
 
 
 
 
 
 
 
 ”HISTORIEN SOM MAN INTE 

SER” 
– DEN SOKRATISKA SAMTALSMODELLEN 

SOM METOD FÖR BILDSAMTAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

    Pedagogiskt arbete 
 

Linda Freij 
Hanna Hertzberg 

 
2016-LÄRFHEM-K06 

 



 

Program: Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem 
Svensk titel: ”Historien som man inte ser” – den sokratiska samtalsmodellen som 
metod för bildsamtal 
Engelsk titel: The invisible story –  the socratic teaching model as a method for art 
conversation 
Utgivningsår: 2016 
Författare: Linda Freij, Hanna Hertzberg 
Handledare: Ann Ludvigsson 
Examinator: Carin Falkner 
Nyckelord: sokratiska samtal, semiotik, bildanalys, bildsamtal, fantasikonstruktion, 
aktionsforskning. 
 _________________________________________________________________  
 
Sammanfattning 
 
Inledning Denna studie handlar om hur sokratiska bildsamtal kan möjliggöra elevers lärande genom 
samspel. Vi har undersökt progressionen hos en grupp som under fem tillfällen haft sokratiska 
bildsamtal med fokus på analysförmåga, delaktighet och samspel. 
 
Syfte Syftet med denna studie är att studera den eventuella progressionen i en elevgrupp som under 
fem tillfällen deltar i lärarledda sokratiska bildsamtal. Vi vill undersöka om elevernas förmåga 
att analysera bilder fördjupas samt om deras kollektiva resonemang utvecklas genom 
upprepade sokratiska bildsamtal.  
 
Metod Eftersom syftet med studien är att undersöka elevers eventuella progression genom lärarledda 
sokratiska bildsamtal valdes aktionsforskning som ansats, då vi själva initierat 
utvecklingsarbetet. Metoden som valdes till undersökningen är kvalitativ med sokratiska 
bildsamtal som metod. I studien ingår sex elever i årskurs 2. För att uppnå syfte samt 
frågeställningar valdes fältanteckningar samt ljudupptagning som datainsamlingsverktyg. 
Insamlad data analyserades genom bildsemiotik för att synliggöra elevernas analysnivåer.  
 
Resultat Resultatet som framkom av studien visar att eleverna som deltagit i studien genom de 
sokratiska bildsamtalen fördjupat sina kollektiva analyser av bilderna och att de i olika stor 
utsträckning successivt samtalat mer öppet och fritt om bilderna. Samspelet där eleverna 
tillsammans skapar berättelser utifrån bilderna blev längre och fördjupade för varje samtal. 
Resultatet visar ett ökat samspel med tydliga inslag av fantasikonstruktion där eleverna använt 
tidigare erfarenheter och kunskaper som de plockat in i bildtolkningarna. 
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Förord 
 
Vi vill tacka de elever som deltagit i studien. Tack för att vi fick hälsa på i er fantasivärld! 
Stort tack till vår handledare Ann Ludvigsson för värdefulla tankar och idéer som hjälpt oss 
föra arbetet framåt. 
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Inledning 
 
Elever i dagens skola blir överösta med bilder och en mängd olika tecken. I skolans läromedel 
är det skriftspråket som dominerar och bilderna kommer i skymundan som estetisk utfyllnad. 
Elever i dagens skola behöver få tillägna sig kunskaper i att kritiskt granska bilders budskap, 
värderingar samt göra egna tolkningar av bilder. Dessa förmågor är viktiga i dagens samhälle, 
där människor ständigt exponeras för bilder och tecken som kritiskt måste granskas och göras 
kloka val utifrån. 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskrivs tydligt i 
innehåll för bild och svenska vikten av att eleverna tillägnar sig kunskaper och verktyg för att 
kritiskt granska bilder, reflektera och delta i demokratiska processer. Vårt utvecklingsarbete 
syftar till att studera elevers utveckling av analysförmåga, reflektion och samspel. 
Bildundervisningen ska enligt Lgr 11 (2011, ss. 20-21) ge eleverna kunskap om bilder och 
bildkommunikation vilket är betydelsefullt för utvecklingen av förmågan att uttrycka egna 
åsikter och delta i samhällslivet. Skolverket (2014) beskriver i Allmänna råd med 
kommentarer fritidshem att verksamheten på fritidhemmet ska innehålla demokratiska forum 
där elevernas behov och intressen lyfts. Genom sokratiska samtal i fritidshemmet erbjuds 
eleverna möjlighet att utveckla förståelse för sig själva och andra, vilket i sin tur är av vikt för 
identitetsskapandet. Skolverket (2014) lyfter vikten av reflektion och resonemang i 
fritidshemmet: ”I fritidshemmet har personalen många möjligheter att utgå från situationer 
och samtal som uppstår i gruppen, för att på ett medvetet sätt stödja elevernas förmåga att 
resonera och argumentera med andra utifrån olika ståndpunkter” (s. 37). Sokratiska samtal 
som metod bygger på samma princip; att utveckla deltagarnas resonemang och förmåga att 
argumentera och se andra infallsvinklar. Samtalsmodellen lämpar sig inte bara för samtal om 
texter och bilder, utan även för värdegrundsarbete, likabehandling och existentiella ämnen. I 
skollagen (SFS nr: 2010:800) framgår tydligt att utbildningen och grundskolan ska 
genomsyras av demokratiska värderingar. Samtalsmetoden ger alla deltagare möjlighet att 
under trygga omständigheter uttrycka sina tankar och känslor. Den kan därmed ses som ett 
viktigt redskap för demokratiarbetet i undervisningen och i fritidshemmet. 
 
Under VFU-perioderna (verksamhetsförlagd utbildning) har vi observerat att bildsamtal i 
bildundervisningen är ovanligt. Som blivande legitimerade bildlärare och grundlärare i 
fritidshem ser vi sokratiska samtal som viktiga för undervisningen och fritidsverksamheten.  
Därför vill vi med undersökningen lyfta betydelsen av sokratiska samtal. Studien bygger på 
bildsamtal enligt den sokratiska samtalsmodellen som vi själva leder en elevgrupp igenom 
under fem tillfällen. Studiens forskningsansats är aktionsforskning. Aktionsforskning 
aktualiserades i Lärarförbundets tidskrift Pedagogiska magasinet, nummer 1 februari 2016. I 
tidskriften beskrivs aktionsforskning som betydelsefull för att skapa förutsättningar för lärare 
att förstå samt utveckla undervisningen inifrån. Aktionsforskningen ger också kollegiala 
möjligheter genom interaktion och ett kollegialt lärande. Aktionsforskning är därmed 
användbart i vår framtida profession som grundlärare i fritidshem samt legitimerade bildlärare 
år f-6. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att studera den eventuella progressionen i en elevgrupp som under 
fem tillfällen deltar i lärarledda sokratiska bildsamtal. Vi vill undersöka om elevernas förmåga 
att analysera bilder fördjupas samt om deras kollektiva resonemang utvecklas genom 
upprepade sokratiska bildsamtal.  
 
