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Abstract 

The purpose of this study has been to investigate how preschool teachers use pictures to assist 

the youngest children’s learning of language. The study has been made by interviewing four 

preschool teachers of different age. I have also used video observations from a group of 

children at the ages between one and two years to study how the children interact with 

pictures. 

The study’s results reveal the preschool teachers’ view on children, their approach to the 

children and what methods are used with pictures in the preschool activities. It also reveals 

that all interviewed preschool teachers prefer the use of pictures as a tool for the children’s 

learning of language and see them in a positive perspective. Preschool teachers see pictures as 

a supplement for communication for the children to express themselves both in linguistic 

communication and non-linguistic communication. It also reveals that the use of pictures vary 

greatly in the preschool’s setting. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare använder bilder för de yngsta 

barnens språkinlärning. Genom intervjuer med fyra förskollärare i olika åldrar undersökte jag 

hur de använder bilder som ett hjälpmedel för de yngsta barnens språkinlärning. Vidare 

genomförde jag videoobservationer i en barngrupp med åldrarna ett till två år, för att 

undersöka hur barnen interagerar med bilder.  

 

I studiens resultat framkommer förskollärarnas barnsyn, förhållningssätt och arbetssätt för ett 

arbete med bilder. Således visar det sig att samtliga förskollärare föredrar och ser positivt till 

att använda bilder som ett hjälpmedel för språkinlärning. Förskollärarna ser bilder som ett 

kommunikationshjälpmedel för barnen att uttrycka sig både med språklig och icke språklig 

kommunikation. Det framkommer även att det går att variera användingen stort med bilder i 

verksamhetens miljö. 

 

Nyckelord 

Bilder, Förskolan (de yngsta barnen), Arbetssätt och lärande (barn), Språk, Kommunikation, 

Förhållningssätt. 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................................................. 4 

INLEDNING ................................................................................................................................... 1 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................................. 1 

Definitioner ..................................................................................................................................... 1 

FORSKNINGS- OCH LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................................... 2 
VAD SÄGER FÖRSKOLANS STYRDOKUMENT? .................................................................................................. 2 
BILDERS FUNKTIONER OCH BETYDELSE ......................................................................................................... 3 
SPRÅKLIG KOMMUNIKATION ...................................................................................................................... 3 
HUR KAN FÖRSKOLAN BIDRA TILL BARNS SPRÅKUTVECKLING?........................................................................... 3 
BARNSYNENS BETYDELSE ........................................................................................................................... 4 
VAD ÄR PEDAGOGISK DOKUMENTATION? ..................................................................................................... 4 
TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ....................................................................................................................... 5 

METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD ............................................................................... 6 
KVALITATIV INTERVJU ................................................................................................................................ 6 
OBSERVATION ......................................................................................................................................... 6 
URVAL AV RESPONDENTER ......................................................................................................................... 6 
GENOMFÖRANDE .................................................................................................................................... 7 

Intervjuerna .................................................................................................................................... 7 
Observationerna ............................................................................................................................. 8 

RELIABILITET OCH VALIDITET ...................................................................................................................... 8 

RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................................. 9 
INTERVJUERNA ........................................................................................................................................ 9 

Förhållningssätt .............................................................................................................................. 9 
Pedagogisk dokumentation .......................................................................................................... 10 
Den pedagogiska miljön................................................................................................................ 11 

OBSERVATIONER .................................................................................................................................... 13 
Första observationstillfället – ”Jag-rören” grupp ett .................................................................... 13 
Andra observationstillfället – ”Jag-rören” grupp två .................................................................... 14 
Tredje observationstillfället – Samtal vid bildväggen ................................................................... 14 
Resultatsammanfattning .............................................................................................................. 16 

DISKUSSION ............................................................................................................................... 17 
METODDISKUSSION ................................................................................................................................ 17 
FÖRSKOLLÄRARNAS TEORIER .................................................................................................................... 17 
SKILLNADER MED FÖRSKOLLÄRARNAS ÅLDER OCH UTBILDNING ....................................................................... 18 
DEN PEDAGOGISKA MILJÖN I DET FYSISKA RUMMET ..................................................................................... 19 
SLUTSATS .............................................................................................................................................. 19 
VIDARE FORSKNING ................................................................................................................................ 20 

REFERENSER ............................................................................................................................... 21 

BILAGOR .................................................................................................................................... 22 

 
 

 

 



1 

 

Inledning 
 

Små barn befinner sig dagligen i förskolan i en bildvärld, där de möter bilder i exempelvis 

bilderböcker och i den pedagogiska miljön. Med den pedagogiska miljön syftar jag till bilder 

som pedagogerna har arangerat till exempel på väggar, golv och tak. Enligt Ann-Katrin 

Svensson (2008, s. 12) kan yngre barn innan de pratar kroppsligt kommunicera med minspel, 

joller, gester, pekningar och blickar. Detta är något jag observerade under min 

verksamhetsförlagda utbildning, då jag lade märke till att de yngre barnen ute på förskolans 

gård hade ett påtagligt intresse för de helikoptrar som flög förbi.  Således kommunicerade 

barnen kroppsligt sitt intresse genom att peka på helikoptrarna och visa pedagogerna vad som 

skedde i luften. Jag utvecklade idén och kom på att bilder är ett bra arbetssätt för att öka och 

förstärka barnens förståelse och kommunikativa förmåga. Därefter påbörjade jag ett projekt 

med barnen. Jag gjorde en så kallad bildvägg, där jag arrangerade upp bilder på olika 

helikoptrar på en vägg. Detta för att barnen skulle kunna koppla det som sker i luften till 

bilderna på väggen genom sitt kroppsspråk. Ett år senare återbesökte jag samma förskola och 

till min glädje lade jag märke till att bildväggen var kvar och att pedagogerna dessutom utökat 

den med fler bilder på diverse fordon. Pedagogerna sa att barnen uppskattade väggen och att 

de ofta går till bilderna, pekar och pratar om dem.  

 

Efter arbetet med bildväggen har jag utvecklat ett intresse för att arbeta med bilder för de 

yngsta barnens språkinlärning. Med den här studien har jag undersökt hur förskollärare 

använder sig av bilder i sitt pedagogiska arbete för de yngsta barnens språkinlärning. Jag har 

även undersökt vad de har för barnsyn och hur detta genomsyrar och påverkar deras arbete i 

den pedagogiska miljön. Undersökningen skedde med fyra förskollärare samt genom 

observationer för att se hur barnen faktiskt integrerar med bilderna och använder sig av sitt 

språk.  

 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur bilder kan användas för de 

yngsta barnens språkliga kommunikation och inlärning. Studien kan möjligtvis inspirera 

pedagoger hur de kan tänka samt agera för de yngsta barnens språkinlärning. Arbetet kommer 

att bygga på följande frågeställningar: 

 

 Vad har förskollärarna för teori kring bilder som verktyg för språkinlärning?  

 Skiljer sig synen beroende på förskollärarnas ålder och utbildning?  

 Hur använder förskollärare bilder i sitt pedagogiska arbete? 

 Hur används bilder i miljön, det vill säga i det fysiska rummet? 

Definitioner  

Begreppet bild har många betydelser. När jag nämner begreppet bilder i min studie menar jag 

bilder som en slags avbildning i form av till exempel en teckning eller ett fotografi. 

Ett annat centralt begrepp jag använder mig av i studien är språklig kommunikation. Med det 

menar jag det yngsta barnens sätt att kommunicera genom kroppsspråket, gester, miner, 

pekningar och joller. När begreppet pedagoger nämns menar jag att det är de personer som 

leder barnen, det vill säga både förskollärare och barnskötare. Jag nämner även begreppet 
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pedagogisk miljö och med det menar jag den fysiska miljön som ett redskap för att stimulera 

och uppmuntra barnen till att söka kunskap. 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
I sökningen av litteratur för denna studie har jag inte funnit någon specifik forskning kring hur 

bilder i samklang med den språkliga kommunikationen påverkar de yngre barnens inlärning. 

Däremot har jag funnit forskning om hur språket och den pedagogiska miljön påverkar de 

yngre barnen. Jag har även funnit en forskning som tar upp bilderbokens betydelse för barn. 

Jag kommer även att använda mig av förskolans styrdokument, detta för det är den ligger i 

grund för hur förskolan ska arbeta och utveckla verksamheten.  

 

Vad säger förskolans styrdokument? 

Idag utgår förskolans verksamhet från förskolans Läroplan 98 som reviderades 2010 även 

kallad Lpfö98/10. Läroplanen innehåller strävansmål och riktlinjer som verksamheten ska 

följa, exempelvis står det att barnen ska få möjlighet att, ”Utveckla sitt intresse för bilder, 

texter och medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” 

(Skolverket, 2010, s.10). Det står även i kapitlet Förskolans värdegrund och uppdrag, att 

förskolan ska gynna barnens utforskning och nyfikenhet och att det är de som ska utgöra 

grunden i deras eget lärande och utveckling, detta på ett lustfullt och lekande sätt. Det här 

visar på att förskolan ska variera sitt arbetssätt och använda sig av bilder i den pedagogiska 

miljön för att barnen ska kunna samtala om bilder och utveckla sig själva. Detta är direkt 

kopplat till syftet med den här undersökningen.  

