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Abstract 

Syftet med den här studien var att undersöka hur barnen tolkar symboler med fokus på 

symbolspråket Bliss. Fyra aktiviteter genomfördes med en barngrupp på en förskola. Metoden 

för insamlande av material var genom deltagande observation, ljudinspelning, 

fältanteckningar, att föra dialog och ställa frågor till barnen. Det insamlade materialet 

analyserades och delades in i temaområden vilka var: hur barnen tolkar symboler och vilka 

strategier använder barnen sig av när de tolkar symboler. Resultatet visar att barnen tolkar 

symboler bland annat genom tidigare erfarenheter och visuell transparens. Slutsatser som 

dragits är att barn uppfattar och tolkar symboler omkring sig och har lättare att läsa av 

symboler med hög visuell transparens.  

Nyckelord: barn, bliss, förskola, semantik, symboler 

  



 

 
 

Förord 

Det har varit en givande erfarenhet att få ihop detta arbete. För inspiration och hjälp före och 

under studien går ett stort tack till Blisshuset och alla som arbetar där. För goda råd och bra 

feedback vill jag även tacka min handledare Åsa Gardelli och klasskamrater som också 

kämpat på den sista studietiden. Att skriva examensarbetet hade såklart inte varit möjligt utan 

den deltagande förskolan, barn och personal så ett slutgiltigt tack går till dem. 

/Mikael 
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1. Inledning 

Vår klass i förskollärarutbildningen blev introducerade för symbolspråket Bliss under en 

föreläsning. Att kommunicera med våra medmänniskor i tal och skrift är för de flesta en 

självklarhet men för våra föreläsare den eftermiddagen såg verkligheten annorlunda ut. Utan 

hjälpmedel (Bliss och annan form av alternativ kompletterande kommunikation) hade vi nog 

inte kunnat uppfatta vad de ville berätta. Föreläsningen gjorde stort intryck, gav mersmak och 

inspiration för Bliss och dess användningsområden. Förskolan bär en demokratiskt fostrande 

funktion och alla har rätt att uttrycka sin åsikt och ha inflytande över sin situation. Utan 

kommunikation ser jag inte hur förskolan eller samhället kan fungera demokratiskt då röster 

som inte går att tolka försvinner. 

2. Syfte och frågeställningar 

Barn möter en rad olika symboler i sin vardag. Syftet med den här studien var att undersöka 

hur barnen tolkar symboler med fokus på Bliss. 

Mina frågeställningar för studien var: 

- Hur tolkar barnen symboler? 

- Vilka strategier använder sig barnen av när de tolkar symboler? 

3. Bakgrund 

Bliss är ett konceptbaserat grafiskt system (Blissymbolics Communication International, 

2017) som bygger på ett antal Blissymboler. Blissymboler kan ha en konkret betydelse som 

exempelvis hus, stol, person, bil eller en abstrakt betydelse som exempelvis känsla. 

Blissymboler kan läggas i ordföljd eller slås ihop för att bilda nya Blissord med nya 

betydelser. Man kan exempelvis bilda ordet växthus genom att sätta samman orden hus och 

planta. I systemet ingår även grammatiska tecken, så kallade operatorer för till exempel verb 

och substantiv (Heister Trygg, 2009). Bliss var från början avsett som ett universalspråk 

menat att underlätta internationell kommunikation. Blissymbolerna utvecklades av Charles 

Bliss i slutet av 1940-talet (Heister Trygg, 2009). Symbolerna kom till användning senare på 

1970-talet av pedagoger vid ett habiliteringscenter i Kanada. I nuläget används det främst av 

personer med grava kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar runtom i världen som 

alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Bliss ägs och förvaltas av BCI 

(Blissymbolics Communication International) som ansvarar för utveckling och utvidgning av 

Blisspråket (Heister Trygg, 2009). 

I läroplanen för förskolan finns flera punkter som understryker vikten av att barn får möta på 

olika sätt att kommunicera: ”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler 

och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2016, s. 10). 

Genom studien intogs ett sociokulturellt perspektiv. Vygotsky (1978) har beskrivit hur 

interaktion och vägledning i den proximala utvecklingszonen från en mer erfaren person är 
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central för kognitiv utveckling. Det innebär att barnen behöver vägledning för att förstå och 

upptäcka symbolers system och logik. Vygotsky (1978) menar vidare att människan blir 

medveten om sin värld genom att interagera med den fysiskt och psykiskt. Barnet föds in i en 

kultur och lär sig ett visst beteende genom interaktion. Lärandet ses som situerat och barn lär i 

samspel med andra (Lindö, 2009). På vilket sätt man väljer att organisera miljön påverkar 

barnet och dess positionering enligt Nordin-Hultman (2004) och som pedagog kan man styra 

detta. Väljer man att organisera miljön på ett sätt med för stora utmaningar för barnet tas 

mycket av initiativet från barnet och pedagogen får en maktposition. Organiseras miljön 

däremot på ett sätt som inte utmanar barnet alls stimulerar det inte till vidare lärande.  

