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Sammanfattning 
Cajsa Blank. (2010) Från bilder till barns språk. Examensarbete i pedagogik. 

Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi.  

Med ett tidigare temaarbete som inspiration, där jag lyssnade på barn som samtalade om 

bilder och tyckte mig höra ett mer nyanserat språk. Där väcktes frågan om man med hjälp av 

bilder som samtalsgrund kan utveckla barns språk. Tidigare forskning påvisar vikten av 

kreativitet och möjligheten att samtala för att barns språkutveckling ska kunna ske. Det visar 

även att bilder kan vara bra inspiration och fungera som trygghet för barns samtal. Syftet med 

studien var att undersöka om barn kan utveckla sitt språk genom att samtala om bilder. 

Metoden för undersökningen var att möta förskolebarn i deras miljö och använda bilder som 

inspiration till samtal för att se vilka möjligheter detta ger för språkutvecklingen. Resultatet 

visade att bildsamtalen skulle kunna beskrivas i tre steg, bilder, gemensamt samtal och 

språkutveckling. Bilderna inspirerar och utvecklar barnens tankar och ger dem även ett 

gemensamt samtalsämne. Detta leder till att barnen kan skapa ett gemensamt samtal där de 

exponeras för språk samtidigt som de får öva sin språkanvändning. Detta gav möjlighet till 

språkutveckling hos barnen.   
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1 Inledning 
Under vårterminen 2009 fick jag till uppgift att planera och genomföra ett tre veckors långt 

temaarbete i förskolan, där jag fokuserade på bildens olika uttrycksformer. Bland annat 

diskuterade jag konstbilder med barn och det var där mitt intresse för detta började. Jag tyckte 

mig höra hur barnen diskuterade saker som de inte gjorde annars och att de använde ett 

annorlunda språk än de vanligtvis brukade. Jag vill undersöka om detta stämmer, att bild 

skulle kunna göra så att barn samtalar om saker de vanligtvis inte skulle göra och om det 

utmanar dem till att använda ett annat språk. I enighet med Barnes (2007), Paulsen (1996) 

med flera, hör jag absolut inte till dem som ser bildämnet som tidsfördriv och endast 

komplement till andra ämnen, utan jag tror på integration mellan ämnena. Ibland hänger fler 

saker ihop än vi tror och det är lättare att förstå om vi ser helheten. Riktigt små barn minns i 

bilder och tänker i bilder även när de har lärt sig prata. Vi fortsätter tänka i bilder genom hela 

livet menar Keller och Svensson (1996). Det skulle kunna vara så att bilder och vårt språk är 

en helhet som vi kanske inte förstår vidden av. För att exemplifiera min tankegång använder 

jag matematiken. När vi lär oss om yta i matematikboken kan det vara svårt för oss att förstå 

vad man egentligen räknar ut när man tar basen gånger höjden för att få fram arean. Men om 

uppgiften är att räkna ut hur mycket färg man behöver för att måla om ett hus, och genom att 

ta basen gånger höjden så får man fram hur stor area väggarna har och kan då räkna ut hur 

mycket färg det behövs. Då blir uppgiften troligtvis klarare för barnen när de kan se framför 

sig vad det är de förväntas göra. Där handlar det alltså om att förstå teorin genom ett praktiskt 

exempel och lättare matematikens helhet. Bild och språk skulle kunna vara en sådan helhet 

som vi ibland inte ser. Överallt i samhället kommunicerar bilder till oss, men bildspråket lärs 

sällan ut (Barnes, 1994). Det talade språket finns ständigt kring oss, men ser vi vikten och 

helheten av vårt språk? Jag har en tanke om att bilder kanske kan hjälpa oss att vara kreativa i 

vårt språk och hjälpa oss att se helheten. Därför vill jag genom en intervjustudie testa denna 

arbetshypotes.  
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1.1 Definition av begrepp  
I detta arbete kommer jag att tala om bildsamtal, samtalsbilder och att samtala om/kring 

bilder. När dessa uttryck används syftar det på ett samtal som grundar sig i en bild, alltså där 

en bild är den genensamma nämnaren för samtalet och som samtalet utgår ifrån. Det är inte 

någon form utav bildanalys eller liknande, utan samtal som finner sin inspiration i en 

gemensam bild.  

 

Språkutveckling är ett annat begrepp som jag tar upp i arbetet, med detta menar jag om det 

finns möjlighet för barnen att utveckla sitt språk. Använder barnen fler detaljer när de pratar, 

ett bredare ordförråd eller ett mer varierat språk anser jag att det är en språkutveckling.   

 

1.2 Litteraturgenomgång 
Nedan följer en genomgång av tidigare forskning som är relaterat till denna studie, den delas 

upp i tre olika delar med fokus på samtal, kreativitet, språk och bild. Dessa tre delar är 

”Samtalets betydelse för språkutveckling”, ” Bildens betydelse för tankar, kreativitet och 

fantasi i samtalet” och ”Bilder som samtalsgrund”. 

 

1.2.1 Samtalets betydelse för språkutveckling 

Vygotskij (1995) anser att barn lär i samspel med varandra och Löfstedt (1999) hävdar att 

barn lär sig genom att interagera med vuxna. Det betyder att i förskolans värld lär sig barnen 

nästan hela tiden eftersom de mestadels är omgivna av både barn och vuxna. Paulsen (1996) 

talar om vikten av att ge barnen information, hon menar att varje pedagog ska fråga sig om 

detta är en lärdom jag vill att barnen ska ha och om det är något som barnen behöver, och 

utifrån det styra verksamheten i en riktning som passar barnen. I samtalet finns det många 

vägar till nyttiga lärdomar.  

  

Med ett fattigt språk är det svårare att göra sig förstådd. Samlade erfarenheter utvecklar vårt 

språk och gör det rikt (Uddholm, 1993). Språket och hur vi använder det säger mycket om 

vem du är som människa, vilket i sin tur påverkar hur vi blir bemötta. Språk och lärande 

hänger oupplösligt samman och din språkliga utveckling påverkar ditt identitetsskapande.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar i sin bok Det lekande lärande barnet 

upp barnets vilja att kommunicera, vilket de menar är en förutsättning för barnets utveckling. 
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De hävdar att barn äger många metoder att uttrycka sig på och kommunicera det som de 

upplever, men att vi vuxna ibland är begränsande. Barn måste få associera fritt och inte oroa 

sig för förutbestämda svar, och för att det ska fungera behövs det pedagoger som är tillåtande 

och intresserade. Pedagogerna måste visar vilja att förstå hur var och ett av barnen tänker. 

Lindahl (2002) menar även hon att barnets vilja är en viktig del i kommunikationen. Hon 

anser att man måste mötas för att konversera och möten handlar om ömsesidighet. Man kan 

bara mötas om båda parter är överens om vad man pratar om. Alltså blir det viktigt att ha en 

tydlig grund där man kan mötas, får associera fritt och bli bemött med intresse. Vidare talar 

Lindahl (2002) om det ”kreativa samtalet”. I ett sådant samtal ligger bilder till grund för 

konversationerna för att skapa en mötesplasts så att alla vet vad det samtalas om. Bilden 

används även som ett tankeredskap och det skapas en fiktiv värld som skapar förutsättningar 

för ett produktivt kunskapsskapande och gör så att meningsfulla dialoger får äga rum.  

 

Renberg (2006)  tar i Lärandets konst upp att det finns två vägar till att utveckla sitt språk, 

oberoende av vilken språklig nivå barnet ligger på. Det ena sättet är att via andras språk skaffa 

sig mönster och förebilder för sin egen språkanvändning. Denna väg kan vara både muntlig 

och skriftlig därför är det bra med situationer där barnet exponeras för olika typer av språk, 

exempelvis diktläsning, fakta, berättelser med mera. Den andra vägen att utveckla sitt språk är 

via barnets eget språk, ju mer barnet använder språket ju bättre språkanvändare blir det. 

Därför blir det viktigt att stimulera barnens lust att tala och att få tillfälle att prova på att 

diskutera i olika sammanhang (a.a). Detta talar även Strömqvist (2009) om i sin bok Språkets 

öga, han beskriver det som att barn tillägnar sig ordformer genom att människor i dess 

omgivning använder dem. I början behöver barnen mer konkreta förklaringar till hur orden 

ska användas och vad de betyder. Barnen behöver sammanhang som de redan är införstådda i 

för att kunna observera hur språket används för att tillägna sig det. Ahlner Malmström (1991) 

menar att för att barnen ska bli språkligt medvetna krävs det även att pedagogerna runt barnet 

tar en aktiv roll som handledare, hon anser även att för att en språklig utveckling inom 

bildspråket ska ske så ska man börja med att tala om barnens egna bilder eftersom 

bildtolkning handlar om att ställa frågor och söka svar. Deason (2009) anser att barn som 

uppmuntras att tala och uttrycka sig verbalt gynnas både socialt och kognitivt, eftersom det 

finns en stark koppling till lärande i kommunikationen med andra. Hon hänvisar till bland 

annat Weiss som påpekar vikten av att utveckla sitt talspråk då det påverkar hur väl de 

interagerar med andra.  
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Enligt Puett Miller (2010) har kommunikationen med andra betydelse uttrycksmässigt inom 

många områden. Samtalen utvecklar barnens ordförråd, lär barnen tålamod och empati, kan 

visa barnen koden till alfabetets princip, hjälper dem att lära sig hur de kan tänka, lär barnen 

kommunicera sina behov och viljor samt skapar en känsla av samhörighet. När barnen 

samtalar med varandra stimuleras deras hjärnceller som senare utgör grunden för mer 

komplexa kopplingar som behövs för att kunna lära sig att läsa. Om samtalen vårdas och får 

tid på sig att utvecklas kan förlängda samtal mellan barnen vara ett rejält lyft för barnens 

muntliga förmåga. Det beror på att barnen får större självförtroende att prata med andra barn 

oberoende från pedagogen, vilket leder till att barnen får ta ett större ansvar i konversationen. 

Vidare menar Puett Miller att om barn från olika kulturer samtalar med varandra får barnen 

också kunskap om olika bakgrunder, ord som är kopplade till den specifika kulturen och får ta 

del av ett större omfång av upplevelser. 

 

För att hjälpa barnen att utveckla sitt språk kan man skapa och fånga situationer där barnen 

kan tänka och tala, få barnen att tänka på nya sätt, uttrycka sig, reflektera och ta tillvara på 

andra barns alla olika idéer. Barn behöver även övning för att utveckla sin relation mellan 

tanke och språk i förhållande till sin omvärld. Detta kan barnen göra genom att öva på att 

iaktta, kritiskt granska, jämföra med mera. Barnen måste ges tillfälle att lära sig att lära och de 

måste bli erbjudna en mångfald av lärandemiljöer (Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson, 2003). Barns uttryckssätt uppstår och utvecklas genom egna erfarenheter, språket 

måste berikas med innehåll och mening. För att utveckla sitt språk måste handlingen bottna i 

en ömsesidig varm social samvaro och barnet måste få tillgång till egna levande, sinnliga och 

konkreta iakttagelser och upplevelser (Lindö, 2009). 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att vilja, öppet klimat och intresserade pedagoger är en 

förutsättning för att samtalen ska bli givande. Samtalen är viktiga för att de inramar de sätt 

som litteraturen hävdar utvecklar barnens språk. Genom att barnen samtalar med varandra 

exponeras de för varandras språk vilket gör att de får möjlighet att till exempel lära sig nya 

ord och begrepp, förståelse för orden och hur man sätter dem i sammanhang. Genom att 

samtala med andra övar de även upp sin egen förmåga att använda språket, tala om sina egna 

erfarenheter och lyssna till andras erfarenheter. Allt detta är utvecklande för barnens språk.    
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1.2.2 Bildens betydelse för tankar, kreativitet och fantasi i samtalet 

Alla barn föds med olika synapser som ger möjligheter till utveckling. Använder barnen 

många olika synapser möjliggör det tillgång till en vidare värld senare i livet (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Likaså uttrycker Abildtrup Johansen, Rathe och 

Rathe (2007) att människans utveckling beror på de möjligheter som finns i omvärlden och i 

oss själva. Vygotskij (1995) uttrycker detta genom att säga att alla genier är barn av sin tid 

och sin miljö, han påstår att miljön har stor effekt på barnet och dess kreativitet och fantasi. 