 

Till Läroplanen (2010) tillkommer en bakgrund som förklarar de revideringar som tillträde 

2010. En av de stora förändringarna från 1998 till 2010 är att utbildningsdepartementet slog 

fast: 

  
Idag lever barn i en värld där symboler, texter och bilder ingår i deras vardag. De inlemmas tidigt i 

en tecken-och bildkultur och förskolan har stor betydelse för barns möjligheter att förstå och kunna 

använda denna kultur. Språk, informations- och kommunikationsteknik (IKT), gester, symboler, 

bilder och musik räknas numera in i ett bredare perspektiv på vad läsa och skriva kan innebära. I 

förskolan kan barn uppmuntras och använda och utforska olika kommunikativa redskap och 

medier för att stödja och utmana barns språkliga och kommunikativa utveckling.  

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.6-7).  

Citatet visar på att de yngsta barnen idag lever i ett multimedia-samhälle och i det ska 

förskolan verka för barnen ska kunna använda sig av bilder och dylikt för att utveckla sitt 

lärande.    

Utöver förskolans läroplan och bakgrund existerar det dessutom Allmänna råd och 

kommentarer från Skolverket (2005, s. 6), vilka ger allmänna råd för hur verksamheten ska 

utvecklas för att uppnå nationella mål, krav och för att stötta bedömning och utveckling ur en 

likvärdighetssynpunkt. Enligt Skolverket (2005, s. 24) är det viktigt att pedagogerna 

reflekterar över helhetssynen på barns utveckling och lärande. Vidare är det även 

betydelsefullt för arbetslaget att tillsammans diskutera läroplanens olika målområden, så att 

det gynnar och utmanar barnen till ett meningsfullt lärande för barnen. Dessa allmänna råd 

från skolverket visar på att pedagogernas barnsyn är av vikt i hur deras arbetssätt bildar ett 

helhetsperspektiv. Vidare råder Skolverket (2005, s. 41) att det är det viktigt att pedagogerna 

följer barnens utveckling genom pedagogisk dokumentation med hjälp av olika pedagogiska 
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verktyg och metoder. Exempel på detta är, barnintervjuer, observationer, bilder och fotografier 

på barnen. Vidare förklaring på vad som innefattas med pedagogisk dokumentation kommer 

att förklaras i avsnittet Pedagogisk dokumentation.  

  

Bilders funktioner och betydelse 

Agneta Edwards (2008, s.105) lyfter i sin bok Bilderbokens mångfald och möjligheter fram 

bilders funktioner och betydelse och hur pedagoger kan använda bilder i samtal och andra 

bokaktiviteter. Edwards anser att de flesta bilderböcker som kalla är ”ikoniska”, vilket innebär 

att bilderna är framställda på ett sätt så att barnen utan att kunna läsa kan skapa sig en 

berättelse kring vad som sker med bilderna, detta individuellt eller tillsammans med vuxna.  

Det är betydelsefullt att pedagogen tillsammans med barnet verkligen ser bilden, tittar 

noggrant och skapar en medvetenhet. Barnet och pedagogen kan med det här inleda ett samtal 

omkring bilden och hur den kan uppfattas. Edwards anser att det är viktigt att pedagogen ska 

ha ett medvetet förhållningssätt till bilden. Edwards menar att genom att diskutera kring 

bilderna skapas det en större förståelse och insikt hos barnet. Bilder kan uttrycka detaljer 

såsom både miljö, stämning och känslor, vilket är goda utgångspunkter för samtal mellan 

andra barn och pedagoger.  

 

Språklig kommunikation 

I förskolans läroplan (2010, s.7) beskrivs den språkliga kommunikationen som att förskolans 

uppdrag är att lärandet ska ske genom samspel och kommunikation mellan vuxna och barn 

samt att barnen lär sig av varandra. Barn ska få vägledning och stimulans av de vuxna för att 

kunna öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper. Det står även att språk och lärande 

hänger samman med hur barnen utvecklar sin identitet.  Sålunda är det förskolans uppdrag att 

stimulera varje barns språkutveckling samt uppmuntra att ta till vara på barnens nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga omvärlden.  

 

Anders Arnqvist (1993, s.10) skriver i sin bok Barns språkutveckling om språkets funktioner. 

Han anser att den språkliga kommunikationen är det som barn använder sig för att uttrycka 

sina känslor, upplevelser, behov och attityder till omvärlden. Språket är en viktig del av 

människans utveckling, genom hela livet. Det existerar muntliga och icke muntliga 

kommunikationer. Hos små barn är det den icke muntliga kommunikationen som råder. Vilket 

avser barnens sätt att förstärka och uttrycka sin kommunikation genom blickar, gester, mimik 

och kroppsspråk. Vidare anser Arnqvist (1993, s. 18) det är under förskoleåren som barn i rask 

takt utvecklar sin kommunikativa förmåga. Vilket han visar på att förskolans verksamhet är en 

viktig del för att barn ska kunna utveckla sin språkliga kommunikation. Han menar även att 

språk utvecklar barnens tankeförmåga, således genom diverse begrepp och bilder. Vilket 

medför att barnen gynnas av ett samspel mellan bilder och språk.  

 

Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling? 

Liselotte Englund (2010) har skrivit forskningsartikeln Hur kan förskolan bidra till barns 

språkutveckling och hon har undersökt hur förskolans personal kan lägga en grundläggande 

språkutveckling. Hennes slutsatser är att språkutvecklingen påverkas beroende på vilken in-

ställning och attityd personalen har till läsning och skrivning. Hon anser likaledes att det är 

avgörande för hur personalen samtalar och fördjupar sig med barnen. Englund menar att barn 

utvecklar sin språkförmåga långt före skolstarten. Med det menar hon att allt från böcker till 
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leksakskataloger påverkar barnens språkliga förmåga och intresse. Hon tar i artikeln upp sen-

aste rön om att förskolan inte tar vara på barnens intresse och det barnens tidigare erfarenhet-

er. Vidare förklarar Englund att barnens läsning och skrivning enbart relateras till barnböcker 

och annan skönlitteratur, medan andra medier såsom film, teater, datorspel och tv inte ses som 

användbara hjälpmedel för att barns språkutveckling. Englund anser att förskolan bör skapa 

och utveckla sin pedagogik efter barnens tidigare erfarenheter, såsom att använda sig av alla 

medier som verkar i barnens dagliga liv. Hon tar även upp att pedagogerna inte använder sig 

av läsning på det sätt som avses i Läroplanen utan att läsning i vissa fall används som en tids-

utfyllnad för att lugna ner barnen. Med det sjunker värdet med läsning och samtal, detta för att 

barnen är trötta och blir trötta av böcker i ett sådant här sammanhang. Englund menar att för-

skolan ska omvandla sitt arbetssätt och förankra sitt pedagogiska arbete efter läroplanen. Så-

ledes att pedagogerna ska visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i 

olika former såsom verbalt och genom kroppsspråk samt bild. Hon anser även att verksamhet-

en ska iscensätta en miljö och material där barns språkliga aktiviteter kan ske genom digitala 

medier, populärkultur som tar sin utgångspunkt i barnens eget intresse.  

 

Barnsynens betydelse 

Rigmor Lindö tar i sin bok Det tidiga språkbadet (2009, s. 23-24) upp att dagens rådande 

barnsyn är att vuxna ska se barnet som kompetent och medforskande. En syn som inte alltid 

har varit aktuell, exempelvis under 1960- och 1970-talen dominerade en annan barnsyn. 

Barnen uppfattades under denna tid som tomma bägare som under livets gång ska fyllas med 

kunskaper. De som skulle fylla på dessa kunskaper var de vuxna. Lindö lyfter även fram att 

barnen idag inte ses som tomma bägare och att vuxna inte ger barnen kunskap, vilket menas 

att dagens dominerande barnsyn ser barnen som kompetenta. Pedagoger ger med det barnen 

hänsyn, respekt och lyhördhet. Lindö anser att det är viktigt att pedagogerna är engagerad, 

vakna och sätter sig in barnens situation, detta för att kunna utmana och vägleda. Således att 

pedagogerna ska inta ett så kallat barnperspektiv och se hur barnen upplever sin omvärld samt 

ta utgångspunkt i detta perspektiv.  

