll det sig naturligt att samma antal 

pedagoger skulle delta från skolans arbetslag. Då varje intervju tog mellan 35ö och 60 minuter 

i anspråk resulterade detta också i ett omfattande material. Således var begränsning av studiens 

underlag inte heller ett argument för att tillföra ytterligare informanter. Begränsningen i antalet 

informanter medför dock en lägre generaliserbarhet av studieresultatet (Bryman, 2011). Dock 

överensstämmer studiens resultat med vad som framkommit i tidigare forskning, vilket talar för 

en viss generaliserbarhet av resultatet. 

 

En studies kvalitet kan, enligt Kvale och Brinkmann (2009), bedömas utifrån hur studien 

genomförts. Vi anser att studiens kvalitet och trovärdighet är hög utifrån hur studien är 

genomförd, enligt beskrivning i metodavsnittet, vilket inbegriper urval av informanter, hur 

frågorna i intervjuguiden är formulerade, genomförande av intervjuerna och analys och 

bearbetning av materialet. De intervjuer som ingår i studien är semi-strukturerade, och 

genomförda under så likartade förutsättningar som möjligt, vilket enligt Bryman (2011) ökar 

resultatets trovärdighet. Vid intervjutillfällena har den undersökningsledare som ställt 

intervjufrågorna emellanåt gjort sammanfattningar och omformuleringar, för att kontrollera att 
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informanternas svar uppfattats korrekt, vilket enligt Bryman (2011) är viktigt för att säkerställa 

en studies trovärdighet. Vi har även läst varandras transkriberingar av de inspelade intervjuerna, 

vilket ökar studiens kvalitet. I metodens samtliga avseenden har vi följt rekommendationer i 

metodologisk forskning (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2012; Frykholm, 1997; Kvale & 

Brinkmann, 2009) vilket höjer studiens kvalitet och trovärdighet.  

 

6.6 Fortsatt forskning 

 

Resultatet av vår studie visar att omvänd inkludering, genom arbete med visuellt stöd i första 

hand på gruppnivå, skapar en lärmiljö som för alla barn är mer pedagogiskt och socialt 

tillgänglig och därutöver medför en förbättrad arbetssituation och minskad arbetsbelastning för 

pedagoger. Då forskning om resultat av visuellt stöd på gruppnivå i dagsläget är ett tämligen 

outforskat område, både i Sverige och internationellt, bidrar vår studie till att fylla ett tomrum 

i specialpedagogisk forskning, samtidigt som resultatet av vår studie motiverar mer omfattande 

studier av resultat av arbete med visuellt stöd på gruppnivå. I enlighet med den sociokulturella 

teori kring lärande och det relationella specialpedagogiska perspektiv som genomsyrar 

förskolans och skolans styrdokument, ska specialpedagogiska anpassningar i första hand 

genomföras inom ramen för den ordinarie verksamheten i barngruppen/klassen, vilket också 

motiverar vidare studier av resultat av arbete med visuellt stöd på gruppnivå. Vår studie skulle 

förslagsvis kunna utgöra underlag för en mer omfattande studie av resultat av arbete med 

visuellt stöd på gruppnivå i ett större antal förskolor och skolor.  
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