Fast (2008) belyser det breda begreppet literacy. Bland annat beskriver hon hur barn kan 

påverkas av sin levnadsmiljö (habitus) och utveckla sina skriftliga och kommunikativa 

förmåga i samspel med omvärlden. Det handlar inte bara om den tekniska färdigheten att koda 

av symboler, utan långt mer att kunna dra slutsatser, att göra associationer, att koppla det man 

läser till vad man vet om världen i övrigt och vad man läst i andra sammanhang. Lindö (2009) 

beskriver bilden som språk. Hon menar att språkutvecklingen till stor del påverkas av bilder 

och är ett viktigt uttrycksmedel för små och stora barn. För barnen kan bilden fungera som ett 

av många sätt att bearbeta verkligheten och som ett sätt att utveckla det abstrakta tänkandet. 

Kopplat till litteracitet kan bilden vara en väg in genom att det är ett symbolspråk barnen 

oftast lär sig läsa av innan skriven text. I samverkan med sin omgivning kan barnet få 

förståelse för hur en bild kan förmedla ett budskap till andra. Lindö menar att barnet gärna 

använder sig av geometriska former så kallade scheman, för att avbilda till exempel sig själva, 

djur et cetera. Det som blir på pappret är en symbol som representerar något ur verkligheten, 

synligt för andra att tolka och förstå. Inte helt olikt det skrivna språket. Lindö understryker 

också vikten av att se över i vilken kontext bilden blev till. Detta för att synliggöra vilken 

process barnet går igenom när det ritar och samtalar kring sin bild som annars kanske riskerar 

att bli en osynlig del av skapandet.  

Visuell transparens och komplexiteten hos Blissymboler har studerats som två variabler som 

påverkar lärbarhet av Blissymbolerna. Fuller (1997) uttrycker att en symbol med hög visuell 

transparens är lätt att koppla till sin verkliga referent. Hetzroni, Quist och Lloyd (2002) 

hävdar att om det är enkelt att gissa sig till innebörden av symbolen i frånvaron av en verklig 

referent anses symbolen ha hög visuell transparens. Är det däremot svårt att gissa sig till 

innebörden av symbolen i frånvaro av en verklig referent anses symbolen ha en låg visuell 

transparens. I studier av Fuller (1997) och Hetzroni et al., (2002) visade det sig att 

Blissymboler med hög visuell transparens var lättare för barnen som ingick i studierna att lära 

sig än symboler med en låg visuell transparens.  

Huang och Chen (2011) däremot undersökte effekten av att undervisa Blissymbolerna med 

låg visuell transparens tillsammans med en bild av dess verkliga referens för barn med 

cerebral pares (cp). Resultaten visar att barnen i studien visar en god förmåga att lära sig 

Blissymboler med låg visuell transparens.  

En tredje variabel studerades av Carmeli och Shen (1998), nämligen semantisk transparens 

hos sammansatta Blissord. Deltagarna i studien fick lära sig de enskilda symbolernas 
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betydelse i ett sammansatt Blissord och sedan gissa det sammansatta Blissordets betydelse. 

Deltagarna fick även gradera hur väl de tyckte att de sammansatta Blissorden stämde överens 

med dess betydelse. Visade det sig att deltagarna inte tyckt att Blissorden och dess betydelse 

stämde överens har då Blissordet, enligt Carmeli och Shen en låg grad av semantisk 

transparens och vise versa. 

Schlosser och Lloyd (1993) undersökte två grupper. Grupp 1 fick förklarat betydelsen av ett 

antal Blissgrundsymboler och sedan sammansatta Blissord bestående av dessa 

grundsymboler. Grupp 2 fick också förklarat betydelsen av ett antal Blissgrundsymboler och 

sedan sammansatta Blissord som inte innehöll de grundsymboler som de tidigare fått förklarat 

betydelsen av. Efter detta fick båda grupperna försöka lära sig sammansatta Blissord direkt 

utan någon introduktion. Resultatet indikerar att Grupp 1 som fått grundsymbolerna 

förklarade för sig hade lättare att generalisera och lära sig okända sammansatta Blissord.  

En annan studie där deltagarna delats upp i två grupper och tränats i Blisspråket är gjord av 

Shepherd och Haaf (1995). Här testades två olika metoder för de två grupperna. I den första 

metoden fick deltagarna lära sig sammansatta Blissord hopparat med det skrivna ordet. I den 

andra metoden lärde sig deltagarna först innebörden av varje grundsymbol innan de lärde sig 

det sammansatta Blissordet. Sedan analyserades medelvärden för inlärning, alltså hur lång tid 

det tog för barnen att lära sig symbolerna (försöken mot kriterium) och hur väl barnen kunde 

generalisera och identifiera nya Blisssymboler. Resultatet tyder på att den andra metoden 

främjar inlärningen av både sammansatta Blissord samt generalisering och identifiering av 

nya Blissymboler. 

