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Syftet med arbetet var att synliggöra några utvalda pedagogers syn på bildsamtalets 
betydelse och hur det kan användas som språkverktyg i en förskolegrupp bestående 
av tolv barn totalt, varav sex av barnen har grav språkstörning. För att undersöka 
detta genomförde jag intervjuer och en videoobservation på en förskola som på sin 
hemsida säger sig använda bilder som stöd för att beskriva barnens vardag. Studien 
fokuserade på om pedagogen genomför bildsamtal med barnen i förskolan och hur 
dessa samtal i så fall implementeras i praktiken, vad som karaktäriserar samtalen i så 
fall samt vilken betydelse dessa pedagoger ansåg att bildsamtal har för olika barns 
språkutveckling. Resultatet visar att bildsamtal är betydelsefullt för barnens 
multimodala lärande, där olika kanaler i kombination förstärker och utvecklar 
barnens språk. Resultatet visar även på att möjligheterna är väldigt stora med 
bildsamtal som arbetssätt vad gäller kommunikativ utveckling och pedagogerna i 
studien tog tillvara på de möjligheterna i både planerade bildsamtal och oplanerade 
bildsamtal där det övergripandet syftet med bildsamtalen var att alla skulle få komma 
till tals, samtala och reflektera tillsammans utifrån förmåga. Studien visar på att 
genom bildsamtalen utmanas barnen till att verbalt beskriva vad de ser på bilden och 
berätta om tankar som väckts via bilden. På så sätt övas barnen i att språka men även 
i att lyssna och ta in språket via andra vilket verkar positivt för deras språkutveckling. 
De slutsatser som man kan dra av studien är att arbetet med bildsamtal i olika 
konstellationer och med olika bilder har betydelse för barns lärande och 
språkutveckling. Bildsamtal är en kvalitativ aktivitet för barn i den pedagogiska 
verksamheten, och studien tyder på att det både finns behov av och möjlighet att 
utveckla språken genom bildsamtal.  

 
Nyckelord: förskola, lärande, kommunikation, interaktion, språkutveckling, 
språkstörning, bilder, TAKK 
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1 Inledning  

Språket förenar oss, en individ med en annan. Att leva i dagens samhälle kräver att vi 

kan kommunicera med omvärlden och kan göra oss förstådda. Kommunikativa 

processer är helt centrala för mänskligt lärande och utveckling i ett sociokulturellt 

perspektiv och redan från födseln söker barnet kontakt med omgivningen, både 

fysiskt och verbalt (Säljö, 2010). Det finns fyra olika sätt att kommunicera på, kropps-

, känslo-, tal- och bildspråk. Dagligen omges vi av bilder som kommunicerar och 

påverkar oss, både på ett medvetet och omedvetet plan, men sällan har vi fått 

möjlighet att lära oss bildspråkets innehåll (Barnes, 1994). I Läroplan för förskolan, 

Lpfö 98 (rev 2010) påtalas det att ”förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap 

och att kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt”. Det framgår även att förskolan ska 

sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt 

sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (s.10) och vidare att 

arbetslaget ska ”ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med 

hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” 

(s.11). 

          Jag har valt att undersöka om och i så fall hur tre pedagoger i en grupp med 

femåringar arbetar med bilder som utgångspunkt för språkutvecklande samtal, så 

kallade bildsamtal i en grupp bestående av tolv barn totalt, varav sex av barnen har 

grav språkstörning. Grav språkstörning innebär svårigheter med fonologi, 

grammatik, ordförråd och språkförståelse (Nettelbladt och Salameh, 2007). Studien 

kring bildsamtalets betydelse för barns språkutveckling är empirisk och utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera några utvalda pedagogers syn på bildsamtalets 

betydelse och hur det kan användas som språkverktyg i en förskolegrupp bestående 

av tolv barn totalt, varav sex barn har grav språkstörning. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som ska undersökas är: 

 Genomför pedagogen bildsamtal med barnen i förskolegruppen och i så fall 

hur implementeras dessa samtal i praktiken?  

 Vad karaktäriserar i så fall dessa bildsamtal?  

 Vilken betydelse anser dessa pedagogen att bildsamtal har för olika barns 

språkutveckling?   

1.3 Uppsatsens disposition 

Jag har disponerat uppsatsen i sex kapitel. I kapitel två finns bakgrund, dvs. 

läroplanen för förskolan (rev 2010), sociokulturellt perspektiv och tidigare forskning. 

I kapitel tre beskriver jag metod, material, urval samt etiska principer. I kapitel fyra 

redovisar jag resultat och analys av videoobservationen och intervjuer. I kapitel fem 

diskuterar jag metod och resultat. I det sista och avslutande kapitlet sex, reflekterar 

jag, drar slutsatser och ger förslag till vidare forskning. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Här presenteras definitioner av några av de mest frekventa begreppen som nämns i 

undersökningen.  

 

1.4.1 Bildsamtal 

Att samtala om bilder, konstsamtal och bildsamtal är tre olika benämningar av 

samma sak: en bild som ligger till grund för ett samtal. Bilden är den gemensamma 

nämnaren och inspirationskällan för samtalets uppkomst och utveckling.  
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1.4.2 Kommunikation 

Kommunikativa processer är helt centrala för mänskligt lärande och utveckling ett 

sociokulturellt perspektiv och redan från födseln söker barnet kontakt med 

omgivningen, både fysiskt och verbalt (Säljö, 2010). Kommunikation bygger på 

ömsesidighet och interaktion och omfattas av flera kanaler som: språk, blickar, ljud, 

mimik och gester (Ladberg, 2009).  

 

1.4.3 Språkutveckling 

Vid ungefär tre års ålder har de flesta barn utvecklat ett grundläggande ordförråd och 

grammatik det vill säga, en språklig bas. Språkutveckling däremot är en öppen 

process som fortgår livet igenom som till exempel att tillägna sig ett utökat ordförråd 

och retoriska färdigheter. (Strömqvist, 2009)  

 

1.4.4 Grav språkstörning 

”Innebär omfattande problem inte bara med fonologi och grammatik utan också 

problem med ordförråd och språkförståelse” (Nettelbladt och Salameh, 2007:25).  

 

1.4.5 TAKK (Tecken som stöd) 

TAKK står för, Tecken som Alternativ och Kompletterade kommunikation och går ut 

på att de viktigaste orden tecknas med handrörelser samtidigt som man talar (Tisell, 

2009). 

 

1.4.6 ”Olika” barn 

Sandberg (2012:13) använder begreppet ”olika” barn för att komma åt den variation 

av barn med olika förutsättningar, behov och erfarenheter som finns inom en och 

samma grupp, vilket även jag kommer att anamma i min studie, se forskningsfråga 

tre (s. 6). Min definition av ”olika” barn syftar på den variationen av olika barns 

språkliga förmåga inom en och samma grupp, vilket påverkar deras förutsättningar 

för språkutveckling.   
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2 Bakgrund 

Under följande avsnitt presenteras dels vad Lpfö 98 (rev 2010) skriver om förskolans 

uppdrag, dels vad sociokulturellt perspektiv utgår ifrån och dels vad tidigare 

forskning lyfter fram inom problemområdet.  

 

2.1 Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) 

Förskolans arbete kännetecknas av ett multimodalt lärande där barnen får möjlighet 

att använda olika språk- och kunskapsuttryck. Barnens lärande och utveckling sker 

både i samspelet mellan pedagoger och barn och barnen sinsemellan. Det är 

pedagogens ansvar att ombesörja att barnen i gruppen känner trygghet, stimuleras 

till att utveckla sociala och varaktiga relationer samt utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Därigenom ”utvecklar [barnen] nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (s.10). Det är förskolans 

ansvar att stödja barnen så att de utvecklar en positiv självbild gällande sin kapacitet 

och potential att tänka, handla och lära sig själva men även att barnen känner tilltro 

till sin förmåga som lärande och skapande individer. I Lpfö 98 (rev 2010:5) framgår 

det att: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. […] Alla barn 

ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och 

att få uppleva sig vara en tillgång för gruppen. 

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv  

I boken Utvecklingspsykologi skriver Hwang och Nilsson (2011) om Lev S. Vygotskij 

som var grundare för det sociokulturella perspektivet. Perspektivet utgår ifrån att 

människans lärprocesser startar som en social aktivitet i interaktion med 

omgivningen och att det aktivt utforskande barnet i växelverkan med sin omgivning 

transformerar yttre handlingar till inre föreställningar. Vygotskij (1999) påtalar 

språkets betydelse för det abstrakta tänkandet och att lärandet sker hela tiden, i alla 

sociala sammanhang. Säljö (2010) betonar att det är i samspelet med andra som 

individen blir delaktig i kunskaper, färdigheter och tar del av andra individers syn på 

världen och på så sätt blir barnen medvetna om vad som är intressant och värdefullt 
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att urskilja ur den mängd iakttagelser som de tar in hela tiden. Han lyfter fram att en 

av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet gällande lärande och 

mänskligt tänkande är att man intresserar sig för hur individen lär sig och utnyttjar 

fysiska och kognitiva resurser i samspelet med omgivningen. Vygotskij (1995) skriver 

om den potentiella eller proximala (`närmaste´) utvecklningszonen. Begreppet 

innebär att barnet i samverkan med en mer kompetent person lyckas överskrida sin 

förmåga och på så sätt lösa problem eller klara en färdighet som den ännu inte 

behärskar på egen hand.  

 

2.3 Tidigare forskning  

Här presenteras tidigare forskning inom min studies problemområde genom olika 

underrubriker: ”Kommunikation”, ”Språkutveckling”, TAKK-tecken som stöd” och 

”Bildsamtal”. 

2.3.1 Kommunikation 

Reggio Emiliafilosofin förespråkar att pedagogens roll som medforskare är att ställa 

sporrande frågor och att lyssna in utan att styra samtalet i barngruppen alltför 

mycket. Filosofin lyfter fram det kompetenta barnet, som ett rikt, vaket och 

utforskande barn som ska ges möjlighet att kommunicera, skapa mening och 

förståelse för sin omvärld. Pedagogisk dokumentation kan användas som ett 

språkverktyg där vägen inte bör vara utstakad, utan öppen och föränderlig. Den 

pedagogiska dokumentationen blir ett verktyg som synliggör den inre osynliga 

pedagogiska miljön och öppnar upp för reflekterande och språkutvecklande samtal. 

(Häikiö, 2007) 

          Jonstoij och Tolgraven (2007) lyfter fram att kommunikation är en 

betydelsebärande enhet i barns lärande och i barns olika sätt att uttrycka sig på. De 

menar att grunden i den pedagogiska verksamheten måste stimulera barnens alla 

språk så att en mångfald av uttrycksformer ges möjlighet att utvecklas hos barnen i 

den pågående kommunikationen med omvärlden. Ladberg (2009) skriver att 

kommunikation är själva kärnan i språket och att språket växer fram ur behovet av 

att kommunicera, berätta och uttrycka oss till andra människor gällande känslor, 

erfarenheter, insikter och lärdomar. Heister Trygg (2010) påtalar att förmågan att 

kommunicera är ett grundläggande behov hos barnet och att samspelet med andra är 
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avgörande för individens utveckling. Hon understryker att syftet med TAKK är att 

bidra till kommunikation och att bygga kommunikation och språk i samspel med 

andra. Ladberg (2009) påtalar att vi kommunicerar med flera olika kanaler varav 

språket är en av dessa kanaler. Andra kanaler som vi använder när vi kommunicerar 

är kroppskontakt, lukter, ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk.  

         Heister Trygg (2010) lyfter fram ett liknat resonemang det vill säga, vår 

kommunikation är multimodal genom att vi använder flera sinnen och 

uttrycksformer i vår kommunikation, oavsett om vi kommunicerar med talspråk eller 

någon form av AKK. Hon understryker att olika kanaler ska användas och utvecklas 

genom att olika kommunikationssätt stödjer och kompletterar varandra i olika 

situationer. Hon poängterar att det därför är viktigt att använda olika föremål, bilder 

eller symboler som komplement och extra stöd när vi kommunicerar och lär oss 

saker. Även Liberg (2007) skriver att människan är multimodal i sitt 

meningsskapande och att det därför är angeläget att skapa en rik och varierad 

lärmiljö där olika språkliga uttrycksformer brukas. Hon menar att när man talar om 

meningsskapande i ett vidare perspektiv gällande begreppet språk så inbegriper det 

såväl det talade språket som det icke verbala exempelvis talspråk, bildspråk och 

rörelsens språk, ett så kallat vidgat språkbegrepp.  