Frågeställningar  Förändras elevernas förmåga att uttrycka sig om bilder genom sokratiska bildsamtal 

under projektets gång, i så fall på vilket sätt? 
 Bidrar sokratiska bildsamtal till att elevernas gemensamma resonemang kring bilder 

utvecklas? 
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Bakgrund 
I detta kapitel tas filosofiska samtal och den sokratiska samtalsmodellen upp. Kapitlet redogör 
för semiotik som verktyg för bildanalys, barns visuella kultur samt vad styrdokument 
uttrycker om bildanalys.  
Filosofi och filosofiska samtal 
Filosofisk definieras enligt Svenska akademiens ordlista (2011, s. 210) som djupsinnig och 
levnadsvis, och filosofi är ”vetenskapen om grunderna för vetande och tänkande”. Dahlin 
(1998, ss. 64, 68) menar att barn och vuxnas samspel i filosofiska samtal bör ses som 
meningsfulla, då vuxna ofta har goda kunskaper om språket medan barn har lättare att skönja 
motsägelser och har närmare till fantasi. Barnen har inte blivit färgande av vuxnas logiska 
tänkande och är mer frigjorda i sitt resonemang. Detta gör att barn i filosofiska samtal ofta för 
resonemanget framåt på ett oväntat sätt. Vidare beskriver Dahlin att fantasin är av yttersta vikt 
vid reflektion över existentiella frågor. Genom filosofi kan vi leka med tankar utan hänsyn till 
om de förefaller rimliga eller logiska. Genom filosofiska samtal kan vi öppna upp oss för nya 
tankar och resonemang. Karlsson Häikiös (2015, ss. 71-72) beskrivning av 
fantasikonstruktionen stämmer väl överens med Dahlins resonemang. Författaren skriver att 
fantasikonstruktionen hjälper barn att förena tanke och känsla till en enhetlig upplevelse. 
Genom fantasin sammanförs våra erfarenheter och nya föreställningar och på så sätt utvecklas 
vår förståelse för omvärlden och oss själva. Vidare resonerar Karlsson Häikiö kring de 
affektiva element som fantasin innehåller, vilka är förknippade med omedvetna nivåer. Dessa 
affektiva element, känslostämningar, skapar en uppfattning inom oss som trots att den är 
affektiv upplevs lika verklig som den faktiska yttre verkligheten.   
 
Debatt finns idag om huruvida barn har förmågan att hantera komplexa frågor. Pihlgren 
(2010, ss. 32-34) menar att barn spontant ställer filosofiska frågor samt att de ofta har högre 
utvecklad moral än vuxna. Den sokratiska samtalsmodellen tillåter barn att filosofera, 
ifrågasätta, kritisera och reflektera. De får även verktyg för att sortera dilemman av 
exempelvis moralisk art, vilket är en nödvändig förmåga som förbereder barnen på att tänka 
kritiskt och ta ställning till samhället och dess normer. Karlsson Häikiö (2015, s. 72) menar 
också att barns förmåga att gestalta och uttrycka känslor med hjälp av olika uttryckssätt bör 
stärkas för att vidga kommunikationsförmågan. Då detta bidrar till att barn på fler sätt kan 
göra sin röst hörd uppfylls skolans demokratiuppdrag.  
Sokratiska samtal 
Den sokratiska traditionen hade från allra första början ett demokratiserande uppdrag. 
Samtalsmodellen är utformad utifrån den antike filosofen Sokrates tankar om dialog. 
Troligtvis levde Sokrates 470-399 f.Kr. Sokrates skrev själv aldrig ner sina tankar utan de har 
blivit nedskrivna av andra samtida filosofer såsom Platon och Aristoteles. Genom Sokrates 
dialog skulle människor undervisas till reflekterande, ansvarstagande och demokratiska 
medborgare. Genom den specifika samtalsstrukturen skulle varje medborgare utveckla sin 
individuella potential. Under senare tid kom sokratiska samtal att beröra andra delar av 
samhället. Den sokratiska samtalsmetoden utvecklades av den tyska filosofen Leonard Nelson 
(1965) för att användas i undervisningssituationer (Pihlgren 2013, s. 149). I skolan samt på 
fritidshemmet är den sokratiska samtalsmodellen användbar då underlag som värdegrund, 
litteratur, konst, bilder och musik kan diskuteras. Elevernas reflektioner och tankar står i 
centrum och det finns inget rätt eller fel (Pihlgren 2010, ss. 13, 15, 19, 25). Styslinger och 
Pollock (2010, ss. 36-37) instämmer i Pihlgrens resonemang då de i sin artikel The Chicken 
and the Egg: Inviting response and talk through socratic circles resonerar om sokratiska 
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samtal som en viktig samtalsform när lärare vill ge eleverna möjlighet att samtala utan strikt 
kontroll.  
 
Den sokratiska samtalsmodellen kan enligt Pihlgren (2010, s. 23) kopplas till det 
sociokulturella perspektivet då samtalsmodellen bygger på idén om interaktivt lärande med 
samspel och dialog i fokus. Syftet är att alla deltagare ska vara lyhörda för varandras 
resonemang och ge varandra utrymme i samtalet. Handuppräckning ska till exempel inte vara 
nödvändigt. Styslinger och Pollock (2010, ss. 36-37) lyfter att elever genom sokratiska samtal 
ges möjlighet att tala utan att behöva känna att det finns ett rätt eller fel, det sker ingen 
värdering av åsikter eller reflektioner. I detta möte kan eleverna delge sina reflektioner, 
perspektiv samt omvärdera sitt tidigare resonemang. Bagshaw (2014, s. 358) menar att 
eleverna därigenom kan utforska olika idéer och tänka på ett mer kreativt sätt kring olika 
problem. Vidare diskuterar Bagshaw att sokratiska samtal genom reflektion och kritiskt 
tänkande ger eleverna större möjligheter att ta till sig och kritiskt granska information. 
Pihlgren (2010, ss. 23-26, 27) redogör för idén med samtalsmodellen, vilken innebär att man 
genom dialog kring en viss artefakt, såsom en bild, text eller ett dilemma, lär sig reflektera 
och samarbeta. Genom regelbundna samtal kan intellektuell och moralisk utveckling uppnås. 
Vidare förklarar Pihlgren att man genom övning i sokratiska samtal internaliserar 
intellektuella såväl som språkliga vanor, vilket möjliggör att nya förhållningssätt kan uppstå.  
Två processer pågår parallellt under sokratiska samtal; en på gruppnivå och en på individuell 
nivå. Allt eftersom gruppen diskuterar växer nya gemensamma lösningar och förhållningssätt 
fram. Samtidigt omprövas deltagarnas egna åsikter och idéer. Pihlgren skriver att dessa två 
utvecklingsprocesser är beroende av varandra. På detta sätt internaliseras gruppens handlingar 
av individen och gruppen blir en förutsättning för själva lärandet.  
 