Vi vuxna måste därför möjliggöra en miljö för barnen att kommunicera med sin fantasivärld 

så att barnen får ut det mesta av sina livsupplevelser. Att se på bilder kan vara ett sätt att 

möjliggöra detta då utställningsbilder sporrar barnens tänkande och stimulerar deras 

nyfikenhet (Barnes, 1994). Konst har kraften att få människor att förstå saker och ting på ett 

nytt sätt och att utmana dem att tänka i nya tankebanor. Ett annorlunda tänkande skapar 

möjligheter för nya handlingar och nya fantasier. Fantasin är viktig för barnens sätt att lära, 

det är viktigt att den hålls vid liv och att den utvecklas (Abildtrup Johansen, Rathe och Rathe, 

2007). För att skapa nya fantasier använder vi oss av tidigare erfarenheter i nya 

kompositioner. Vi kan lägga ihop sådant som vi vet med sådant som vi hört andra berätta, 

eller blanda våra gamla erfarenheter för att få något helt nytt (Vygotskij, 1995). Lindö (2009)  

tar upp begreppet från ”ögat till tanken”, med det beskriver hon vikten att få intryck för att 

utmana sina tankar. Hon menar att alla uttryckssätt, såväl kognitiva som kommunikativa 

uppstår och utvecklas genom egna erfarenheter, så ju fler erfarenheter vi berikar barnens liv 

med desto fler uttryckssätt kan de behärska och deras fantasi vidgas. Vygotskij (1999) menar 

att språket och fantasin hänger samman och att det mellan ord och tanke sker en 

pendlingseffekt. Han hävdar att det pågår en process mellan ord och tanke som går fram och 

tillbaka, orden påverkar tanken och tankarna påverkar orden. Det sker en dynamisk process 

mellan människans inre och yttre. Språk är ett naturligt medium för tänkande och ju mer barn 

får ta del av samtal och själva samtala desto större ordförråd får de (Neuman, 2006). De barn 

som utvecklar ett stort ordförråd är ofta kapabla att tänka mer djupgående, uttrycka sig på ett 

tydligare sätt och lär sig snabbare. Kunskapen bygger i sin tur mer kunskap och ordförståelse, 

vilket påverkar barnens förmåga att lära sig läsa i framtiden (a.a.). Barnen har alltså möjlighet 

att genom samtal förvärva många olika kunskaper och utveckla sina tankebanor. Förhållandet 

mellan tanke och språk är central för medvetandets utveckling men tankarna kan inte 

frikopplas från våra känslor och därför blir bemötandet från mottagaren av vårt språk viktigt 

(Vygotskij, 1999). Lindö (2009) pratar om bemötandet av vår kreativitet och menar att när 

barn upplever nya saker så måste de få stöd och uppmuntran för att de ska kunna tolka sin 
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upplevelse fritt från en nedlåtande inställning. Barnen ska inte hindras av onödig inblandning 

eller överlägsenhet från vuxna, utan de måste få möjlighet att tolka sina upplevelser på det 

språk som barnet själv känner för.  

 

I Det lekande lärande barnet (2003) tar författarna upp att barns egna tankar kan fungera som 

ett innehåll i undervisningen när barn samtalar i grupp. I och med att barnen delar med sig av 

sina tankar och idéer för varandra måste även barnen möta den mångfald som blir. Det 

betyder att de måste relatera sitt eget sätt att tänka till de andra barnens tankegångar och på så 

vis utmanas deras eget sätt att tänka. För att detta ska fungera krävs det att barnens miljö är 

bemötande och öppen för deras idéer och för kommunikationen som uppstår mellan barnet 

och deras omvärld. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar också att det 

är efterfrågan, situationen och kommunikationen som framkallar tänkandet och då även 

problematiserar det som vi annars kanske tar för givet. Samtal som uppstår från en gemensam 

upplevelse kan utmana barns tänkande för de får ta del av andras förslag och utbyta idéer och 

samtidigt ha frihet för egen tolkning (Abildtrup Johansen, Rathe och Rathe, 2007). 

Kupferberg (2009) i Estetiska läroprocesser instämmer i att sådana samtal inspirerar till nya 

tankar, men hävdar även att det motiverar barnen att bidra till kollektivet och får barnen att 

lättare ta sig an nya kunskapsområden.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att bild är av vikt för barnens tankar, kreativitet och 

fantasi för att bilden gör intryck på barnens tankar. Det betyder att det skapas en möjlighet till 

att utvecklas för barnet eftersom bilderna utmanar barnens tankebanor, vilket leder till att 

barnen skapar fantasi och övar sin kreativitet. När barnen delar sina tankar med varandra 

påverkas och utvecklas även de andra barnen, eftersom de bemöter en mångfald av tankar och 

reagerar på dessa. Språket är ett naturligt medium för tankar och därför utvecklas barnens 

språk utav tankarna som uppstår av bilder.    

 

1.2.3 Bilder som samtalsgrund  

Estetik kan vara ett verktyg för att stärka barnens tänkande, förmåga att tala om sina tankar 

och förstå andra barns tänkande. Estetiskt baserade diskussioner tränar barns logiska tänkande 

och förståelse för andras tänkande (Júlíusdóttir, 2006). Även ”Myndigheten för 

skolutveckling” (2008) menar att det är viktigt för barn att lära sig samtala om bilder för 

barnens utveckling och för att aktivt kunna delta i samhället. De hävdar att konst och 
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kommunikation är sidor av varandra, i skapande finns kommunikation och tvärtom. Den som 

behärskar ”bildens kommunikativa kraft” blir skicklig på att kommunicera. Vidare anser 

författarna även att bilder triggar tankar och det som skapas är handling. Samtal om bilder ger 

upphov till skapande handling, denna handling skulle kunna vara en berättelse utifrån en bild. 

Elídóttir menar i Lärandets konst att estetik är en ständig process utan slut, en startad 

tankekedja som nästan rullar vidare av sig själv och utvecklar sig. Men vi upplever inte 

passivt, utan vi bidrar även själva till att skapa upplevelserna och vi måste få chansen att lära 

oss att uppleva. Genom att njuta av och tala om konst blir barn stimulerade att tänka, 

reflektera och filosofera vidare, de får möjlighet att undersöka frågor som uppstår och kan 

även komma på spontana svar (2006). På så sätt kan samtal om bilder trigga igång en ständig 

process som vi aktivt lär oss i.   

  

I samtalet kring bilder kan barn utveckla sitt eget skapande och sin fantasi (Löfstedt, 1999), 

men där finns också tillfälle att lära sig det konstnärliga språket. Genom att se på och samtala 

om bilder utvecklar barnen en kritisk medvetenhet och lär sig att använda olika uttryck för att 

beskriva bilderna. Det kan vara ord barnen själva hittar på, men även tekniska ord de lärt sig 

av de andra barnen eller pedagogen. Detta kan i sin tur förbättra barnens uttrycksförmåga och 

stärka deras självförtroende så att de vågar prata om sina idéer och tankar (Barnes, 1994).  

 

Illeris (2009) skriver i Estetiska läroprocesser att barn tycker att upplevelsen som bilden 

förmedlar är viktig och att de föredrar att engagera sig i konstverk som det finns en omedelbar 

förståelse i hellre än en konstlad tolkning. ”Myndigheterna för skolutveckling” att härkomsten 

från bilderna som ligger till grund för samtalen inte har någon större betydelse, det kan vara 

mediabilder, konstbilder, collage eller vanliga foton, det är barnens upplevelse och 

reflektioner som spelar roll (2008). Reflekterar barnen över konst kan det göra dem 

skickligare på att möta enskilda konstverk, vilket vidgar deras syn på sin omvärld och sig 

själva. De kan söka efter tänkbara meningar och förhålla sig kritiskt mot bilder (Júlíusdóttir, 

2006).  Paulsen (1996) tar upp vikten av att lära barnen att ta sitt sinnesarbete på allvar och 

menar att pedagogerna måste hjälpa barnen med det. Pedagogerna måste hjälpa barnen att 

skaffa sig ett förhållande till bilderna och lära sig att se dem, så att barnen så småningom kan 

bli kritiska och fundera över hur sitt sinne blir påverkat. Barnes (1994) kallar detta för visuellt 

bildande. Det kan medföra att barnen själva ser ur vilket sammanhang bilderna härstammar 

och på sikt vilket budskap den bilden för med sig till betraktaren. Det kan ge barnen 

”nycklarna” till bildspråket så de kan avgöra om det är en mediabild som vill sälja en produkt 



14 
 

eller en konstbild som vill förmedla en känsla. Detta är viktigt eftersom det medför att barnen 

kan motverka omedveten påverkan från massmedia. Barns medvetenhet om bilder ger dem 

redskap och självtilliten att hantera påverkan från massmedia (Ahlner Malmström, 1991). 

Detta är av stor vikt eftersom vi lever i ett samhälle där media har en stor påverkan på oss och 

dess bilder finns överallt omkring oss.  Enligt Jonsson (2001) kan vi genom bild se vad vi 

säger och tala om vad vi ser. I dagens samhälle blir vi alltmer utsatta för information, ofta 

genom bilder. Detta innebär att det ställs krav på mottagaren att kunna vidga den 

verbalspråkliga uppmärksamheten från att förstå hur betydelser förmedlas, till att förstå 

betydelsen av bilden. Bildens uttryck är ett verktyg för att synliggöra barnens erfarenhetsvärld 

och utvecklingspotential, vilket utvecklar barnets förmåga att se nya lösningar i språket (a.a).    

 

Knutsdotter Olofsson (1992) påvisar att samtal kring bilder utvecklar barnens språkliga 

förmåga. Genom att ha bilderna som hjälp i barnens berättande blir barnens berättelser mer 

detaljrika och ett mer varierat språk med större ordförråd används. När barnens berättande 

utgår från bilderna lockas de att använda hela sin språkliga förmåga. Bilden som verktyg 

stärker barnens trygghet att uttrycka sig, vilket leder till att barnens språkliga förmåga, 

ordförråd och grammatik förbättras (Skolutveckling, 2005).  Detta är något som även 

Holmsen (2005) konstaterar, att barnen med hjälp av bilderna kan uttrycka vad de ser i bilden 

för att sedan uttrycka vad de tycker om saken i fråga. Det leder till att barnen synliggör sina 

egna tankar, både för sig själva men också för de andra barnen, vilket bidrar till ökad 

förståelse för språk och olika bakgrunder. Eftersom bilderna kan få barnen att se saker från 

fler perspektiv kan de komma på lösningar till sina egna problem i vardagen. Barnens 

kognitiva och emotionella utveckling stimuleras under bildsamtalen eftersom barnen lär sig 

att hantera och uttrycka sina känslor. Miljön påverkar samtalen och pedagogen har en viktig 

roll för att frambringa ett öppet klimat. Pedagogen måste erkänna barnens rätt till känslor och 

upplevelser genom aktivt lyssnande och bekräftande (a.a).  