          Howard, Perkins och Sowden har gjort en fallstudie om Lucy 4 år och 10 

månader med språkstörning. Studien fokuserade särskilt på ”a type of idiosyncratic 

’rhythmic gesture ’ (RG)” som tidigare inte har rapporterats. I studien användes en 

rad åldersanpassade färgbilder som katalysator för en rad samtalsämnen mellan Lucy 

och Howard. Studien visade att gester som till en början kunde te sig underliga visade 

sig vara en del av ett multimodalt och integrerat signalsystem som i växelverkan med 

det talade språket arbetade kompensatoriskt i syfte att anpassa kommunikationen 

utifrån de förutsättningar som Lucy hade. Studien visade även på att en komplex 

uppsättning samverkande faktorer måste studeras som en helhet för att ta del av 

människans totala förmåga att kommunicera. Det som utmärkte RG var att både tal 

och gester användes tillsammans som metoder. En samtidig kodning av meningar 

och där kombinationen (tal och gester) var ett stöd för begripligheten. (Howard, 

Perkins och Sowden, 2012) 
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2.3.2 Språkutveckling 

Mauritzon och Säljö (2009:165) menar att olika sociala samspel bygger upp barnets 

erfarenhetsbank där språket är katalysatorn och resurs för tänkandet som byggs upp 

genom omgivningens reaktioner. Säljö (2000:87) menar också att ”språket är 

samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Det är 

därför det kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens 

tänkande” (författarens kursivering). Renberg (2006) tar upp att utvecklande av 

språk sker på två sätt oberoende av vilken språklig nivå som barnet befinner sig på. 

Det ena sättet sker genom att barnet tar in via andras språk i omgivningen, barnet 

imiterar, uppfattar mönster och utvecklar genom omgivningen förebilder för sin egen 

språkanvändning. Det andra sättet att utveckla sitt språkande på sker genom barnets 

eget språk, ju mer barnet använder språket ju bättre språkanvändare blir de.  

          Strömqvist (2009) skriver att barnets samspel med omgivningen spelar en 

aktiv, formerande roll, när barnet bygger upp sin språkkunskap och Heister Trygg 

(2010) påtalar att man kan förstå språkets innehåll långt innan man själv kan 

använda sig av det fullt ut. Hon lyfter fram att det även kan gälla dem som har 

språklig funktionsnedsättning genom att flera av dem har helt normal språkförståelse 

men har svårigheter att själva använda språk. Strömqvist (2009) skriver att 

språkinlärning och språkutveckling är en dynamisk och sammansatt kontext, de 

utvecklas växelverkande. Detta gäller såväl talat språk som teckenspråk och barnens 

språkutveckling är förankrad i både ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang. 

Han påtalar också att språkinlärningen i stor utsträckning är en adaptiv process.  

          Vygotskij (1981) ansåg att leken är den viktigaste källan till utvecklingen av 

språk, tanke, vilja och känsla och han betonar att tanke och språk hör ihop, genom att 

det inre talet kommer till uttryck genom ord, gester och handlingar. Pendlingen sker i 

en dynamisk process mellan människans inre och yttre. Följande rader kommer från 

Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995:17) där han skriver att ”de 

första formerna av samband mellan fantasi och verklighet består däri att alla 

skapelser av fantasin alltid är uppbyggda element som hämtas ur verkligheten och 

ingår i människans tidiga erfarenheter”. Vygotskij (1981, 1995) påtalar att leken, 

fantasin och kreativiteten är betydelsefulla aspekter för barns lärande och 

meningsskapande. Han menade på att fantasin är ett sätt att tolka verkligheten och 

att göra den hanterbar och rikare. Han betonade att, i de kreativa processerna ges 
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barn möjlighet att skapa nya verkligheter utifrån intressen och behov och att i lekens 

imaginära handlingar kan barnen befrias från situationella begränsningar.  

          Vygotskij (1995) lyfter fram tiden och miljöns betydelse för barns fantasi och 

kreativitet och Barnes (1994) påtalar att det därigenom är angeläget att skapa en 

miljö runt omkring barnen där de får möjlighet att kommunicera med sin 

fantasivärld och bearbeta sina upplevelser i livet. Barnes (1994) framhåller att genom 

att se på bilder möjliggöras det att barnen stimuleras och sporras av bilderna vilket 

väcker barnens nyfikenhet och tänkande. Vygotsij (1995, 1999) hävdar att nya 

fantasier föds ur tidigare erfarenheter och att barnets fantasi expanderas i samklang 

med att barnet erfarenhetsvärld blir rikare. Han menar på att ju mer ett barn har sett, 

hört eller upplevt ju rikare och mer mångfacetterat blir barnet, vilket i sin tur 

genererar till att barnets upplevelser och fantasier får näring och desto produktivare 

blir deras fantasi. 

          Tisell (2009) påtalar att tal, tecken, bilder och text är samtliga viktiga verktyg 

för att bygga språket och genom att arbeta med samtliga verktyg i kombination blir 

inlärningen effektivare. Ahlner Malmström (1991) lyfter fram att det är angeläget att 

börja tala om barnens egna bilder, ta del av barnets bildspråkliga uttryck och därmed 

får ge barnen möjlighet att verbalt precisera sitt bildspråkliga och expressiva uttryck 

genom att bildtolkning handlar om att ställa frågor och söka svar.  

 

2.3.3 TAKK (tecken som stöd) 

Tisell (2009) hävdar att för de barn som har en språkstörning eller en försenad 

språkutveckling fördröjs den kommunikativa utvecklingen genom att det verbala 

språket inte utvecklas i normaltakt. Tecken fungerar som verktyg att bygga språket 

för barn med språkstörning och genom att använda tecken ges barnen en chans att 

förstå och uttrycka sig. Heister Trygg (2010) menar att genom TAKK stöds både 

individens språkförståelse och uttrycksbehov. Att ha problem eller svårigheter med 

ordmobilisering innebär att individen har svårt för att få fram de rätta orden vid rätt 

tillfälle trots att man egentligen kan ordet och hon förtydligar att barnet förstår mer 

än vad de själva kan använda, det vill säga det passiva ordförrådet och 

språkförståelsen ligger steget före språkanvändande. Heister Trygg (2010) skriver att 

TAKK är viktig på flera sätt genom att tecknens betydelse och användning sker i 

dialog och är därigenom såväl inåtgående (tar emot och förstår vad andra menar) 

som utåtgående (ger individen möjlighet att uttrycka sig). Tisell (2009) skriver att 



   

 13 

TAKK förenklar inlärningsprocessen genom att lärandet cementeras av att flera 

sinnen som hörsel, syn och känsel (”känna” orden med handrörelser) förstärker 

lärandet och genererar att orden lärs in snabbare och kunskapen om språket utökas 

fortare. Tisell (2009) påtalar att lång erfarenhet visar att tecken som förstärkande 

språkverktyg fungerar för många barn och hon lyfter fram att nya rön har visat på att 

även barn med typisk språkutveckling gynnas av tecken såväl språkligt som 

intellektuellt om tecken används i tidig ålder. 

          I Sandbergs avhandling På väg in i skolan (2012:168-169) framkommer det att 

lärarna i undersökningen ställde sig positiva till en inkluderade skola och att det 

fanns ett värde av att barn undervisades tillsammans under de förutsättningarna att 

det stöd som behövs i största möjliga mån bör skapas inom klassens ramar, utan 

särskiljande specialpedagogiska åtgärder. Sandberg (2012:13) använder begreppet 

”olika” barn i studien för att komma åt den variation av barn med olika 

förutsättningar, behov och erfarenheter som finns inom en och samma grupp. I 

studien framgick det att lärarna ansåg att det inte var realistiskt att alla barn 

undervisas tillsammans utifrån det enskilda barnets välbefinnande, utan vissa barn 

mår bäst och utvecklas mest genom att få ingå i en mindre grupp där barnet ges 

möjlighet att ta sig an undervisningen under ett lugnare tempo och former. Och hon 

lyfter fram att ett av de dilemman som framkom i hennes avhandling var problemet 

med att erbjuda specifikt stöd utan att det ger de berörda barnen ett utpekade, 

segregerande och exkluderade påföljder från resterande klassrumskamraterna. 

 

2.3.4 Bildsamtal 

Barnes (1994) lyfter fram att barnet lär sig medvetenhet och kritiskt tänkande genom 

att se på och samtala om olika bilder. I bildsamtal övas, utvecklas och utökas barnens 

ordförråd och förmågan att uttrycka sig. På så sätt stärks deras självförtroende så att 

de vågar prata om sina idéer och tankar. Barn behöver lära sig att se på bilder och så 

småningom ställa sig kritiska och fundera över hur de påverkas av dem. Den 

kunskapen kallar han för visuellt bildande vilket kan ge barnet kunskaper som är 

avgörande för hur de förhåller sig till mediabilder (produktförsäljning) och till 

konstbilder som allt som oftast vill förmedla en känsla. Ahlner Malmström (1991) 

lyfter även hon fram vikten av att lära sig hantera massmedias påverkan, genom att 

bli medveten om hur bilder påverkar oss ges barnet ett redskap. Knutsdotter Olofsson 

(2003) menar att samtalandet om bilder utvecklar barnets språkliga förmåga. 
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Barnens berättande blir mer detaljrikt, ett mer varierat ordförråd används och 

därmed utmanas barnet att använda hela sin språkliga förmåga i bildsamtal. 

Holmsen (2005) skriver det snarlika, hon menar att genom att använda bilden som 

ett verktyg som stärker barnets trygghet när de ska formulera sig, de får stöd av 

bildens innehåll och det öppnar upp för att barnet vågar uttrycka sig mer språkligt 

varierat. Hon skriver att barnen med hjälp av bilderna kan uttrycka vad de ser och 

vad de tycker om bilden. På så sätt synliggörs barnens egna tankar, både för barnet 

själv och för andra, vilket öppnar upp för ett möte och en förståelse för olika tankar. 

          Strömqvist (2009) hävdar att vi tänker i bilder, vi behöver se många bilder för 

att få en bred grund när vi konstruerar nya bilder, vilket i sin tur behövs när vi 

bearbetar och förändrar idéer i tankeprocessen. Holmsen (2005) påtalar att det finns 

stora fördelar med att samtala om bilder. I språkmötet med bilder uppmuntras 

barnen att berätta om vad de ser och om händelser som är kopplade till deras eget liv, 

bilderna hjälper således barnen att minnas och att återberätta. Genom bilder kan 

barnet hitta nya vägar till kommunikation, bilder talar till barnet och barnets känslor.  

          Lindahl (2002) skriver om det ”kreativa samtalet” där en bild ligger till grund 

för samtalet. Genom att alla möts, samlas runt och samtalar om en specifik bild 

skapas en mötesplats där bilden blir som ett tankeredskap och öppnar upp för en 

fiktiv värld som skapar förutsättningar för att meningsfulla dialoger har möjlighet att 

äga rum. Även Braxell (2010) lyfter fram betydelsen av bildsamtal. Hon skriver att 

tanken med bildsamtal är att det ska vara lustfyllt och skapa nyfikenhet och genom 

att se och arbeta med bilder, stimuleras det egna uttrycket bildspråklig och verbalt. 

När barnen berättar om sina egna bilder övas de i att verbalisera inre intryck och 

tankar som de uttryckt på papper. Skoglund (2005) betonar att det är själva 

processen som är den viktiga i bildsamtal. Pedagogens roll är att stödja deltagarna så 

att allas kunskaper och erfarenheter frigörs. Alla är lika viktiga i samtalet, - det spelar 

ingen roll om man tänker snabbt eller om man tänker långsamt, om man är tyst eller 

om man talar. Det viktigaste som pedagogen gör är att skapa en miljö där 

bildsamtalet har en trygg och tillåtande atmosfär som gör att deltagarna vågar prata 

och vara kreativa.  

          Ahlner Malmström (1991:26) skriver ”Inlärning i detta sammanhang, processen 

att uppnå bildspråklig medvetenhet, kan stimuleras genom att träna barnen i att: 

prata om sina egna bilder, lyssna på kamraters berättelser om sina bilder, tolka 

konstbilder och tolka massmediabilder”(författarens kursivering).  
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3 Metod 

I metodavsnittet kommer jag att redogöra för de metoder som jag har valt att 

använda mig av, databearbetning, urval, etiska riktlinjer samt motivera mina val 

utifrån syftet med studien; undersöka och synliggöra några pedagogers syn på 

bildsamtalets betydelse och användning som språkverktyg i en förskolegrupp 

bestående av tolv barn totalt, varav sex barn har grav språkstörning. 

          Jag har valt att skriva en kvalitativ rapport utifrån att studien med resultat och 

slutsats blir småskalig och begränsad. En kvalitativ studie har inte som mål att 

generalisera eller förutsäga något, utan syftet med undersökningen är att tolka de 

fenomen som förekommer inom det studerade området (Stukát, 2009). Den kritik 

som, enligt Stukát (2009) finns mot kvalitativ forskning är att den anses vara alltför 

subjektiv och att resultatet påverkas i för hög grad av den som har gjort tolkningen 

samt att dess reliabilitet ofta är osäker genom studiens begränsade omfång. 