 

Barnsynen om barnen som kompetenta genomsyras även i Förskolans allmänna råd och 

kommentarer (2005, s.24) där det stå att barnen ska vara medverkande och ha inflytande över 

sitt eget lärande samt att arbetssättet är en ständigt pågående process som bör ses från olika 

synvinklar. Det här visar sig i att förskolans verksamhet ska planera, dokumentera, utvärdera 

arbetssättet och innehållet i både de vuxnas och barnens vardag på förskolan, vilket är viktigt 

för att pedagogerna ska bilda sig en helhetssyn på barns lärande och utveckling.  

 

Vad är pedagogisk dokumentation? 

Lindö (2009, s. 24) redogör för hur pedagogisk dokumentation synliggör både barnen och 

pedagogernas läroprocesser. Genom att exempelvis använda sig av en digitalkamera som 

verktyg för pedagogisk dokumentation kan pedagogerna ta närbilder och se barnens språkliga 

kommunikation. Lindö menar att en dokumentation för sig inte är pedagogisk utan den blir 

pedagogisk när arbetslaget tillsammans diskuterar och reflekterar över barnens kroppsliga 

uttryck. Det här medför att pedagogerna vidgar sitt perspektiv för vidare reflektion och 

utmaningar. Hon påpekar även att pedagogerna arbetar i en verksamhet som dagligen möter 

en mångfald av barn med individuella kompetenser. Med det ska pedagogerna 

uppmärksamma alla barn, för att kunna bidra till meningsfull och lärorik verksamhet som 

synliggör barnens kompetenser.  
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Lindös resonemang kan kopplas till Utbildningsdepartementets riktlinjer Förskola i utveckling 

där det även anges att förskollärare och arbetslaget ska ansvara för: 

 
Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 

analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter 

att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Arbetslaget ska kontinuerligt 

och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner. Arbetslaget ska också använda olika former av dokumentation och 

utvärdering som skilda kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i 

verksamheten samt göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden. 

Samt ska arbetslaget dokumentera, följa upp och analysera kommunikation och samspel mellan 

barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten 

som intressant, meningsfull och roligt (2010, s.17-18). 

 

Således ska förskolor arbeta med pedagogisk dokumentation för att följa upp barns utveck-

ling. Dock är det viktigt att inte enbart dokumentera, utan pedagogerna ska även verka för en 

vidare utveckling och utmana barnen i sitt lärande samt reflektera och diskutera kring stoffet.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt för tolkningen av min undersökning kommer jag att ta stöd av det 

så kallade socialkonstruktionistiska perspektivet som Lise-Lotte Bjervås (2011, s.75-76) 

använder sig i sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan. Hon beskriver perspektivet som ett sätt att se på inlärning och 

hur människor konstruerar kunskap tillsammans genom sociala processer. Avgörande för 

läroprocesser är vilka händelser och material som samspelar inom den pedagogiska miljön, 

där språket är en viktig del av människans konstruktion av omvärlden. Barnen engageras i en 

konstruktionsprocess och genom dialog söker de sig fram till ett korrekt språk och 

benämningar. I samspel med och under ledning av pedagogen kan barnet således konstruera 

ett språk. Bjervås (2011, s.75) förklarar att människan föds till en värld där det redan finns 

begrepp och att erövrandet av dessa begrepp bidrar till meningskapande i världen. Ett 

exempel på ett meningsskapande kan vara när ett barn ser en bild på en katt och med denna 

bild som utgångspunkt kan pedagogen genom samspel med barnet samtala om bilden. 

Pedagogen kan exempelvis nämna att det är en katt på bilden, och med utgångspunkt i det är 

det möjligt att barnet konceptualiserar en katt och därefter med egna ord benämner att bilden 

föreställer en katt. Då skapar barnet, i samspel med pedagogen, en förståelse för att det är en 

katt på bilden och dess koppling till en språklig benämning. Det här exemplet visar på att 

barnet engageras i en konstruktionsprocess. Pedagogen och barnet har tillsammans fört en 

dialog om bilden och att den föreställer en katt. Genom dialogen får barnet den korrekta 

benämningen av katten som det ser på bilden. Vidare förklarar Bjervås (2011 s.77-78) detta 

sammanhang som ett meningsfullt lärande där barnet och pedagogen tillsammans skapat en 

större förståelse för vad bilden föreställer. Bjervås förklarar vidare utifrån Mikhail Bakhtins 

terminologi att förståelse och respons är beroende av varandra. Bakhtin menar att utan 

förståelse finns det ingen respons och ingen respons utan förståelse, och de två begreppen är 

således beroende av varandra i ett dialektiskt förhållande där dialogen är central. För att 

exemplifiera begreppsparet förståelse och respons kan man återvända till exemplet med 

kattbilden ovan där barnet lyssnar till pedagogens benämning av att det är en katt på bilden 

och en dialog inleds. Vidare uppfattar barnet innebörden och bildar med det en förståelse för 

benämningen katt och i vilket sammanhang det används. Genom att barnet kanske benämner 

katten som ett begrepp bekräftas förståelsen med responsen och pedagog och barn har 
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konstruerat kunskap i dialogiskt samspel och grunden är lagd för att barnet skall kunna börja 

använda ordet i nya sammanhang. 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

Kvalitativ intervju 

För att kunna svara på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av metoden 

intervjuer. Enligt Alan Bryman (2011, s.413) existerar det två intervjumetoder, den 

strukturerade och den kvalitativa intervjun. En strukturerad intervju innebär att frågorna ska 

vara välordnade och tydliga efter ett visst mönster. En kvalitativ intervju innebär att det 

existerar bestämda frågeområden med individuella följdfrågor. Jag har valt att använda mig av 

den kvalitativa intervjun eftersom inom denna metod har respondenterna en större frihet att 

besvara och utforma intervjuerna efter tycke (se bilaga 3). Det här möjliggör att jag kan få 

svar som jag inte förberett mig på till skillnad mot en strukturerad intervju.  

 

Vidare redogör Bryman (2011, s.415) att det inom kvalitativa intervjuer existerar ytterligare 

två inriktningar, den ostrukturerade och den semistrukturerade. Den ostrukturerade 

inriktningen liknar ett vanligt samtal, där den som intervjuar använder sig av en eller flera 

öppna frågor. Den semistrukturerade inriktningen syftar till att respondenterna till en stor del 

får utforma sina egna svar, detta utifrån ett förutbestämt frågeformulär. Jag har valt att 

använda mig av den senare inriktningen. Det för att jag anser att respondenterna till viss del 

tillåts styra intervjun i den riktning de känner sig bekväma med.  Jag anser även att denna 

inriktning möjliggör att respondenterna kan lyfta det som är betydelsefullt och relevant för 

dem själva, utöver det som jag planerat att fråga om. Mitt intresse har förstås varit att få svar 

på mina frågeställningar men jag har inte varit bunden till dem under intervjun, utan jag har 

utgått från förskollärarnas egna uppfattningar av respektive fråga.  Jag upplevde att det på det 

här sättet blev en mer naturlig och avslappnad intervju. 

 

Observation 

För att komplettera min undersökning har jag även valt att använda mig av metoden 

observation, eftersom jag anser att det inte räcker med vad förskollärarna säger utan jag vill 

även se hur bilder direkt påverkar barnens språkinlärning. Således är dessa observationer ett 

komplement till mina kvalitativa intervjuer för att se om hur barnen faktiskt interagerar med 

bilderna. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010, 46-47) anser att observationer är en 

givande metod för att undersöka hur pedagoger och barn agerar i samspel med varandra. Inom 

denna metod återfinns det två inriktningar såsom en kvalitativ och kvantitativ observation. 

Den kvalitativa observationen genomförs med hjälp av protokoll, dagboksanteckningar och 

sociogram. Inom en kvantitativ observation används ett kategorischema med avprickningar. 

Jag har använt mig av den kvalitativa metoden eftersom jag är bekväm med att skriva 

protokoll samt att denna metod omöjliggör att missa något.  

 

Urval av respondenter  

Jag har intervjuat fyra förskollärare i blandade åldrar och på olika småbarnsavdelningar. Jag 

valde att enbart intervjua förskollärare och inte barnskötare, det är för att jag ville se hur deras 

barnsyn och arbetssättet varierar. Valet att intervjua förskollärare i varierande åldrar är för att 
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se om barnsynen såsom Lindö (2009, s.23-24) menar har ändrats under de senaste årtiondena. 

Jag valde även att intervjua olika företrädare för olika verksamheter för att se hur arbetssättet 

och miljön skiljer sig åt på förskolorna. Förskollärarna jag har intervjuat är fyra kvinnor och 

har fått fingerade namn.  

 

Förskollärare Avslutade sin utbildning Antal arbetade år 

Ylva 61 år År 1977 37 år 

Gunvor 54 år År 1984 30 år 

Hanna 52 år År 1983 31 år 

Elisabeth 28 år År 2010 4 år 

 

Urvalet av barn i mina observationer är mellan ett och två år. Det här är för att min studie 

berör yngre barn. Observationerna har genomförts på en och samma förskola men vid olika 

tillfällen.  