Semiotik som verktyg för bildanalys 
Begreppet semiotik skapades av den engelske filosofen John Locke (1632-1704). Begreppet 
betyder läran om tecken och kommer från det grekiska ordet ”semeion” som betyder just 
tecken (Kjörup 2004, s. 99). Waern, Pettersson och Svensson (2004, ss. 38-39) beskriver 
bildsemiotiken som ett redskap för att analysera olika nivåer i bilders motiv. Bendroth 
Karlsson och Karlsson Häikiö (2014, s. 80) likställer semiotisk bildtolkning med förståelsen 
för det skrivna språket. Semiotiken som metod innebär att betraktaren tolkar bildens olika 
element likt tecken för något. Genom bildsemiotiken tolkas delarna av bilden och analyseras 
var för sig för att sedan skapa en helhet där motiv och värden i bilden samverkar. Semiotiken 
är användbar som redskap då vi vill förstå hur bildens komponenter samverkar och hur 
motivet influerar betraktaren (Eriksson och Göthlund, 2012, ss. 42-44). 
 
Det är viktigt att unga lär sig tolka visuell information för att förstå sin omgivning i ett 
samhälle där bilder och tecken får allt större utrymme och roll. Karlsson Häikiö (2015, ss. 23, 
26) menar att visuellt lärande handlar om att synintryck genom varseblivning omvandlas till 
intryck och inre bilder. Denna varseblivning är viktig för den kognitiva utvecklingen, då den 
hjälper oss sortera våra känslor och erfarenheter. I denna process uppstår ett lärande. Vi lär oss 
om vår omvärld och om oss själva. Karlsson Häikiö (2015, ss. 28-29, 73) redogör för visuell 
litteracitet, som är en beskrivning av bildspråk som utvecklas i interaktion med olika bilder. 
Genom att komma i kontakt med bilder och föra samtal kring dessa utvecklas förståelsen för 
hur vi kan tolka bilder och det bildliga språket. Hon menar att visuell litteracitet kan fungera 
som komplement till barns verbala språkutveckling och även till deras skrivutveckling. 
Genom bildsamtal kan elever utveckla förmågan att klä sina inre bilder i ord. Författaren 
belyser också att den sokratiska samtalsmodellen lämpar sig väl för bildsamtal, då syftet är att 
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dessa hålls utifrån ett öppet samtalsklimat utan värderande frågor från samtalsledaren. Detta 
ger då samtalsdeltagarna möjlighet att förmedla sina egna inre bilder, tolkningar och 
reflektioner (Karlsson Häikiö 2015, s. 77). 
 
Enligt Karlsson och Lövgren (2001, ss. 42, 46-49) borde bildanalys få större utrymme i skolan 
eftersom elever i så stor utsträckning exponeras för bilder i undervisningen och i samhället. 
Förmågan att analysera och förstå en bild kommer inte utav sig själv utan behöver tränas 
fram; det krävs handledning för att lära sig se bortom det första givna uttrycket i en bild. 
Dessa förmågor kan tränas genom att eleverna får undervisning i att studera bilder. 
Bildstudieområdet delas in i tre delar som utgörs av samtal, analys och reflektion. Bildanalys 
genom samtal är en bra metod för att träna det reflekterande tänkandet och det kan även 
fungera avdramatiserande för det analytiska förhållningssättet, som annars kan verka svårt 
och komplext. Det är också gynnsamt om läraren för reflekterande anteckningar efter 
analyssamtal med elever, för att sedan kunna sätta upp nya mål för nästa samtal. Med läraren 
som guide genom samtalen kan samtalsfokuset vidgas och fördjupas. 
 
Begreppen denotation och konnotation beskriver Eriksson och Göthlund (2012, s. 44) som två 
olika nivåer av mening i förhållande till bildanalys. Denotation innebär tecknens 
grundförståelse i bilden och identifikation av vad bilden föreställer. Detta är den första nivån. 
Den andra nivån, konnotation, innebär bildens merbetydelse, det vill säga de värderingar, 
associationer samt uttryck som bilden ger upphov till. Bendroth Karlsson och Karlsson 
Häikiös (2014, s. 80) beskrivning av begreppet konnotation stämmer väl överens med 
Eriksson och Göthlunds. Däremot definierar de denotativa faktorer i en bild som 
verklighetsförankrade och att de bär på bildens direkta betydelse. Frid (2002, ss. 292, 295) 
förklarar att bildanalys utförs genom att bilden delas upp och varje tecken studeras var för sig, 
och byggs de samman kan varje del bidra till en eller flera olika betydelser. Det finns en 
skillnad mellan analys och tolkning. Medan analysen delar upp bilden och studerar bildens 
beståndsdelar handlar bildtolkning snarare om att uppfatta bildens innehåll; vi tolkar alltså 
tecken i bilder. Sonesson (2010, ss. 123, 130) redogör i sin artikel för hur bildsemiotiken kan 
användas för att kategorisera olika aspekter i en bild, såsom färg, yta och hur motivet kan 
tolkas. Bilden delas upp i kategorier för att hitta betydelsebärande tecken som bilden är 
uppbyggd av. På detta sätt synliggörs att alla tecken i bilden är betydande för helheten. 
Bendroth Karlsson och Karlsson Häikiös (2014, s. 80) beskrivning av bildsemiotik stämmer 
väl överens med Sonessons beskrivning. Semiotisk bildtolkning ses som ett bildspråk där 
bilder tolkas som tecken och läses av, likt läsning av det skrivna språket. Kommunikationen 
sker genom koder samt teckenkombinationer på olika nivåer. 
Styrdokument och barns visuella kultur 
I läroplanen Lgr 11 (ss. 20-21) framgår att elever ska ges möjlighet att diskutera samt kritiskt 
granska bilder och dess budskap, vilket också framgår i centralt innehåll för årsskurs 1-3 och 
4-6. Undervisningen i såväl skolan som på fritidshemmet ska ge eleverna rika möjligheter till 
samtal, uttrycksupplevelser och kunskap. Dessa faktorer kännetecknar en god lärandemiljö. 
Eleverna ska få möjlighet att uttrycka, uppleva och utveckla olika känslor och stämningar i en 
social kontext. I de allmänna råden för fritidshem Skolverket (2014) uttrycks att i 
fritidshemmets verksamhet ingår informella samt formella samtal med eleverna i samband 
med demokratiska forum.  
 
Kommentarmaterial till kursplanen i bild beskriver (Skolverket 2011) att barns visuella kultur 
utgörs av hela samhällets tillgång av bilder, ljud, texter, film, foto, design och konst. Visuell 
kultur har stor betydelse för individers möjlighet att förstå sin omvärld. Elever möter i 
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vardagslivet en mängd olika bilder varje dag. Bildflödet har stort inflytande över elevers sätt 
att skapa mening och tankar om sin tillvaro. Elever behöver få undervisning i att tolka och 
analysera visuella uttryck och på så sätt öka sin medvetenhet om att kulturer och trender kan 
influera eleverna i beslut- och valsituationer. Sparrman (2002, ss. 23, 31) tar i sin artikel upp 
begreppet visualitet. Sparrman menar att visualitet är så mycket mer än bara bilder. Det 
handlar om allt det som ses; färg, riktningar, komposition, dynamik och strategier för hur detta 
kan tolkas och tillsammans bilda en helhet. Genom att studera elevers handlande i den sociala 
interaktionen med varandra kan förutsättningar för att förstå barns kultur skapas.  
 