Denscombe (2010) skriver att fördelen med kvalitativa metoder i forskning överväger 

nackdelarna och understryker att de människor eller företeelser som väljs ut att 

studeras närmare i en kvalitativ forskning inte nödvändigtvis behöver vara 

karakteristiska eller typiska enheter utan snarare att urvalet är subjektivt och 

försöker inkludera det speciella och säregna. Jag uppfattar att den kvalitativa 

forskningens unikum präglas av dess tillvägagångssätt där strävan är att få optimal 

variation och ett brett spektrum på de data som samlats in snarare än att vara en 

smal fokuserad informationskälla. Denscombe (2010:53) skriver att i den kvalitativa 

forskningen är strävan snarare att söka förklarningar som inbegriper ”komplexitet, 

subtilitet och till och med motsägelser”. 

          Som metodstrategi har jag valt att göra en fallstudie. Ifall jag hade valt att göra 

en kvantitativ studie (surveyundersökning) med fler undersökningsenheter hade 

mycket av de data som jag fått fram i min fallstudie lätt kunnat gå förlorade genom 

dess storskalighet. Denscombe (2010:61) lyfter fram att ”fallstudiens verkliga värde 

är att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå – mer än 

att ta reda på vilka dessa resultat är”. Denscombe (2010) lyfter också fram att en 

fördel med fallstudier är att forskaren och förfarandet handlar om att granska 

fenomen och titta på hur de naturligt uppträder i sin vanliga miljö och därmed är inte 

forskaren hetsad till att kontrollera eller modifiera förhållandena. Stukát (2009) 

skriver att en nackdel med fallstudier är att de sällan är generaliserbara och betonar 
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därför att det är angeläget att beskriva sitt fall så utförligt som möjligt; storlek på 

grupp, ålder på barnen, upptagningsområdets sociala struktur, pedagogernas 

sammansättning så att andra i viss mån kan göra jämförelser och dra paralleller med 

den egna verksamheten och på så sätt får fallstudien ett visst mått av relaterbarhet. 

Min intention och målsättningen med fallstudien var att precis som Denscombe 

(2010:60) understryker ”belysa det generella genom att titta på det enskilda.”  

           

3.1 Datainsamlingsmetoder 

I min undersökning har jag valt att använda intervjuer och videoobservation som 

metoder för datainsamlingen. Metodvalen grundar sig på att jag fann att 

triangulering, en kombination av flera undersökningsmetoder, var den bäst lämpade 

metodkombinationen för att säkerställa att det sammantagna resultatet i studien 

nådde längre och att jag fick svar på mina forskningsfrågor (se Denscombe 2010:71 

och Stukát 2009:33).  

          Jag började studien med att göra två videoobservationer. Jag ville ta del av hur 

bildsamtalen implementerades i praktiken utan att pedagogerna var påverkade av 

mina intervjufrågor. Jag valde videoobservation som tillvägagångssätt utifrån att jag 

ville få en mer objektiv och komplett bild av det som skedde vid observationstillfället 

och därmed säkerställa att jag inte missade några detaljer som kanske verkade 

oviktiga i sammanhanget när jag observerade men som senare visade sig vara 

väsentliga vid analysen av det observerade. Genom att observationen filmades fick jag 

möjlighet att om och om igen titta närmare på observationstillfället. På så sätt blev 

mina observationsresultat mer tillförlitliga. Jag transkriberade inspelningen. 

Denscombe (2010) betonar att en av fördelarna med observationer är att kunskapen 

hämtas direkt från händelser och specifika sammanhang och Stukát (2009) 

understryker att observationens främsta och största styrka är dess kapacitet att ta 

reda på vad människor faktiskt gör och inte endast vad de tror sig göra. En annan 

viktig aspekt och felkälla att ta hänsyn till i analysen av empirin är att jag som 

observatör under observationen omedvetet kan påverka resultatet genom att de som 

blir observerade beter sig annorlunda utifrån att de är föremål för en observation. För 

att minimera min påverkan valde jag att delta i samlingen samt att placera 

filmkameran i periferin så att deltagarna skulle ”glömma bort” att de filmades. Stukát 

(2009) lyfter fram att en nackdel med observationer är att det endast är det yttre 

beteendet som studeras. Därför valde jag att komplettera med intervjuer så att 
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informanterna fick möjlighet att precisera sin syn på bildsamtalets funktion och 

betydelse för barns språkutveckling. 

          Jag använde mig av semistrukturerade frågor som metod med berörda 

pedagoger. Informanternas svar spelades in med en diktafon. Jag transkriberade 

intervjuerna. Denscombe (2010) lyfter fram att det som utmärker så kallad 

semistrukturerade intervjuer är att forskaren i förväg har iordningställt frågor (se 

bilaga 3) som ska behandlas under intervjun och att metoden ger utrymme för öppna 

svar och följdfrågor. Stukát (2009) skriver att svårigheten med intervjumetoden är 

att det kan vara vanskligt att göra en analys av det undersökta genom att 

intervjufrågorna till viss del är följdfrågor och därigenom blir olika vid de olika 

intervjutillfällena utifrån samtalets utveckling och innehåll. Trots det valde jag 

semistrukturerade frågor utifrån att den typen av frågor och tillvägagångssätt gav mig 

möjlighet att nå djupare i den intervjuades resonemang och för att uppnå det krävdes 

det av mig som intervjuare att vara lyhörd, flexibel och låta den som intervjuas 

utveckla sina tankar och resonemang ostört. 

 

3.2 Urval 

I undersökningen har tre förskollärare för en grupp med femåringar intervjuats och 

två videoobservationer har genomförts i gruppen. Två av pedagogerna har den 

traditionella förskoleutbildningen och har tidigare arbetat på en språksärskola med 

barn med grav språkstörning. Sedan två-tre månader tillbaka verkar de på den 

nuvarande förskolan, dit de har blivit förflyttade tillsammans med sex barn från 

språksärskolan. Totalt har pedagogerna arbetat inom pedagogisk verksamhet 21 år 

(P1) respektive 37 år (P2). Den tredje pedagogen (P3) har behörighet för förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år och är verksam sedan ett par år tillbaka. 

Fallstudien genomfördes på en centralt belägen Reggio Emiliainspirerade förskola i 

en medelstor stad i mellersta Sverige. Jag har medvetet valt att vända mig till den här 

förskolan utifrån att de på sin hemsida säger sig använda bilder som stöd för att 

beskriva barnens vardag samt att gruppen (tolv barn totalt) består av sex barn med 

grav språkstörning. Utifrån ovanstående information blev förskolan, den specifika 

gruppen och pedagogerna subjektivt utvalda utifrån att syftet med undersökningen är 

att synliggöra några pedagogers syn på bildsamtalets betydelse och användning som 
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språkverktyg i en förskolegrupp bestående av tolv barn totalt, varav sex barn har 

grav språkstörning. 

 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 

Jag valde att fokusera på en av videoobservationerna som en avgränsning i min 

undersökning. Efter att ha tittat på dem båda valde jag den observation där jag fann 

mest analysunderlag. När jag transkriberade observationen har jag använt mig av de 

transkriptionskonventioner som presenteras i Norrby (2004) och som ursprungligen 

har utarbetats inom forskningsinriktningen Conversation Analysis. Min analys är 

ingen regelrätt etnometodologisk samtalsanalys (Norrby, 2004:32), utan en betydligt 

förenklad analys där jag använder mig av samma transkriptionssystem. Jag läste den 

transkriberade texten och tittade på observationen vid ett flertal tillfällen. I min 

analys av materialet började jag med att dela in samtalet i olika faser. Norrby 

(2004:157-160) skriver att den globala samtalsstrukturen består av mer eller mindre 

tydliga faser som samtalet kan delas in i utifrån ämnesstruktur och 

samtalsorganisation, vilket gäller såväl formella som informella samtal. Ett samtal 

har alltid en inledning, vilket är en relativ kort fas där samtalspartnerna öppnar 

samtalskanalerna. Därefter övergår den inledande fasen till mittpartiet, själva 

huvudavsnittet. I mittpartiet finns de största skillnaderna mellan olika samtal, täta 

ämnesbyten eller så kan de karaktäriseras av att ett ämne behandlas under en längre 

tid. Den avslutande fasen i samtalet är när samtalet rundas av och avslutas helt 

enkelt.  

          Därefter delade jag in det videoinspelade bildsamtalet utifrån olika topiker. 

Norrby (2004) menar att ett samtal innehåller olika delar/samtalsämnen, topiker. De 

olika topikerna i ett samtal, är samtalets innehåll och själ. Ett ämne (en topik), kan 

bestå av flera delämnen och på så vis kan ett ämne inom ett samtal bestå av olika 

nivåer. Norrby (2004) skriver även att ett samtals innehåll och utveckling kan bestå 

av olika episoder, där olika övergångar kommer till genom att det som avgränsades 

utgjorde en episod. Hon lyfter också fram att en viss ämnesutveckling sker alltid 

under samtalets gång även om vissa av episoderna utgörs av ett sammanhållet ämne. 

Norrby (2004:186) förtydligar att ”strukturellt sett befinner sig episoden på en 

mellannivå: högre upp än den enskilda samtalsturen, men lägre ner än hela samtalet 

och dess indelning i mer övergripande faser”. Jag valde att fokusera på en episod av 

bildsamtalet, topiken svampar, som fick exemplifiera essensen av bildsamtalet som 
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helhet genom att det där tydligt utkristalliserades tre dimensioner som var 

integrerade med varandra utan att vara hierarkiska: en stödjande dimension, en 

beskrivande dimension och en utvidgad dimension. De tre dimensionerna var 

någonting som jag återfann i samtliga topiker i olika hög grad, under bildsamtalets 

gång. 

          Jag grovtranskriberade intervjusamtalen och läste den renskrivna texten vid ett 

flertal tillfällen. Därefter tolkade jag det renskrivna materialet. Jag har sammanfattat 

informanternas intervjusvar i en löpande text utifrån forskningsfrågorna för att få en 

mer överskådlig bild av de intervjuades svar och därefter analyserat materialet 

utifrån mina frågeställningar. Denscombe (2010) påtalar att den här analysprocessen 

innebär att forskaren bryter ner data till mindre analysenheter, så kallad analytisk 

kodning. Tanken med denna process är att identifiera mönster och gemensamma 

drag i det observerade/intervjusvaren och Denscombe (2010) understryker att målet 

är att forskaren ska hitta olika teman och kopplingar mellan de olika kategorierna 

som har framkommit. 

          Jag har gjort ett urval och det är min tolkning av vad som anses viktigt som 

presenteras i rapporten. De val jag gjort har baserats på mina forskningsfrågor och 

begreppsdefinitioner från litteraturen. Det jag fann har jag sedan sammanfattat i 

resultatdelen. I resultatanalysen har jag presenterat de teman som jag har tolkat och 

analyserat fram av de empiriska data som kommit fram under studiens gång utifrån 

observation och intervjusvar.  

 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Denscombe (2010) påtalar vikten av att forskaren kan verifierar sina data och visa på 

att resultatet är ”riktigt.” Utan verifiering saknar studien trovärdighet. Han lyfter 

fram att svårigheten med kvalitativ forskning är dels att det är svårt att kontrollera 

forskningsresultatet genom att det är omöjligt att återskapa en viss social inramning, 

dels att det är det näst intill omöjligt att reproducera identiska data och identiska 

slutsatser genom att forskaren i en kvalitativ studie har en tendens att bli nära 

involverad i insamlingen och analysen av empirin. Denscombe (2010:380) skriver att 

det finns vissa åtgärder som kan göras för att övertyga forskningens läsare om att alla 

”data med rimlig sannolikhet [författarens kursivering] är exakta och träffsäkra”. 

Stukát (2009) förtydligar att forskaren kan uppnå det genom att diskutera 

tillförlitlighetsfrågor och synliggöra samt motivera sitt tänkande, tydligt redogöra för 
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metoder, resultat, analysstrategier samt ge läsaren en tydlig och fullständig reflexiv 

redogörelse av studiens framväxt och de undersökningslinjer som ledde fram till 

studiens slutsatser. Denscombe (2010) understryket att detta förfaringssätt inte ger 

några garantier men lyfter fram att förfarandet dock ger läsaren en försäkran om att 

studiens kvalitativa data har producerats och kontrollerats i enlighet med god praxis. 

Denscombe (2010) lyfter även fram att fördelen med en kvalitativ forskning är att 

fynden i mycket hög grad har grundats i fältstudier och empiriska data och bygger på 

en detaljerad granskning av de ingående texterna och visuella bilderna, vilket ger en 

solid grund för de databaserade slutsatserna och bidrar till forskningens 

tillförlitlighet och trovärdighet.  