 

Genomförande 
 

Intervjuerna  

Jag har innan intervjuerna underrättat respondenterna om de fyra etiska forskningsprinciperna 

som står i Forskningsetiskaprinciper (2002, s.7-14). 

Jag har inledningsvis berättat om informationskravet genom att meddela vad min forskning 

handlar om och att deltagandet är frivilligt. Jag har informerat mina respondenter att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst. Jag har även tagit hänsyn till samtyckeskravet, således 

har jag fått samtycke från dem att de kan vara med i denna studie. Med det fick 

respondenterna skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 1). Jag har berättat om 

konfidentialitetskravet vilket betyder att jag har informerat om att intervjuerna är anonyma 

och personuppgifter bevaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa. Sist har jag 

informerat om nyttjandekravet, det vill säga att jag har berättat att materialet enbart kommer 

att användas i denna uppsats och inte spridas till obehöriga. 

 

Jag har valt att möta upp respondenterna på deras arbetsplatser, detta för att det är en trygg 

och avslappnad miljö för dem. När jag genomförande intervjuerna spelade jag med hjälp av 

en mobiltelefon in respondenterna svar. Detta för att senare kunna transkribera de exakta 

svaren. Efter att jag har genomför intervjuerna påbörjades arbetet att transkribera och 

kategorisera. När jag har transkriberat har jag återgett det respondenterna sagt under 

intervjuerna. Efter transkriberingen har jag kategoriserat in svaren efter de mönster jag 

uppmärksammade under intervjuerna. De här kategoriseringarna har jag sedan i mitt resultat 

tematiserat efter tre övergripande teman.  Dock har jag valt att avgränsa min transkribering 

efter utvalda citat som står skrivet under respektive tema.  
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Observationerna  

Innan jag påbörjade mina observationer delade jag ut samtyckeblanketter till 

vårdnadshavarna, med information om konfidentialitetskravet (se bilaga 2). 

Efter godkännande från vårdnadshavarna observerade jag barnen. Under observationerna 

lyssnade jag till barnens språkliga och kroppsliga kommunikation om jag fick filma, det vill 

säga om det var något barn som visade signaler på att det inte ville vara med filmade jag inte 

det barnet. Eftersom barnen hade fri lek då jag genomförde mina observationer fick jag svårt 

att fånga ”rätt ögonblick”. Mitt mål var att observera barnen när de interagerade med bilderna. 

Jag ville inte gå in och styra deras lek och därmed blev observationsarbetet tidskrävande, då 

jag fick återkomma till förskolan flera gånger för att fånga ”rätt ögonblick”. I bearbetningen 

av observationerna har jag tittat på det jag filmat och därefter fört ett löpande protokoll. I 

resultatet har jag likt intervjucitaten valt ut de väsentliga delarna för att visa hur barnen 

interagerar med varandra och bilder.  

 

 

Reliabilitet och validitet 

Vid intervjuer och observationer mäts olika uppfattningar och beteenden. Det är viktigt att 

tänka på reliabilitet och validitet som Johansson & Svedner (2010, s.97-98) redogör för. 

Reliabilitet betyder att mätnoggrannheten bör diskuteras. I mitt genomförande har jag tänkt på 

att det är avgörande för resultatet både för hur respondenterna och jag som intervjuar tolkar 

frågorna och svaren. Vid min transkribering av intervjuerna och observationerna har jag tänkt 

på att återge sådant som har upprepats av flera respondenter och det som är väsentligt för 

resultatet. Validitet betyder att det bör diskuteras om resultatet tillför en sann bild av det som 

har undersökts. Andra forskare kan ha en helt annan tolkning och analys än jag av samma 

studie. För att öka validiteten har jag valt att ha både intervju och observation som metod. Jag 

har även valt att intervjua förskollärare i olika åldrar och observera barnen vid flera tillfällen. 

Med det här skapas variation som ger mig en mer vidgad syn för mitt resultat och analys. 
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Resultat och analys 
 

Intervjuerna  

 

Det här avsnittet tar upp vad respondenterna har påpekat och är disponerat efter de kategorier 

jag fann under transkriberingen vilket är: Förhållningssätt, Pedagogisk dokumentation, samt 

Den pedagogiska miljön. 

 

Förhållningssätt 

Förskollärarna är eniga om att bilder är ett bra och tydligt sätt att arbeta med de yngsta 

barnen. Det anser även att bilder är ett användbart hjälpmedel för kommunikation och för ett 

pedagogiskt samtal. Följande citat visar hur de resonerat kring sitt eget förhållningssätt till 

användning av bilder.  
 

Bilder är väldigt ovärderligt och ett bra verktyg för alla åldrar. Just för de yngsta barnen är det ett 

väldigt konkret sätt. Barnen kan till exempel lätt identifiera sig själv och kompisarna genom 

fotografier på barnen (Elisabeth). 

 
Jag ser och lyssnar på barnen på ett relationellt sätt och upptäcker mer och mer att barnen använder 

bilder ständigt. Jag tror också att vi under hela livet från begynnelsen får bilder ur vårt synminne 

som genererar ett inre bildminne i vår tankevärld, som blir ett verbalt språk och ett 

kommunicerande med sig själv och andra människor. Bilden är ett viktigt redskap som gör oss rika 

på att kommunicera på ett varierat sätt, både verbalt och skriftligt (Gunvor). 

 

Teorin kan också vara att om man har svårt att lära språk eller om man är tvåspråkig kan man 

behöva öka svårighetsgraden gradvis.  Steg ett kan vara att ha sett en katt innan, klappat en katt 

och vet vad en katt är. Sedan som steg två kanske känna på en gosedjurskatt och som steg tre se 

bilden på en katt. Vid steg fyra kan barnet få upp en bild i sitt huvud utan bild och slutligen lära sig 

säga ordet katt (Hanna).  

 

Vid skötbordet till exempel har vi satt upp bilder på sådant barnen känner igen som från våra 

sångböcker. Pedagogen och barnen kan prata om bilderna tillsammans, koppla ihop bilden till 

sången och sjunga den (Ylva).  

 

Citaten ovan skulle kunna kopplas till det socialkonstruktionistiska perspektivet, vilket 

Bjervås, (2011, s.75-76) beskriver som att språkinlärningen sker i en konstruktion mellan 

pedagog och barn. Vidare kan det här sammanflätas med Gunvors relationella arbetssätt. Då 

hon anser att pedagogen och barnet kommunicerar och lär sig tillsammans med bilden som ett 

hjälpmedel. Även det Ylva tar upp om att hon ser att barnen vid skötbordet sjunger när barnet 

ser bilderna, kan visas i det socialkonstruktionistiska perspektivet.  

Det går även att från citaten att utläsa vad förskollärarna har för barnsyn, vilket arbetssätt de 

har samt att pedagoger bör har ett tydligt syfte med bilden och tänka på bildens budskap. Det 

är likaledes viktigt att pedagogerna har i åtanke och ställer sig frågan vem bilderna är till för, 

är det för barnen, personalen eller är det för vårdnadshavarna? Om det är till för de yngsta 

barnen bör bilderna placeras lågt ned, så att de kan se dem. Om det däremot är dokumentation 

med bilder och text kan det vara lämpligt att placera bilderna i en vuxens ögonhöjd. 

 
Som förskollärare bör man hela tiden tänka på sitt arbetssätt och sin barnsyn. Man ska ha ett syfte 

med bilden man sätter upp och tänka för vem man sätter upp bilden. Det ska inte heller vara för 

mycket intryck tycker jag. Om det är för mycket bilder så ser man inte det som är viktigt. Det 

behövs inte så mycket förändring hela tiden (Elisabeth). 
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Den enda nackdelen jag kan se är för de äldre barnen. Nackdelen kan vara om man använder för 

mycket bilder när man inte behöver. Barnen behöver utmanas genom att skapa egna bilder i 

huvudet (Hanna). 

 

De citaten som nämns ovan skulle kunna kopplas till Lindös (2009, s.23) resonemang om att 

förskollärarnas barnsyn har betydelse för deras förhållningssätt till ett arbete med bilder. 

Förskollärarna reflekterar där med över sitt synsätt och arbetssätt samt ser barnen som 

kompetenta. Samtliga förskollärare anser barnen redan ser bilder från tidigare erfarenheter, 

barnen anses inte vara tomma bägare. Förskollärarna har i åtanke barnens tidigare erfarenheter 

och kan det på det sättet utmana barnen vidare i deras lärande och utveckling. Exempelvis 

Elisabeth som påstår att förskollärare bör tänka på hur de ska arbeta med bilder och hur länge 

bilderna ska vara med i den pedagogiska miljön.  

 

Alla förskollärarna upplevde att det fanns ett samband mellan bilder och språkinlärning för de 

yngsta barnen. Citatet nedan beskriver hur förskollärarna ser de här sambanden. 
 