I Skolverkets (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i bild kan man utläsa vikten av att 
elever får utveckla förmågan att se dolda och djupa budskap i bilder. Syftet med bildanalys i 
undervisningen kommenteras på följande sätt: 
 

Vid tolkning och analys kan man dels utgå från sina egna erfarenheter och kunskaper, dels från 
granskning av specifika perspektiv. Det senare kan till exempel handla om vad avsikten med en 
bild är, vem som är avsändare eller vilken plats bilden har i ett vidare samhällsperspektiv. (s. 
15)  

Lindgren och Nordström (2009, ss. 7-9) förklarar att det visuella och det verbala språket inte 
bör särskiljas till den grad de traditionellt sett gör. De menar att även bilder är bärare av 
analyserande strukturer och förmedlar känslor på samma sätt som till exempel poesin gör. Det 
visuella språket har fått en underordnad ställning i undervisningssammanhang till skillnad 
från det dominerande verbala språket. Författarna förklarar vidare att undervisningen borde 
vara mer fokuserad på det visuella språket för att tjäna barns kunskapsbehov i ett multimedialt 
samhälle  
Sokratiska samtal ur sociokulturellt perspektiv 
I studien utgår vi från det sociokulturella perspektivet eftersom studiens intresse rör lärande i 
grupp genom sokratiska samtal. Den kulturhistoriska teorins grundare Lev Semenovich 
Vygotskij (1896-1934) intresserade sig för individers utveckling både ur ett sociokulturellt 
perspektiv samt ur ett biologiskt perspektiv. Vygotskij undersökte hur dessa faktorer 
samverkar med varandra. Det sociokulturella perspektivet bygger på förståelse för hur 
individer tar till sig nya kunskaper och erfarenheteter genom samspel med andra. 
Kommunikation och interaktion är viktiga redskap för utveckling och lärande. Säljö (2012, ss. 
185, 195, 197) beskriver det sociokulturella perspektivet som att kunskap växer fram i 
interaktion som kan ske mellan elever samt mellan elev och lärare. Lärandet ses som en del av 
den mänskliga samvaron. Säljö (2005, s. 66) förklarar att det är viktigt att förstå lärande som 
situerat, alltså att kunskaper och utveckling uppstår genom socialt samspel och ser olika ut 
beroende på det sammanhang som lärandet utspelar sig inom. 
 
Då studien bygger på analys och samtal utifrån den sokratiska modellen använder vi oss av ett 
sociokulturellt perspektiv. Fokus ligger alltså på vad och hur eleverna lär i grupp. Den sociala 
kontexten är avgörande för samtalens progression. Pihlgren (2010, ss. 26-27) redogör för att 
grundtanken med ett lärande samtal kommer från Vygotskijs tankar om att lärandet ska ses 
som en interaktiv process, där barnet på egen hand kan uppnå viss kunskap, men för att uppnå 
fördjupade kunskaper behöver barnet ha tillgång till ytterligare utvecklingsnivåer. Vygotskij 
menar enligt Pihlgren att barnet får tillgång till ytterligare en utvecklingsnivå genom social 
interaktion med andra samt genom att tolka sin omgivning. Lärandet sker i ständigt pågående 
processer. Vygotskij har benämnt denna process som den närmaste proximala 
utvecklingszonen. Pihlgren (2013, ss. 48-50) redogör för Vygotskijs samspelsteori. Hon 
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belyser att samspelsteorins kärna är nära sammankopplad med tanken om den proximala 
utvecklingszonen. Människor mognar och utvecklas i olika takt, men var och en har också 
tillgång till en proximal utvecklingszon som vi genom samspel med andra kommer åt. Detta 
samspel fördjupar förståelse och därmed utvecklas kunskap. I sokratiska samtal har alla 
individer i gruppen en viktig roll. Inom gruppen finns det alltid någon individ som har 
kommit längre i sitt tänkande, reflekterande och resonemang som kan delge och hjälpa övriga 
i gruppen att utveckla sina tankar kring det givna ämnet. Deltagarnas proximala 
utvecklingszoner kommer gå omlott och ge deltagarna fördjupade kunskaper (Pihlgren 2010, 
ss. 27-28). 
Mediering, appropriering och fantasikonstruktionen 
Säljö (2005, ss. 37, 66, 71) redogör för mediering genom interaktion. Han belyser att vi 
genom samspel medierar kunskap och information, till exempel medierar lärare genom att 
hjälpa en elev stava. Läraren visar eleven hur något går till och medierar då denna kunskap. 
Men mediering begränsas inte bara till inlärning genom undervisning, utan det kan även 
handla om en blick eller kroppsspråk som förmedlar något. Ett exempel på en 
medieringssituation är att person a delger person b en upplevelse. På detta sätt medierar 
person a sin egen uppfattning till person b som utifrån denna beskrivning kan få fördjupad 
förståelse för dennes upplevelse och ett lärande kan uppstå. Begreppet appropriering syftar 
till hur en individ tillgodogör sig detta lärande eller denna kunskap. I ett sociokulturellt 
perspektiv tittar man på hur människor approprierar erfarenheter genom social interaktion och 
situerade aktiviteter. Man belyser ett samband mellan tänkande och kommunikation (Säljö 
2000, s. 115). Sparrman (2002, s. 27) förklarar successiv appropriation. Hon beskriver hur 
barns appropriation av visuella upplevelser inte stannar vid själva mötet med det visuella, utan 
att den fortsätter utvecklas genom barnens sociala interaktion med varandra. Informationen 
får succesivt en förlängd eller förändrad betydelse.  
 
Det finns två kategorier av medierande redskap; språkliga och fysiska. Fysiska redskap kallas 
även artefakter och kan åsyfta till exempel böcker, telefoner, datorer och så vidare. Säljö 
menar dock att det finns brister med att särskilja språkliga och fysiska redskap, då han istället 
belyser att det finns både fysiska och intellektuella sidor av kulturella redskap (Säljö 2005, s. 
28). I studien används bilder som medierande artefakt. Här lyfter vi in Säljös resonemang då 
en bild kan ses som både ett fysiskt redskap, en bild som någon producerat, men även som ett 
kommunikativt redskap som berättar något för betraktaren. 
 
Vygotskij (2002, ss. 17, 20) skriver om fantasins livsviktiga funktion; fantasi kan inte bara ses 
som förströelse utan vår bearbetning av verkligheten är beroende av den. Han belyser en rad 
viktiga kopplingar mellan fantasi och verklighet och menar att uppfattningen om att dessa två 
bör särskiljas med fantasikonstruktionen som underordnad, är oriktig. Vygotskij redogör för 
att fantasi uppstår i samband med vardagliga uppfattningar och tidigare erfarenheter. Vidare 
dras den pedagogiska slutsatsen att barns erfarenheter bör vidgas, då mängden upplevda 
intryck påverkar förmågan till fantasi. Vygotskij beskriver fantasins kombinatoriska förmåga; 
hur vi genom ett intryck kan skapa nya kreativa tankar kring det som händer, baserat på 
tidigare erfarenheter och kunskap. Vygotskijs (2002) citat nedan är ett exempel på hur barnet 
tillämpar sina erfarenheter och kunskaper och utifrån dessa skapar en fantasikonstruktion. 
 