4. Metod 

För att utforska relationen mellan tal och grafiska symboler föreslår Poupart, Trudeau och 

Sutton (2013) att studier genomförs med personer utan funktionsnedsättning. Detta för att få 

de mest ideala förutsättningar för sin studie och att svårigheter relaterade till exempelvis 

motorik och perception hos deltagarna kan uteslutas. Det var viktigt att barnen som deltog i 

studien kunde uttrycka sig verbalt för att fånga deras tolkningar och föra dialog med dem. Jag 

valde att studera sex stycken barn på förskolan i åldrarna 4-5. Ett av barnen var bara med 

under aktivitet 1. Barnen benämns i texten som barn 1, barn 2, barn 3 och så vidare. Detta har 

gjorts bland annat för att undvika identifiering av barnen i fråga. Extern hjälp har sökts från 

företaget Blisshuset för att få ta del av deras erfarenheter och råd för användandet av 

Blissymbolerna. Vid två tillfällen besöktes Blisshuset. Vid första besöket så blev jag 

undervisad i användandet av Blissymbolerna. Vid det andra besöket rådfrågades personalen 

om vilka och hur många symboler som skulle kunna vara lämpligt för aktivitet 3. 

Förskolan i studien har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i ett 

område med huvudsakligen radhus och villor. I närheten finns vårdcentral, apotek, frisör, 

affär och bageri. Det finns även ett högstadium och två låg- och mellanstadieskolor. Förskolan 

är belägen utanför en stad i norra Sverige. 

Första kontakten med förskolan gjordes genom att ringa upp förskolechefen, prata om 

grundidén med studien och hur genomförandet var tänkt att gå till i stora drag. Efter att ha fått 
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godkännande från förskolechefen togs kontakt med en avdelning på förskolan för att boka tid 

för en introduktionsdag. Under introduktionsdagen delades informationsbrev till 

vårdnadshavare som skulle skrivas på för att få ett godkännande att påbörja studien (Bilaga 1). 

När ett underskrivet godkännande samlats in från vårdnadshavarna bestämdes datum då 

aktiviteterna skulle hållas. Aktiviteterna genomfördes under en två veckors period.. Aktivitet 

1 skedde på tisdagen, aktivitet 2 på torsdagen första veckan och aktivitet 3 på tisdagen, 

aktivitet 4 på torsdagen nästkommande vecka. 

Eftersom genomförandet varierade för varje aktivitet har valet gjorts att presentera dem 

enskilt. Metoden för insamlande av material var genom deltagande observation, 

fältanteckningar, föra dialog och ställa frågor till barnen. Ljudinspelning skedde på alla 

aktiviteter förutom aktivitet 2 då vi rörde oss omkring i rummet. Varje gång en ljudinspelning 

gjordes informerades och bekräftade barnen detta. Teckningarna från aktivitet 1 och 4 

samlades in och presenteras i rapporten eftersom de är svåra att beskriva i text. Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver deltagande observation som ett sätt att studera subjektets 

utkikspunkt. För min studie innebar det att få fatt i barnens perspektiv på symboler genom att 

iscensätta de olika aktiviteterna och observera barnen för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Ljudinspelningar och anteckningar är något Ahrne och Svensson beskriver 

som ett komplement till varandra. Ljudinspelningar är bra att gå tillbaka till och lyssna på för 

att få med saker som annars hade missats. Anteckningar kan vara bra att göra för att få fatt i 

det som inte går att utläsa från en ljudinspelning till exempel om en deltagare gör en min eller 

om man vill göra en miljöbeskrivning. Anteckningar fördes med hjälp av papper och penna, 

en del av dem gjordes under aktiviteterna och en del efter. Ljudinspelningar för studien 

gjordes med hjälp av min mobiltelefon och startades innan avtiviteterna sattes igång och 

avslutades när de rundades av förutom under aktivitet 2, då gjordes ingen ljudinspelning. 

Bildsamlingar kan fungera som visuella anteckningar och råmaterial för analys hävdar Ahrne 

och Svensson. Barnens teckningar från aktivitet 1 och 4 har i studien fungerat som rådata för 

analys. Analysen har gjorts genom att transkribera ljudinspelningarna från aktiviteterna och 

samla resterande fältanteckningar och barnens teckningar från aktivitet 1 och 4. Allt insamlat 

material har reducerats till det som ansetts kunna ge svar åt frågeställningarna för studien. 

Därefter har resultatet presenterats under rubriken ”Resultat”. Analysen har gjorts genom att 

inta ett sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1978) på barnens miljö och kommunikation 

kring symboler bland annat genom att se hur barnen påverkats av varandra, sin miljö och av 

min närvaro. 

Under aktiviteterna observerade och uppmärksammades det som kunde besvara mina 

frågeställningar för studien. Alla tillfällen då barnen interagerade med eller talade om 

symboler antecknades. I hopp om att klargöra eller få mer utvecklade svar ställdes frågor till 

barnen eller fördes samtalen vidare för att få reda på mer om hur de tolkade symboler. 

Ljudinspelningarna fungerade som en hjälp för minnet och här fångades även en del som 

annars hade missats. Ljudinspelningarna lyssnades igenom och transkriberades i sin helhet. 