Man använder bilden som inspiration och hjälpmedel för samtalet. Om barnet inte har ordet till en 

början till bilden, så får barnet det genom att pedagogen benämner det. Genom att pedagogen 

benämner ordet får barnet det till slut och kan koppla det till sitt rätta sammanhang (Hanna). 

 

Det här sambandet som förskolläraren Hanna nämner kan kopplas till Arnqvists (1992, s.10-

15) resonemang kring den språkliga kommunikationen. Således anser Hanna att pedagoger 

med hjälp av bilder kan visa barnen ett sammanhang som kopplas till deras språkliga förmåga. 

Även Förskolläraren Ylva redogör för de yngsta barnens språkliga kommunikation: ”Även om 

barnen inte kan uttala ord så pekar de ofta och vill ha bekräftelse på det barnet ser av 

pedagoger”. Arnqvist (1992, s.10-15) menar att med språklig kommunikation skapas en social 

process mellan barnet och pedagogen, detta bekräftas av Ylvas resonemang. Samma poäng 

görs av Bjervås (2011, s.78) som menar, med utgångspunkt i Bakhtin, att det här 

sammanhanget även kopplas till förståelse och respons. Barnet skapar sig en förståelse för vad 

bilden föreställer genom att pedagogen nämner begreppet. Vidare kan barnet förstärka 

begreppet genom att ge respons och upprepa det. Responsen kan ske vid ett senare tillfälle 

och inte nödvändigtvist på plats.  

 

Pedagogisk dokumentation 

Med den pedagogiska dokumentationen synliggörs det hur verksamheten kan använda bilder 

för de yngsta barnens språkinlärning. Följande förskollärare påstår att: 

 
Vi arbetar efter barnens intresse och fotar deras upplevelser som finns i deras närmiljö. Vi fotar till 

exempel fåglar och blommor för att förstärka upplevelsen. Sedan kan man samtala med barnen, 

återberätta mötet med fågeln eller vad man har sett (Gunvor). 

 

Man måste tänka utifrån barnens intresse till exempel: här är en nyckelpiga, varför studerar vi den?  

Den pedagogiska dokumentationen ska kunna ta vara på barnen intresse och varför vi tar bilderna 

och dokumenterar barnen. Det måste ha ett tydligt syfte (Elisabeth) 

 

Dokumentation med barn i integration i olika göranden, skapande och annat ger möjlighet till 

kommunikation då barnen kan återupprepa och bearbeta sin utveckling och lärande tillsammans 

med andra barn (Gunvor). 

 

 

Citaten ovan kan kopplas till Läroplanens (2010, s 9.) strävansmål om att barns tankar och 

idéer ska tas till vara för att skapa variation och meningsfullhet i lärandet. 
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Ett exempel ges av Elisabeth som förklarar att pedagogens uppgift är att dokumentera barnens 

utveckling men att dokumentationen ska ha ett tydligt syfte. Utbildningsdepartementet (2010, 

s.17) uppmanar förskolor att använda sig av pedagogisk dokumentation men att pedagogerna 

måste analysera dokumentationen för att kunna följa upp arbetet med hjälp av återkoppling. 
 

 

Ylva och Elisabeth ansåg att bilder idag även inkluderar kamera och läsplatta, vilket de 

använder sig av i sitt pedagogiska arbete. De ser fördelar med att använda modern teknik. 
 

På Ipaden använder vi oss av mycket bilder. På Ipaden finns det många bra Appar med bilder på 

tillexempel djur, fordon och musikinstrument som barnen får koppla ihop med identiska ljud. Jag 

tycker att en Ipad är lättillgänglig och som pedagog kan man lätt fånga barnens intresse. Man kan 

även fort ha återkoppling med barnen (Ylva). 

 

Genom att använda läsplattan och digitalkamera kan man föra en dialog med barnen direkt efter 

man har tagit kort och filmat. Jag tycker det blir så konkret för barnen och att det har skett så 

mycket i utvecklingen på så få år (Elisabeth). 

 

Detta kan kopplas till Skolverket (2005, s.17) där det redogörs för att arbetslaget ska följa upp 

och analysera barnens utveckling och lärande. Det skulle även kunna kopplas ihop med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet som Bjervås beskriver (2011, s.75-76).  Med en kamera 

eller läsplattas hjälp kan barnen och pedagogerna tillsammans samtala och återkoppla till 

bilderna eller filmerna de ser. Det kan även ges möjlighet för barnen och pedagogerna att 

tillsammans lära sig och uppleva liknande Appar som Ylva nämner. Barnen och pedagogerna 

kan spela spelen och erfara dem tillsammans. Exempelvis ett spel som Ylva berättar om 

gynnar de yngsta barnens språkinlärning, således att barnet får som uppgift att koppla ihop 

bilderna med tillhörande ljud. Med spelet får barnet både en bild och ett begrepp till bilden de 

ser och hör.  

 

Den pedagogiska miljön 

Samtliga förskollärare påpekade att den pedagogiska fysiska miljön är av vikt. De använder 

bilder för att konkretisera och tydliggöra för barnen. Hanna använder exempelvis rutinbilder. 

Rutinbilder kan vara bilder på olika aktiviteter såsom frukost, bilder på kläder som 

symboliserar att ”nu ska vi gå ut” och bild på en vagn som symboliserar att ”nu ska jag sova”. 

 
Rutinbilder är bra för de barn som har svårt att hänga med och att barnet får ett grepp och 

förberedelse för vad som händer härnäst (Hanna). 

  

Vi har bilder på lådor och hyllor där man sorterar in material och leksaker som förstärker barnens 

språk och förståelse genom att se och att ”läsa” bilderna (Gunvor). 

 

Om ett barn till exempel vill ha ett pussel som finns på en hylla barnet inte når, kan barnet peka 

och pedagogen ta ned pusslet. Slutligen får bilden ett namn när pedagogen benämner namnet på 

pusslet upprepade gånger (Hanna). 

 
Bilder på ett alfabet är bra att ha uppsatt på väggen för att de yngsta barnen ska känna igen och 

koppla ihop. Det gäller också att man är tydlig till föräldrarna, och tala om varför man har 

bilderna. Barnen ska inte lära sig läsa när de bara är ett år. Det är så laddat och en del har en bild 

av att vi undervisar barnen på förskolan jämfört med dagis. Vi har alltid gjort de här sakerna men 

nu synliggör vi det på ett annat sätt och är mer medvetna. Läroplanen har endast strävansmål 

(Elisabeth).  

 
Vi har symboler uppsatta på väggarna så att barnen genom bilden kan ”läsa” sig till data och 

information. Vi har till exempel födelsedagskort med tåg och ljus för antalet många år barnen är. 
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Då kan barnen räkna sig till hur gamla kompisarna är. Sen har vi också bilder på händer på 

födelsedagskorten för att barnen ska kunna se hur många stavelser och klappar det finns i sitt namn 

(Hanna). 

 

Citaten ovan visar att bilder kan påverka barnens förståelse och språkliga kommunikation. 

Detta kan kopplas till Bjervås (2011, s.75-76) beskrivning om det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, vilket påvisas i Hannas uttalande, då hon anser att pedagogen och barnet ska 

arbeta tillsammans för att skapa en språklig kommunikation. Även Skolverkets (2010, s.6-7) 

beskrivning att barn idag lever i en värld med symboler kan bekräftas i hur Hannas arbetar 

med symboliska bilder. Elisabeth reflekterar dock över att de nya målen och riktlinjerna i 

Läroplanen (2010) kan tolkas fel av vårdnadshavarna. Hon upplever att vårdnadshavarna 

misstolkar förskolans uppdrag, att barnen måste och ska lära sig genom bilder. I Läroplanen 

(2010, s.8) står det att detta är mål att sträva efter och att barnen ska utveckla ett intresse, inte 

att det är uppfyllelse mål som ska uppnås. 

 

Förskollärarna påpekade även att bilder används för berättande, i samlingar och spel.  

Samtliga förkollärare använder sig även av fotografier. 

 
Flanobilder är jätte bra att använda när man berättar en saga. Det blir en gemensam 

helhetsupplevelse för barnen och samtal om sagan (Gunvor) 

 

Vi använder mycket bilder på sångsamlingarna och för att förstärka ännu mer har vi även konkreta 

saker som barnen kan sammankoppla med sången. Med hjälp av bilden på sångerna kan barnen 

kommunicera vilka sånger de vill sjunga utan att ha orden än (Ylva). 

 

Jag har ordnat bilder på munmotorikövningar, hur man formar munnen, slickar sig om läpparna 

och blåser. Det är en bra hjälp för att förstå hur man ska göra och att träna musklerna i munnen för 

att få fram orden för språket (Hanna). 