          För att säkerhetsställa tillförlitligheten har jag läst intervjuunderlaget och tittat 

på observationsunderlaget flera gånger för att minimera risken för misstolkningar 

och på så sätt få så många perspektiv som möjligt. Jag har försökt att minimera min 

påverkan vid observationstillfällena samt använt mig av triangulering för att få 

kontrasterande datakällor för att på så sätt säkerställa forskningens trovärdighet. Jag 

valde att göra en fallstudie vilket gör att undersökningen blev begränsad i sitt omfång 

och därigenom kan det vara svårt att se några generella mönster i studien men jag tar 

stöd av Stukát (2009:32) som betonar att tonvikten i en kvalitativ studie ligger på den 

holistiska informationen, det vill säga helheten är mer än summan av delarna. Trots 

undersökningens småskalighet är min tanke att undersökningens resultat ska kunna 

generaliseras så att de kan tillämpas på en större grupp. Jag anser att 

forskningsfrågorna har blivit behandlade och att undersökningen speglar 

verkligheten, vilket ökar studiens trovärdighet och att det som har blivit mätt var det 

jag hade för avsikt att mäta. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Det finns flera forskningsetiska principer att ta hänsyn till när man genomför en 

vetenskaplig studie. Stukat (2009) understryker att det är av yttersta vikt att skydda 

de som deltar i undersökningen och lyfter fram att det finns fyra huvudkrav som 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram som jag som forskare 

ska beakta och ta hänsyn till: 

1. Informationskravet; för att uppfylla detta krav informerade jag berörda om 

undersökningens syfte, tydliggjorde att medverkan var frivillig samt att de när 

som helst hade rätt att avbryta sin medverkan i studien.  
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2. Samtyckeskravet; vilket handlar om att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Jag valde att få vårdnadshavarnas medgivande 

utifrån att jag skulle filma observationen och att barnen var under 15 år. 

3. Konfidentialitetskravet; för att uppfylla detta krav informerade jag 

deltagarna om att all data skulle behandlas konfidentiellt, svaren skulle 

avidentifieras och behandlas anonymt så att de ej gick att härleda till förskolan 

och de deltagare som ingått i studien. 

4. Nyttjandekravet; innefattar att jag som forskare garanterar att det 

insamlade materialet från observation och intervjuer endast kommer att 

användas i forskningsstudien och att materialet kommer att förstöras när 

studien är slutförd (Stukat, 2009). 

 

Jag gav ut missivbrev innan jag påbörjade studien till både pedagoger och samtliga 

barn i gruppen, se bilaga 1 och 2. I breven informerade jag om de etiska aspekterna 

och påtalade vilka skyldigheter jag som forskare har samt informerade om vilka 

rättigheter de som respondenterna har. I brevet stod mina och min handledares 

kontaktuppgifter för eventuella frågor som kunde uppstå. 

 

 

4 Resultat och analys  

Under följande avsnitt presenteras resultat av det behandlade materialet från 

videoobservationen och intervjuerna. Analyser och tolkningar av resultatet har jag 

kopplat till den tidigare forskning som rör ämnet.  

 

4.1 Sammanfattning av observation 

I observationsavsnittet kommer jag att först presentera en övergripande analys av 

observationens olika faser som helhet och därefter en resultatanalys av 

observationssamtalet som helhet utifrån mina forskningsfrågor: Genomför 

pedagogen bildsamtal med barnen i förskolan och i så fall hur implementeras dessa 

samtal i praktiken? Och Vad karaktäriserar i så fall dessa bildsamtal? Jag avslutar 

med att analysera en topik ur det transkriberade materialet, tur för tur. 
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4.1.1 En övergripande analys av observationssamtalet 

Bildsamtalets globala samtalsstruktur kan delas in i tre faser (Norrby, 2004:157) där 

övergången mellan en fas till en annan hanterades av P1;  

 Inledande fas: bildsamtalets öppning skedde genom att barnen satte sig ner 

och småpratade en lite stund. Den inledande fasen fyllde en social funktion 

som etablerade ett gott samtalsklimat inför bildsamtalets genomförande. Efter 

ett par minuter signalerade P1 tydligt att nu var det dags att påbörja 

bildsamtalet. Det gjorde hon genom att tala med högre röst än normalt 

inledningsvis, stödtecknade titta1, pekade på bilden och fångade på så sätt upp 

barnens uppmärksamhet för bilden och det kommande bildsamtalet. 

Övergången var gjord. 

 Mittfasen: själva bildsamtalet. P1 var ämnesnominerare och ställde 

ämnesspecifika frågor till barnen som till exempel: Vad ser du på bilden? Hur 

ser du att det är höst på den här bilden? Vad ser du på bilden som gör att 

man kan se att det är höst? Den fiskande strategin fortgick tills 

samtalspartnern svarade med en ämnesinledare. När hon hade fått barnet 

(samtalspartnern) på kroken så var en topik på väg att etablera sig i diskursen. 

Bildsamtalets innehåll och utveckling innehöll olika episoder som till exempel: 

båt, löven faller, svampar, myror, mössen bygger bo, äpplena mognar och 

fåglarna flyttar. Norrby (2004) menar att en viss ämnesutveckling och 

förskjutning sker alltid under ett samtal även om vissa episoder utgörs av ett 

sammanhållet ämne och att samtalspartnerna, i det här fallet barnen och P1 

försökte hålla sig till den övergripande topiken i samtalet som var 

höst/höstbilden.  

 Avslutande fas: avrundningen av bildsamtalet skedde genom att alla barn i 

samlingen hade fått prata om höstbilden och P1 lyfte fram en skål med frukt i 

ringen vilket tydligt signalerade att nu var det fruktstund och småprat igen. 

(Norrby, 2010:157-186) 

 

Det som utmärkte bildsamtalets implementering var att det fanns ett samspel, en 

gemensam fokusering där P1 vägledde och möjliggjorde för barnen att erövra 

förståelsen av talspråkliga symboler och begrepp de inte behärskade med bilden som 

stöd. Heister Trygg (2010) understryker att olika kommunikationssätt stödjer och 
                                                 
1
 För att se hur stödtecknet tecknas, se bilaga 4. 



   

 23 

kompletterar varandra i olika situationer. P1 var lyhörd för deras uttryck och hade 

god kännedom om barnens erfarenheter, språkkunskaper och sätt att agera. P1 

identifierade problemet som uppstod i bildsamtalet genom att barnet förblev tyst 

trots att P1 gav barnet gott om tid att formulera, hitta ord och tänka kring bildens 

innehåll. När P1 märkte att barnet inte kunde svara ställde hon ytterligare en fråga 

som var en tydligt avgränsad fråga kring ett specifikt motiv på bilden för att 

underlätta för barnet. P1:s agerande synliggör att hon besitter kunskap om 

språkstörning och det som kännetecknar problemområdet och kan därför vid behov 

gå in och stödja barnet när barnet har svårt för att ”se” bilden och hitta ord. Heister 

Trygg (2010) tydliggör att ha problem eller svårigheter med ordmobilisering innebär 

att individen har svårt för att få fram de rätta orden vid rätt tillfälle trots att man 

egentligen kan ordet. 

          Det som karaktäriserade bildsamtalet var att P1 stödtecknade vissa ord genom 

hela samtalet och i dialog med de barn som behövde det intensifierades det. En 

annan utmärkande del i bildsamtalet var att kommunikationen skedde genom flera 

kanaler som t.ex. mimik, tonfall och handrörelser och att bilden var ständigt i fokus. 

Det som genomsyrade samtalet var att alla bidrog och var en viktig del i 

samtalsutvecklingen och att P1 hade ett styrande förhållningssätt som bidrog till 

samtalsprocessens utveckling, där kommunikation, samspel och språkande var målet. 

          I analysen av videoobservationen framträdde tre dimensioner i samtalet utifrån 

P1:s förhållningssätt gentemot barnen: en stödjande dimension, en beskrivande 

dimension och en utvidgad dimension. Den stödjande dimensionen tog sig i uttryck i 

att P1 tydligt gick in, hjälpte barnen genom att fråga om specifika saker på bilden, 

som en avgränsning och i stödjande syfte. Hon använde stödtecken som komplement 

till det verbala språket. Om barnet svarade på P1 inviter så bekräftade P1 det sagda 

genom att ekotala (upprepa) det barnen hade sagt. Den beskrivande dimensionen 

utmärktes av att P1 ställde en öppen fråga kring bildens tema. Barnen svarade och 

beskrev bildens innehåll, det som syntes på bilden och den utvidgade dimensionen 

karakteriserades av att barnet själv eller genom fråga från P1 utvidgade bildsamtalets 

innehåll genom att relatera till något bortanför här och nu, barnet återberättade 

minnen och tidigare erfarenheter associerat från bildens innehåll. Dimensionerna 

bildar tillsammans en helhet och integrerar med varandra utan att vara hierarkiska. 

Dessa dimensioner karaktäriserar en variation i skilda sätt att interagera i 

bildsamtalet mellan P1 och barnen. Den stödjande dimensionen verkar genomgående 
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under bildsamtalets gång i mer eller mindre omfattning. Samtalets struktur och 

utformning styrs av P1 som har en betydande roll i bildsamtalets implementering. 

Olika topiker uppstod under bildsamtalets gång: båt, löv, myrstackar, granar, äpplen 

mognar, fåglar flyttar, växter dör, mössen bygger bo och svampar. Fördelningen av 

ordet karaktäriserades av att hon bjöd in nästa barn i samlingen.   

 

4.1.2 En analys av en episod i observationssamtalet, topik ”svampar”  

Höstbilden användes som underlag för bildsamtalet och återfinns även som sommar, 

vår och vinter (samma grundmotiv, olika årstider och tillhörande arbetsmaterial). 

Bilden kommer från Sica Smartkids. 

          Höstbildens motiv förställde ett gammalt rött torp med vita knutar. På gården 

fanns rabatter, buskar, svampar, gräs, äppelträd och en myrstack. I bildens bakgrund 

såg man kullar, ängar och skog, såväl lövskog (björk, lönn och aspträd) som granskog. 

Intill stugan ligger en sjö med en brygga och där syns en båt förtöjd. Ett antal 

kannadagäss flyger i v-form över sjön och i luften ser man löv som faller. Vidare finns 

där en igelkott, en ekorre och en mus. Fyra människor syns på bilden, en plockar 

äpplen, en krattar löv, en annan leker med en hund och den fjärde står i båten med en 

åra över axeln.  

          Symbolerna betydelse som transkriptionsnycklar, hämtat från Norrby 

(2004:98-98)2. Ca tre-fyra minuter in i samtalet utspelar sig följande dialog mellan 

P1 och B6. B6 sitter mittemot P1 i samlingen och tittar försynt upp ibland och skruvar 

lite på sig under samtalets gång: 

 

46. P1: B6 hur kan du se att det är höst da? ((P1 

pekar på B6))  

47.  (1.1)((B6 tittar på bilden))  

48. P1: va är de här för nånting da ?((P1 tittar och 

pekar på B6 och därefter på svamparna på 

bilden))  

49. (20.0) ((B6 skruvar på sig tittar ner i 

golvet, på bilden och upp på P1)) 

                                                 
2
  (.) paus under 0.5 sek, mikropaus, (.6) paus mätt med tiondels sekund, s::: ytterligare förlängning av 

föregående ljud, fan- avbrutet ord, [ ] överlappande tal, [[ samtidigt inledda yttranden, ◦ svampar◦ sägs med svag 

stämma, ((  )) jag beskriver kroppsspråk och sådant som jag ser på inspelningen, . fallande ton, ↑ stigande ton, ? 

frågeintonation (markering av hel stats), , fortsättningston  
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50. P1: vad är det här för nånting da? vet du det? 

((pekar på svamparna igen)) 

51. (5.0)  

52. P1: kommer du ihåg   

53. B6: ((tittar var P1 pekar på bilden och tittar 

därefter upp på P1)) 

54. P1: ssss::: ((ljudar och tittar på B6) 

55. B6: ◦svampar◦  

56. P1: svampar ja ((ler och nickar bekräftande åt 

B6)) 

57. B5: ((böjer sig in i ringen, pekar på bilden och 

visar med kroppen att hon vill prata))

  

58. P1: ((nuddar hennes hand och föser vänligt bort 

den och tittar på B6 och frågar)) finns dom 

också på hösten? 

59. B6: ((nickar bekräftande)) 

 

Analys av rad 46-59: flera vägar står öppna efter att P1 på rad 46 har ställt en fråga 

till B6. B6 kan välja att nappa och introducera ett tänkbart ämne som leder till vidare 

ämnesutveckling, men i det här fallet följs P1:s fråga av en märkbar paus (rad 47) på 

1.1 sekunder. Därefter upprepar P1 sin fråga i modifierad form, en mer avgränsad och 

precis formulering, en ämnesspecifik formulering gällande bildens högra nedre hörn, 

och inte förrän på rad 55 kommer svarsdelen, uttalad med en svag stämma. P1 gör ett 

bekräftande yttrande på rad 56, vartefter B6 i den kommande turen (rad 59) nickar 

bekräftande som svar. B6 använder sitt kroppsspråk i interaktionen med P1. På rad 

57 visar B5 med sitt kroppsspråk att hon vill prata. P1 svarar med sitt kroppsspråk 

genom att fösa bort hennes hand, P1 avvisar B5 på rad 58 och signalerar genom 

ögonkontakt och en replik till B6 att det fortfarande är de två som samtalar. I 

nästkommande turtagningar utvidgar samtalet: 
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60. P1: vet ni vem som är ute. å plockar svamp (.) 

jättemycket svamp om hösten? ((P1 

stödtecknar svamp
3
 höst

4
 och skog

5
)) 

61. B5: a ja:g (.[) 

62. P1:          [är du också-[ 

63. B5:                        [farmor å hundarna å 

blåbär å allting (.5) 

64. P1: kommer de (.) finns det blåbär också på 

hösten?  