Därefter lästes de igenom och reducerades och kategoriserades efter vilken forskningsfråga de 

kunde tänkas ge svar åt. Teckningarna fungerade också som en hjälp för minnet. Insamlade 

kunde de ses tillsammans för att tolkas och lättare finna eventuella mönster. All insamlad data 
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har tolkats ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på att besvara forskningsfrågorna samt 

för att kunna se vilka faktorer som kunnat påverka barnens uttalanden och handlingar.  

4.1 Vetenskapsrådets etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer är det viktigt med samtycke från 

deltagarna, i detta fall personal, barn och vårdnadshavare. Först kontaktades förskolechefen, 

som informerades om studiens innehåll och genomförande i stora drag. Personalen 

kontaktades efter ett godkännande från förskolechefen och vi bokade in en introdag med 

möjlighet att presentera studien ytterligare. Eftersom det handlar om barn krävs samtycke från 

vårdnadshavare, vilket har gjorts genom underskrift på ett informationsblad (Bilaga 1). Enligt 

Löfdahl (2014) finns det skilda uppfattningar om hur barn kan ta till sig information om 

forskningens innehåll och dess konsekvenser. Därför kan det vara svårt för barn att ge sitt 

medgivande för att delta i forskning. Löfdahl menar vidare att barn kan visa sitt medgivande 

på olika sätt, till exempel genom att inte protestera mot att delta, vilket innebär att 

observatörerna behöver vara lyhörda inför barnens signaler. Innan aktiviteterna fick barnen 

veta att det skulle komma att göras en ljudinspelning under aktiviteten och barnen bekräftade 

detta genom att svara ja eller nicka. Ett av barnen verkade inte vara lika engagerad i aktivitet 

1 som resten av barnen. Därför gjordes valet att fråga barnet om det ville vara med varje 

nästkommande aktivitet och svaret blev nej varje gång. 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) har deltagarnas anonymitet säkerställts under arbetets 

gång. Den data som studien genererat har bara använts för mitt examensarbete. Bilderna under 

aktivitet 3 togs med förskolans lärplatta och för att kunna säkra förskolans och barnens 

anonymitet raderades bilderna på plats efter att fältanteckningar gjorts. Konfidentialitetskravet 

säkerställs i studien genom att inte nämna några namn eller ge ut några uppgifter som 

möjliggör identifierandet av förskola, personal eller barn. 

4.2 Genomförande av aktivitet 1 

En standardiserad Blisskarta (Bilaga 2) lades fram på bordet och barnen tillfrågades vad de 

tror att kartan är för något. Barnen gavs tid att tänka och komma med förslag på vad de tänkte 

och trodde om Blisskartan. Under tiden plockades det fram papper och pennor som ställdes på 

bordet och barnen ombads att rita vad de tänkte om Blisskartan. De satte igång att rita och 

tillfrågades med jämna mellanrum om de ville berätta vad de hade ritat.  

Under aktivitet 1 ville jag ta reda på vad barnen hade för förförståelse för symboler. Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) använder sig av observation och dialog. Barnet 

får observera ett objekt och pedagogen kan ställa reflekterande frågor som vad tror du händer 

om...? Vad tror du detta betyder...? Barnet kan rita och beskriva vad de tänker om 

symbolerna, i det här fallet Bliss. Dialog fördes med barnen för att försöka få fatt i vad de har 

för förförståelse och erfarenheter av symboler. 

Aktiviteten avrundades efter ungefär 25 minuter och teckningarna samlades in. 

4.3 Genomförande av aktivitet 2 

Barnen tillfrågades vad symboler är för någonting och var man kan hitta dem. När barnen gett 

förslag fick de förklarat för sig att vi ska gå på symboljakt med lärplattan och fotograferade de 
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symboler vi kunde hitta i rummet. Först letade barnen efter symboler och jag fotograferade. 

När barnen var med på hur aktiviteten gick till fick vart och ett av dem ha lärplattan en stund 

och fotografera symboler. När alla barn som ville hade haft lärplattan och fotograferat ett tag 

avrundades aktiviteten efter ungefär 25 minuter. 

Bilderna togs med förskolans lärplatta och för att kunna säkra förskolans och barnens 

anonymitet raderades bilderna på plats efter att fältanteckningar gjorts. 

4.4 Genomförande av aktivitet 3 

Några utplockade Blissymboler visades (Bilaga 3) och barnen gissade vad var och ett av dem 

betydde. Aktiviteten tog ungefär 2 minuter. 

4.5 Genomförande av aktivitet 4 

Barnen ritade helt egna symboler och berättade vad de betydde. Papper delades ut och barnen 

satte igång att rita. I likhet med aktivitet 1 tillfrågades barnen med jämna mellanrum vad de 

har ritat och vad det betydde. När barnen kände sig klara samlades bilderna in och aktiviteten 

avrundades efter ungefär 16 minuter. 

5. Resultat  

Resultatet presenteras enskillt för att göra det överskådligt. 