 

Vi har en bänk med inplastade fotografier på barnen och deras namn. Där barnen får stå och titta i 

lugn och ro, det är många namn att lära in. En pappa var imponerad när hans dotter kunde alla 

namn på barnen och räknade upp dem i den ordningen bilderna sitter. Vid matsituationer har vi 

inplastade kort som på gafflar, muggar och tallrikar. Man kan alltid prata runtomkring sakerna, vad 

man har dem till och för att ge vidare utmaningar (Ylva). 

 

Det är bra att ha det upp strukturerat och mycket uppmärkning, kort på barnens hylla och på 

golvet. Jag tror ändå att barnen kan lära sig vart ens hylla är men det blir så tydligt; här är jag, här 

är min hylla. Det är även här viktigt att tänka på höjden, för vem bilderna är till för (Elisabeth). 

 

Edwards (2008, s.105) menar att bilder i förskolan är framställda på ett sätt för att barnen ska 

kunna skapa sig en förståelse kring det dem ser. Detta kan kopplas till Ylvas citat om att 

barnen med hjälp av den pedagogiska miljöns bilder har lärt sig sina kompisars namn. Det här 

kan visa att den pedagogiska miljön med ett rikt utbud av bilder gynnar och utvecklar barns 

språkliga förmåga. Vidare kan detta även kopplas till Arnqvist (1993, s.10) påstående om att 

barnen i förskoleåldern utvecklar många av sina framtida begrepp genom bilder. Samspelet 

mellan bilder och bokstäver kan även urskiljas i dessa citat.  
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Observationer 

 

Första observationstillfället – ”Jag-rören” grupp ett 

 

 
Jag-rör 

 

Jag observerade barnen på en småbarnsavdelning där pedagogerna introducerade stora 

pappersrör som alla barn fick. På varje rör finns det en bild på barnen och deras namn.  Vid 

det här tillfället höll sig pedagogerna i bakgrunden i syfte för att barnen själva skulle upptäcka 

rören. Pedagogerna benämns som pedagoger och barnen benämns i fingerade namn; Gustav, 

Malin, Stina, Erik, Simon och Jimmy. 

 

– Det här är min, säger Gustav efter att ha legat på golvet en stund framför rören och 

nyfiket studerat dem. Han lyfter upp sitt rör och tittar länge på det. 

– Titta här är min, säger Malin som nästan springer fram till sitt rör och plockar upp det. 

– Malin frågar var Stina är medan hon tittar på alla rören noggrant. När hon sedan hittar 

röret visar hon det för Stina genom att peka och skratta.  

– Erik är en kille, säger Maja och visar hans rör för en av pedagogerna. 

Simon tittar försiktigt på flera av rören, det tar ett tag innan han lyfter upp tvillingbrodern 

Jimmys rör, han vrider och vänder på det. Han ser fundersam ut och tittar länge. Därefter 

tar han upp sitt eget och ger det andra röret till Jimmy.  

– Titta här är jag, säger Malin och visar en pedagog röret. 

– Ja, där är du. Vad kan man göra med rören, kan man stoppa saker i dem? Frågar 

pedagogen 

– Nej det är ju två hålar! 

 

Den här observationen bekräftar det Hanna påstår om att bilder används som ett hjälpmedel 

för samtal. I observationen samtalar barnen och pedagogen med varandra. Pedagogen i detta 

exempel ger det frågande barnet möjligheten att få utforska och samtala kring röret. Det 

synliggörs när pedagogen bekräftar Malin och frågar henne om vad hon kan göra med rören.  
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Andra observationstillfället – ”Jag-rören” grupp två 

Vid detta observationstillfälle videofilmade jag två av barnen som kom in i rummet efter en 

utevistelse. Barnen benämns i fingerade namn; Maja, Oskar och Saga, Felix. 

 

 

Oskar tittar försiktigt på rören, utan att ta upp dem. När han upptäcker sitt eget rör, tar han 

upp det men ställer lika snabbt tillbaka det. Nu kommer Maja in i rummet, hon ställer sig 

bredvid Oskar och pekar på sitt rör.  

– Felix, säger Maja och visar röret för Oskar, sedan ställer hon tillbaka det. 

– Saga, säger Oskar medan han tar upp röret och visar det för Maja. Gustav tar två rör och 

staplar dem på varandra. 

– Näe, Maja, säger Maja och staplar sitt rör på de andra två. Barnen samarbetar och hjäl-

per varandra att stapla rören som lätt rasar ned. 

– Hahaha, både Maja och Gustav skrattar högt och ljudligt.   

– Saga, säger Maja och visar pedagogen Sagas rör. 

Den här observationen visar på att barnen tillsammans leker med rören och pratar om rören. 

Detta tar Gunvor upp då hon anser att kommunikation är av vikt när barnen utvecklar sitt 

språk. Det här anser hon sker genom att barnen skapar och lära sig tillsammans. Barnen under 

tillfället utvecklar sin språkliga förmåga genom bilder och lär sig varandras namn. 

 

Tredje observationstillfället – Samtal vid bildväggen 

 

 
Samspel vid bildväggen 

 

Det tredje observationstillfället är på en gård där det finns bilder på olika fordon uppsatta på 

en vägg. Pedagogen som var med vid tillfället benämns som pedagogen och barnen benämns i 

fingerade namn; Kalle, Stina, Karin och Simon. 

 

Kalle och Stina står framför bildväggen med en pedagog.  

– Där är polisbilen, säger pedagogen och pekar på en bild med polisbil. 

– Och där är polishelikoptern, fortsätter pedagogen sitt samtal med barnen. 
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– Vad är det här då? Frågar pedagogen barnen och pekar på en bild med en blå helikopter. 

– Hehel, säger Stina och pekar på helikoptern pedagogen nyss har visat. 

– Många helikoptrar, säger pedagogen och pekar och räknar till fyra helikoptrar.  

– Kopter, säger Kalle och pekar på en bild med ett flygplan. 

– Flygplan, säger pedagogen till Kalle. Nu håller Kalle sina händer på bilder med en brand-

bil, flygplan och ambulans, när Karin kommer för att titta på bilderna så knuffar Kalle till 

Karin. 

– Inte knuffas, Karin vill ju också titta, säger pedagogen till Kalle och leder bort Kalle från 

Karin. 

– Kopter, säger Kalle och pekar på en bild med en röd helikopter, medan han fortsätter titta 

på bilderna. Kalle står lite för bilderna, så det är svårt för de andra barnen att se dem.  

– Karin vill också titta, alla barn vill titta, säger pedagogen. Nu kommer Simon och vill 

också titta på bilderna. Simon pekar på en bild med en brandbil. 

– Bjanbilen, säger Simon och pekar på bilden. 

– Ja, brandbilen och hur låter den då? frågar pedagogen. 

– Wiehomwiehom, svarar Simon. 

– Hur låter ambulansen då, frågar pedagogen och pekar på ambulansen.  

– Wieho! 

– Och polisbilen då? Frågar pedagogen och pekar på polisbilen. 

– Wiehomwieeehom, svarar Simon. 

– Så låter den nog när den åker fort va? säger pedagogen. 

– Mmm, säger Simon och nickar. 

– Kopter, säger Stina och pekar på bilden med polishelikoptern och går sedan till gungorna. 

– Wieeeohom wiheeeehom, säger Simon upprepade gånger. 

– Ja, så låter dem. Hur låter helikoptern då? Frågar pedagogen Simon och pekar på en bild 

med en ambulanshelikopter. 

– Awieeehom, svarar Simon. 

– Här är en propeller också, i toppen av taket. Och hur tror du att propellerna låter? Frågar 

pedagogen och pekar nu på helikopterns propeller. 

– Weeeihom, svarar Simon. 

– Swischswischswisch, säger pedagogen samtidigt som hon snurrar runt ett finger.  

– Ha, säger Simon. 

– Tror du att den låter så? frågar pedagogen. 

– Aaa, instämmer Simon. 

– Pappa, säger Kalle och pekar på en bild på ett flygplan. 

– Ja, pappa åker flygplan ja, säger pedagogen. 

 

Den här observationen visar att barnen samtalar med varandra och att pedagogen hjälper 

barnen att sätta rätt begrepp till bilderna. Såsom när Simon pekar på bilden och säger 

”Bjanbilen” då pedagogen visar på det korrekta uttalet utan att korrigera Simons uttal. Vidare 

försöker pedagogen att koppla brandbilen till Simons tidigare erfarenheter med att få honom 

att tänka över vad brandbilen är och hur den låter genom att fråga Simon om brandbilen. Det 

här kan påvisa att bilder hjälper barnen i deras språkliga kommunikation.  
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Resultatsammanfattning 

I intervjuerna och observationerna framställs det att förskollärarna är positiva till att använda 

bilder i sitt arbete med de yngsta barnen. De redogör för hur användningen av bilder är ett 

konkret och tydligt sätt att kommunicera, öka förståelse och ge inspiration till pedagogiska 

samtal. Observationerna bekräftar och kompletterar förskollärarnas resonemang. 