65. Alla jaa: nej. ja ((samtidigt)) 

66. B3: nä↑ de trivs ba på sommaren. 

67. P1: lite på slutet av sommaren kanske? (.6)ja 

tänkte säga att P:2↑ (.)hon är mycket ute i 

skogen ((p1 pekar på P2)) de ä nog många som 

är de (( stödtecknar många
6
)) brukar du vara 

ute å plocka svamp? ((P1 pekar åter på B6)) 

68. B6: ((nickar jakande)) 

69. P1: brukar ni plocka såna hära gula svampar då? 

((pekar på de gula svamparna på bilden och 

tecknar gul
7
 och svamp

8
)) 

70. B6: ((nickar bekräftande)) 

 

Analys av rad 60-70: På rad 60 gör P1 en preannonsering där syftet var att erbjuda 

ett tänkbart samtalsämne. Norrby (2004) lyfter fram att, när någon nominerat en 

topik på detta sätt, utgörs nästa tur/turer av ett kort uppbackande från de andra 

samtalsdeltagarna, de visar intresse och ger klartecken om att de vill höra en 

fortsättning. Det uppfattade inte B5, hon kanske trodde att den gamla topiken var 

uttömd eller så valde hon att tolka det så genom att hon redan på rad 57 indikerade 

att hon ville ha ordet. Så utifrån P1:s preannonsering valde B5 att ta chansen och gå 

in i dialogen. P1 accepterade (åtminstone tillfälligt) att byta ämne, vilket framgår av 

                                                 
3
 För att se hur stödtecknet tecknas, se bilaga 4. 

4
 För att se hur stödtecknet tecknas, se bilaga 4. 

5
 För att se hur stödtecknet tecknas, se bilaga 4. 

6
 För att se hur stödtecknet tecknas, se bilaga 4. 

7
 För att se hur stödtecknet tecknas, se bilaga 4. 

8
 För att se hur stödtecknet tecknas, se bilaga 4. 
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raderna 62-67. Norrby (2004) lyfter fram att, för att en episod i samtalet ska kunna 

beskrivas som en ämnesdigression krävs det att samtalsdeltagarna faktiskt återupptar 

det föregående ämnet och hon lyfter fram att om det inte sker så anses det vara ett 

ämnesbyte.  I det här fallet var det en ämnesdigression (ett sidospår) utifrån att P1 på 

rad 67 åter knöt an till B6 och deras dialog genom att ställa en fråga på rad 67 och 

även 69 vilket tydligt signalerar att episoden fortgick och att det fortfarande vara 

samma topik i samtalet. I nästkommande turer utvidgas samtalet åter igen innan 

topiken ebbar ut helt och en ny topik uppstår:  

 

71. B1:                        [[vet du] ((vänder 

sig mot P1 och söker ögonkontakt)) 

72. P1: ((pekar på svamparna)) [[vet ni] vad dom här 

gula svamparna heter? ((tittar på B1 som 

turen innan indikerade att hon ville säga 

någonting)) 

73. B1: kantareller, (.) å vet du (.6) min mormor 

kan faktiskt göra äppelpaj å rabarberpaj (.) 

för hon är jättebra på baka 

74. P1: oj ((tittar på B1)) 

75. B1. och svampar 

76. P2: du: B6. (.) är det inte så att din (.) 

farfar brukar plocka såna här Kall-Johan? 

((pekar på Karl-Johansvamparna på bilden)) 

77. B6: ((nickar bekräftande)) 

78. P2: dom vill han jättegärna ha, är det inte så 

B6? han tycker väldigt mycket om d[om 

79. B6: mm,((nickar bekräftande)) 

80. P1:                                   [är det 

hans favoritsvampar? ((pekar på svamparna på 

bilden)) 

81. B6: mm,((nickar bekräftande)) (0.[6) 

82. B1:                              [jag har aldrig 

smakat kantarell 
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83. P1: har du inte gjort de? B7 ser du nånting på 

bilden som du tycker är lite (.) hö:stigt  

så där? 

84. B7: ja:, (.6) ((böjer sig framåt kryper närmare 

bilden tittar på bilden och pekar på båten)) 

båten är blöt när de regnar så här mycke 

85. P1: ((P1 nickar med huvudet, tittar på B7 och 

säger)) är det så att det regnar mycket på 

hösten? 

86. B7: a [[men bara ibland 

87. P1:   [[aha: 

88. B7: ibland skiner solen å torkar båten ((pekar 

på båten)) 

 

Analys av rad 71-88: På rad 71 signalerar B1 att hon vill flika in i samtalet, det 

synliggörs genom tal och kroppsspråk. P1 uppfattar det och svarar med att ställa en 

fråga och söka ögonkontakt med B1. B1 är inbjuden och svarar raskt kantareller på 

rad 73 som ett accepterande av inbjuden. Därefter fortsätter hon å vet du min 

mormor kan faktiskt göra äppelpaj å rabarberpaj för hon är jättebra på baka […] å 

svampar. Hon avslutar med att säga svampar. För att koppla an till den pågående 

topiken försöker hon skapa ett samband till den pågående samtalsdiskursen genom 

att säga ”svampar”. P2 knyter åter an till B6 genom att hon på rad 76 börjar prata om 

B6:s farfar och Karl-Johansvampar, några turtagningar senare verkar det som att 

ämnet är uttömt. Norrby (2004) skriver att ett ämne kan avslutas genom att 

deltagarna helt enkelt inte vill prata om ämnet eller så avslutas ett ämne genom att 

det inte finns något mer att tillägga. På rad 83 väljer P1 att erbjuda B7 en 

ämnesspecifik fråga och genom att B7 accepterar genom att säga ja på rad 84 och 

börjar prata om båten på bilden. Hon gör en ämnesinledare vilket följs upp av en 

topikaliserare (placerar ämnet i början av meningen för att återknyta till förgående 

tur och därmed få en ämnesutveckling i samtalet) som sker på rad 85 av P1. Ämnet 

”båt” är på väg att etablera sig i diskursen. 
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4.2 Sammanfattning av intervjuerna 

I intervjuavsnittet har jag sammanställt resultatet av informanternas svar under 

rubriker som består av forskningsfrågorna. Därefter presenteras analyser och 

tolkningar av resultatet från intervjuerna under 4.2.4. För att ta del av samtliga 

intervjufrågor som ställdes vid intervjutillfällena, se bilaga 3.  

  

4.2.1 Genomför pedagogen bildsamtal med barnen i förskolan och i så 

fall hur implementeras dessa samtal i praktiken?  

Enligt informanterna förekommer det två slags bildsamtal i den pedagogiska 

verksamheten, dels det planerade bildsamtalet och dels det oplanerade bildsamtalet. 

Informanterna är alla överens om att en av de viktigaste anledningarna till att de 

arbetar med bildsamtal såväl planerade som oplanerade, är för att få fram ett 

multimodalt lärande, där olika kanaler (syn, hörsel och känsel) i kombination 

förstärker och utvecklar barnens språk. En av informanterna beskriver bildsamtalets 

implementering i praktiken så här:  

 
Vi arbetar på lite olika sätt, till exempel när man frågar barnen, - vad ser du på bilden? 
Så blir det för svårt för barnen med grav språkstörning, då behöver man fråga mer 
konkret och följa upp det lite mera. Då behöver man peka, avgränsa och ställa frågor 
som - vad gör den? –har du gjort det någon gång? osv. Barnen kanske ser en massa 
saker men de kan inte sätta ord för det.  Andra barn, med normal språkutveckling 
kanske kan spinna vidare lite mer av sig själva. Man får lägga frågorna på lite olika 
nivåer. (P1) 

 

De planerade bildsamtalen skedde ca 1-2 gånger i veckan, enskilt eller i grupp. Det 

spontana och oplanerade bildsamtalet kunde uppstå i olika konstellationer, vid olika 

tillfällen under en dag och med olika slags bilder, till exempel samtal om 

dokumentation på väggarna barnen emellan eller tillsammans med en pedagog, 

samtal som uppstod när barnen satt och ritade eller att barnens färdiga bilder var 

utgångspunkten för bildsamtalet där det enskilda barnet fick möjlighet att berätta om 

bildens innehåll och framväxt. Två av pedagogerna lyfte fram att de intog en mer 

lyssnade roll när barnen pratade om sina egna bilder eller dokumentationsbilder 

jämfört med när de utförde planerade bildsamtal i helgrupp. Samtliga informanter 

betonade att pedagogisk dokumentation på väggarna skapade många spontana 

språkmöten som initierades av barnen där tankar och erfarenheter utvecklades i en 

kommunikativ anda. En informant lyfter fram följande tanke kring pedagogisk 

dokumentation på väggarna: 
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Det är många bilder som man sätter upp på väggen, de ger ju samtal och blir en 

mötesplats. På så sätt blir det ju ytterligare språkmöten genom att barnen sedan 

sinsemellan återkommande tittar på bilderna och diskuterar kring dem. Det är dialogen 

vi är ute efter. (P2) 

 

4.2.2 Vad karaktäriserar i så fall dessa samtal? 

Samtliga informanter påtalar att det planerade bildsamtalets övergripande syfte och 

funktion är att alla ska få komma till tals, samtala och reflektera tillsammans. 

Informanterna understryker att bilden är ett stöd i samtalet som hjälper barnen att 

sätta ord på saker, erfarenheter och upplevelser. En informant framhöll följande 

kring bildens funktion i samtal: 

 
Bilden kan hjälpa barnen att sätta ord på saker. Ibland kan det vara svårt att sätta ord 
på tankar och då kan man behöva ha saker som man ser som stöd, t.ex. en bild. Bilden 
används för att göra saker konkreta. En bild har man som extrastöd i ett samtal, för att 
se och höra samtidigt, då förstärker man inlärningen av orden och språket. (P2) 

 

I de planerade bildsamtalen i helgrupp blev samtalen styrande från pedagogens sida 

för att alla skulle få möjlighet att komma till tals och att det inte endast skulle vara 

några få som pratade genom att de vara snabba med att finna ord att samtala med. 

En av informanterna menar att det som karaktäriserar bildsamtal är att: 

 
Det finns flera syften med ett bildsamtal: lära sig tänka, fantisera, fundera ut saker, ha 
roligt tillsammans, lyssna på varandra, gemenskap och lära sig att ställa frågor vilket 
kan vara en svårighet, i alla fall för våra barn (språkbarnen). Fantasin använder man 
jättemycket. (P2) 

 

Samtliga pedagoger underströk att de arbetade medvetet med bildstöd, teckenstöd 

och det verbala språket som i kombination ger flera stödjande element och 

tillsammans förstärker barnens lärande och språkutveckling. Flera av barnen 

utvidgade meningen i bilden genom att knyta an till egna erfarenheter och tolkningar. 

Så här säger en informant:  

 
De barn i gruppen som inte kommer ifrån språkförskolan är ju vana med Reggio Emilia. 
De är vana att arbeta utifrån dokumenterade bilder t.ex. bilden på slottet och fantisera 
vidare utifrån den. Våra barn har ju svårare genom att de inte är vana att göra det, det 
är ett sätt att lära sig tänka. (P2) 

 
I intervjuerna framkommer det att pedagogerna blev förvånade över att de arbetade 

så pass mycket med bildsamtal i den dagliga verksamheten, det var någonting som de 
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tidigare inte varit fullt medvetna om. Utan det synliggjordes vid intervjutillfället när 

de satt och reflekterade kring bildsamtalets funktion och innehåll. 

 

4.2.3 Vilken betydelse anser dessa pedagoger att bildsamtal har för 

olika barns språkutveckling? 

På frågan om vilken betydelse informanterna ansåg att bildsamtal har för olika barns 

språkutveckling var samtliga informanter överrens om att samtliga barns 

språkutveckling främjades av att samtala om bilder genom att bilden blev ett stöd och 

en utgångspunkt i samtalet. Informanterna poängterade språkets betydelse för barns 

tänkande och interagerande med sin omvärld. Genom språken får barnen möjlighet 

att bli förstådda och själva förstå andra. De får möjlighet att sätta ord på sin vardag. 