 

Att arbeta med konst ställer fysiska, emotionella, intellektuella och sociala krav på barnen och 

genom sådant arbete kommer barnen att utveckla sin kommunikationsförmåga (Paulsen 

1996). Barnes (1994) anser att ur samtal om bilder kommer mycket språkligt arbete och om 

barnen är insatta i samtalet kan detta vara väldigt mentalt utmattande. Det är inte bara språket 

som gynnas av samtal om bilder. Ju oftare barn ställs inför kreativa problem desto lättare har 

de att få kreativa idéer. Precis som mycket annat kan man lära sig genom att öva, och 

kreativitet underlättas om man arbetar med kreativt tänkande.  Med ett sådant arbete kan barn 
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lära sig att bearbeta och förändra idéer i fantasin, vilket de kan ha användning av vid många 

olika tillfällen i livet. Detta är speciellt bra för problemlösning eftersom barnet kan visualisera 

problemet och testa de olika lösningarna i huvudet. Även Heath och Wolf (2005) instämmer i 

att arbete med och kring bilder utvecklar barnens förmåga att lösa problem samt att det 

utvecklar språket. Lindahl (2002) beskriver det som så att bilden är ett kommunikativt 

redskap i vägledning och barns problemlösning. Även Booth Church (2009) menar att 

processen kring bild, både att skapa, men också diskutera kring bilder ökar barnens 

problemlösningsförmåga och utvecklar deras kritiska tänkande. Hon hävdar att bilder och 

symboler bär på ett meddelande och barnen lägger ner mycket möda för att skapa mening i 

det de ser.  Strömqvist (2009) och Keller och Svensson (1996) hävdar att vi tänker i bilder, 

och ser vi många bilder får vi fler att använda oss av när vi ska konstruera nya bilder, vilket 

kan vara till fördel om man ska bearbeta och förändra idéer i tankeprocesser. 

 

Holmsen (2005) menar att det finns stora fördelar med att samtala om bilder. När barnen tittar 

på olika bilder så blir de uppmuntrade att berätta om händelser som är kopplade till deras egna 

liv, eftersom bilderna kan hjälpa barnen att minnas. Att ha bilderna som stöd för barnens 

berättande skapar en trygghet hos dem vilket gör att de kan berätta om och fundera över 

händelserna och känslorna lättare. Samtalsbilderna bidrar till att barnet kan ”distansera” sig 

från sig själv, vilket leder till att barnet kan prata mer frisinnigt om saker som det annars 

kanske skulle avstå att berätta på grund av osäkerhet eller lojalitet. Även barn som har upplevt 

svåra saker kan få hjälp att berätta om dessa händelser genom bilder. Barnen kan hitta nya 

vägar till att kommunicera då bilden talar till barnet och talar till barnets känslor.  

 

Ahlner Malmström (1991) hävdar att bildspråket hänger nära samman med det talade språket, 

att språkets alla dimensioner är sammansmälta delar av en helhet. Ju fler delar utav denna 

dimension som vi behärskar desto bättre blir vår kommunikation med andra. Hon hävdar att 

det är viktigt att barn får tillträde till olika aktiviteter för att utveckla sin totala 

kommunikationsförmåga.    

 

Sammanfattningsvis visar forskning att bilder som samtalsgrund är utvecklande utifrån att 

barnen får tillfälle att lära sig olika slags uttryck, tekniska ord och hitta på egna ord. De 

uppmuntrar också barnen till att berätta om sina egna erfarenheter och att lyssna till andras. 

Bilderna gör att samtalen kan bli mer detaljrika och barnen inbjuds att använda hela sin 

språkliga förmåga. Bildsamtal stimulerar tänkande och reflekterande, vilket ger barnen 
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möjligheten att konstruera frågor och ge spontana svar. Det utvecklar även barnens förmåga 

att förstå sina sinnesintryck, vilket leder till att de kan förhålla sig kritiskt till bilder och att de 

tillägnar sig visuellt bildande. Att samtala om bilder stärker även barnens trygghet att uttrycka 

sig vilket kan leda till att barnets självförtroende stärks.   

 

1.3 Problemformulering  
Júlíusdóttir hävdar i Lärandets konst (2006) att samtala med barn om bilder kan öppna vägar 

för barns kreativitet och det kan få dem att prova nya tankebanor och utveckla sitt abstrakta 

tänkande. Det är svårt att få reda på vad och hur barnen tänker, det vi kan undersöka är vad de 

berättar för oss. Genom samtal finns utrymme för språklig tillväxt, varje gång ett barn 

kommunicerar muntligt övar det sitt talspråk, menar Renberg i Lärandets konst (2006). 

Barnes (1994) anser att bilder fungerar som ny input till barnen, alltså gödning för sina tankar, 

att bygga vidare på och att tala om. När barnen talar om saker de tidigare inte funderat över 

eller samtalat om anser de att barnen får tillfälle att lära sig nya ord av varandra och testa nya 

ord i sammanhang. 

 

Om det nu är så att vi tänker i bilder, bör ju bilder och vårt språk ligga väldigt nära varandra. 

Kanske vara beroende av varandra, för kan du säga något utan att tänka det? Först tänker du i 

bilder, sedan förvandlar du dessa bilder till ord och efter det skickar du iväg en muntlig 

information till en mottagare (Strömqvist, 2009). Ju fler upplevelser du har ju mer har du att 

bygga bilder i huvudet av, bilder som sedan ska förvandlas till ord. Med detta som underlag 

vill jag undersöka om bilder som samtalsgrund till barns diskussioner kan göra så att barn 

finner nya ämnen att samtal om och på så sätt utveckla deras talspråk.     

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien blir därför att undersöka om man genom att använda bilder som grund för 

samtal kan utveckla barns språk.  

 

1.5 Frågeställning 
 

Finns det möjlighet att utveckla barns språk genom att samtala om bilder?  

 



17 
 

2 Metod 
Här beskrivs vilken metod som ligger till grund för studien, genomförandet, hur 

urvalsgruppen valdes ut och vilka etiska överväganden som har gjorts. Intresset ligger i att se 

hur barns språkkompetens kan utvecklas med hjälp av bild. Därför valde jag att genomföra en 

studie tillsammans med barn där jag genom samtal om bilder med barnen undersöker om det 

finns möjlighet för språklig utveckling. Alltså om bilderna lyckas inspirera barnen till nya 

tankar och samtalsämnen. Så att dessa tankar och samtalsämnen i sin tur skulle kunna utmana 

barnens språk på så vis att de samtalar om sådant de annars inte gör, lär sig fler ord och/eller 

använder ett mer varierat språk. Dessa tillägnanden blir då tecken på språkutveckling. På så 

vis ämnar jag att undersöka om barnens talspråk kan utvecklas med hjälp av bildsamtal.  

 

2.1 Urvalsgrupp 
Jag har alltså valt att studera fyra stycken barns samtal från samma förskola vid olika 

tillfällen. I löpandeprotokollet kallar jag dem för A, B, C och D, eftersom att kön och barnens 

identitet för denna studie är ointressant. A är född 2005.04, B är född 2005.06, C är född 

2006.01 och D är född 2006.04. Jag väljer att ha med denna information eftersom den kan 

vara väsentlig i och med att det är barnens språk som studeras och då kan åldern vara en 

bidragande faktor. Barnen är slumpmässigt utvalda efter ålder för att resultatet inte skall bli 

vinklat, vilket enligt Repstad (1999) är ett bra sätt att öka studiens trovärdighet. Barnen går på 

en förskola som inte inriktar sig speciellt mot bildskapande.  

 

2.2 Genomförande 

Med tanke på min kommande yrkesroll så har jag valt att genomföra studien på barn i 

förskoleåldern, men jag tror att den kan vara lika användbar i skolan ända upp till de högre 

åldrarna. Det gäller bara att anpassa metoden efter de barn/elever man har. Jag anser att det är 

viktigt att barnen i studien inte känner sig pressade eller nervösa på något vis och därför valde 

jag att genomföra studien på en plats där jag var välkänd av både personal och barn, så på 

dessa grunder valde jag ut förskolan där studien utfördes. Detta på grund utav att Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att det inte blir en bra intervju om pedagogen inte 

har upprättat ett socialt kontrakt med barnen där pedagogen har barnens förtroende. Det är 

därför en klar fördel om barnen känner personen som de samtalar med sedan tidigare eftersom 

en relation då redan är uppbyggd.  
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Först tog jag mailkontakt med rektorn på förskolan och berättade om min studie och 

förklarade hur undersökningen skulle gå till och frågade om jag fick utföra den på förskolan. 

Efter att rektorn godkänt kontaktade jag den förskollärare som jag hade bäst kontakt med för 

att planera utförandet och för att minimera påverkandet av deras pågående verksamhet på 

förskolan. Därefter valdes barnen som skulle medverka, slumpvis ut efter ålder, två 

fyraåringar och två femåringar, varpå dessa barn tillfrågades om de ville delta i 

undersökningen. Jag har alltså inte valt barn som är speciellt intresserade av bild eller 

liknande. Sedan delade jag ut ett brev (se bilaga 1) till barnens föräldrar med förfrågan om 

deras barn fick medverka i studien. I brevet fanns även beskrivet hur undersökningen skulle 

gå till, att det var frivilligt deltagande och att barnen förblev anonyma. Inför varje tillfälle 

tillfrågades barnen enskilt om de ville vara med och de fick avbryta undersökningen när de 

ville.  

Jag ville att situationen skulle likna ett vanligt samtal så mycket som möjligt för att inte 

distrahera barnen och för att de skulle känna sig avslappnade. Därför spelade jag in samtalen 

via ljudupptagning och sedan överförde jag samtalen till ett löpandeprotokoll. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) finns det stora fördelar att spela in samtalen med 

barnen eftersom det i princip är omöjligt att kunna anteckna allt barnen säger medan samtalet 

pågår. Dessutom är det viktigt för att kunna analysera samtalen på ett tillförlitligt sätt (a.a.), 

vilket gör att undersökningens trovärdighet ökar (Bryman, 2002). Jag kallar mig själv för V i 

löpandeprotokollet och det barnen gör visas inom parentes. Jag tog även tid på hur långa 

samtalsstunderna var, varje tillfälle tog mellan 8 till 12 minuter. Efter insamlandet av data 

jämfördes dessa löpandeprotokoll mot varandra, både tidsmässigt och innehållsmässigt. Detta 

för att undersöka barnens språkutveckling. Jag jämförde samtalstillfällena med varandra för 

att se om samtalen förändrades från gång till gång, vilket de gjorde. Det första samtalet skiljer 

sig markant från det sista. Både innehållsmässigt, vad barnen samtalar om, men även 

samtalsformen, hur de samtalar om det. Eftersom jag saknar tidigare erfarenhet utav barnens 

språknivå och för att undersökningen sker över en så kort tidsperiod är det svårt att se en 

utveckling som sker över tid. Därför fokuserar jag på att leta efter tecken till ökad 

språkanvändning och om det finns möjlighet till det vid samtalstillfällena.   

 

Eftersom intresset under samtalen var att ta reda på hur en grupp barn pratar, resonerar och 

ger uttryck för sina tankar kring ett visst fenomen är en gruppintervju att föredra (Doverborg 

och Pramling Samuelsson, 2000). Genom gruppintervjun påverkar barnen varandra, eftersom 
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de får ta del av varandras uttryck, vilket ger upphov till nya funderingar och frågor. Den stora 

fördelen med en gruppintervju är att barnen genom att ta del av de andra deltagarnas tänkande 

och reflekterande kan bli medvetna om olika sätt att tänka. Det kan leda till att barnen kan 

förstå saker på andra sätt (a.a.). Därför valde jag att använda mig av gruppintervju eftersom 

dessa samtalsegenskaper var något som jag ville ge tillfälle till. Jag samtalade med samma 

barn varje gång och vi har träffats vid sex olika tillfällen i deras miljö, alltså på deras förskola.  

Min instruktion till barnen innan samtalen var: ”Jag kommer att visa olika bilder för er och ni 

får berätta vad ni ser och vad som händer på bilden. Ingenting är fel och ni får säga vad ni 

vill”. Genom att konstruera öppna frågor tenderar svaren från barnen att bli mer spontana 

(Barnes, 1994), dessutom kan ledande frågor skapa osäkerhet hos barnen (Doverborg och 

Pramling Samuelsson, 2000). Frågornas konstruktion bör vara av deskriptiv form, och så 

konstruerade jag dem, exempelvis ”berätta för mig vad ni ser…”, detta innebär också att 

barnen inte kan svara bara ja eller nej (Holmsen, 2005). Genom att uttrycka att barnen själva 

får välja att berätta eller inte ger man barnen möjlighet att själva ta ställning till sitt deltagande 

för varje bild. Detta betyder att det skulle kunna bli så att barnen inte berättar någonting, men 

det var också en del i undersökningen, att se om bilderna uppmanade barnen till att prata och 

språkutvecklas. Därför valde jag att uttrycka mig på ett sätt så att barnen inte kände sig 

tvungna att prata. Jag anser att genom att ge barnen möjlighet att avstå blir känslan av att ta 

plats i gruppens samtal mindre ansträngande. 