Observationerna synliggjorde även att barnen använder sin språkliga kommunikation för att 

förmedla det de ser på bilderna. Barnens intresse, språkliga kommunikation och samspel är 

det centrala i observationerna.  

Under intervjuerna har det framkommit att förhållningssättet är viktigt för pedagogerna. Detta 

för att det pedagogiska uppdraget förutsätter att pedagogerna är närvarande med barnen samt 

är engagerade och nyfikna. Respondenterna påpekade att det är viktigt att tänka utifrån 

barnens perspektiv. När till exempel bilder används som ett hjälpmedel kan pedagogerna 

skapa möjligheter till att inspirera och utmana barnen i deras språkinlärning. Genom att ta till 

vara på barnens intressen kan deras lust till att lära ökas. Några av förskollärarna lyfter även 

fram läsplattan som ett tacksamt hjälpmedel i sitt arbete med bilder men även som 

återkoppling tillsammans med barnen. För att göra en aktivitet ännu mer meningsfull för 

barnen finns det även möjligheter för pedagogerna att återkoppla tillsammans med barnen. 

Som ett hjälpmedel för återkoppling kan en kamera eller en läsplatta vara användbara verktyg. 

Det finns även Appar att ladda ner på läsplattan som exempelvis spel där barnen kan koppla 

ihop ljud och bilder på olika djur och instrument. Användningen av både kamera och läsplatta 

ses som positivt.  Den pedagogiska miljöns utformning och betydelse är något som 

förskollärarna berättade mycket om. De ansåg att det är en väldigt central del i arbetet med 

bilder. Förskollärarna använder bilder för rutinsituationer och symboliska bilder. De använder 

även bilder till sångkort, munmotorikövningar, flanosagor, bilder på overhead, bildmemory 

och spel på läsplattan. Något som de flesta förskollärarna använder sig av är fotografier på 

barnens hyllor, matsituationer och i samlingar. Sammanfattningsvis ses bilder som ett 

användbart hjälpmedel för språkinlärning. Det går även att urskilja från intervjuerna att 

förskollärarna har en barnsyn där de ser barnet som kompetent. De påpekade även att det är 

viktigt att det finns ett tydligt syfte och sammanhang med bilderna.  

Några av förskollärarna anser att för många bilder ger ett allt för starkt intryck och att det lätt 

kan blir rörigt. En av förskollärare påpekade att det är viktigt som pedagog att tänka på vilket 

syfte och vilket budskap bilderna ska förmedla. Hon påpekade betydelsen av att arbetslaget 

samarbetar, diskuterar och reflekterar tillsammans. 
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Diskussion  

 

Metoddiskussion 

Johansson och Svedner (2010, s.35) nämner att respondenternas åsikter och funderingar lyfts 

fram i intervju som metod. En svårighet med intervjuer är att de kan resultera i förskönade 

och inte tillräckligt uttömmande svar. Mina följdfrågor i intervjuerna bidrog dock till en stor 

del till ett varierande och innehållsrika svar. I mina intervjuer med förskollärarna hade jag 

reliabiliteten och validiteten i åtanke. Intervjuerna ägde rum på respondenternas egna 

arbetsplatser, syftet med att intervjua dem på sina arbetsplatser har bidragit till en lugn och 

avslappnande stämning. Intervjuerna hölls även avskilt från andra pedagoger för att minska 

risken att bli distraherad av andra. Det som har framkommit i mina intervjuer är att 

förskollärarna med stor frihet kunde uttrycka sig i sina svar. Samtliga intervjuer hade för det 

mesta en röd tråd, då respondenterna besvarade frågorna och även la till sådant som de tyckte 

var intressant. Några ursäktade sig ibland att de kom in på ”fel” spår och inte gav svaret på 

frågan. Vid de tillfällena respondenterna ursäktade sig uppmuntrade jag dem att tala vidare, 

detta för att inte stoppa deras resonemang. Förskollärarna var även fokuserade, intresserade 

och positiva genom intervjuerna, detta uttrycktes genom att de var engagerade då de talade. 

Jag ställde många följdfrågor när det behövdes ett mer innehållsrikt svar som till exempel: 

berätta mer, hur tänker du kring det. 

 

Med röstinspelningar hade jag möjlighet till att lyssna på tonlägen och även höra när 

förskollärarna pausade och funderade. Det här anser jag har ökat reliabiliteten genom att jag 

direkt hör om respondenterna visar osäkerhet. Däremot får jag som intervjuare inte möjlighet 

till att se förskollärarnas gester, miner eller annat kroppsspråk. Om jag i stället hade 

videoinspelat intervjuerna hade reliabiliteten både ökat och sänkts. Med videoinspelning 

skulle jag kunnat få syn på sådant som jag inte får genom röstinspelningen men om jag hade 

filmat dem så tror inte förskollärarna skulle känna lika stor trygghet. 

 Vid de tre observationstillfällen observerade jag barnens samspel med bilderna och mellan 

barnen samt pedagogerna med hjälp av videoinspelning. Med videoinspelningen fick jag en 

inblick hur barnen samspelade med varandra och bilderna. Johansson och Svedner (2010, 

s.46) anser att observation som metod är gynnande för lärarexamenarbeten. Observationer har 

tidigare betraktas som en svår metod. Efter erfarenheter ses observationer idag som en 

givande metod för att iaktta, lyssna och analysera lärare och elevers beteende. Som observatör 

höll jag mig i bakgrunden för att inte påverka barnens val av aktivitet. Om jag däremot hade 

valt att delta själv i observationen hade jag möjligtvis fått ett annat resultat. Jag tror även att 

resultatet hade påverkats om jag skulle observerat barnen under en längre period, men med 

den angivna tiden för studien fanns inte möjligheten för detta. 

 

 

Förskollärarnas teorier 

I den här studien har jag kommit fram till att förskollärarna anser att bilder är ett användbart 

hjälpmedel i deras pedagogiska arbete. Således ser de även att bilderna förstärker barnens 

språkinlärning. Genom min teoretiska utgångspunkt av det socialkonstruktionistiska 

perspektivet (Bjervås, 2011, s.75-76) ser jag ett tydligt samband med förskollärarnas 

påståenden. Vidare bekräftas detta perspektiv i mina observationer, där barnen samspelar med 

varandra och bilderna i den pedagogiska miljön.  
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Förskollärarna har visat att de har en barnsyn där de ser barnet som kompetent och 

utforskande. Englund (2010) framhåller att förskolläraren ska ta till vara på barnens tidigare 

erfarenheter och intressen samt förankra detta i Läroplanen (2010). För att lyfta fram barnens 

intresse har det visats att samtliga förskollärare använder pedagogisk dokumentation för 

denna förankring. Det har med det framkommit att de använder modern teknik som kamera 

och läsplatta. Med dessa redogörelser bedömer jag den pedagogiska dokumentationen som ett 

användbart hjälpmedel för att fånga barnens intressen och utmana dem vidare. Däremot anser 

jag att det ska ske i balans med arbetslagets förväntningar och Läroplanens (2010) mål och 

riktlinjer. Jag syftar till att det blir mycket dokumentation att sammanställa, följa upp och 

återkoppla men räcker tiden till detta? Jag anser även att det blir en utmaning för hela 

arbetslaget och det krävs att de har en tydlig kommunikation sinsemellan. Likaledes anser jag 

att det krävs att arbetslaget jämför förhållningssätt, för att de olika synerna som framkommer 

ska kunna komplettera varandra.  Jag tror att ett sätt för att finna tid för reflektion kan vara att 

pedagogerna använder den avsatta tiden som finns för planerade och kontinuerliga 

planeringsmöten. Däremot tycker jag att det är av lika stor vikt att pedagogerna även 

ifrågasätter varandras syften i den vardagliga kommunikationen i förskolans verksamhet. Mitt 

syfte med det är för att de ska kunna vägleda varandras arbete med bilder på plats.  

 

Skillnader med förskollärarnas ålder och utbildning 

Innan jag intervjuade förskollärarna trodde jag att det skulle synliggöras ett mönster av den 

gamla barnsynen, det vill säga: att se barnen som tomma bägare på det sätt som Lindö (2009, 

s.23) redogör för. En annan bild jag hade var även att de förskollärarna med mer 

arbetslivserfarenhet skulle visa kritiskt förhållningssätt och problematisera sitt arbetssätt mer 

än de förskollärarna med mindre erfarenhet. Efter sammanställningen av mina intervjuer 

stämde inte min tidigare bild överens med det mönstret som visade sig i mitt resultat och 

analys. Det framkom att samtliga förskollärare hade samma barnsyn om ett kompetent barn. 