Informanterna lyfte även fram att genom bildsamtalen möts olika barns tankar, 

erfarenheter och reflektioner kring bilden. Barnen får möjlighet att fantisera, tänka 

kring bilder och genom associationer som kan väckas via bildens motiv utvecklas 

bildsamtalets diskussion bortanför här och nu. En informant understryker att: 

 
Genom bildsamtalen så utvecklar barnen sitt språk, ordförråd, grammatik, samspel, 
turtagnig, ögonkontakt, de lär sig lyssna. Bildsamtal är bra genom att dom får möjlighet 
att tydliggöra sin vardag, de får lära sig olika fraser, de lär sig hur man gör när man 
samtalar och säger en mening, uttal, de lär sig meningsuppbyggnad, få lite ordning på 
sina tankar, den röda tråden. De lär sig att fokusera på det man gör just nu. Man brukar 
ju säga att barnen ska bada i ord. (P1) 

 

Och en annan formant lyfte fram följande kring bildsamtalets betydelse för olika 

barns språkutveckling: 

 
Allting är ju språkutvecklande på nåt sätt, genom att prata så utvecklar man ju språket, 
genom att lyssna utvecklar man också språket. Man prövar nya ord, man funderar på 
vad en person har sagt och vad den kan ha menat med det, smakar på ord och prövar 
själv att använda ordet. (P3) 

 

Två av pedagogerna ansåg att de hade mindre tid och möjlighet att tillskansa sig ny 

kunskap och planera aktiviteter på den här förskolan än på deras tidigare arbetsplats, 

språkförskolan. Informanterna påtalade att det bland annat berodde på att 

språkbarnen idag behövde mer stöd och stöttning i den här gruppen, vilket genererar 

till att det blir mindre tid till planering av aktiviteter. En informant lyfte fram följande 

tankar i frågan: 

 
Svårigheten här, som vi har märkt nu när vi är inkluderade är att i den här gruppen får 
vi vara inne och styra mer som pedagog, för att alla ska få komma till tals, det är ett 
annat tempo i både lek och tal. Det är väldig hierarkiskt i en barngrupp och barnen med 
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språkstörning dom är längst ner nu. Dom har tystnat lite grann liksom. Nu har vi inte 
varit igång så länge så vi får se vad det blir av det hela så småningom. Men som vi 
märker nu så behöver barnen mer stöttning av oss i den här gruppen än i den förra, så 
är det. (P1) 

 

En informant efterlyste mer bildsamtal i mindre grupper, för att få ett öppnare 

samtalsklimat där diskussionen och ordet var mer fritt. Där barnen styrde samtalets 

innehåll och utvecklig i större utsträckning. Idag skedde inte den typen av bildsamtal 

men hon hoppades på att det skulle komma igång längre fram: 

 
Jag skulle vilja, det är nog mer en framtidsplan, men sen finns det en verklighet också. 
Jag skulle vilja dela upp barnen i mindre grupper, man kanske sitter sex styckena i en 
grupp. Då kan man verkligen fördjupa sig ännu mer och alla får komma till tals, 
diskutera vilt i gruppen. (P3) 

 

4.2.4 Intervjuanalys 
Av informanternas svar kan man utläsa att arbetet med bildsamtal och barns 

språkutveckling är en mycket central del i deras pedagogiska verksamhet. Syftet med 

arbetet är att pedagogerna vill få barn som är trygga med sig själva och som vågar 

uttrycka tankar och åsikter och har ett språk att förmedla tankar och utforska sin 

omvärld genom. Informanterna nämner svårigheten med att räcka till för alla i 

gruppen men lägger inte problematiken på barngruppen utan på organisationen och 

den tid och de förutsättningar som de har här. Informanterna pratar också om att det 

handlar om vilka förutsättningar som barnen får för att utveckla sitt språkande och 

att man som pedagog har ett stort ansvar för att ge dem de möjligheter som behövs 

för att utmana varje barn i dess språkutveckling utifrån deras olika förutsättningar. 

          Det framgår i undersökningen att gruppen och pedagogerna är mitt uppe i en 

förändringsprocess utifrån den nya skollagen, barngruppens sammansättning, 

pedagogernas olika kunskaper och det förhållningssätt som genomsyrar förskolans 

verksamhet. En svårighet som framkommer är att språkbarnen hamnar längst ner i 

hierarkin i gruppen vilket påverkar språkbarnens möjligheter att utvecklas och ta 

plats i lekar och samtal. Man kan se i resultatet att det är någonting som pedagogerna 

är medvetna om och att de försöker hitta vägar för att minimera den problematiken, 

till exempel genom att vara närvarande i barngruppen, lyssna och medla vid behov i 

barnens lekar.  

          Det är intressant att titta på hur informanterna ser på de möjligheter som finns 

med bildsamtal och hur de använder sig av dem. Samtliga informanter tog upp vikten 

av att utforma en språkmiljö som är stimulerande så att barnen ges möjlighet att 

delta i spontana samtal kring bilder i vardagen. Ett par av pedagogerna lyfte fram 
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betydelsen av att arbeta med det välbekanta för att språkbarnen lättare skulle kunna 

samtala och hitta ord kring till exempel en bild. I resultatet framkommer det att 

förskolan arbetar mycket med pedagogisk dokumentation och att pedagogerna 

verkligen försöker skapa bildsamtal där barnen kan utmanas vidare i deras tänkande 

och språkande. Jag kan i resultatet se att samtliga pedagoger sätter barnen och 

barnens tankar och språkande i centrum. Man kan tydligt se att pedagogerna i 

studien har ett stort intresse för barnen, deras tankar och för deras språkutveckling 

och att de har ett mål med verksamheten, att utmana och hitta vägar för att utveckla 

barnen i deras språkande. 

 

4.3 Resultatsammanfattning 

I analysen av videoobservationen synliggjordes tre olika faser: den inledande fasen i 

bildsamtalet som hade en social funktion, mittfasen var själva samtalet om 

höstbilden och den avslutande fasen var avrundningen av samtalet med fruktstund 

och småprat. I analysen av bildsamtalet framträdde även tre dimensioner: den 

stödjande-, den beskrivande- och den utvidgade dimensionen. Dimensionerna 

samverkade och bildade tillsammans en helhet utan att vara hierarkiska. 

         I resultatanalysen av bildsamtalet delade jag in i samtalet i olika episoder utifrån 

topiker t.ex. båt, svampar, myror, granar, mössen bygger bo, löven faller, äpplen 

mognar, fåglar flyttar och allting dör. Därefter fördjupade jag mig i topiken 

”svampar”. Där framkom det att P1 ibland behövde ställa en ämnesspecifik och en 

mer avgränsad fråga kring en viss del av bilden för att underlätta för barnet, så att 

barnet ”såg” bilden och att förutom verbalt tal och stödtecken användes 

kroppsspråket, ögonkontakt och mimik för att etablera kontakt i bildsamtalet.  

         Det som utmärkte bildsamtalets implementering var att det fanns ett samspel 

mellan P1 och barnen, där deras gemensamma fokus var höstbilden som användes 

som stöd och utgångspunkt i samtalet. P1 anpassade samtalets tempo utifrån 

barnens, för att ge barnen den tid de behövde för att formulera tankar och hitta ord 

och vid behov gick P1 in och stöttade barnet extra mycket genom att ställa en fråga 

kring ett avgränsat område på bilden. I analysen av bildsamtalet noterade jag att 

pedagogerna oftast förstod vad barnen ville förmedla, även om de inte uttalade 

orden.  

          Det som karaktäriserade bildsamtalet var att alla skulle få komma till tals, bidra 

efter förmåga och alla var en viktig del i samtalsutvecklingen. P1:s roll var styrande, 
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hon fördelade ordet och bjöd in nästa barn i samlingen. Pedagogen som höll i 

bildsamtalet förstärkte också barnen verbalt genom att ekotala, men även genom att 

stödja språket genom teckenstöd, kroppsspråk och hjälpa till att ljuda samt sätta ord 

på det barnen försökte formulera. Kommunikationen skedde genom flera kanaler till 

exempel: mimik, tonfall, stödtecken och att bilden var i ständigt fokus. 

          I studien visar resultatet av intervjusvaren att bildsamtal är en stor del i 

verksamheten och används dagligen i någon form för att sätta ord på vardagen. Ett 

genomgående mönster i studiens resultat är att bildsamtal används för att 

begreppsliggöra omvärlden, utmana barnen språkligt och att alla får komma till tals. I 

de planerade bildsamtalen väljer pedagogerna konkreta och illustrativa bilder som 

barnen med grav språkstörning har lättare för att prata kring. I de oplanerade och 

spontana bildsamtalen som uppstår vid olika tillfällen under dagen är det 

dokumentationsbilder och barnens egna bilder som blir underlag för bildsamtal. 

Samtliga pedagoger ansåg att en av de viktigaste anledningarna till att de arbetar med 

bildsamtal såväl, planerade som oplanerade, är för att få fram ett multimodalt 

lärande, där olika kanaler i kombination förstärker och utvecklar barnens språk. 

        I intervjusvaren framkommer det att samtliga pedagoger anser att det som 

karaktäriserar bildsamtalen är att pedagogerna medvetet arbetar med bildstöd, 

teckenstöd och det verbala språket som i kombination ger fler stödjande element och 

tillsammans förstärker barnens språkutveckling. Genom intervjusvaren framkommer 

det även att pedagogerna anser att genom bildsamtal ges barnen möjlighet att 

utvecklas språkligt genom att de får ta del av olika barns tankar, erfarenheter, 

fantasier och reflektioner kring bilden. Samtliga pedagoger menar att bildsamtal 

utvecklar en språklig medvetenhet och utvidgar ordförrådet. Vidare uttrycker 

pedagogerna att barnen utvecklar olika kommunikativa förmågor som 

hänsynstagande, turtagning, kroppsspråk, ögonkontakt och lyssnande genom 

bildsamtal. Pedagogerna lyfte fram att genom bildsamtalet ges barnen möjlighet att 

stärka sin identitet och använda alla sina språk.  
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5 Diskussion 

Diskussionen delas upp i två delar för att det ska bli tydligare för läsaren att följa 

resonemanget. Först kommer metoden att diskuteras och senare resultatet från 

undersökningen. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Jag anser att de metoder som jag har valt att använda mig av i studien, 

semistrukturerade intervjuer och videoobservation har varit mest lämpade för att 

genomföra den undersökning som jag har gjort. Genom videoobservationen blev det 

möjligt att studera hur en av pedagogerna i gruppen rent praktiskt genomförde ett 

bildsamtal i helgrupp. Förfaringssättet styrks av Stukát (2009) som menar att 

observationens främsta och största styrka är dess kapacitet att ta reda på vad 

människor faktiskt gör och inte endast vad de tror sig göra. I efterhand kan jag 

konstatera att, om jag hade spelat in samtliga pedagoger i deras praktiska arbete med 

bildsamtal hade jag haft en mer komplett bild och därmed ett bredare underlag för att 

säkerställa fallstudiens resultat och slutsatser. Jag kan även konstatera att resultatet 

hade blivit än mer tillförlitligt om jag hade valt att videoobservera gruppen under ett 

flertal tillfällen, i olika konstellationer där både planerade och oplanerade bildsamtal 

studerades för att verifiera studiens data, men vid det tillvägagångssättet krävs det 

mer tid än vad jag hade till mitt förfogande utifrån examensarbetets omfång. 

Resultatet hade likaså blivit påverkat om jag valt att göra en jämförelse mellan 

pedagoger i två eller flera olika grupper i deras arbete med bildsamtal, vilket kan ha 

gett en mer varierad bild av hur bildsamtal kan genomföras i förskoleverksamheten 

men jag anser att vid det sistnämnda förfaringssättet hade fallstudiens styrka gått 

förlorad det vill säga, förmågan att ”belysa det generella genom att titta på det 

enskilda” (Denscombe, 2010:60) vilket jag anser att studiens resultat och slutsatser 

täcker upp i dess nuvarande form.  

          Stukát (2009) påtalar att svårigheten med semistrukturerade frågor som metod 

är att göra en analys av det undersökta genom att intervjufrågorna till viss del är 

följdfrågor och därigenom blir olika vid de olika intervjutillfällena utifrån samtalets 

utveckling och innehåll. En svårighet som kan påverka resultatets tillförlitlighet är 

det låga antalet intervjuer som genomförts i studien. Det går inte att generalisera eller 

dra några övergripande slutsatser. Men det var heller inte syftet med de 
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semistrukturerade intervjuerna utan snarare att nå djupare i den intervjuades 

resonemang och det upplever jag att jag har gjort. Informanterna gav intressanta och 

viktiga svar som bidragit till att jag har funnit svar på mina forskningsfrågor, till 

exempel att det som utmärker bildsamtalens implementering är att få fram ett 

multimodalt lärande där bildstöd, teckenstöd och det verbala språket, i kombination 

förstärker och utvecklar barnens språk och det som främst karaktäriserar 

bildsamtalen är att bilden används som stöd i samtalen så att barnen får lättare att 

sätta ord på saker, erfarenheter och upplevelser. Det framkom även att pedagogerna 

ansåg att bildsamtalet har en stor betydelse för barns språkutveckling genom barnen 

fick interagera med sin omvärld, ta del av andras tankar och konkretisera sina egna 

samt att de fick möjlighet att sätta ord på sin vardag.  