 

Jag började varje tillfälle med att berätta för barnen att jag hade med mig bilder som de skulle 

få titta på och prata om. Efter varje bild så avslutade jag med att fråga om de såg något mer i 

bilden. När alla barnen sade nej så bytte jag till nästa bild. Jag försökte att inte blanda mig i 

barnens diskussioner utan hålla mig i bakgrunden för att inte påverka barnens samtal och på 

så vis också resultatet. Frågade barnen mig direkta frågor så försökte jag svara på ett sådant 

vis så att jag inte skulle hindra deras tankar om bilden. Om de frågade vad något var för något 

svarade jag ”jag vet inte, vad tror du?” i förhoppning om att detta svar skulle leda barnets 

tankar vidare istället för att nöja sig med mitt svar. Jag valde att försöka styra barnen så lite 

som möjligt för att se om idén med bilder som grund till samtalen kunde få igång barnens eget 

tänkande. Barnes (1994) påpekar att i ett samtal ska frågorna helst komma från barnen, men 

att de kan behöva ledas in i en riktning som möjliggör detta. Detta är viktigt eftersom det 

utvidgar barnens seende samtidigt som pedagogen kan ta tillvara på barnens tankar.  Jag 

försökte uppmuntra barnen i deras berättande genom att nicka, le, humma och skapa 

ögonkontakt, vilket enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är av vikt vid 
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intervjusamtal med barn. Kroppsspråket, såsom röstläge, ögonkontakt och den fysiska 

placeringen till barnen förmedlar en viss känsla, vilket bidrar till att skapa den situation som 

får betydelse för barnens tänkande, reflektion och meningsskapande (Lindahl, 2002). Under 

samtalen satt vi i en cirkel och tittade på bilderna. Alla kunde se bilderna tydligt och blev på 

så sätt delaktiga. Vi satt i ett rum på förskolan avskärmat från de andra barnen på förskolan. 

Samtalen skedde samma tid på dygnet varje gång, vilket var 12.30. Eftersom tidpunkten för 

samtalen är viktig, då det vissa tider på dagen finns större risk för att barnen är hungriga, 

uttröttade, vill gå på rast eller inte vill bli avbrutna i sin lek (Doverborg och Pramling 

Samuelsson, 2000) valde jag denna förutbestämda tidpunkt. Detta var efter att barnen hade 

fått lunch och hunnit varva ned, men innan några nya aktiviteter hade hunnit startats upp. 

Vid varje tillfälle visade jag barnen sex olika bilder. Innehållet i bilderna var mycket olika, det 

var foton, skulpturer, målningar och montage. Där fanns både abstrakta och mer konkreta 

bilder. Bilderna var i varierande storlek, men inget var större än A4 eller mindre än A5. 

Bilderna som diskuteras i uppsatsen visas i Bilaga 2. Holmsen (2005) anser att ju mer 

detaljrika bilderna är desto mer styrda blir samtalen. Genom variationen i bilderna anser jag 

att det finns större utrymme för olika slags uttryck och tankegångar. Holmsen (2005) anser att 

pedagogen vid bildsamtal bör avsluta med att visa bilder som upplevs positiva. Det är svårt att 

veta hur barnen upplever bilderna och jag tycker att man ska undvika att förtolka bilderna åt 

barnen, just därför. Men jag valde medvetet bort bilder som jag själv uppfattade som 

obehagliga och valde sådana som kändes positiva. Detta gällde då alla mina bilder och inte 

bara den sista. 

 

Barnen verkade reagera positivt på metoden eftersom de inför varje samtal var ivriga att börja. 

Jag anser att barnen inspirerades av bilderna i och med att de utan svårigheter samtalade 

utifrån dem och hittade på berättelser om bilderna. Deras samtal förändrades vid de olika 

samtalstillfällena, vilket gör att studien kan undersöka om barnens språk kan utvecklas i och 

med den här metoden.    

 

2.3 Etiska principer  
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra grundläggande krav på hur en undersökning ska 

genomföras. Den första punkten, informationskravet, beskriver att man måste berätta i förväg 

vad undersökningen handlar om till dem som ska delta i studien. Därför valde jag att 

informera både skriftligt och muntligt om studiens genomförande så att alla parter blev väl 
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informerade om hur studien planerats att gå tillväga och vad som är forskningssyftet. Barnen 

blev meddelade detta inför varje tillfälle. Samtyckeskravet innebär att deltagande i studien är 

frivilligt och att respondenterna får avbryta närhelst de vill under samtalet. Samtycke erhölls 

genom att jag delade ut ett brev till föräldrarna till de berörda barnen som fick ge sitt 

godkännande genom att underteckna brevet. Barnen blev tillfrågade inför varje tillfälle om de 

ville medverka och de fick avbryta närhelst de ville. Den tredje punkten är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagarna ska vara anonyma och inte kunna 

identifieras av utomstående. Denna studie är helt anonym, varken förskolan eller deltagarnas 

identitet nämns. Den sista aspekten är nyttjandekravet som betyder att all information som 

kommit fram i och med undersökningen enbart ska användas till forskning. Ingen har tagit 

skada av undersökningen och det insamlade materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte till denna studie. 

 

2.4 Studiens trovärdighet 
Samtliga begrepp är operationaliserade i och med att jag förklarar vad jag menar med 

språkutveckling och bildsamtal (se rubrik ”Definition av begrepp”), vilket är en förutsättning 

för en bra undersökning. Samtalsbilderna i undersökningen öppnar upp för samtal och 

eftersom man kan undersöka språkutveckling i dessa, anser jag att studien har hög validitet, 

eftersom studien undersöker vad den ämnas undersöka. Reliabiliteten blir således hög på 

grund av att det är genom samtalen och bilderna som man kan mäta resultatet, vilka även är 

mätinstrumenten som studiens resultat grundas på. Andra aspekter som ökar trovärdigheten är 

att mitt eget syfte i denna studie inte har varit något annat än intresse för barns och 

verksamheten i förskolans utveckling. Jag utför inte studien på uppdrag eller får någon form 

av ersättning. Denna undersökning stöds av tidigare forskning inom området och resultaten är 

likvärdiga med deras resultat. Studiens resultat är av intresse både för barnen men också 

pedagogerna på förskolan för hur arbetet med barnen kan bedrivas. Barnen har slumpmässigt 

valts ut med en jämn köns- och åldersfördelning och har inte medverkat i en liknande studie 

tidigare. Samtalen har skett i rum fritt från yttre faktorer som kan vara störande men i en miljö 

barnen har känt sig trygga i. Slutligen har denna studie granskats av en utomstående person 

med ämneskompetens, vilken är undersökningens handledare. Dessa faktorer leder till att 

trovärdigheten ytterligare ökar för undersökningen.  
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3 Resultat 
Här sammanfattas resultaten av alla samtalen tillsammans med vissa utdrag från 

löpandeprotokollet för att åskådliggöra närmre. Samtalstillfällena sammanfattas var för sig 

och ställs mot varandra för att tydligt se skillnaderna mellan samtalen. Jag har gjort ett 

medvetet val att reflektera över resultaten något redan i detta avsnitt, på grund av att jag anser 

att det skapar en bättre förståelse för sammanhanget och skapar mer flyt för läsaren. Det ska 

inte ses som tolkningar utan snarare för att koppla resultatet till studiens frågeställnig. 

 

3.1 Samtal 1 
Under det första tillfället var barnen noga med att peka ut allt på bilderna. De berättade vilka 

föremål såsom människor och andra ting som fanns med på bilden, men de nämnde inte 

någon relation mellan dessa föremål. De hittade heller inte på någon historia eller berättelse 

om bilden. För att exemplifiera detta följer här ett utdrag från samtalet: 

 

Samtal 1 bild 1 

A- En planet, det är en planet. 

C- Stjärnor. 

A- Och en anka. 

B- En fågel. 

V- Var tror ni att dom är någonstans? 

A- I rymden. 

Barnen i kör: Jaaaa.  

 

De refererade även ibland till sig själva och händelser som de varit med om. Barnens samtal 

hade inget direkt flöde och jag fick ofta ställa frågor och följdfrågor. Här är ett exempel på 

detta: 

 

Samtal 1 bild 4 

Total tystnad medan alla barnen ser på bilden. 

C- En stor pojke kan inte gå in där (pekar på hissen). 

B- Vart tog du den här bilden? 

V- Jag har inte tagit bilden, jag vet inte vad det är. 

(Tystnad igen) 
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Alla barnen skrattar. 

A- Men de går ju inte… 

D- Hissen har kommit, går han in fastnar han. 

C- Och hissen också.  

A- Jag har fastnat i en hiss en gång. Jag och mina storasystrar. 

V- Har du? Vad hände då?  

A- Vi fastna i hissen, sen tryckte vi på en knapp så den åkte upp och då kom vi ut.  

B- Jag har också fastnat i hissen.  Den blev låst. Men vi kom ut.  

V- Var det läskigt? 

A och B i kör: Ja.  

V- Hur gör man när man fastnat i en hiss då? 

A- Man kan trycka på en knapp så ringer det.  

V- Som ett larm? 

A- Ja, precis. Så får man hjälp.    

 

När barnen får prata om deras egna erfarenheter så verkar det som om de har lättare att prata. 

Jag måste även då ställa frågor för att leda samtalet framåt. I dessa samtal så skulle en 

språkutveckling vara möjlig eftersom barnen exponeras för varandras språk. De pekar ut olika 

saker på bilden som de benämner vilket gör att alla barnen får tillfälle att lära sig dessa ord. I 

samtalet om den fjärde bilden delar de även med sig av sina erfarenheter, vilket visar att 

barnen gör kopplingar mellan bilderna och sina egna erfarenheter. Att tala om sina 

erfarenheter gör så att språket utvecklas.  

 

3.2 Samtal 2 
Den här gången är barnen ivriga att komma igång, de pratar lite om dinosauriebilden som vi 

tittade på vid Samtal 1 och undrar om de kommer att få se samma bilder igen. Lika som vid 

det första tillfället pekar barnen ut det som finns på bilden, men de fokuserar på föremål och 

människor och vad föremålen på bilden omges av beskriver barnen inte. Denna gång kommer 

relationer oftare på tal, det är speciellt B som vill ge personerna i bilden relationer. Detta göra 

att de andra barnen också kommenterar relationer, antingen håller de med B eller så kommer 

de på nya egna relationer. Barnen styr samtalet mer än vid det första tillfället och jag är lite 

mer i bakgrunden. De ställer då och då frågor om bilderna till mig och jag ställer följdfrågor 

för att leda dem framåt i samtalet. Även här relaterar barnen ibland till sina egna erfarenheter.   
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Här är ett exempel på ett samtal: 

 

Samtal 2 bild 4 

C- Är det du? Vem är det?  

V- Nej det är inte jag, jag vet inte vem det är. Vem tror ni att det är? 

B- En ledsen tjej… hon ser ledsen ut.  

C- Det är en riktig flicka.  

V- Varför tror ni hon är ledsen? 

C- Hon har ingen bebis, barn eller pappa.  

D- Och ingen storasyster.  

A- Hon är ensam. 

C- Då kan man bli ledsen. 

B- Hons pappa kanske är död. 

C- Har man inga kompisar blir man ledsen, som ankan.  

A- Men ankan får ju kompis sen. Om pappan är död får man gå på begravning.  

B- Jag har varit på begravning. 

A- Jag med. På min mormors.  