5.1 Hur tolkar barnen symboler 

Av barnens svar och utlåtanden under aktivitet 1 kunde jag tolka att flera av dem har 

erfarenhet av symboler som exempelvis text, siffror, pilar, hjärtan et cetera. Blissymbolerna 

var okända men några av barnen uppfattade symboler som ankare och klocka. Texten och 

siffrorna kunde barnen känna igen direkt och någon av dem förknippade detta med korsord. 

På Blisskartan kunde barnen snabbt identifiera bokstäver och siffror. Flera av barnen 

associerade symbolerna till tidigare erfarenheter som kors i kyrkan eller kryss som betyder 

stopp. Barn 5 tittade på Blisskartan och sa: 

 -Det är ett korsord. 

När barnen studerade kartan noggrannare under aktivitet 1 fann de fler kända symboler 

exempelvis hjärtan pilar och ankare. När de ritade återkom några av de kända symbolerna. 

När barnen tillfrågades om symboler och betydelser kom många svar bland annat: 

P: Vad har du ritat? 

Barn 3: En pil. 

P: Och vad kan en pil betyda? 

Barn 3: Var man ska gå. 

Barn 1, barn 2 och barn 4 pekar då och då på Blisskartan, tittar på mig och uttrycker: 

Nu har jag ritat den! 
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I sammanhanget tolkade jag det som att de ville ha reda på symbolens betydelse.  

Under aktivitet 2 var de flesta av bilderna som togs på olika symboler som text, siffror, 

Blisskartan, TAKK och bildscheman (90 stycken). Det blev även några bilder på leksaker, 

kamrater och möblemang (8 stycken). Eftersom en övervägande majoritet av bilderna var på 

symboler tolkade jag det som att barnen har en förståelse för vad symboler kan vara och till 

viss del dess kommunikativa funktion då de benämnde siffrorna intill porträtten på väggen för 

hur många år man är och hur man kunde se hur många dagar det är till jul på 

decemberalmanackan. Text kände barnen igen oavsett om den hittades på leksaker, skyltar, 

tvålpaket eller annat. I enlighet med Fast (2008) möter och tolkar barnen symboler omkring 

sig. 

Under aktivitet 3 visades några utplockade Blissymboler (Bilaga 3) och barnen gissade vad de 

betydde. Barnen hade inga gissningar på Blissymbolen för näsa. Symbolen för öga och ben 

däremot gissade de rätt på direkt. Resten av symbolerna beskrev de delar av symbolen som de 

kunde känna igen. Att symbolerna har hög visuell transparens (Fuller, 1997; Hetzroni et al., 

2002) verkar ha betydelse om barnen ska tolka symbolerna även om de associerar symbolerna 

med andra saker när de gissar som hjärta, ring och bokstaven T exempelvis. Vad som gick att 

se är att barnen tolkade symbolerna främst efter visuell transparens. Barn 4 beskrev 

exempelvis symbolen för huvud som: 

- En ring och ett uppochnervänt T. 

Barn 2 beskrev symbolen för öra som: 

- Ett halvt hjärta. 

Det var tre cirklar bland symbolerna under aktivitet 3 (Bilaga 3) men barnen benämnde dem 

olika för varje symbol (som en rund ring i symbolen för huvud, öga i symbolen för öga och 

boll i symbolen för mun). Jag tror inte barnen tänkte på hur troligt det är att Blisskartan skulle 

ha en symbol för halvt hjärta utan säger bara vad symbolen ser ut som för dem och associerar 

det med andra symboler de har erfarit (Fast, 2008). De snabba svaren när barnen gissade 

symbolerna för öga och ben tolkade jag som att barnen är vana vid att se liknande 

avbildningar av dessa. Barnen tolkade symboler bland annat genom att associera till tidigare 

erfarenheter. 

Under aktivitet 4 verkade barnen ha en klar uppfattning om varje enskild del av symbolerna 

de ritade. Barn 4 pekade och berättade att symbolen föreställer barn 1 och att prickarna 

representerade bebisar, pilen visade vilken riktning barn 1 gick åt:  
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Barn 4: Nu har barn 1 fem bebisar i magen! Och nu har barn 1 bebisar i benen och i sina 

armar och händer [ritar dit fler prickar]. 

5.2 Vilka strategier använder sig barnen av när de tolkar symboler 

Barnen uppfattade symboler i flera sammanhang under studien. Barnen beskrev ofta 

symbolernas utseende och kopplade till dess innebörd. Barnen satte ofta symbolerna i ett 

sammanhang, siffror och prickar visade på mängd/antal exempelvis. Varje barn som deltog i 

studien använde sig av dessa strategier vilket tyder på att de hade en utvecklad litteracitet 

(Fast, 2008). Något som Fast också belyser är hur barn kan påverkas av sin levnadsmiljö 

(habitus) och utveckla sina skriftliga och kommunikativa egenskaper i samspel med 

omvärlden. Det mönster som gick att utläsas hos barnen är att de tolkade Blissymbolerna 

genom tidigare erfarenheter och påverkades av varandra i sina tolkningar. De sökte 

förklaringar till symbolernas utseende och något att associera dem med.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1978) gick det inte att utesluta barnens påverkan 

av varandra och av min närvaro. Detta gick att urskilja både av barnens beteende och i sina 

avbildningar (Bilaga 4). När flera av dem ville visa vad de hade ritat för symboler så kan 

tänkas att de sökte hjälp att tolka symbolerna, göra dem förståeliga i ett sammanhang. 