          Jag har genomgående i studien försökt minimera min egen påverkan i 

observationen och intervjuerna för att säkerställa reliabiliteten i undersökningen. Jag 

anser vidare att jag har studerat det jag hade för avsikt att studera, det vill säga några 

utvalda pedagogers syn på bildsamtalets betydelse och hur det kan användas som 

språkverktyg i en förskolegrupp bestående av tolv barn totalt, varav sex barn har grav 

språkstörning. I och med att jag valde att göra en videoobservation och 

kompletterande intervjuer med pedagogerna fick jag möjlighet att ta del av såväl 

deras praktiska arbete som informanternas syn på bildsamtalets funktion och 

betydelse för barns språkutveckling. Metodstrategin kallas triangulering och 

därigenom fick jag kontrasterande datakällor i min fallstudie vilket säkerställde 

forskningens trovärdighet och sammantagna resultat. Studiens resultat är likaså 

kopplat till tidigare forskning som stödjer och sätter studiens resultat i ett större 

sammanhang. Stukát (2009:32) lyfter fram att helheten i en kvalitativ studie är mer 

än summan av delarna. 

          Efter att ha analyserat de empiriska data som framkommit under studiens gång 

bedömer jag att studiens resultat trots dess småskalighet går att tillämpas i ett större 

sammanhang och att resultatet går att applicera på bildsamtal som samtalsform i 

både förskola och skola. Jag menar att de olika dimensionerna som jag skrev om i 

resultatdelen (s.24) återfinns i bildsamtal i generell mening, i olika omfattning 

beroende på individens grundförutsättningar och vana att se på och samtala om 

bilder, vilket jag även kommer att återkomma till i resultatdiskussionen (s.38). Jag 

tar stöd för detta resonemang genom Denscombe (2010:60) som understryker att 

fallstudiens unikum är att ”belysa det generella genom att titta på det enskilda”, vilket 
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jag anser mig ha gjort. Jag har djupgående analyserat videoobservationen utifrån 

flera vinklar. I analysen framkom olika faser och dimensioner i samtalet. Det 

synliggjordes även att samtalet bestod av olika topiker, episoder och att deltagarnas 

dialoger utvecklades genom ämnesspecifika frågor och var ett ämne uttömt inleddes 

den nya episoden av att den andra parten accepterade den nya topiken genom att 

svara med en ämnesinledare, en topikaliserare (Norrby, 2004). De olika begreppen: 

faser, topiker, episoder, ämnesspecifika frågor, ämnesinledare och topikaliserare, är 

alla ord som beskriver olika delar av ett samtal och är på intet sätt unikt för det här 

bildsamtalet utan förekommer i samtal i allmänhet oberoende om de är i informella 

eller formella sammanhang (Norrby, 2004).  

           

5.2 Resultatdiskussion   

I resultatet framgår det att pedagogerna i första hand använder bildsamtalet i 

förskolan med syftet att alla ska få komma till tals och begreppsliggöra vardagen 

vilket medför att barnen också utvecklar språken och deras kommunikativa förmåga. 

Bildsamtalen används för att väcka intresse, stärka identiteten och samtliga 

pedagogerna lyfter särskilt fram samspelets betydelse för lärande och 

språkutveckling.  

          Den första forskningsfrågan som studien sökte svar på var om pedagogerna 

genomförde bildsamtal med barnen i förskolan och hur dessa samtal i så fall 

implementerades i praktiken. I analysen av intervjusvaren utkristalliserades det 

främst två slags bildsamtal dels det planerade bildsamtalet, dels det oplanerade och 

spontana bildsamtalet. Utifrån analysen av videoobservationen och pedagogernas 

intervjusvar gällande de planerade bildsamtalen, anser jag att det som utmärkte de 

planerade bildsamtalen var att pedagogen antog en lärarroll och att situationen blev 

mer skollik. Det fanns ett uttalat och tydligt syfte med bildsamtalet, alla skulle få 

komma till tals, vilket präglade pedagogens agerande och genomsyrade därmed hela 

samtalet. Utifrån intervjusvaren framgick det att i de oplanerade bildsamtalen blev 

pedagogens roll mer iakttagande och lyssnade. Pedagogen lät barnen själva styra och 

forma bildsamtalets innehåll och utveckling i större utsträckning. Jag uppfattar det 

som att själva syftet med de oplanerade bildsamtalen var själva processen, 

språkmötet i sig. Samtliga pedagoger lyfte fram dokumentationsbildernas betydelse 

för spontana språkmöten som uppstod i den dagliga verksamheten och Holmsen 
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(2005) påtalar att i mötet med bilder får barnen tillfälle att berätta om vad de ser, vad 

de har gjort och om händelser som de genom bilden kan associera till sitt eget liv.                

          Samtliga informanter underströk att en av de viktigaste anledningarna till att de 

arbetar med bildsamtal såväl planerade som oplanerade, är för att få fram ett 

multimodalt lärande, där olika kanaler som exempelvis syn, hörsel och känsel i 

kombination förstärker och utvecklar barnens språk. Heister Trygg (2010) och Liberg 

(2007) betonar även de att vår kommunikation är multimodal genom att vi använder 

flera sinnen och uttrycksformer i vår kommunikation. Genom fallstudien som 

Howard, Perkins och Sowden (2012) har gjort förstärks dessa tankar ytterligare 

genom att de i sin studie kunde visa på att gester oberoende om de till synes kunde 

verka obetydliga visade sig vara en del av ett multimodalt och integrerat signalsystem 

som i växelverkan med det talade språket samarbetade kompensatoriskt i syfte att 

anpassa kommunikationen utifrån de kommunikativa förutsättningar som individen 

hade.  

          Den andra forskningsfrågan som studien sökte svar på var vad som 

karaktäriserade bildsamtalen. Genom intervjusvaren framkom det att den här 

barngruppen dagligen ges möjlighet att arbeta med bildsamtal i någon form, där 

bilden är ett stöd och en hjälp för barnen att sätta ord på saker, erfarenheter och 

upplevelser. Pedagogerna lyfte fram att bildsamtalen karaktäriseras av att 

pedagogerna mycket medvetet arbetar med flera språkkanaler: bildstöd, teckenstöd 

och det verbala språket som i kombination används för att förstärka barnens lärande 

och språkutveckling. Tisell (2009) påtalar att tal, tecken, bilder och text är samtliga 

viktiga komplimenterande verktyg för att bygga språket och genom att arbeta med 

samtliga verktyg i kombination blir inlärningen effektivare. I analysen av 

videoobservationen i min studie synliggjordes tre dimensioner i samtalet, som i en 

dynamisk process utvecklades i växelverkan mellan pedagogen och barnen. Min 

tolkning av resultaten visar på att ett barn som är van vid bildsamtal och att diskutera 

kring bilder har fått möjlighet att öva sig på att gå bortanför den beskrivande 

dimensionen i ett bildsamtal och har därmed lättare att samtala i den utvidgade 

dimensionen. Den här tolkningen av resultatet baseras på de barn som har en typisk 

språkutveckling och därför har de biologiska förutsättningarna. De barn som har 

någon form av språkstörning har helt andra förutsättningar vilket avspeglades i deras 

förmåga att samtala, förmedla tankar och integrera i samtalet. Ett exempel på hur 

dessa dimensioner kan gestalta sig synliggörs i resultatdelen (s. 25-28). 
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          Genom analysen av intervjusvaren framkom det att det finns skillnader mellan 

pedagogernas syn på bildsamtalets form och funktion som aktivitet. P3 är inspirerad 

av Reggio Emiliafilosofin och deras tänk kring det kompetenta barnet vilket präglar 

hennes förhållningssätt och intentioner med bildsamtalets struktur och innehåll. 

Reggio Emiliafilosofin förespråkar att pedagogens roll är att lyssna in, ställa 

sporrande frågor utan att styra samtalsutvecklingen i alltför hög grad (Häikiö, 2007). 

I intervjun betonade P3 betydelsen av Vygotskijs (1995) proximala utvecklingszon 

och att olika grupper ger olika slags samtal beroende på vilka som ingår. P1 och P2 

kommer från språkförskolan och deras ingång gällande bildsamtalets 

implementering är influerade av deras erfarenheter och kunskaper kring barn med 

språkstörning och hur bildsamtalen bör läggas upp utifrån språkbarnens bästa. 

Howard, Perkins och Sowden (2012) lyfter fram betydelsen av att använda utvalda 

och åldersanpassade färgbilder som grund för samtal och i deras studie blev bilden en 

katalysator för samtalen mellan Lucy och Howard.  

          P2 lyfte fram att barnen som gått på den här Reggio Emiliainspirerade förskolan 

under flera år har lärt sig ett annat tänkande än de barn som kommer ifrån 

språkförskolan. En tanke som väckts hos mig utifrån hennes uttalande är, om det är 

ett tänk som man kan lära sig, kan även barnen med grav språkstörning utveckla ett 

liknande tänkande i så fall? Det som talar emot det resonemanget kan vara att barnen 

med språkstörning inte har samma förutsättningar och att det därför inte är möjligt, 

genom att grav språkstörning innebär omfattande problem med fonologi, grammatik, 

ordförråd och språkförståelse (Nettelbladt och Salameh, 2007:25), vilket ger barnen 

helt olika utgångspunkter. Jag har inget rätt svar på resonemanget men jag anser att 

det är väl värt att fundera på utifrån att Reggio Emiliafilosofin har spridit sig som en 

löpeld i Sverige. Runt om i förskoleverksamheterna pläderas det för att pedagogerna 

ska ställa öppna frågor och låta barnens eget tänkande och reflekterande leda 

samtalen och projekt i förskolan vidare. Är verksamheten anpassad till alla barn i 

förskolan då?  

          Jag anser att pedagogernas totala kunskap i studien, i den här gruppen ger fler 

barn möjlighet att utvecklas och utmanas i språkmiljön och att det är någonting som 

de skulle kunna arbeta med i högre grad än vad de gör idag. Läroplanen lyfter fram 

att ”alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång för gruppen” (Lpfö 98, rev 2010:5). 

Jag anser att ett sätt att minska den exkluderande effekten för barnen är genom att se 
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pedagogernas olika förhållningssätt och kunskaper som en tillgång för hela gruppen, 

ja för hela förskolan. Därigenom öppnas det upp för en språkmiljö där fler barn med 

olika behov och förutsättningar, i olika mindre grupper och konstellationer nås 

genom att en variation mellan lärstilar som balanseras så att alla barn ges möjlighet 

att utifrån förutsättningar utvecklas så lång som möjligt (Lpfö 98, rev 2010). 

         I Sandbergs (2012) studie framkom det att lärarna inte ansåg att det var 

realistiskt att alla barn utifrån det enskilda barnets välbefinnande bör undervisas 

tillsammans inom den ordinarie grundskolan, utan vissa barn mår bäst och utvecklas 

mest genom att få ingå i en mindre grupp där barnet ges möjlighet att ta sig an 

undervisningen under mer strukturerade former och i ett lugnare tempo. Om jag 

kopplar samman dessa lärares tankar (Sandbergs studie) med min egen studie 

framkommer en snarlik problematik. P1 påtalade i intervjun att det hade blivit ett 

annat tempo i både lek och tal nu när de hade blivit en inkluderande grupp, vissa 

barn hann inte med i det snabba språktempot. En annan svårighet som har visat sig 

var att språkbarnen hamnade längst ner i hierarkin och att de nu hade tystnat lite 

grann, vilket blir motsatt verkan och stävjar språkbarnens språkutveckling.  

          Den sista forskningsfrågan som studien sökte svar på var vilken betydelse de 

intervjuade pedagogerna ansåg att bildsamtalen hade för olika barns språkutveckling. 

Samtliga pedagoger lyfte fram att bildsamtalen har en språkutvecklande funktion 

genom att samtalen genererar till att barnen ges möjlighet att begreppsliggöra sin 

vardag, formulera ord och konkretisera tankar. Pedagogerna menade också att 

genom bildsamtal möts olika barns tankar, erfarenheter och reflektioner kring bilden 

och utvecklar därmed barnens språkliga medvetenhet och utvidgar deras ordförråd. 

Det framkom även i studien att pedagogerna ansåg att genom bildsamtal utvecklar 

barnen olika delar av sin kommunikativa kompetens såsom turtagning, ögonkontakt, 

lyssnande, uttrycka tankar, hänsynstagande och kroppsspråk med mera. I min analys 

av videoobservationen framkom det att P1 också i praktiken arbetade aktivt för att 

alla barn skulle ges talutrymme och därmed få möjlighet att sätta ord på tankar som 

väckts genom bilden. Det synliggjordes även att P1 kombinerade sitt verbala språk 

med stödtecken, kroppsspråk och mimik som språkförstärkande verktyg i dialogen 

med barnen i bildsamtalet så att alla barn gavs tillträde i samtalen. Informanterna, 

liksom Tisell (2009) och Heister Trygg (2010) menar att TAKK stärker barnets 

språkande. Informanten P1 0chTisell (2009) menar även att alla barn, oavsett om de 



   

 41 

har någon form av språkstörningen eller har typisk språkutveckling gynnas i sin 

språkliga utveckling om stödtecken används från tidig ålder.  