 

Det som blir tydligt i detta samtal är att barnen själva har svårt att komma igång, men när jag 

undrar varför hon är ledsen börjar de fundera vidare och kommer på olika saker som man kan 

bli ledsen av. De relaterar även till ”Ankan” som är en barnbok som de har på förskolan. Med 

hjälp av en följdfråga spinner barnen vidare in i bilden och funderar över saker som man kan 

bli ledsen av. A delar även med sig av kunskapen om att man går på begravning om någon 

dör, och B berättar att hon också har varit på en begravning. Barnen börjar alltså tala om 

fiktiva resonemang för att sedan koppla dessa mot deras egna erfarenheter. Att barnen talar 

om relationerna på bilden gör att samtalen blir mer innehållsrika, vilket gör detta samtal bättre 

för barnens språkutveckling eftersom de sätter orden i ett sammanhang. Det betyder att barnen 

får tillfälle att lära sig både nya ord och att konstruera meningar. Bilden ger inspiration till att 

fundera över varför flickan är ledsen, vilket leder in på ett samtal om begravningar. Detta 

skulle kunna tyda på att bilderna ger möjlighet att samtala om sådant som barnen annars inte 

samtalar om, vilket vidgar deras ordförråd och utmanar deras språk.   
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3.3 Samtal 3 
Även denna gång berättar barnen det som de ser på bilderna, men med mer kreativitet. Nu 

beskriver barnen bilden mer som en helhet. Däremot så relaterar de inte till sina egna 

erfarenheter såsom de gjort vid de föregående tillfällena. De börjar nästan alltid med att 

benämna det som finns med på bilden för att sedan beskriva relationerna, som i exemplet 

nedanför. Först berättar de att det är en flicka i baddräckt, en hund och en katt på bilden. Det 

är vad bilden föreställer. Sedan går de in på känslorna i bilden, flickan ser ledsen ut, och 

diskuterar vad detta beror på.  

 

Samtal 3 bild 3 

C- Ett barn. En flicka hon ska bada.  

A- Och en katt och hund och en gubbe.  

C- Hon har baddräckt, hon ska bada.  

D- På Fjärran Höjder! 

B- Hon ser rolig ut. Konstig. Inte på riktigt.  

D- Katt, jag tror det är hennes vän.  

B- Hon ser ledsen ut.  

C- Jaa. 

V- Varför tror ni hon är ledsen? 

B- För hon är själv. 

A- Men hon har ju hund och katten. 

C- Men man kan inte leka med den. 

V- Kan man inte? 

A- Jo, men inte lika som med en vän.  

D- Hon har ingen vän. 

V- Varför tror du det?  

D- Nej, för det ser inte ut som det. 

B- Hon är kanske vilse. Då kan man bli ledsen.  

D- Hon har kanske varit dum. Hon skäms.  

C- Ja, hon ångrar.  

V- Vad är det hon ångrar? 

C- Att hon varit dum, kanske mot sin syster.  

A- Eller hunden.   
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Barnen har nu börjat svara på varandras frågor och vänder sig till varandra istället för att alltid 

fråga mig. Jag ställer fortfarande frågor till barnen men de ställer inga till mig. Barnen berättar 

vad de känner när de ser bilden på ett mer ingående sätt än tidigare. Barnen blir kreativare i 

sitt språkbruk än de två tidigare samtalstillfällena. De använder fler ord och kombinerar 

längre meningar vilket tyder på att barnen utvecklar sitt språk. De skapar berättelser, vilket 

utmanar barnen att använda en annan språkform än de vanligtvis använder eftersom 

berättande skiljer sig från vardagsprat. De för berättelsen om bilden framåt tillsammans i en 

gemensam berättelse och kommer med förslag och lyssnar till varandra. Tillsammans försöker 

de lösa problemen om varför flickan ser ledsen ut och gemensamt kommer de också fram till 

svar. De rättar även varandra. Vid ett tillfälle pekar C på bilden och säger rund, då pekar B på 

samma ställe och säger att det är en cirkel. När C inte ger sig, utan hävdar bestämt att det är 

en rund förklarar B att rund och cirkel är samma sak. Varpå C pekar på samma ställe igen och 

säger cirkel. Där blir det tydligt att i samtalet med varandra om bilder kan barnen lära 

varandra nya ord och innebörden av ord. Barnen verkar även bli mer kritiska till de bilder jag 

visar upp på så sätt att de finner vissa ointressanta och inte värda att prata om. Här är ett 

exempel på det:  

 

Samtal 3 bild 6 

A- Jag ser inte vad det är.  

C- Inte jag heller. 

D- Brunt.  

B- Med streck. Mest brunt.  

C- Inge rolig. Ett paraply.  

 

Detta var en abstrakt bild utan något direkt motiv, men trots att det inte finns något objekt att 

hitta på bilden vill C benämna något på den och säger paraply. Det är inget paraply avbildat 

på bilden, men det betyder inte att C inte ser ett, däremot konstateras att det är en tråkig bild. 

Detta fastställs genom att säga att den inte är rolig, men också genom att barnen inte visar 

någon respons på bilden. De har ingen lust att samtala om den, vilket skulle kunna tyda på att 

de har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till bilderna.   
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3.4 Samtal 4 
Vid det här tillfället har barnens samtal blivit lite kortare, inte lika utsvävande som tidigare. 

Barnen fokuserar på att se vad som ”händer” på bilden och lägger energin på att lista ut vad 

som pågår på bilden ”egentligen”. De radar inte längre upp de saker som finns med på bilden 

utan de vill istället säga vad bilden föreställer i sin helhet. De ifrågasätter varandra och tycker 

olika ibland. De skapar inte direkt några berättelser, men de beskriver händelseförlopp och 

refererar då och då till saker de har sett eller varit med om. Att beskriva något är ytterligare en 

form av språk som jag anser skiljer sig från vardagspratet, att använda olika former av språket 

utvecklar deras kommunikation eftersom barnen tränar på de olika formerna. Vid ett tillfälle 

när de pratar om att ”flyga drake” missförstår C de andra barnen och tror att det handlar om 

att flyga på en drake, då löser B detta genom att visa med händerna och berätta att de pratar 

om att flyga en pappersdrake. B lär alltså C begreppet ”flyga drake” vilket var något C inte 

tidigare verkar varit bekant med. Att diskutera tillsammans om bilder skulle alltså kunna vara 

en möjlighet för barnen att lära sig nya begrepp av varandra. Bilderna verkar även uppmuntra 

barnen att hitta på egna ord. Exempelvis så talar barnen om kojor, jag frågar om det är en 

träkoja och då säger A ja, men B säger att det är en ”pinnkoja”, antagligen för att det såg ut 

mer som pinnar än träd på bilden. Detta skulle kunna påvisa att barnens språk blir kreativare 

genom att tala om bilder.  

 

Nedan visar jag ett exempel på hur barnen blir självständigare och vågar tänka ut själva vart 

vägen i bilden är på väg och hur detta leder vidare i ett samtal. Detta var en av de längre 

konversationerna under Samtal 4, de flesta andra var kortare.   

 

Samtal 4 bild 2 

D- En gata. 

B- En bilväg som är rosa!  

D- Rosa och orange. 

A- Tuta och kör, på gator och smör, akta en padda för då kan man sladda! 

(Skratt) 

V- Vart är den på väg? 

A- Till Kina. 

D- Nej, till Kurdistan! 

B- Till McDonalds! 

C- Till stjärnorna! 
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V- Vad händer i Kina? 

A- Krig. 

B- Nej dom äter banan. 

A- Jag har sett på film hur deras hus ser ut, det är fint där! Kung-Fu Panda.  

B- I Kina om man äter banan får man inte kasta skalet på marken, dom letar i en timme och 

tar med skalet hem. Dom är smarta. 

A- Man kan ju kasta i soporna.  

B- Men om dom inte hittar sopkorg. 

(Tystnad) 

V- Hur ser det ut i Kurdistan då? 

B- Det är varmt! 

V- Har du varit där? 

B- Nej, men jag tror det är varmt. 

 

3.5 Samtal 5 
Detta samtal är väldigt likt Samtal 4, barnen söker efter vad som händer på bilden. Den här 

gången visar jag mestadels foton på olika skulpturer och det verkar som att det inte triggar 

barnens sinnen på samma sätt som montage, målade och tecknade bilder har gjort. Barnen 

konstaterar vad det är på bilden men inte så mycket mer. Här kommer ett exempel på ett 

sådant tillfälle: 

 

Samtal 5 bild 2 

B- Ååhhh, en nyckelpiga. 

C- Få se, en svart bebis. 

D- Nej, det är en staty! 

A- Ja, det är det! 

C- Liten bebis som har krypt ihop, så här (visar) och väntar på sin mamma och är en staty.  

B- Men den är inte på riktigt. Den är av sten. Den kan inte vänta. 

C- Jo, jag tror de.  

 

Det här samtalet visar tydligt hur barnen först försöker lista ut vad det är och när D 

konstaterar att det är en staty och inget annat så är det som att föremålet saknar historia. När C 

vill göra en berättelse om denna lilla figur så tillrättavisas C av B och menar att det inte kan 
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vara så, eftersom den inte är på riktigt. C hävdar ändå det men pratar inte mer om figuren. Inte 

heller något av de andra barnen säger något mer om bilden då. Jag tycker att det verkar tyda 

på att barnen anser att man inte ska hitta på historier som inte skulle kunna vara sanna. När de 

i tidigare samtal talat om figurerna som inte varit statyer men inte heller ”på riktigt” så verkar 

det vara mer tillåtet. Barnen verkar anse att det skulle kunna vara så att dessa figurer ändå har 

historia. Ordet staty anser jag är ett ganska avancerat ord, som D delar med gruppen. C har 

kanske inte full förståelse för vad en staty är, och menar att det är en baby som krupit ihop i 

väntan på sin mamma och är en staty. Jag tolkar det som att C tänker sig att barnet leker staty 

och kanske inte uppfattar att barnet på bilden just är en staty. Det finns här en möjlighet för C 

att lära sig ett nytt ords betydelse. B gör ett försök att förklara vad staty innebär men det är 

oklart om C förstår. När jag visar barnen bilder som inte är på statyer eller skulpturer är de 

lika kreativa som vid tillfället innan och beskriver vad som händer på bilderna. 

 

3.6 Samtal 6 
Det sista samtalet vi hade liknade en blandning av alla de tidigare, barnen kom på olika 

berättelser om bilderna och hjälpte varandra att utveckla dessa berättelser. Jag ställer frågor 

ibland, men det är till största delen barnen som för samtalet framåt själva. Barnen refererar till 

egna erfarenheter men till största del skapar de berättelser tillsammans om bilderna. 

Skillnaden från deras första berättelser är att de nu skapar berättelser utifrån vad som händer i 

bilden, vilket betyder att de övar sig på ytterligare ett sätt att använda språket. De talar även 

alltid om bilderna som en helhet, alltså de fokuserar inte bara på föremålet i bilden utan tar 

med omgivningen i berättelsen, vilket ger deras berättelse större variation. Det i sin tur skulle 

kunna leda till att barnen kan utveckla ett mer varierat och detaljrikt språk.  Nedan följer ett 

samtal om ett fotografi på en enorm sten. Jag anser att samtalet illustrerar barnens kreativitet 

och hur de tillsammans berättar: 

 

Samtal 6 bild 4 

B- Åh, kolla!  

A- Ett berg. 

D- Dom har lyse på berget. 

C- Varför gjorde dom så? 

V- Varför dom har det här runt berget? (pekar på byggställningen runt berget). 

C- Ja. 
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V- Jag vet inte, vad tror ni? 

A- Dom har stängsel där runt för att lammen inte ska gå dit, för där bor trollet.  

B- Trollet skulle äta lammen. 

C- Ja, och dom har lampor.  

V- Varför har dom lamporna? 

D- Dom har lampor där för att när det är mörkt så så så… 

B- Skriker trollet hela natten, hela hela natten. 

D- Ja, men är det lampa på så stelnar det. 

B- Ja, och blir till sten. Då kan det inte skrika hela natten.  

D- Det är tyst om det lyser.  

A- Här bor trollet.  

C- Där är trollet! Kolla där kommer hon ut.  

A- Man ser bara näsan på henne. 

C- Nej, ansiktet också.  

A- Ja, men inte kroppen.  

C- Nu ska hon ut och plocka bär.  