Under studien var det tydligt att barnen språkade kring det som de hade erfarenhet av. 

Symbolförståelsen byggdes upp genom interaktion med omvärlden och i samspel med andra. 

Samspelet mellan barnen skedde ibland för att informera varandra och ibland för att söka eller 

utvidga sin förståelse kring ett fenomen. Under aktivitet 2 exempelvis så visade barnen 

symboler för den som fotograferade. Det viktiga i båda fallen ur ett sociokulturellt perspektiv 

var att det skedde i ett socialt sammanhang (Vygotsky, 1978). Lindö (2009) menar att bilden 

fungerar som ett av många verktyg att bearbeta verkligheten och som ett sätt att utveckla det 

abstrakta tänkandet. När barnen i studien ritade och tolkade symboler tänkte de abstrakt då 

exempelvis prickar kunde representera såväl bebisar som antal eller markera ögon. 
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Aktivitet 4 gav flera exempel på hur barnen ritar och tänker abstrakt då bilden representerar 

något ur verkligheten. Vissa bilder har en fast betydelse medan vissa ändrar betydelse allt 

eftersom barnen ritade till. Här är en symbol som barn 1 har ritat som ändrade betydelse under 

aktivitetens gång. Symbolen började som en cirkel med en prick i och då sa barn 1 att det 

betydde öga:  

 

Barn 1: Det här är inte ett öga längre, det blev något annat. 

P: Vad är det nu då? 

Barn 1: En klubba och nu ska jag äta den! 

Under aktivitet 1 ritade flera av barnen slutna mönster bland annat i form av rutor och vad jag 

tolkade som symboler i rutorna (Bilaga 4). 

 

 Vad som gick att avläsa av barnens teckningar var olika avbildningar av Blisskartan i sin 

helhet och vissa enskilda symboler. Detta skulle också kunna tolkas som att barnen i sina 
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bilder strävade efter hög visuell transparens då teckningarna (Bilaga 4) påminde om 

Blisskartan (Bilaga 2).  

Barn 2 valde att rita symboler för öga, näsa, mun och ben. Detta är nog inte en slump då vi 

gjorde en aktivitet två dagar tidigare med bland annat dessa symboler (Bilaga 3). Barn 2 har 

också ritat sina egna symboler för blomma och även de symbolerna visar på en hög grad av 

visuell transparens.  

 

Vissa av barnen ändrade på symbolens betydelse allt eftersom de ritade eller lade till, 

exempelvis barn 1 symbol för öga ändrade betydelse till klubba senare när hen ritade mer. Om 

barnen tillfrågades flera gånger om en symbol de ritat gav de alltid samma svar så länge de 

inte hade ritat till eller ändrat något. Jag tolkade detta som att barnen hade en klar uppfattning om 

sina symboler och vad de skulle betyda. Ett annat mönster som gick att urskilja var barnens 

strävan efter hög transparens, en hand är lik en hand, en klubba är lik en klubba et cetera. 

Barnen ritade egna symboler under aktivitet 4 (Bilaga 5) och förklarade vad de betydde. Barn 

3 ritade av sin hand med mönster och pilar: 
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Barn3: Det här betyder hand och det här betyder rand. Pilarna betyder att man har fått skräp 

på sina naglar. 

Detta kan tyda på att barnen hade en god uppfattning om att symbolerna ska kunna läsas eller 

tolkas på ett visst sätt. Det gick att utläsa en hög grad av semantisk transparens (Carmeli & 

Shen, 1998) i barnens bilder när de förklarat betydelsen för mig (Bilaga 5). Här är ytterligare 

ett exempel där barn 5 förklarade att det här var hens hus med de olika rummen och figuren 

uppe till höger föreställer en hund. 

 

6. Reliabilitet och validitet 

Eftersom mitt syfte är att ta reda på hur barn tolkar symboler var ett lämpligt sätt att prata med 

barn. Som metod för studien valde jag att göra en deltagande observation och under tiden föra 

en dialog och ställa frågor till barnen, ta upp ljudinspelningar och skriva ner anteckningar. Det 

finns både för- och nackdelar med deltagande observation som metod (Ahrne & Svensson, 

2015). En fördel är att komma nära subjektet och kunna se saker som annars hade varit lätt att 

missa. Det gick att se hur barnen agerar och höra vad de säger. Till hjälp för minnet gjordes 

ljudinspelningar att gå tillbaka till och lyssna på för att säkerställa att så mycket som möjligt 

av relevans gick att få med i resultatet. En nackdel kan vara ifall barnen agerar annorlunda på 

grund av att det gjordes en ljudinspelning och såklart av min närvaro.  