          En av pedagogerna (P2) lyfte särskilt fram att genom bildsamtal får barnen 

möjlighet att utveckla fantasi, tanke och språk, tre viktiga delar i barnens lärande. 

Den tanken verifieras av Vygotskij (1999) som lyfter fram fantasins betydelse för 

barns lärande och meningsskapande och att nya fantasier föds ur tidigare 

erfarenheter samt att barnens fantasi expanderas i samklang med att barnens 

erfarenhetsvärld blir rikare. Lpfö 98 (rev 2010:10) lyfter fram att det är pedagogens 

ansvar att ombesörja att barnen i gruppen känner trygghet och utmanas i sin språk- 

och kommunikationsutveckling. En annan av pedagogerna (P1) underströk 

betydelsen av trygghet, stärka barnets självförtroende och att alla ska få den tid de 

behövde för att formulera tankar i ord. I de planerade bildsamtalen i helgrupp blev 

samtalen styrande från pedagogens (P1) sida och Skoglund (2005) påtalar att 

pedagogens roll i ett bildsamtal är att stödja deltagarna så att allas kunskaper och 

erfarenheter frigörs och att alla är lika viktiga i samtalet.          

          Det som förvånade mig mest i studien är att pedagogerna inte mer aktivt 

arbetade med konstbilder, massmediabilder och barnens egna bilder som 

utgångspunkt för bildsamtal. Ahlner Malmström (1991) påtalar, att via barnens egna 

bilder får barnen möjlighet att öva på att verbalt precisera sitt bildspråkliga och 

expressiva uttryck. Även Holmsen (2005) menar att via barnens egna bilder 

synliggörs barnens inre värld, både för barnen själva och för andra och genom att 

berätta om sina bilder får barnen möjlighet att verbalisera sina tankar, vilket öppnar 

upp för ett möte och en förståelse för olika tankar. Ahlner Malmström (1991:26) lyfter 

fram att bildspråklig medvetenhet ”kan stimuleras genom att träna barnen i att: 

prata om sina egna bilder, lyssna på kamraters berättelser om sina bilder, tolka 

konstbilder och tolka massmediabilder” (författarens kursivering). Och i Lpfö 98 (rev 

2010:10) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för 

bilder och olika medier samt att barnen utvecklar sin förmåga att tolka och samtala 

om bilder. Utifrån detta drar jag slutsatsen att det är betydelsefullt att lära barn att 

samtala om bilder så att de får möjlighet att uttrycka sina tankar i ord samtidigt som 

de får ta del av andra barns språkande. Dessa tankar bekräftas av Renberg (2006) 

som menar att utvecklande av språk sker på två sätt oberoende av vilken språklig nivå 

som barnet befinner sig på. Det ena sättet är genom att barnet tar in språket via 
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andra (utifrån och in) och det andra sättet är genom barnets eget språkande, ju mer 

barnet använder sitt språk desto bättre språkanvändare blir det (inifrån och ut).  

          I inledningen skrev jag att både det sociokulturella perspektivet och Lpfö 98 

(rev 2010) lyfter fram att kommunikativa processer är centrala för mänskligt lärande 

och utveckling och att de är nödvändiga i ett samhälle präglat av bilder, media och ett 

stort informationsflöde. Flera av de riktlinjer som Lpfö 98 (rev 2010) belyser står i 

samklang med tidigare forskning om språkens och bilders betydelse för barns lärande 

och utveckling. Resultatet i studien visar att bildsamtal ger stora möjligheter till såväl 

lärande som språkutveckling och att pedagogerna anser att det är angeläget att arbeta 

för att språkmiljön på förskolan ska både stimulera och utmana barnen i deras 

kommunikativa kompetens. I litteraturen kan man se tydliga mönster som visar på 

hur viktigt det är att ständigt utmana barnen i deras tänkande och Vygotskij (1981) 

och Säljö (2010) understryker båda att tanke och språk hör ihop och att pendlingen 

däremellan sker i en dynamisk process mellan människans inre och yttre.  

          Jag anser att bildsamtalets betydelse för barns språkutveckling har synliggjorts 

genom min studie och eftersom språkutveckling och kommunikation bottnar i 

sociokulturella processer där samspel, kommunikation och språkande ingår i var 

människas liv, bör därför alla barn ges möjlighet att återkommande delta i dialogiska 

bildsamtal i både förskola och skola. I ett vidare sammanhang ställer jag mig därför 

frågande till varför bildsamtalet inte har en mer central och upphöjd plats i 

förskoleverksamheterna i stort, med tanke på att både Lpfö 98 och forskningen visar 

på att den har stor betydelse för barns kommunikativa utveckling. Denna betydelse 

styrks av flera forskare, däribland Barnes (1994), som lyfter fram att i bildsamtal 

övas, utvecklas och utökas barnens ordförråd och förmågan att uttrycka sig. Vidare 

lär sig barnen medvetenhet och kritiskt tänkande genom att se på och samtala om 

olika slags bilder.  

 

6 Avslutning 

I det avslutande avsnittet kommer jag att redogöra för slutsatser som under arbetets 

gång har blivit uppenbara och lyfta fram ett par frågor som jag anser vore väl värda 

att studera närmare i en studie men som jag inte har kunnat genomföra inom ramen 

för min undersökning. 
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6.1 Slutsatser 

Resultatet visar att de pedagoger som deltog i studien ansåg att användningen av 

bildsamtal är motiverad i förskoleverksamheten. I litteraturdelen framgår det att det 

finns flera fördelar med att samtala om bilder, både om barnens egna och andras. 

Resultatet i studien visade att fördelar med att använda bildsamtal som utgångspunkt 

för språkutvecklande samtal var att inspirera och få igång fantasin hos barnen och 

genom mer upplevelsebaserade aktiviteter som barnen kan koppla samman med egna 

erfarenheter öppna upp för ett mer varierat och utvidgat ordförråd. Pedagogerna som 

deltog använde bildsamtal dagligen i den pedagogiska verksamheten för att barnen 

skulle få möjlighet att utveckla kommunikativa förmågor som turtagning, lyssnande 

och hänsynstagande till varandra. Där samspelet stärkte barnens möjligheter att 

erövra förståelsen för talspråkliga, bildspråkliga och handspråkliga symboler och 

begrepp. Det genomfördes dels genom planerade bildsamtal i helgrupp, dels genom 

spontana och oplanerade bildsamtal som uppstod i olika situationer under dagen. 

Utifrån studiens resultat kan jag fastslå att bildsamtal är en kvalitativ aktivitet för 

barn i den pedagogiska förskoleverksamheten, och att det både finns behov av och 

möjlighet att utveckla språken i förskolan genom bildsamtal. Med detta anser jag att 

forskningsfrågorna har blivit besvarade och jag hoppas att jag har kunnat inspirera 

läsarna av denna studie till att använda bildsamtal i den dagliga pedagogiska 

verksamheten i både förskola och skola. 

 

6.2 Vidare forskning 

Jag anser att det skulle vara intressant att forska vidare i den här gruppen men även i 

andra grupper där barn har inkluderats i den ordinarie förskoleverksamheten utifrån 

den nya skollagen som började gälla i juli 2011. Två av pedagogerna i studien lyfte 

fram att de intog en mer lyssnade roll när barnen pratade om sina egna bilder eller 

dokumentationsbilder jämfört med när de utförde planerade bildsamtal i helgrupp. 

Utifrån det vore det intressant att bedriva vidare forskning genom att videoobservera 

både planerade och oplanerade bildsamtal under en längre period för att få fördjupad 

förståelse kring vad som förenar och särskiljer samtalsformerna åt. 
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Bilaga 1 - Information om en studie om 
bildsamtal i förskolegrupp 

 
Till pedagogerna: du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 
Jag heter Catrin Eriksson och studerar till förskollärare på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Jag går sista terminen och skriver nu på min c-uppsats. I förskolans 
styrdokument, Lpfö98 (rev 2010:10) framgår det att förskolan bl.a. ska sträva efter 
att varje barn ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga 
att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. Utifrån citatet framgår det att bilder 
och att samtala, är två viktiga komponenter i barns utveckling och jag har därför valt 
att undersöka hur en 5-års grupp i förskolan arbetar med bildsamtal i den ordinarie 
undervisningen.  
 
För att på bästa sätt ta del av hur några pedagoger arbetar med bildsamtal i praktiken 
vill jag dels intervjua er pedagoger i gruppen, dels videofilma ett par 
undervisningstillfällen där någon av er genomför ett bildsamtal på 10-15 minuter i 
barngruppen. 
 
Du precis som barnen kommer att garanteras anonymitet. Förskolan kommer inte att 
nämnas vid namn eller på annat sätt identifieras i undersökningen. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta deltagandet 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Filmmaterialet kommer endast att visas upp för min handledare, vid 
opponeringstillfället (examinationen) och eventuellt i en uppföljningsstudie inom 
min utbildning. Därefter förstörs det filmade materialet. Intervjumaterialet kommer 
att användas som underlag i examensarbetet. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva. 
 
Jag skulle bli glad om ni vill vara med i min undersökning. Vad jag behöver från dig 
är en bekräftelse/tillstånd att ni deltar i undersökningen 

 
 
 
………………………………………         ……………………………………… 
Datum    Pedagogens underskrift                                      
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av, 
 
Catrin Eriksson Min handledare, Håkan Landqvist 
Mail: XXXXXXXXXXXX   Mail: XXXXXXXXXXXXXX 
telefon: XXXXX   telefon: XXXXXXXX 
 
Vänliga hälsningar, Catrin Eriksson  Västerås den…………...            
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Bilaga 2 - Information om en studie om 
bildsamtal i förskolegrupp 

 
Till vårdnadshavare: du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna 
undersökning. 

 
Jag heter Catrin Eriksson och studerar till förskollärare på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Jag går sista terminen och skriver nu på min c-uppsats. I förskolans 
styrdokument, Lpfö98 (rev 2010:10) framgår det att förskolan bl.a. ska sträva efter 
att varje barn ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga 
att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. Utifrån citatet framgår det att bilder 
och att samtala, är två viktiga komponenter i barns utveckling och jag har därför valt 
att undersöka hur en 5-års grupp i förskolan arbetar med bildsamtal i den ordinarie 
undervisningen.  
 
För att på bästa sätt ta del av hur pedagogerna arbetar med bildsamtal i praktiken 
kommer jag att videofilma ett par undervisningstillfällen där pedagogen genomför ett 
bildsamtal på 10-15 minuter i barngruppen, därigenom denna förfrågan om ert barns 
deltagande i undersökningen.  
 
Alla barnen kommer att garanteras anonymitet. Förskolan kommer inte att nämnas 
vid namn eller på annat sätt identifieras i undersökningen. Ditt barns deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn har rätten att när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
barnet. Filmmaterialet kommer endast att visas upp för min handledare, vid 
opponeringstillfället (examinationen) och eventuellt i en uppföljningsstudie inom 
min utbildning. Därefter förstörs det filmade materialet. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen Diva. Denna kommer inte att innehålla några identifierande 
bilder av barnen. 
 
Vad jag behöver från er är att ni som vårdnadshavare skriver under detta brev så 
snart som möjligt och skickar det med barnet tillbaka till förskolan, senast den ….. 
oktober. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

□ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

□ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Datum…………… 
 
…………………………………………..         …………………………………………… 
Vårdnadshavares underskrift                                     Barnets namn 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av, 
Catrin Eriksson   Min handledare, Håkan Landqvist 
Mail: XXXXXXXXXXXX   Mail: XXXXXXXXXXXX 
telefon: XXXXXXXXX   telefon: XXXXXX 
 
Vänliga hälsningar, Catrin Eriksson  Västerås den…………...            
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 
 
Grundfrågor, pedagogen: 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du varit verksam i yrket? 
 
Vilka teorier/forskare influerar ditt förhållningssätt gentemot barnen och synen på 
lärande? Varför just dem? 

 

Grundfrågor, förskolan:  

Hur arbetar ni för att alla ska ges utmaning i språkmiljön? 
 
Hur arbetar ni språkstödjande utifrån er grupps behov? 
 
 
 
Intervjufrågor kring bildsamtal: 
 
Vad innebär begreppet bildsamtal för dig? Och är det någonting som du använder dig 
av i den pedagogiska verksamheten?  
 
Vilka slags bilder brukar du använda i dessa samtal i så fall?  
 
Hur ofta använder du bildsamtal? 
 
Ger olika bilder olika slags samtal? 
 
Vilka olika syften har du med bildsamtal?  
 
Hur läggs bildsamtalet upp och varför väljer du att lägga upp det så?  
 
Genomförs bildsamtalen enskilt eller i grupp? 
 
Vilken betydelse anser du som pedagog att dessa samtal har för barnens utveckling i 
stort? 
 
Vilken betydelse anser du att bildsamtal har för barnens språkutveckling? 
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BILAGA 4 
SVAMP

 

HÖST  

SKOG

 

MÅNGA 

 
 

GUL  TITTA  

REGN 

 
 

BÅT  

Bilderna är hämtade från bildbastecken http://www.ritadetecken.se/download 