 

Det här samtalet visar hur barnen tillsammans skapar en berättelse som utgår från stenen som 

bilden visar och som sedan växer och blir till en berättelse om ett troll som bor där. Det finns 

varken några troll eller lamm på bilden så detta är något barnen tillsammans skapar. När D 

inte kommer på varför det är lampor på berget så fyller B i och sedan fortsätter D igen. Vid 

det här tillfället visade jag också fotografier för barnen på olika utställningsobjekt, såsom 

statyer, men den här gången har barnen inga bekymmer med att hitta på historier om vad som 

”händer” på bilden trots det. Det skulle kunna vara så att det beror på om bilden föreställer ett 

föremål eller en människa. Är det ett föremål så kan de skapa berättelser om bilden men om 

det är en människa, som statybarnet i Samtal 5, så är det svårt. Det skulle även kunna ha att 

göra med om barnen tycker att det ser ut som ett utställningsobjekt eller inte. Barnet i Samtal 

5 var tydligt en staty medan stenen i Samtal 6 inte lika tydligt är ett utställningsobjekt. 

 

I varje samtal exponeras barnen för varandras språk, vilket ger dem möjligheten att lära sig 

nya ord, ordkombinationer, meningsuppbyggnad och sammanhang där orden passar. Alla 

dessa saker är utvecklande för barnens språk. Vid varje tillfälle språkar alla barnen, vilket 

betyder att de övar på sin egen språkanvändning, vilket är viktigt för att utveckla sitt språk. 

De lär sig även olika former att samtala på, både berättande form och beskrivande. Detta 
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öppnar för en varierad språkanvändning för barnen.  Detta språktillägnande blir möjligt då 

barnen har bilder att samtala om. Bilderna gör även så att barnen kan hitta på nya ord utifrån 

vad de ser på bilderna, som exemplet med ”pinnkoja”. Bilderna finns även som en 

inspirationskälla för barnens samtal, en gemensam grund att hämta idéer från men också för 

att inkludera alla barnen. I och med att det är synligt vad det talas om blir det lättare för 

barnen att vara med, kanske är det därför alla barnen vågade prata och komma med sina idéer 

under samtalen. Bilderna utmanar även barnens tankar på så sätt att de ”tvingar” barnen att 

prata om det som bilden visar. Barnen får samtala om sådant som de kanske inte ens funderat 

över innan, vilket gör att barnen får möjlighet att prata om sådant de inte samtalar om annars. 

Även detta gör så att det finns potential för språkutveckling. Bilderna blir som en 

nyckelkomponent till samtalen och språkutvecklingen, utan dessa som underlag för diskussion 

så skulle barnen antagligen inte hitta på exempelvis ordet ”pinnkoja” och förklara ord som 

cirkel och skulptur för varandra. De skulle antagligen inte heller skapa dessa berättelser som 

de gör utifrån bilderna.      

 

Bilden fungerar alltså som input till barnens tankar som får dem att samtala. Bilderna skapar 

även ett gemensamt samtalsämne som i sin tur får barnen att konstruera berättelser och 

beskriva bilder. Samtalen som uppstår av bilderna skulle man kunna se som ett tecken på att 

barnens språk utvecklas.    

 

3.7 Tiden 

Vid varje tillfälle tog jag tid på samtalen. Tidtagningen börjar samtidigt som jag visar första 

bilden, så när vi pratar om vad vi ska göra och när jag ger instruktioner är inte medräknat i 

tiden.  

Tiden för samtalen såg ut så här: 

1. 10.00 minuter  

2. 08.00 minuter 

3. 10.20 minuter 

4. 08.30 minuter 

5. 09.00 minuter 

6. 11.30 minuter 
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Samtal 1,3 och 6 är de som tog längst tid, kortast tid tog samtal nummer 2. Det är svårt att 

veta vilken roll samtalstiden spelar, men det som var intressant för mig var att se att vid 

tillfälle 4 och 5 tyckte jag att samtalen om bilderna var väldigt kortfattade men när man 

studerar tiden så ser man ändå att det har tagit längre och längre tid för barnen att genomföra 

samtalen för varje gång med undantag från det tredje samtalet. Att samtal 1 är långt tror jag 

mest beror på att det var nytt för barnen att diskutera om bilder. Det gick lite långsamt fram 

och det var några sekvenser med längre tystnad. Det verkar som om barnen ville titta längre 

på bilderna innan de uttalade sig om dem vid det första tillfället än vid de senare tillfällena. 

Sedan blir samtalen längre och intensivare med undantag från Samtal 3 och varför just det 

samtalet avviker från mönstret är svårt att säga. Det kan vara så att det helt enkelt var 

intressanta bilder för barnen att prata om, det kan även ha att göra med att de försöker hitta 

något att diskutera i alla bilder även när det inte intresserar dem. Det kan naturligtvis ha att 

göra med barnens dagsform också och det är något som man bör ha i åtanke genom hela 

studien. Vissa dagar är barnen piggare än andra och så är det för alla barnen. Det är svårt att 

ge ett generellt resultat baserat på tiden eftersom det är så få tillfällen, men jag tycker mig 

ändå kunna se en trend att samtalen blir längre och längre för varje gång.  

 

3.8 Bilderna 
Något som man även måste ta hänsyn till när man ser på resultatet är bilderna jag visade för 

barnen. Det är olika bilder vid varje tillfälle och eftersom det är dessa som ligger till grund för 

samtalen så är det av största vikt att bilderna är intressanta för barnen. Vissa bilder var inte 

intressanta och dessa avfärdades snabbt, medan andra bilder fascinerade barnen till den grad 

att de talade om dem flera dagar efteråt. Som vuxen är det svårt att veta vilka bilder barnen 

kommer att gilla respektive ogilla, så man får chansa och visa många bilder. Det som jag 

kunde urskilja var som jag redan nämnt att fotografier på statyer inte gav barnen någon direkt 

inspiration som kom fram i samtalen. Bilder som det inte fanns någon klar händelse i och som 

man inte tydligt såg vad de föreställde uppmuntrade inte heller till samtal. De blev inte 

inspirerade av dessa bilder utan letade efter saker som de kände igen för att peka ut. Jag visar 

ett exempel på detta i Samtal 3 bild 6, i sådana bilder hittade barnen inte någonting att 

diskutera och då var det bara att gå vidare med nästa bild. De bilder som fascinerade barnen 

mest under de här tillfällena var nog montagebilderna, bland annat en bild med en stor 

dinosaurie placerad mitt i ett bostadsområde och i en liten lekpark (bild 1.6, se bilaga 2), den 

bilden pratade barnen om länge efteråt och de frågade alltid efter den när jag kom. Även en 
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annan bild fångade deras intresse och det var en bild som föreställer en jätteman som väntar 

på en liten hiss (bild 1.4). Dessa bilder tyckte barnen var roliga och konstiga, eftersom de är 

helt realistiska men visar något omöjligt. Bild 4.2 visar en väg som går rätt in i bilden men 

man ser inte vart den är på väg. Det är starka färger i rosa och orange, bilden ser ut att vara 

ritad i ett dataprogram typ Paint. Den bilden tror jag är en bild som man skulle kunna arbeta 

mycket med och få många spännande samtal kring. Jag frågade barnen vart vägen var på väg 

och fick många olika spännande svar. Som jag redan sagt ska man inte försöka lista ut vilka 

bilder barnen kommer att gilla i förväg, för det är svårt. Alla barnen har olika smak, precis 

som vi vuxna har. Kanske är det inte heller relevant att bara visa bilder som barnen tycker om, 

det är kanske bra att de får se lite olika och skapa sig en uppfattning.   
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4 Diskussion 
Här följer en diskussion av resultatet i jämförelse till den tidigare forskningen som nämns i 

litteraturgenomgången, uppdelat i sex rubriker, ”Bilder som mötesplats”, ”Bilderna”, ”Att 

samtala med bilder som grund”, ”Samtalen”, ”Betydelsen för förskolan” och ”Tiden”. Efter 

detta diskuteras brister i undersökningen, den valda metoden och det dras slutsatser.  

 

Studien skulle kunna beskrivas genom att dela upp den i tre steg; bilder, gemensamma samtal 

och språkutveckling.  Bilderna bidrar till att utveckla och inspirera barnens tankar och skapar 

gemensamma samtalsämnen. Dessa tankar förmedlas i barnens samtal med varandra och detta 

leder till att barnen tillsammans kan bidra till ett gemensamt berättande. Genom detta 

berättande finns möjlighet till språkutveckling.        

 

4.1 Bilder som mötesplats  
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar vikten av att skapa tillfällen i den 

pedagogiska verksamheten där barnen får chansen att kommunicera utan att de vuxna hämmar 

dem och när det finns vilja ska pedagogerna sporra barnen att samtala. Lindahl (2002) 

instämmer i detta och tar även upp vikten av att skapa möten där alla är överens om vad som 

samtalas om. Jag anser att bilderna är en fantastisk möjlighet för att skapa dessa mötesplatser. 

Dels för att barnen verkade tycka att det var spännande och roligt att prata om bilderna, 

eftersom de alltid var ivriga att starta när jag kom och för att de pratade mycket om bilderna 

efter undersökningen i samtalet med varandra. Jag anser även att det är bra för att bilderna ger 

en tydlig indikation till barnen vad det är som det skall samtalas om. Resultatet visar att 

bilderna både lyckas inspireras till viljan att prata och det ger oss en gemensam grund att 

samtala om, alla har liknande förutsättningar att tala om ämnet eftersom det ligger framför oss 

på bordet. Ska man tala om exempelvis vikingaskepp och ett av barnen har sett en film om 

vikingar, ett annat har en förälder som är intresserad av skepp medan de två resterande barnen 

inte har någon uppfattning alls om vikingar eller vikingaskepp, utan refererar till racerbåtar. 

Då sker samtalet på väldigt olika förutsättningar vilket kan göra så att barnen känner att de 

inte förstår eller hänger med, och att deras kunskap inte är rätt och därför låter de bli att prata. 

Bilderna jämnar ut förutsättningarna, självklart utgår barnen alltid från sina egna 

förutsättningar och jag varken kan eller vill förändra det faktum att barnen är olika, men en 

genensam samtalsgrund gör så att alla kan involveras. Självklart har även klimatet i gruppen 

betydelse för barnens deltagande och utveckling, precis som Pramling Samuelsson och 
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Asplund Carlsson (2003) med flera uttrycker så har pedagogen en viktig roll i att skapa en 

tillåtande miljö. Att barnen inte känner sig pressade eller att de finns ett rätt svar, detta 

försökte jag uppnå genom att berätta för barnen att det inte fanns några rätta svar och genom 

att uppmuntra alla olika sorters idéer som kom. Resultatet pekar mot att barnen vågade språka 

fritt och inte oroade sig för att säga fel saker. Jag anser även att vi lyckades skapa ett klimat 

där det var tillåtet att säga vad man ville, för alla barnen pratade om precis var enda bild. De 

första två samtalen var inte fullt lika öppna och fria men ju fler samtal ju bättre blev det. 

Resultatet visar hur barnen vågade tycka olika och gå vidare med sina idéer och det tycker jag 

tyder på att de kände sig avslappnade och bekväma i situationen. Detta kanske beror på det 

som Skolutvecklingen (2005) och Holmsen (2005) hävdar, att bilder som samtalsgrund kan 

stärka barnets trygghet att uttrycka sig och att de kan distansera sig själva och våga prata mer 

öppensinnat.  