Anledningen till valet att ha flera barn samlade var för att de skulle ha möjlighet att föra ett 

samtal och att de inte ska känna en press eller känna sig utpekade. En nackdel med att vara i 

grupp är att någon kanske inte vågar säga det han eller hon tycker inför någon annan. Jag var 

medveten om att barnen kan påverkas av varandra när de är flera som observeras samtidigt 

(Vygotsky, 1978). Min viktigaste källa var det barnen sa om symbolerna vilket gav mig en 

förutsättning att tolka barnens uppfattningar. Jag planerade att medverka i barnens uttalanden 

eller att ställa följdfrågor för att kunna föra en dialog. Frågor och följdfrågor ställdes om det 

som barnen pratade om för att få barnen att berätta hur de tänker (Ahrne & Svensson, 2015). 

Sådana här situationer var inget nytt för barnen utan det var en vanligt förekommande 

företeelse på förskolan att en pedagog och några barn tillsammans satt och pratade. 
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7 Diskussion 

I det här kapitlet förs först en metoddiskussion där den valda metoden diskuteras. Under 

resultatdiskussionen ställs resultatet mot den tidigare forskningen som presenterats. Slutligen 

tas implikationer för yrkesrollen upp. 

7.1 Metoddiskussion 

För att besvara forskningsfrågorna kändes det för mig viktigt att vara på plats och komma 

nära subjektet det vill säga barnen för att höra och se hur de interagerar och samtalar kring 

symboler. Det har också varit viktigt att vara deltagande för att bättre förstå processen och 

sammanhanget som till exempel fotografierna som tagits eller bilderna som barnen skapade. 

Deltagande observation gjorde att jag kom nära men engagemanget i aktiviteterna har också 

inneburit att mitt fokus varit splittrat (Ahrne & Svensson, 2015). Med det menar jag att fokus 

har legat på att både leda aktiviteten och föra anteckningar, ställa frågor et cetera. 

Ljudinspelningarna hjälpte mig att gå tillbaka och lyssna igenom aktiviteterna igen utan 

splittrat fokus samt att fånga uttalanden från barnen som annars hade missats. Nackdelen med 

ljudinspelningen var att det inte alltid var lätt att urskilja vad barnen sa. Att samla in bilderna 

från aktivitet 1 och 4 har gett mig rådata att analysera och leta efter eventuella mönster i 

barnens bilder. Ett sociokulturellt perspektiv kändes mest relevant genomgående för detta 

arbete. Barnen lär sig tillsammans med andra människor och synsättet innebär också att jag 

inte kunnat utesluta min egen påverkan på barnen samt deras påverkan på varandra 

(Vygotsky, 1978). Fördelarna med att använda flera metoder är att de kompletterar varandra 

(Ahrne & Svensson, 2015). Det var svårt att veta hur arbetet skulle läggas upp då jag inte 

kunde hitta så många tidigare studier och att trampa nya stigar har varit energikrävande. Det 

hade nog varit en fördel att arbeta tillsammans med någon för att få en mer objektiv tolkning 

av resultatet. 

7.2 Resultatdiskussion 

AKK bestående av bilder kan vara lätta att namnge och återkalla, men kognitiv och språklig 

förmåga leder långt utöver den konkreta bildnivån (Fast, 2008). Bliss ger verktyg för att 

uttrycka det abstrakta. Vid val av grafisk kommunikation måste dessa aspekter beaktas. 

Blissymbolerna var för barnen okända men tillräckligt transparenta för att de skulle kunna ge 

en beskrivning av symbolerna. Jag tror att man med fördel skulle kunna använda symboler 

som barnen har mött tidigare och har en relation till på förskolan för att stödja barnens 

skriftspråksutvecklning. Detta för att barnen lättare skulle kunna föra en dialog kring 

symbolerna om de kan associera och sätta in dem i ett sammanhang. Nordin-Hultman (2004) 

understryker att pedagogen kan styra vem som är i maktposition beroende på hur en aktivitet 

planeras. I min studie har jag en tydlig maktposition då barnen inte känner till Blissymbolerna 

sen tidigare. Risken finns att barnen gör och säger vad de tror förväntas av dem. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är dialoger mellan barn och vuxna viktiga eftersom 

det är i samtal med andra som barn får erfarenhet av bland annat språk och hur de kan 

använda sig av det (Vygotsky, 1978). Under studien råder en dialog, barnen lyssnar, funderar 

och kommer med egna inlägg och det sker under ett kommunikativt samspel. När exempelvis 

barn 5 lyfter upp en leksak och pekar på texten under symboljakten hakar flera barn på och 

hittar text på många ställen i rummet. Detta är ett exempel från aktiviteterna på hur barn tog 
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hjälp av varandra att läsa och förstå symboler. I detta samspel tar barn till sig olika sätt att 

tänka, tala och handla. Lindö (2009) menar att barn i samband med sin omgivning kan få 

förståelse för hur en bild kan förmedla ett budskap till andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

(Vygotsky, 1978) går det att se hur barnen inspirerades av varandra både av sitt beteende och i 

sina avbildningar under aktivitet 4 (Bilaga 4). 

Generaliserbarheten är begränsad på grund av att det är en kvalitativ studie och få deltagare. 