  

Ribot berättar: `En pojke på tre och ett halvt år ropade när han fick syn på en halt man som gick 
längs vägen: Mamma, titta ett sånt ben den stackarn har! Sedan följde en hel roman: Han satt på 
en hög häst, han ramlade ner och föll på en stor sten och gjorde sig illa i benet. Nu måste man 
hitta någon medicin som gör det friskt igen.´ (Vygotskij 2002, s. 16) 
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Metod 
I detta kapitel redogörs för val av forskningsansats och datainsamlingsmetod. Här tas också 
urval, genomförande, pilotstudie, de forskningsetiska principerna, tillförlitlighet och giltighet 
samt analys upp.  
 
För att kunna undersöka och beskriva den eventuella utvecklingen i en elevgrupp avseende 
elevernas förmåga att uttrycka sig om och analysera bilder under fem lärarledda sokratiska 
bildsamtal, har vi valt att använda kvalitativ metod. Fejes och Thornberg (2015, s. 35) 
beskriver kvalitativ metod som användbar när syftet är att beskriva ett fenomen i sociala 
sammanhang samt delade föreställningar och utsagor. Eftersom studien avser att studera 
förmågor och uttalanden behöver vi göra en djuplodande analys av samtalen. Tolkning, analys 
och reflektion går inte att mäta i siffror, därav används kvalitativ metod för att besvara syftet 
med studien. 
Bilderna som användes under samtalen finns som bilagor, se nedan. 
 
Bildsamtal 1 – se bilaga 1 
Bildsamtal 2 – se bilaga 2 
Bildsamtal 3 – se bilaga 3 
Bildsamtal 4 – se bilaga 4 
Bildsamtal 5 – se bilaga 5 
Aktionsforskning som forskningsansats 
Aktionsforskning kan bedrivas av yrkesverksamma lärare i skola och fritidshem för att få en 
tydligare bild av hur deras verksamhet ser ut. De är alltså själva aktörer i forskningen. 
Aktionsforskning utgår från frågor de verksamma lärarna utvecklar i relation till den egna 
verksamheten. Forskningen styrs alltså av praktikerna snarare än forskaren. Aktionsforskning 
bedrivs ofta genom observation av verksamheten med syftet att hitta utvecklingsbehov och 
utforma förändringsarbeten (Eriksson 2009, ss. 175, 184). I den här studien var vi själva 
aktörer med avsikten att genomföra ett utvecklingsarbete i form av sokratiska bildsamtal med 
elever i en befintlig verksamhet. Eriksson (2010, s. 181, 183) beskriver aktionsforskning som 
en ansats vilken utgår från praktiken. Ansatsen är användbar då lärare eller lärarstudenters 
intention är att utveckla den egna verksamheten. Denna redogörelse stärks av Tiller (2009, ss. 
52-53, 57) som skriver att det resultat som forskningen genererar ska komma lärarna i 
verksamheten till godo.  
 
Aktionsforskningens positiva och kritiska aspekter diskuteras av Levinsson (2011, ss. 243, 
248, 255). Den kritiska falangen ifrågasätter om aktionsforskning som sker av lärare i den 
egna verksamheten håller tillräcklig vetenskaplig status. Vidare diskuteras de positiva delarna 
av aktionsforskning, till exempel lyfter han att den är användbar inom skolans 
utvecklingsarbete. Lärare som tillämpar aktionsforskning i större utsträckning läser 
regelbundet och drar nytta av forskningsresultat i sina verksamheter. Levinsson beskriver 
aktionsforskningen som en viktig faktor för förändrings- och utvecklingsarbeten i den egna 
verksamheten. Skolverket (2013) redogör i publikationen Forskning för klassrummet 
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken att aktionsforskaren är en aktör när 
det gäller fortbildning.  
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Urval 
Vid aktionsforskning används sällan ett slumpmässigt urval av informanter. Istället används 
ofta ett tillgänglighetsurval (Fejes och Thornberg 2015, s. 271). I samtalsgruppen ingår sex 
elever som sedan tidigare är bekanta med en av oss. Samtliga bildsamtal har genomförts med 
denna grupp av elever i årskurs 2. Studien genomfördes på en skola. Missivbrev (se bilaga 6) 
och samtyckesblankett (se bilaga 7) delades ut till samtliga elever och vårdnadshavare i 
klassen. Sedan handplockades sex elever ut i samråd med klassläraren, utifrån deras möjlighet 
att missa den undervisningstid som studien tog av. Eleverna som deltog i studien omnämns 
med de fiktiva namnen Leila, My, Selma, Ebba, Oscar och Orvar. 
Datainsamlingsverktyg 
Eriksson (2010, ss. 182-184) beskriver handlingen som aktionsforskningens kärna. Det är den 
aktiva handlingen som åtskiljer aktionsforskningen från övrig forskning. Tillvägagångssättet 
inom aktionsforskning beskrivs som en spiral där delarna består av att planera, agera, 
observera samt reflektera. Eriksson beskriver handledning som ett viktigt inslag i 
utvecklingsarbete och aktionsforskning. Det är genom handledningen reflektioner och analys 
kan växa fram. Observation beskrivs som ett av det viktigaste redskapen inom 
aktionsforskning. Genom observationer kan lärare öka medvetenheten om vad som äger rum i 
den aktuella verksamheten. Levinsson (2011, s. 249) poängterar vikten av att pedagoger som 
arbetar med aktionsforskning bör göra sig bekanta med de verktyg som används, det vill säga 
observation, dagboksanteckningar samt handledning. Genom att genomföra en pilotstudie (se 
avsnitt Pilotstudie) kunde vi prova de valda datainsamlingsverktygen.   
 