   

4.2 Bilderna  
Bilderna som ligger till grund för samtalen är naturligtvis en mycket stor faktor i hur samtalen 

utformas. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är med bilderna 

som pedagogen bestämmer innehållet i samtalen, på det sättet blir bilderna mitt bidrag till 

barnen och deras diskussion. Myndigheten för skolutveckling (2008) anser att bildens 

ursprung inte har någon större betydelse för barnen medan Illeris (2009) i Lärandets konst 

menar att barn vill ha bilder som direkt förmedlar en förståelse. Jag anser, som jag tidigare 

nämnt, att man ska vara försiktig med att tro att man kan sålla ut ”bra” bilder till barnen, eller 

bilder som barn skulle tycka var intressanta eftersom bildupplevelse är väldigt individuellt. De 

bilder som jag förutspådde att barnen skulle ha mycket att berätta om var sällan de bilder som 

faktiskt intresserade barnen speciellt. När jag valde ut de bilder som skulle ligga till grund för 

samtalet tog jag de som för mig kändes positiva eller neutrala, detta för att jag inte ville 

skrämma eller uppröra barnen. Studien undersöker inte de känslor som barnen upplever av 

bilderna utan språket kring dem och därför tyckte jag att det kändes mest etiskt att visa 

”snälla” bilder för barnen. Jag tror att barnen kan hantera svåra och obehagliga bilder, men jag 

tycker att man ska avstå att visa sådana om man kommer in några gånger i veckan och 

samtalar så som jag gjorde. Väljer man obehagliga bilder tycker jag att man ska finnas vid 

barnet som stöd om de behöver prata mer om den bilden efteråt. Är man ordinarie personal 

med ämneskunskap tror jag att man kan välja att visa dessa bilder eftersom man då kan 

hantera eventuella reaktioner på dem. I övrigt tycker jag att det är svårt att veta vilka bilder 
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som intresserade barnen mest, de som fascinerade barnen mest var bilder som var montage. 

Där bilderna var verklighetstrogna men att något overkligt hände i dem, som bilden på en 

dinosaurie mitt i ett bostadsområde eller en jätteman som ska kliva in i en liten hiss. Men det 

var inte bilderna som gav dem mest kreativa och utvecklande samtalen. Däremot en bild på en 

enorm upplyst sten i skogen med byggställning runt sig skapade en fantastisk historia om ett 

troll. En annan bild som skapade spännande samtal var bild 4.2, en bild som föreställde en 

väg. Den bilden var öppen för barnens alla olika idéer, och jag tror att sådana bilder är de som 

ger mest intressanta och utvecklande samtalen. Som jag nämnt i resultatet så tyder min 

undersökning på att fotografier på utställningsobjekt inte lyckas inspirera barnen och det är 

svårt att säga varför. Jag tolkar resultatet som så att barnen är så medvetna om att statyer inte 

har haft något tidigare liv och därför blir de inte heller intressanta att hitta på historier om.  

Bilder som inte tydligt föreställde något gav inte heller några kreativa samtal, det kan bero på 

det som Illeris (2009) i Lärandet konst tar upp om upplevelsen från bilden. Barnen får ingen 

direkt upplevelse och de är inte intresserade av att leta efter konstlade tolkningar. Jag tror att 

en ordentlig blandning är bäst, i litteraturgenomgången påvisar många författare att bilderna 

är upphov till kreativa tankar. Exponeras barnen för många olika bildsorter med olika 

härkomst, alltså både konstbilder, mediabilder, foton, montage med mera, så finns det för 

barnen mer att vara kreativ av. 

 

 

4.3 Att samtala med bilder som grund 

Ibland blir det svårt att särskilja var lärdomen kommer ifrån och vad det är som leder 

samtalen vidare, är det bilderna som stimulerar eller integration med de andra barnen? 

Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att det inte är så mycket som skiljer konst och 

kommunikation åt utan att det är sidor av varandra. I skapandet finns kommunikation och i 

kommunikationen finns skapande. Därför blir det svårt att särskilja vad som beror på vad. 

Barnes (1994), Paulsen, (1996) och Júlíusdóttir (2006) hävdar att arbete med bilder lär barnen 

att bli visuellt bildade som Barnes uttrycker det. Detta medför att barnen lär sig att ta sitt eget 

sinnesarbete på allvar och att de på så vis kan bli mer kritiska mot bilderna. I mitt resultat 

visar detta sig tydligt i Samtal 3 om bilderna 4 och 6 när barnen är ointresserade av bilderna, 

detta uttrycker sig genom att barnen inte vill samtala vidare om bilderna. På bild 3.6 säger till 

och med ett av barnen att bilden inte är rolig. Detta var ingenting som hände i de första 

samtalen, men fortsatte i de resterande samtalen och det skulle därför kunna tyda på att barnen 

har lärt sig att bli kritiska mot de bilder jag visar för dem. I resultatet visar sig även det som 
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Knutsdotter Olofsson (1992) påvisar, att barn genom att använda samtalsbilder kan utveckla 

sitt berättande. I mina samtal med barnen skapade de ofta berättelser eller historier om det 

som skedde på bilden, och på så vis övar de på att prata, lyssna och förstå varandra. Att 

skapande och kommunikation är delar av varandra bli också tydligt i de här delarna av 

resultatet eftersom barnen tillsammans skapar berättelser med hjälp av kommunikationen och 

de bilder som de ser.   

 

Lindahl (2002) tar upp ”det kreativa samtalet” som jag anser att de samtal jag genomförde 

liknar. I sådana samtal menar hon att bilden blir ett verktyg för att skapa fiktiva världar och 

meningsfulla dialoger, vilket även fler författare stödjer. Jag tyckte att detta blev ganska 

tydligt i studiens resultat eftersom barnen verkligen hittade på allt möjligt utifrån bilderna, att 

de lyssnade på varandra och skapade berättelser. Att samtala i grupp om ett visst fenomen är 

ytterligare en sak som flera av författarna är eniga om att det utvecklar barnens språkliga 

skicklighet. Holmsen (2005) beskriver det så att barnen synliggör sina egna tankar både för 

sig själv och för andra genom att kommunicera dem och att det bidrar till ökad förståelse för 

språket. Barnens samtal om bilderna kan få dem att se saker från fler perspektiv.  

 

Bilderna är till för att skapa samtalsämne och på så vis utveckla barnens tankar, genom deras 

tankar utvecklas språket. Lindahl (2002) beskriver att detta kan ske genom att barnen lyssnar 

på varandra och provar varandras idéer. Detta blir tydligt i mitt resultat då barnen gör 

berättelser tillsammans, kommer överens, ändrar och utvecklar historien vidare tillsammans. 

Exempelvis i Samtal 6 om bild 6.4, D kommer av sig mitt i en mening och kommer inte på 

något att säga, då fyller B i med några ord, D godkänner detta och fortsätter berätta. D och B 

har alltså förståelse för varandras tankeverksamhet. Detta tyder även på att barnen tillägnar 

sig en förståelse för kommunikationens uppbyggnad och på hur de provar sina idéer på 

varandra. 

 

I samtalet med andra finns även utrymme för att lära sig nya ord, Barnes (1994) menar att 

både ord uppfunna av barnen och tekniskt korrekta ord är språkligt utvecklande. Detta sker 

också i mitt resultat vid olika tillfällen, bland annat när D uppfinner ordet ”pinnkoja” istället 

för att säga trädkoja, antagligen eftersom det på bilden såg ut som pinnar och inte träd. Det 

finns även tillfällen då barnen hjälper varandra att förstå betydelsen av ord, som när B visar C 

att rund och cirkel är samma sak. När D konstaterar att det är en staty på en bild och inte 

något levande och detta verkar förändra synen på hela bilden för barnen, samtidigt som D 
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delar med sig av ett avancerat ord. På så vis berättar barnen för varandra hur man kan använda 

språket och inspirerar varandra. Just detta påpekas i Lärandets konst där två olika sätt att 

erövra språk presentas, nämligen att själv kommunicera eller att lyssna till och inspireras av 

andra när de använder språket.    

 

4.4 Samtalen 
Resultatet visar att barnen i det första samtalet pekar ut det som finns på bilderna men inte 

pratar om relationer eller kommer på berättelser. Däremot relaterar de bilderna till sina egna 

erfarenheter, och det var även då som samtalet flöt på som lättast.  Andra samtalet liknar det 

första men barnen tar nu upp relationerna de uppmärksammar på bilderna, det är speciellt ett 

barn som fokuserar på relationerna vilket får de andra att se bilden ur ett annat perspektiv. 

Vilket visar hur barnen öppnar upp olika perspektiv för varandra. Under detta samtal tar 

barnen över rollen som samtalsledare lite mer än vid det första tillfället. De relaterar 

fortfarande till egna erfarenheter och delar med sig av dem. Lindö (2009) påvisar detta, hur 

barnens egna erfarenheter spelar roll för samtalet. Hon menar att det är så barns uttryckssätt 

uppstår och även utvecklas. Både Deason (2009), Strömqvist (2008) och Vygotskij (1995) 

menar att barn lär sig i samspel med andra barn, att de i samtalet med varandra och om sina 

erfarenheter utvecklar sitt språk. Strömqvist (2008) menar att barn tillägnar sig språket genom 

att lyssna på andra och samtalet mellan barnen är ett bra tillfälle för barnen att observera hur 

andra använder orden vilket även Puett Miller (2010) stödjer.    

 

Först vid Samtal 3 börjar barnen beskriva bildernas helhet och de skapar berättelser om det 

som de ser på bilderna. Barnen börjar med att peka ut alla föremål som finns på bilden och går 

sedan vidare med att berätta relationen mellan dem. Däremot relaterar de inte lika ofta till sina 

egna erfarenheter under det här samtalet men berättelserna blir mer ingående. Barnen skapar 

tillsammans berättelsen, ger förslag och lyssnar på varandra. Gemensamt försöker de ”lösa” 

relationerna och händelserna i bilderna. När barnen skapar dessa berättelser tycker jag att det 

som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp blir tydligt. Hur barns egna 

tankar kan bli till innehåll när barn samtalar i grupp, detta för att de delar tankar och idéer och 

möter en mångfald av andra tankar. I resultatet visas tydligt hur detta delgivande av 

tankeprocesser och mötet med varandras tankar ser ut. Barnen tar i Samtal 3 helt över rollen 

som samtalsledare och de vänder sig till varandra för frågor och besvarar även varandras 

frågor. Om samtal vårdas och får tid på sig bygger barn självförtroende vilket leder till att de 
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tar mer ansvar i diskussionen. Detta blev synligt i resultatet genom att barnen under tidens 

gång tog mer och mer ansvar för att föra samtalet vidare. Detta skulle då kunna indikera på att 

barnen tillägnat sig självförtroende och trygghet vid dessa samtalsstunder. Vid detta 

samtalstillfälle blir de även mer kritiska till de bilder som jag visar upp. Barnen har alltså 

börja tillägnat visuellt bildande som Barnes (1994) talar om, och lärt sig att göra bedömningar 

på hur de upplever bilderna. Vilket medför att de kan förhålla sig kritiskt till de bilder jag 

visar.   

 

Under Samtal 4 och 5 hände något som jag inte hade förväntat mig, barnens samtal blev mer 

kortfattade och de fokuserade på att berätta vad som skedde på bilderna. De slutade benämna 

varje enskilt föremål på bilden och pratade istället om den som en helhet. De gör inte riktigt 

berättelser längre utan förklarar händelseförloppet i bilden, och refererar ibland till egna 

erfarenheter. Nu börjar de tycka olika, våga tänka själva och göra sina egna versioner av 

bilderna. Detta är något som flera av författarna konstaterar, och menar att bilder som 

samtalsgrund kan hjälpa barnen att bli trygga i samtalet. Därför vågar de tycka olika och 

komma med egna idéer och även låta sig inspireras av andras idéer.    