De talade om vikten av att fånga barnens intresse genom att ta till vara på det med sitt arbete 

med bilder. Den yngsta förskolläraren jag intervjuade problematiserade och visade kritiskt 

förhållningssätt med att använda bilder som ett hjälpmedel. Med läroplanens (2010) ändrade 

mål och riktlinjer som Utbildningsdepartementet (2010, s.6-7) redogör för anser jag att det 

ställs ett högre krav på dagens förskollärarutbildning. Det vill säga att förskollärarna förväntas 

utföra pedagogiskdokumentation och att ständigt problematisera sitt arbetssätt. De högre 

kraven och förväntningarna tror jag har egenskapen att utveckla förskolans kvalitetsarbete. 

Genom ett kritiskt förhållningssätt tror jag även att en fördel är att det ges möjlighet att kunna 

utveckla sin yrkesroll. Det vill säga med ett sådant förhållningssätt samt att se kritiskt på sin 

egen yrkesroll kan bidra till att förskollärarna blir mer engagerade, stöttande och inspirerande 

i sitt arbete med barnen. Däremot som jag tidigare har nämnt är det viktigt att finna en god 

balans mellan förväntningarna på förskollärarna och läroplanens mål och riktlinjer. Med det 

menar jag att förskollärarna bör ha i åminne att Läroplanens (2010) mål endast är strävansmål 

och att med detta sänka kraven på barnen och sig själv. I ett arbetslag tror jag att det är till 

fördel att det finns pedagoger i blandade åldrar för att utmana varandra och dela med sig av 

sin egen syn och erfarenheter. Jag tror även att det är betydelsefullt för alla pedagoger att ha 

fortlöpande kompetensutbildningar för att öka förskolans kvalitet. Jag tycker att en pedagog 

aldrig är fullbordad och är med i en ständig process i sitt eget lärande.  
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Den pedagogiska miljön i det fysiska rummet 

I min studie har det synliggjorts att förskollärarna anser att bilder är ett positivt hjälpmedel 

förde yngsta barnens språkinlärning. Således är det av stor vikt för pedagogerna att tänka att 

bilderna ska ha ett tydligt syfte.  Jag anser att det bör finnas ett budskap med bilderna, 

bilderna ska även vara föränderliga. Jag tror även att det är betydelsefullt för barnen om det 

existerar varierande bilder och att bilderna inte blir till något slentrianmässigt för barnen. 

Ändå tror jag det är lika viktigt att en del bilder får existera under längre perioder. Genom att 

vissa bilder får existera under längre perioder kan det ge möjlighet att barnens inlärning ökar 

med tiden. Jag tror även att barnen får mer tid och med det lättare kan koppla sina tidigare 

erfarenheter med bilderna. Lindös (2009, s.23) och Englunds (2011) resonemang om det 

kompetenta och intresserade barnet betraktar jag vara betydelsefull när bilder används i den 

pedagogiska miljön. Vidare anser jag att det bra om pedagogerna tänker på vad de barnen som 

finns på avdelningen nu har för intresse och inte de barnen som har gått på avdelningen 

tidigare. Det vill säga att det även är bra att hitta en god balans mellan bilder utifrån barnens 

intresse och bilder som barnen kan finna samband med sin kunskap och erfarenhet. Utifrån 

det socialkonstruktionistiska perspektivet som Bjervås redogör för (2011, 75-76) sker 

språkinlärning genom en gemensam konstruktion och det materiella i miljön. Med det ser jag 

att bilder är ett material som bidrar till en språklig process.  

  

Förskolläraren Hanna nämnde att de har bilder för sådant material som finns högt på hyllor, 

som barnen inte når själva. Med användandet av bilder på det här sättet kan jag se både för 

och nackdelar. Det är gynnande för den språkliga kommunikationen som Arnqvist (1993, 

s.10-15) nämner i sin bok. Barnen kan till exempel förmedla till pedagogerna till pussel som 

önskas. Med den språkliga kommunikationen skapas även en social process mellan barnet och 

pedagogen som bidrar till vidare språkinlärning. Om samma situation upprepas vid flera 

tillfällen repeterar pedagogen namnet på pusslet och slutligen får barnet begreppet och 

kopplar samman bilden samt pusslet med dess namn. Nackdelen jag ser med det här 

arbetssättet är att barnen begränsas till att använda materialet som placeras högt upp. Om 

barnen begränsas tror jag att det blir problematiskt att se till deras intressen. Däremot anser 

jag att det här arbetssättet kan vara ur en säkerhetssynpunkt eftersom de allra yngsta barnen 

kan sätta smådelar i halsen. Således tycker jag att det här visar att pedagogernas synsätt och 

arbetssätt problematiseras.  

 

Slutsats 

Avslutningsvis vill jag anföra ett citat från förskolläraren Hanna: ”Bilder blir så konkret för 

barnen. De får hjälp med det konkreta och sedan för att förstå orden utan hjälpmedel”. Bilder 

är således ett bra hjälpmedel och arbetssätt för att se till barnens intresse. Med bildernas hjälp 

kan de yngsta barnen vilket Edwards (2009, s.105) också framhåller inleda och inspirera till 

samtal. Med samtal om bilder utvecklas barnens språkliga kommunikation och språkinlärning. 

Barnen kan föda nyfikenhet och lust till att lära. Användningen av bilder kan varieras från 

utskrivna fotografier, tecknade bilder, symboler samt till bilder på läsplattan. Barnen och 

pedagogerna kan tillsammans ha återkoppling för att göra aktiviteter mer betydelsefulla och 

med det finna nya vägar för vidare utmaningar. Språkinlärningen sker således i en 

socialkonstruktion i samspel med andra människor och bilder som ett hjälpmedel. Det är även 

viktigt att arbetslaget har en tydlig kommunikation sinsemellan och delger varandra sina 

erfarenheter. Pedagogisk dokumentation är bra att använda sig av både enskilt och i 
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arbetslaget. Med den här studien hoppas jag att fler pedagoger kan finna inspiration och ett 

eget förhållningssätt till att använda bilder för de yngsta barnens språkinlärning.  

 

Vidare forskning 

I den här undersökningen har jag inriktat mig på de yngsta barnen och förskollärares syn på 

att använda bilder som ett hjälpmedel för språkinlärning. För fortsatta studier skulle det vara 

intressant att rikta mina frågeställningar till de äldsta barnen på förskolan. Vid en studie med 

de äldsta barnen skulle jag kunna inrikta mig på att undersöka genom barnintervjuer och 

observationer som metod för att se utifrån barnens perspektiv. I den här studien har barnens 

perspektiv inte möjliggjorts eftersom jag har valt att undersöka de yngsta barnens 

språkinlärning. Jag tror även att det skulle kunna vara intressant att undersöka hur bilder 

används i exempelvis Läroplanens (2010) strävansmål om Matematik. Genom att undersöka 

Matematik som ett strävansmål skulle jag kunna synliggöra pedagogers arbetssätt med bilder. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Samtyckeblankett  

 

Jag samtycker till att bli intervjuad som underlag för studien och jag är medveten om vad 

studiens syfte är. Jag vet att jag har rätt att avbryta mitt deltagande och jag är informerad om 

de etiska förhållningssätten för studien 

 

 

Ort/ datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Student 
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Bilaga 2 

Norrtälje 2014 

 

Hej! 

Jag undrar om ert barn får delta i videoobservationer under perioden april-maj 2014? 

 

Syftet med dessa observationer är att observera hur barnen samspelar med bilder i den 

pedagogiska miljön. Jag kommer sedan att studera vidare materialet och koppla till barns 

språkinlärning. 

Detta kommer bli en grund för mitt examensarbete för förskollärarutbildningen vid Karlstads 

universitet 

 

 

All data jag får fram kommer hanteras enligt konfidentialitetskravet. Med det menas det att 

samtliga medverkande i denna studie kommer att vara anonyma eller får figurerade namn och 

att all data avidentifieras. 

 

 

Vid frågor kontakta gärna mig: 

 

 

Med vänlig hälsning 

Annicka Falkenstedt 

Förskollärarstudent vid Karlstads Universitet 

 

 

 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

 

Mitt barn får delta i videoobservationer    

 

 

Mitt barn får inte delta i videoobservationer   

 

 

________________________________   ________________________________ 

Vårdnadshavare 1                        Vårdnadshavare 2 

 

________________________________   ________________________________ 

Namnförtydligande 

 

Inlämning av talong önskas senast tisdag den 22 april till personalen 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till förskollärare 

 

 

Startfrågor 

Kön___________________________________ 

 

Ålder_________________________________ 

 

Utbildning_____________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

Verksam_____________________________ 

 

 
1. Hur ser din syn/teori ut när det gäller att använda bilder för de yngsta barnens 

språkinlärning? 

- Vad ser du för samband mellan bilder och språkinlärning? 

- Ser du några nackdelar med att använda bilder? 

- Hur ser du att barnen använder bilder i sin språkinlärning? 

 

 

2. Hur använder du bilder i ditt pedagogiska arbete? 

 

 

3. Hur arbetar du med den pedagogiska miljöns utformad? 

 

 

4. Har du något du vill tillägga? 

 