Studien baseras på datainsamling från observerade samtal. Fältanteckningar och 
ljudupptagning är det centrala insamlingsverktyget för studien. Avsikten är att inhämta så 
mycket information som möjligt kring det givna ämnet. Vid osystematisk observation finns 
inget observationsschema utan så mycket information som möjligt registreras genom 
fältanteckningar. För den observatör som inte deltar i aktionen finns det några viktiga aspekter 
att ta hänsyn till; var observatören befinner sig i rummet samt få sin närvaro accepterad av 
deltagarna. I takt med att deltagarna i studien vänjer sig vid observatören, kommer beteendet 
normaliseras. Magne Holme och Krohn Solvang (1997, ss. 116-117) redogör för att 
fältanteckningar som metod ger forskaren en chans att i efterhand förstå fenomen som 
utspelats under observationstillfället, vilket är en styrka. I studien fördes fältanteckningar 
under samtalen. Genom fältanteckningar noterades vad eleverna sade samt vilken stämning 
som rådde i gruppen. Författarna beskriver vikten av att fältanteckningarna är så konkreta som 
möjligt och redovisar skillnader och likheter i handlingssätt, uppfattningar och språkbruk 
under observationen. Patel och Davidsson (2011, ss. 94-97, 121) beskriver vikten av löpande 
analyser vid kvalitativa undersökningar. Löpande analyser bör göras i nära anslutning till 
observationstillfället när minnet är färskt, de kan ge uppslag för det fortlöpande arbetet med 
studien. I detta stadie bör även insamlad data transkriberas till textmassa. I studien har vi 
förhållit oss till Patel och Davidsson beskrivning av löpande analys genom att i direkt 
anslutning till samtalen transkriberat materialet och fört in egna reflektioner i texten. Efter 
varje samtal har vi haft reflekterande diskussioner vilket har aktualiserat analysarbetet av 
elevernas progression och hur stämningen varit under samtalen.  
Sokratiska bildsamtal 
Studiens genomförande planerades utifrån Pihlgrens tolkning av den sokratiska 
samtalsmodellen. Pihlgren (2010, ss. 103, 107-108) beskriver vikten av val av underlag för 
samtalet. Valet ska vara kopplat till vad samtalsledaren önskar för riktning i samtalet och 
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gruppens förutsättningar. Underlaget bör innehålla ett visst mått av motsägelser och 
tolkningsmöjligheter för att möjliggöra en bra diskussion med reflekterande innehåll. Pihlgren 
belyser också vikten av strukturen på de frågor samtalsdeltagarna ska utgå från. 
Planeringsarbetet inleds med att samtalsledaren själv analyserar underlaget och skapar egna 
tolkningsfrågor. Dessa frågor ska vara undersökande och inte kunna besvaras med fakta eller 
ett givet svar. De ska inte heller vara värderande. På detta sätt kan samtalsledaren få en 
uppfattning om vilka frågeställningar som är väsentliga för att lärande och utveckling ska 
uppstå i samtalet. Tolkningsfrågorna används under samtalets analysdel och det är inte på 
förhand givet att dessa frågor kommer användas under samtalet, utan det beror på gruppens 
diskussionsriktning och samtalsflöde. Vidare förklarar Pihlgren (2010, ss. 110, 112) att 
samtalsledaren efter arbetet med tolkningsfrågorna kan utforma en inledande fråga som ställs 
i början av samtalet, detta är den enda fråga man säkert vet kommer ställas. Samtalet öppnas 
med den inledande frågan och avslutas sedan med hjälp av värderingsfrågor. Pihlgren (2010, 
ss. 80-87 ) lyfter fram misstag som negativt kan påverka samtalet och dess effekt. Det kan 
handla om att samtalsledaren styr diskussionen mot bestämda åsikter och under samtalet 
signalerar med exempel läten eller kroppsspråk att denna uppskattar eller ogillar ett 
resonemang. Dessa signaler kan vara omedvetna eller medvetna, det är viktigt att 
samtalsledaren är medveten om sina reaktioner under samtalet. Om samtalsledaren signalerar 
att det skulle finnas ett rätt svar har eleverna inte längre möjlighet att fritt resonera utan risken 
finns att eleverna söker det svar som samtalsledaren vill höra. Samtalsledarens uppgift är att 
passivt delta och låta eleverna själva ta ansvar för samtalet.  
 
Pihlgren (2010, ss. 49-50) förklarar att sokratiska samtal utgår från en given mall för hur 
samtalet ska gå till: 
 

1. Deltagarna introduceras för underlaget som samtalet ska grundas på. 
2. Gruppen sätter upp gemensamma mål och riktlinjer för hur samtalet ska föras. 
3. Samtalsledaren ställer en inledande fråga. 
4. Tyst reflektionspaus. 
5. Deltagarna delger sina tankar utifrån den inledande frågan. 
6. Samtalsledaren följer vid behov upp med tolkningsfrågor samt värderingsfrågor och 

gruppen diskuterar tillsammans. 
7. Samtalet avslutas med utvärdering och reflektion. 

 
Under studien agerade en av oss samtalsledare medan den andra förde fältanteckningar. 
Bilderna som var underlag för samtalen är tillverkade av en av oss och av vänner som gett oss 
tillåtelse att använda och publicera dessa. De bildsamtal som ligger till grund för studien 
utformades på följande sätt: Eleverna och samtalsledaren satt i en cirkel så att alla kunde se 
varandra. Samtalsledaren fungerade som en guide som hjälpte till att föra samtalen vidare vid 
behov, snarare än att styra samtalet. Inför samtalet kom elever och samtalsledare överens om 
vilka ramar samtalet skulle ske inom, till exempel att alla får prata utan att bli avbrutna, att 
alla ska vara beredda på att kunna ompröva sina egna ställningstaganden och att gruppen 
gemensamt lyfter idéer och spinner vidare på varandras tankar. Vi tittade tillsammans på en 
bild och samtalsledaren gav eleverna instruktionen att fundera över vad bilden visar. Efter en 
tyst stunds reflekterande fick eleverna börja delge sina tankar kring bilden. Varje samtal 
avslutades sedan med en utvärdering (Pihlgren 2010, ss. 101-103).  
Pilotstudie 
Pilotstudie genomfördes och sex barn deltog, i åldrarna 6-10 år. Inför pilotstudien planerades 
genomförandet genom förberedelse av inledningsfråga, tolkningsfrågor, värderingsfrågor (se 
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bilaga 8) och vilken bild som skulle vara underlag för samtalet. Allt detta fungerade väl. 
Under pilotstudien konstaterades att observationsschemat (se bilaga 9) och fältanteckningarna 
fungerade väl. I direkt anslutning till samtalet skrevs reflektioner och anteckningarna 
transkriberades efter samtalet för att återge en så nyanserad bild av momentet som möjligt. I 
renskrivningen av fältanteckningarna gavs en tydlig överblick över barnens denotativa och 
konnotativa analysförmågor. Vi bestämde oss för att fortsättningsvis redan i renskrivningen 
av anteckningarna markera denotativa och konnotativa inslag i samtalen för att underlätta 
analysarbetet. Dessa analysnivåer markerades med olika färger i texten för att lättare ge en 
överblick. Pilotstudien gav oss indikationer på att det är svårt att förutsäga hur lång tid 
samtalen kommer ta. Detta beror helt på samtalsdeltagarnas dagsform och intresse för bilden 
och samtalet. Delar av pilotgruppen var något ofokuserade under samtalet. Faktorer som 
spelar in kan vara om deltagarna ätit, om de är trötta och så vidare. Det kan således vara 
gynnsamt att noga planera vilken tid på dagen samtalet utförs. 
Genomförande 
I ett tidigt skede av planeringsstadiet valdes den skola ut, på vilken studien utfördes. Vi 
bestämde också att studien skulle utgöras av fem samtalstillfällen. En anledning till beslutet 
var studiens tidsram. Vi ansåg också att fem tillfällen skulle ge oss ett rikt material och 
möjligheten att se en progression hos elevgruppen. Kontakt togs med lärare och tid för de fem 
samtalen planerades. Missivbrev och samtyckesblanketter lämnades ut till elever och 
vårdnadshavare i årskurs två. Urval gjordes bland de blanketter som inlämnats. Bilder för 
samtalen producerades och valdes ut, sedan kopierades dessa så att alla samtalsdeltagare 
skulle få varsitt exemplar. Bildsamtalen förbereddes genom frågeuppställningar (se bilaga 8) 
baserade på den sokratiska samtalsmodellen. För att kontrollera att frågorna och mallen för 
fältanteckningarna fungerade utfördes en pilotstudie (se avsnitt Pilotstudie). Inför det 
inledande samtalet i studien tog vi beslut om vilken bild som skulle ligga till grund för varje 
samtal. Bilden som var diskussionsunderlag till samtal 1 valdes utifrån att motivet är 
vardagsnära för eleverna. Tanken med detta bildval var att samtalet lättare skulle komma 
igång om eleverna kunde relatera till motivet. Ordningsföljden av resterande bilder valdes 
slumpmässigt. Samtalet inleddes genom presentation av oss, studiens syfte och 
samtalsmodellen. Första samtalet inleddes med att vi informerade eleverna om samtalens 
syfte och struktur; lyssna på varandra, avbryt inte varandra, ingen handuppräckning och inget 
som sägs under samtalet är rätt eller fel. Under alla samtal satt eleverna och samtalsledaren på 
stolar i en ring och observatören befann sig intill. Eleverna fick varsitt exemplar av bilden 
som var underlag för samtalet och uppmaningen att under tystnad fundera på vad som syns på 
bilden. Samtalet inleddes sedan med inledningsfråga med följande diskussion. Under två 
veckor genomfördes samtliga fem samtal. Samtalen dokumenterades med hjälp av 
fältanteckningar och ljudupptagning. I anslutning till varje samtal transkriberades 
dokumentationen och egna reflektioner lades till. Varje samtal pågick i cirka 20 minuter. 
Stämningen i gruppen var god och klimatet var tillåtande. Vissa elever var uppenbart 
entusiastiska inför uppgiften medan andra var något ofokuserade.   
 