 

Samtal 6 liknar Samtal 3 på så sätt att barnen skapar berättelser, det som skiljer från Samtal 3 

är att barnen nu går in i varandras berättelser och utvecklar dem och att de ser bilderna som 

helheter vilket de inte verkade gör under de första tre samtalen. Detta leder till att samtalen får 

variation och detaljrikedom och barnen får möjlighet att utvidga sitt ordförråd och sin 

ordförståelse. Barnen är samtalsledare och refererar ibland till händelser från deras liv men 

skapar till största delen nya berättelser. Barnen är alltså så pass trygga i samtalet att de aktivt 

tar ansvar för det. Barnen fokuserar fortfarande på vad som händer på bilden men nu berättar 

de oftast om det som sker i en berättelse. Det verkar som att barnen har gått igenom en 

utveckling där de lärt sig olika saker utifrån varje samtal och med tiden lyckas de lägga ihop 

dessa kunskaper och gör en blandning som passar dem. Barnens är i konversationen i samtal 6 

självständiga, kreativa och kritiska vilket de inte var från början. Resultatet visar att samtalen 

förändras och utvecklas mellan samtalstillfällena, barnen talade i de senare samtalen mycket 

intensivare, med fler ord och längre meningar. Det visades tydligt att barnens samtal 

utvecklats från Samtal 1 till Samtal 6 men det är svårt att säga om detta betyder att barnen i 

övrigt tillägnat sig ett rikare språk.   
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4.5 Betydelsen för förskolan 
Eftersom resultatet visar att barnens samtal förändras och utvecklas i de olika 

samtalstillfällena så kan man ana att detta är ett arbetssätt som skulle gynnas av att pågå under 

en längre tidsperiod. Då kanske samtalen skulle utvecklas ännu mer och bli mer ingående, 

detta skulle kunna leda till att barnen tog med sig de språkfärdigheter som de tillägnar sig 

under samtalet in i deras vardagliga språkanvändning. Använder pedagogerna detta arbetssätt 

inom förskolan i arbetet med att utveckla barns språk tror jag att barnen skulle dra fördel av 

att pedagogen har en mer aktiv roll än den jag tog i den här undersökningen. För att utvidga 

barnens språkutveckling skulle pedagogen kunna ställa frågor för att fördjupa barnens tankar 

och resonemang. Pedagogen skulle även kunna finnas där för att tydligare föra samtalen 

framåt och ge barnen fler ord att använda sig av. Då skulle detta arbetssätt troligtvis utveckla 

barnens språk ytterligare. Jag valde att inte göra så under denna undersökning eftersom sådant 

inblandade skulle göra så att bildens påverkan på barnens samtal hade blivit svår att studera. 

Då hade resultatet lika gärna kunna bero på mitt deltagande i samtalet som av bildernas input 

till barnens samtal. Men i verksamheten tror jag att vuxendeltagande kan vara att föredra i 

samtalet. 

 

Sammanfattningsvis kan man se det som Ahlner Malmström (1991) menar då hon diskuterar 

språkets alla dimensioner och menar att bildspråk och det talade språket är delar av samma 

helhet. Behärskar vi många av dessa dimensioner så förbättras vår kommunikation med andra 

och det blir därför av vikt att låta barnen utveckla sin totala kommunikationsförmåga. Jag 

visar genom tidigare forskning att barnen tillägnar sig mycket mer än bara språkkunskaper 

genom ett sådant här arbete och att arbete med bild utvecklar barnets egna förmågor, som 

problemlösning och självtillit. Jag anser, precis som Lpfö 98, att språket och identiteten nära 

hänger samman och det är kanske dumt att försöka skilja dem åt. Precis som jag nämner i 

inledningen tror jag att vi har svårt att se språkets helhet, vi har begränsat språk till att vara 

skriftligt och muntligt men det är så mycket mer som talar till oss än så. Därför tror jag att 

sådana här arbeten kan hjälpa oss att se, om inte hela dimensionen av språket, så i alla fall fler 

delar av den. Lpfö 98 menar att förskolan ska vara en levande social miljö som stimulerar och 

utvecklar barns sociala och kommunikativa kompetens.  Barnen ska lära i samspel med vuxna 

och av varandra och förskolan ska även utveckla barns förmåga att kunna kommunicera, 

samarbeta, iaktta och reflektera. Det står även att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, 

berätta, tillägna sig ett rikt och nyanserat talspråk, öva sig i att kommunicera med andra och 

att uttrycka sina tankar. Min studie visar hur man med samtalsbilder skulle kunna uppfylla 
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dessa delar av läroplanen för förskolan på ett intressant och spännande sätt och hur 

pedagogerna i förskolan skulle kunna arbeta med språkutveckling på många olika vis.   

 

4.6 Tiden 
Samtalslängden, alltså hur lång tid varje samtal tog, är det svårt att veta betydelsen av. Jag 

valde att ta tid för att få en uppfattning om hur lång tid samtalen skulle ta. Precis som Barnes 

(1994) påpekar så kan bildsamtal vara mycket psykiskt utmattande, och jag tror att sex bilder 

att diskutera var lagom många för barnen. Det är såklart individuellt hur länge barnen klarar 

av att koncentrera sig, men att samtala om bilder kräver ganska stor koncentration av barnen, 

så samtal runt 10 minuter verkar lägligt. Precis som jag skriver i resultatet så tycker jag mig 

kunna se en trend att samtalen blir längre och längre, vilket skulle kunna betyda att barnen 

med tiden får lättare att koncentrera sig under samtalen. Det kan även bero på intresset för 

bilderna och barnens dagsform och liknande. Jag anser att man inte ska lägga för stor vikt vid 

hur lång tid samtalen tar utan att man ska fokusera på innehållet. Tiden kan mer vara bra för 

pedagogen för att ha en riktlinje för hur länge en barngrupp orkar samtala om bilder.    

 

4.7 Brister i studien 
Något som kan uppfattas som en brist i studien är att det är svårt att mäta barns 

språkutveckling. Både därför att det kräver stor kunskap om barnens språkliga utgångspunkt, 

vilket jag inte hade, och även för att det är svårt att veta vad barnen faktiskt tillägnar sig. 

Därför blir undersökningens fokus på möjligheten till språkutveckling, och för det finns det 

tydligt stöd i studien.  

 

Även att den tidigare forskningen inte tydligt påvisar vad exakt det är som leder till 

utveckling, utan bara talar om att den gör det kan ses som en brist. Ytterligare en brist skulle 

kunna vara att underökningen är så pass liten, både tidsmässigt att det var få tillfällen men 

även att det var få barn som undersöktes. Detta skulle kunna påverka trovärdigheten i studien, 

men eftersom studien var tidsbegränsad var dessa val tvungna att göras.   

 

Ett etiskt problem som i en sådan här studie skulle kunna uppstå är att barnen reagerar på 

bilderna men inte visar det i samtalet. Vilket kan medföra att barnen behöver få prata vidare 

om sina upplevelser efter studien då jag inte är kvar på förskolan. Detta har jag försökt att 

hantera genom att informera personalen om att sådan reaktion kan ske, och att de därför ska 
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vara uppmärksamma på barnen så att de kan finnas som samtalsstöd i så fall. Jag har även 

planerat in tillfällen för återbesök på förskolan, utifall barnen känner att de vill prata med mig. 

Jag valde även att visa bilder som för mig kändes positiva för att undvika eventuella starka 

och obehagliga reaktioner.  

 

4.8 Metoddiskussion  
Undersökningens metod valdes för att jag ansåg att det var ett bra sätt att undersöka det som 

jag ämnade studera. För att få ett tillförlitligt resultat ville jag att samtalen skulle kännas 

avslappnade, eftersom konstlade situationer kan få barnen att känna sig illa till mods vilket i 

sin tur kan påverka resultatet. Därför skedde undersökningen i samtalsform på barnens 

förskola. Samtalen spelades in och detta för att få med hela samtalen så att resultatet blir 

fullständigt och sedan kunde analyseras. 

 

Jag valde att studera fyra- och femåringar för att de har ett så pass välutvecklat språk att det 

går utmärkt att göra en sådan studie, jag anser att metoden skulle kunna fungera lika bra på 

yngre barn men då behöver forskaren bra förkunskaper om barnens redan tillägnade 

språkutveckling för att se resultaten. Jag valde att ha fyra deltagare för att det kändes som ett 

rimligt antal att ha gruppsamtal med, då får alla tillfälle att tala och det blir inte för rörigt.    

Metoden jag använde utvecklar i sig barnens språk eftersom den uppmuntrar barnen att tala, 

jag ville att barnens individuella erfarenheter skulle styra samtalet och att jag som vuxen 

fanns där för att möta innehållet. Denna metod underlättade för barnen att styra diskussionen i 

och med den trygghet som bilderna utgör för samtalet.  Hur man ställer frågorna till barnen 

påverkar resultatet, man kan ställa spännande frågor som utmanar barnens tankar kring bilden, 

vilket jag anser skulle kunna vara användbart inom förskolans verksamhet. Men med det här 

syftet ville jag att frågorna som jag ställde skulle påverka barnen så lite som möjligt, och att 

deras tankar om bilderna var det som var det intressanta. Därför valde jag att inte ge direkta 

svar på frågorna som barnen ställde till mig. 
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5 Slutsats 
Det är svårt att dra generella slutsatser från resultatet av en studie som är så liten som denna, 

och man kan på intet sätt förutsätta att det här är någon sanning som skulle te sig lika på alla 

andra barn. Men likväl så är det en studie där jag tycker att man ändå kan ana tendenser och 

dra vissa slutsatser utifrån resultatet. Undersökningen visar att människans utveckling är 

beroende av de möjligheter som finns i vår miljö, och att tillgången till fantasins värld är 

mycket viktig för barnets språkutveckling. Därför blir det viktigt för förskolan att skapa 

kreativa miljöer där vi möjliggör en miljö för barnen att kommunicera med sin fantasivärld. 

Att använda sig av bilder som samtalsgrund för kommunikation visas, i undersökningen och i 

tidigare forskning, vara ett utmärkt sätt att skapa dessa miljöer och tillfällen för barnen att 

utveckla sin fantasi. Undersökningen visar även att dessa bildsamtal är utvecklande för 

barnens språkliga kompetens eftersom bilderna finns som stöd för barnens tankar och samtal. 

Med bilder som grund kan barnen berätta detaljrikare och använda ett varierat språk och 

utveckla ett bredare ordförråd, vilket lockar barnen att använda hela sin språkliga förmåga och 

samtidigt ger dem trygghet i samtalet. På så vis ger min studie en indikation på 

språkutveckling.   

 

Med detta besvaras studiens frågeställning, att man med hjälp av bilder som samtalsgrund har 

möjlighet att utveckla barns språk. Därför skulle detta kunna användas som pedagogisk metod 

inom förskolan för att utveckla barns språk, under förutsättningen att pedagogerna deltar i 

samtalet. Då finns stora möjligheter för barn att utveckla sitt språk i samtal om bilder.   

 

5.1 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom området kan förslagsvis vara att göra en jämförelse mot en förskola 

som är inriktad mot bild och som arbetar medvetet med det i sin pedagogiska verksamhet. 

Studien skulle kunna använda sig av samma metod som jag har använt och sedan jämföra hur 

barn som ofta arbetar med bild samtalar gentemot dem som inte har bild som en del i sin 

vardag gör. Då skulle kanske skillnader i språket visa sig, och på så sätt kan man fastställa 

bildens betydelse för språkutveckling.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att genomföra en liknande 

undersökning på högstadieelever. Man skulle då först kunna observera elevernas samtal 
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sinsemellan för att sedan jämföra dessa med samtal om bilder, för att studera hur ungdomarna 

använder sina språkkunskaper olika vid dessa olika tillfällen.       
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

7.1.2 Brev till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare 

Jag håller på att skriva ett examensarbete inom lärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Jag 

har valt att undersöka hur barns språk kring deras abstrakta tänkande kan utvecklas med 

hjälp av bild. Därför skulle jag vilja genomföra en studie tillsammans med ditt barn.  

 

Studien går till på det sättet att jag vid några tillfällen visar bilder för en och samma 

barngrupp och tillsammans tittar vi på dem och för en diskussion kring dem.  Detta 

dokumenteras genom ljudupptagning som sedan sammanställs till ett anonymt 

löpandeprotokoll som sedan ligger till grund för examensarbetet. Studien är helt frivillig. 

Barnen kommer alltså vara helt anonyma i hela studien.   

 

För att genomföra detta behöver jag ditt och ditt barns godkännande, varpå du undertecknar 

här för att ge ditt tillåtande för barnets deltagande.  

 

Tack på förhand!  

Cajsa Blank 

Gävle den:______________________ 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Namnteckning  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Namnförtydligande   
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.1    Bild 1.4  
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