Att göra kvalitativa studier inom området tror jag däremot är viktigt för att få fatt i barns 

tankar och upplevelser av symboler. Flera studier har redan gjorts av aspekter som påverkar 

Blissymbolernas läsbarhet (Fuller, 1997, Hetzroni et al., 2002, Carmeli & Shen, 1998). Fler 

kvalitativa studier som omfattar Blissymboler behöver göras för att fånga barns tankar om 

dessa symboler då jag inte kunnat hitta en enda kvalitativ studie som innefattar Blissymboler. 

Detta har inneburit att extern hjälp har sökts från företaget Blisshuset för att få ta del av deras 

erfarenheter och råd för användandet av Blissymbolerna.  

Barn växer upp omgivna av symboler som de funderar över och utforskar för att förstå. Det är 

därför viktigt att gå barnen till mötes på förskolan och bygga vidare på de erfarenheter barnen 

har om symboler och andra språkliga uttryck. I studien gjordes valet att göra en rad olika 

aktiviteter med förhoppningen att fånga en variation av tankar och uttryck från barnen. Lindö 

(2009) menar att bilder är ett symbolspråk som barn oftast lär sig läsa av innan skriven text. 

På förskolan tror jag att man med fördel kan arbeta med transparenta symboler för att stödja 

barns skriftspråksutveckling. Blisskartan har text så att man kan läsa symbolernas innebörd 

men alla barnen i studien läste av symbolerna och tolkade dem utan att läsa texten. Huang och 

Chen (2011) undersökte effekten av att undervisa Blissymbolerna med låg visuell transparens 

tillsammans med en bild av dess verkliga referens. Resultatet tyder på att barnen i studien 

visar en god förmåga att lära sig Blissymboler med låg visuell transparens. I min studie har 

inte några tecken kunnat utläsas att barnen tolkar symboler med låg visuell transparens. Det 

känns tryggt att anta att inlärningen av symbolerna i studien av Huang och Chen stöttades av 

att paras med en bild av dess verkliga referent. I min studie ser jag att barnen söker 

förklaringar till symbolernas utseende och något att associera dem med. Det kan vara 

ytterligare belägg för att i förskolan skapa en bildrik miljö för att kunna stötta barnen när de 

undersöker symboler. Pedagoger på förskolan bär med sig erfarenhet och kunskap om 

symboler och dess betydelser. I en bildrik miljö är det enklare att finna en nivå där barnen 

befinner sig i den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978) och kan ges möjlighet att 

utveckla en vidare förståelse för symboler och dess kommunikativa funktion. 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Förskolan bär en demokratiskt fostrande funktion och alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt 

och ha inflytande över sin situation. Läroplanen för förskolan betonar en fostrande 

verksamhet och är ämnad att spegla de värden man vill att barnen bär med sig i samhället 

(Skolverket, 2016). Barnen ska inhämta kunskap och få en förståelse för andra människors 

uppfattningar, kultur et cetera. Detta i och med den mångfald barnen kommer möta på i ett 

internationaliserat Sverige. Med tanke på detta kan förskolan ses som en social och kulturell 

mötesplats där barnen lär sig samspela med andra. Förskolan är öppen för och uppmuntrar till 

att skilda åsikter förs fram till diskussion (Skolverket, 2016). Detta kan man tolka som att 
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förskolan fungerar som en demokratisk grogrund där barnen får lära sig att alla har rätt att 

föra fram sin åsikt innan ett beslut fattas. Därför tror jag att det är värdefullt att få en djupare 

inblick i hur barn uppfattar symboler för att kunna stötta dem och deras kommunikativa 

utveckling bland annat genom förskolemiljöns utformning. I studien går att utläsa att barnen 

tar del av och tolkar symboler omkring sig och som pedagog är det viktigt att ta del av detta 

och stötta barnen i deras kommunikativa utveckling för att barnen ska få en större möjlighet 

att vara delaktiga i en demokratisk verksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 (Informationsbrev vårdnadshavare) 

Hej! 

Jag heter Mikael och studerar till förskollärare vid LTU (Luleå Tekniska Universitet). Nu är 

det dags för mig att skriva examensarbete och för att kunna genomföra arbetet behövs först 

vårdnadshavares godkännande om man vill att ens barn ska delta i studien eller inte. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barnen utvecklar en djupare förståelse för 

symboler och dess kommunikativa funktion. Arbetet kommer gå till på så sätt att jag 

genomför aktiviteter tillsammans med barnen där olika symboler och tecken är i fokus. Under 

arbetets gång kommer aktiviteterna följas av ljudinspelning. Alla deltagare har rätt att avbryta 

när de vill utan att ge någon orsak. 

Personliga data och uppgifter om deltagarna kommer att behandlas med sekretess. Ingen 

deltagare i studien kommer kunna identifieras av utomstående. De uppgifter som samlas in 

kommer enbart att användas för att skriva examensarbetet. 

För eventuella frågor eller mer information angående arbetet maila dem gärna till:  

mikfag-4 @student.ltu.se 
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