Inför pilotstudien fanns ambitionen att använda observationsschema som insamlingsverktyg. 
Schemat skulle redovisa gruppens samtalsfrekvens och detta föll väl ut under pilotstudien. 
Men under studietillfällena märkte vi att det var svårt att notera frekvensen samtidigt som 
fältanteckningar genomfördes. Eleverna pratade så mycket de hann under samtalstiden och 
ofta pratade de samtidigt. De barn som deltog i pilotstudien pratade inte lika mycket, så 
frekvensen var enklare att mäta hos denna grupp. Vi tog beslutet att utesluta 
observationsschemat över samtalsfrekvens helt ur studien. Under de tre första studietillfällena 
konstaterade vi att det var mer intressant att titta på elevernas fantasiförmåga i förhållande till 
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bilderna. Därav tog vi beslutet att omformulera både syfte och frågeställningar, för att fånga 
progressionen av samspel och fantasiförmågan.  
Forskningsetik 
För all forskning som sker i Sverige är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetik. En viktig 
fråga inom forskningsetiken är hur de individer som deltar i studien får behandlas. Individer 
som deltar ska skyddas från skador och eventuella kränkningar. Hermerén (2011, ss. 16-18) 
belyser att det inom god forskning är viktigt att ha ett tydligt syfte samt att skydda de 
individer som väljer att delta i studien.  
 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (2002) redogör för fyra huvudkrav för att skydda den enskilda individen. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som ingår i undersökningen om 
dess syfte och uppgift. Forskaren ska också redogöra för vilka villkor som gäller; att de som 
deltar har rätt att avbryta sin medverkan om de vill samt att deltagande i forskningen är 
frivilligt. Detta krav togs hänsyn till då vi inför studien skriftligen och muntligen förmedlade 
att deltagarna när som helst får avbryta medverkan. Studiens syfte förmedlades muntligt till 
deltagarna. Samtyckeskravet innebär att de som deltar ska lämna sitt samtycke till att delta i 
studien. För minderåriga gäller det också att inhämta samtycke från vårdnadshavare. De som 
medverkar i undersökningen avgör själva hur länge samt på vilka villkor de deltar i studien 
utan yttre påverkan. Genom missivbrev (se bilaga 6) och samtyckesblanketter (se bilaga 7) 
har vårdnadshavare samt informanter lämnat samtycke till deltagande i den aktuella studien. 
Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna i studien. Detta 
krav uppfylls genom att ingen utom handledare och examinator får ta del av 
observationsmaterialet (fältanteckningar och ljudupptagning) från studien. Nyttjandekravet 
innebär att data som framkommit i undersökningen enbart får användas för 
forskningsändamål. Data som framkommer genom vår studie kommer enbart att användas i 
studien. 
Tillförlitlighet och giltighet 
Inom all kvalitativ forskning behöver forskaren ta ställning till resultatets kvalitet. Inom 
kvalitativ forskning förekommer variation av resultat vilket berikar studien. Varje kvalitativ 
studie är på något vis unik, därav är det viktigt att studiens genomförande beskrivs noggrant 
för ökad giltighet och tillförlitlighet (Patel och Davidson 2011, ss. 105, 109).  För en 
kvalitativ studie handlar giltigheten om att studera det som undersökningen avser att mäta. 
Undersökningsinstrumenten bör vara utprovade. Giltigheten i studien ökar om man på 
förhand testar datainsamlingsverktygen, på en grupp som har likheter med den aktuella 
undersökningsgruppen. Genom att utföra en pilotstudie kan eventuella brister med 
datainsamlingsverktygen synliggöras och åtgärdas inför den aktuella studien. Detta har vi haft 
i åtanke då vi valde att utföra en pilotstudie med en barngrupp som representerar den aktuella 
undersökningsgruppens åldrar. Då tillförlitligheten i kvalitativa studier ökar om det är två som 
genomför studien valde vi att arbeta sida vid sida under studien och tillsammans delta i alla 
undersökningstillfällen. Ljudupptagning togs under studien vilket stärker tillförlitligheten då 
allt som sagts under samtalen dokumenterades (Kihlström 2010, ss. 231-232). Trovärdighet 
och tillförlitlighet indikerar hur noggrann och systematisk forskaren varit under processen. I 
studiens fall har vi förhållit oss till tillförlitligheten genom att använda ljudupptagning, 
fältanteckningar och i direkt anslutning till samtalen transkriberat data samt adderat våra 
reflektioner kring samtalstillfällena. 
 
Genom fältanteckningar tolkas elevgruppens agerande och progression. Fältanteckningar som 
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metod kan vara problematisk när det gäller tillförlitlighet, då egna förförståelser och 
värderingar kan komma att färga resultatet (Westlund 2015, ss. 73, 80-81, 85-86). Thornberg 
och Fejes (2015, ss. 261, 263) förklarar att en kvalitativ studie ställer stora krav på forskaren 
att under hela studien reflektera över tillvägagångssätt, metodval samt de teoretiska 
utgångspunkterna. Väldigt betydelsefullt för en studies tillförlitlighet och giltighet menar 
författarna är forskarens egna värderingar, förförståelse som hur hen influeras av de som ingår 
i studien. I analysarbetet med kvalitativa data är det viktigt att forskaren uppvisar 
självmedvetenhet, annars kan resultatet säga mer om forskaren än om insamlad data. Det är 
viktigt att vara medveten om de egna förförståelserna, då kan man som tolkare av information 
bli utmanad och få djupare kunskaper som bidrar till tolkningsarbetet. Under studien har vi 
aktualiserat detta genom diskussion om våra förförståelser. På detta sätt har vi hållit oss 
uppmärksamma om egna värderingar i tolkningsarbetet. Det är också viktigt att luta 
tolkningsprocessen mot vetenskapliga teorier för ökad trovärdighet. 
 
Semiotisk analys 
I analys av data har semiotisk analys använts. Denna form av analys handlar om att utröna vad 
det är som sägs i bilden. Genom att använda denna analysmetod som verktyg i analysarbetet 
kan elevernas förmågor synliggöras. Semiotisk analys skiljer mellan två meningsnivåer: 
denotation som är den första nivån och konnotation som är den andra. Denotation behandlar 
det som först ses i bilden; det uppenbara, det vi förstår av bilden, vad eller vem som avbildas.  
I den konnotativa nivån analyseras och reflekteras kring vilka idéer samt värden som bilden 
representerar (Waern & Pettersson & Svensson 2004, ss. 38-39). Eriksson och Göthlund 
(2012, s. 44) beskriver att den konnotativa analysen är starkt kopplad till kulturella 
konventioner samt personliga erfarenheter. Nordström (2009, ss. 67-69, 72-73) beskriver att 
tecken har olika betydelsenivåer, de bär på ett inneboende djup för betraktaren att utforska. 
Tecknens betydelsenivåer är beroende av kontext. Författaren redogör också för den 
denotativa analysens två syften; att utveckla uppmärksamhet för det viktiga i bilden och att 
utröna teckenkombinationer och hur de tillsammans skapar meningsbärande betydelser i 
bilden. Den konnotativa analysen är präglad av privata och kulturella associationer vilket 
innebär att vår förförståelse bidrar till hur vi analyserar och tolkar det vi ser. På detta sätt kan 
samtalsdeltagare i sokratiska samtal mediera sina egna världsuppfattningar vilket bidrar till 
den gemensamma kunskapsutvecklingen. Konnotation är svårare att specificera då den sker i 
öppna tankebanor. Genom semiotisk analys besvaras frågeställningen om i vilken utsträckning 
elevernas analysförmåga utvecklas genom samtalen, då fältanteckningarna kommer visa om 
samtalet drar mer åt konnotation längre fram i processen. Om så är fallet kan bedömningen att 
elevernas analysförmåga utvecklats göras. 
 
Efter transkribering av insamlad data skrevs papperskopior av materialet ut. Materialet lästes 
noggrant igenom och i texten markerades citaten med namn för att ge en överblick över vilken 
elev som sagt vad. I textmassan ville vi sedan skapa en överblick över denotativa och 
konnotativa utsagor. Waern, Pettersson och Svensson (2004, ss. 38-39) beskriver att 
denotation avser det som exakt syns på bilden och konnotation avser en djupare analys av 
bilden, till exempel vilka värden och känslor som representeras. Denotativa och konnotativa 
utsagor markerades i texten genom färgkodning. Fejes och Thornberg (2015, s. 35) redogör 
för att kategorisering (färgkodning) skapar möjlighet att i det transkriberade materialet hitta 
betydelsefulla mönster som är av vikt för studiens resultat. Även samspel och 
fantasikonstruktion färgkodades i texten. Vi har förhållit oss till de fyra valda kategorierna på 
följande sätt under analysarbetet: 
Denotativ nivå – eleverna kommenterar det mest uppenbara i bilden. 
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Konnotativ nivå – eleverna resonerar kring vad som händer i bilden och varför samt vilka 
värden och känslor bilden förmedlar. 
Fantasi – eleverna för långa resonemang kring vad som hänt tidigare i bilden, eller vad som 
kommer hända. Dessa utsagor liknar egna berättelser och kan ske individuellt eller genom 
samspel. 
Samspel – eleverna skapar gemensamt berättelser och bygger vidare på varandras resonemang 
och reflektioner kring bilderna.  
 
I studien fokuserades på elevernas konnotativa utsagor, gruppens samspel under samtalen och 
de fantasikonstruktioner eleverna uppvisade. Dessa fyra kategorier färgkodades i texten vilket 
skapade en överblick över hur ofta dessa kategorier förekommit i samtalen. När kategorierna 
denotation, konnotation, fantasikonstruktion och samspel utrönts i textmassan startade den 
kvalitativa bearbetningen genom att våra egna kommentarer adderades till texten. Patel och 
Davidson (2011, s. 121) beskriver att i en kvalitativ bearbetning varvas citat med egna 
kommentarer och tolkningar. Resultatet från varje samtal presenteras under två rubriker som 
behandlar elevernas uttryck om bilderna och elevernas samspel. Resultatet presenteras i form 
av citat från eleverna som visar på denotation, konnotation, fantasikonstruktion och samspel. 
Varje citat presenteras genom våra kommentarer. Varje samtal presenteras för sig och den 
bild som ligger till grund för samtalet syns i anslutning till resultattexten. 
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Resultat 
I det här kapitlet presenteras elevernas uttryck i bildsamtalen. Resultatdelen är uppbyggd på 
följande vis; varje samtal presenteras för sig med citat från eleverna och våra kommentarer 
rörande denotation, konnotation och fantasikonstruktion. Sedan följer sekvenser med citat 
som speglar elevernas samspel med medföljande kommentarer.  
 
Samtalen med eleverna och hur de uttrycker sig om bilderna 
 
Bildsamtal 1 
 
 

 Figur 1: Samtal 1 – Bild 1 av Hanna Hertzberg 
 
Nedan presenteras ett urval av elevernas utsagor från bildsamtal 1. Under det första samtalet 
använder eleverna i stor utsträckning denotativa uttryck, det vill säga det som är uppenbart, 
när de berättar om bilden. 
 
Vissa av eleverna rör sig tydligt inom det denotativa fältet i sina kommentarer. De återger 
exakt vad de ser i bilden, till exempel att någon har en klocka på tröjan med prickar istället för 
siffror på urtavlan, att en person står ensam och Orvar beskriver att de andra personerna i 
bilden utgörs av: ”Fyra tjejer i en ring, och en kille”. My och Oscar går direkt in på 
konnotativa tolkningar då de tolkar in känslor i motivet; ”En person som känner sig utanför 
[...] ”, ”[…] hon låtsas att hon inte är likadan som de andra […]”. Följande citatsekvens 
inledde första samtalet. 
 
 

Samtalsledare: Vad ser ni i bilden? 
Oscar: En person som känner sig utanför, får inte vara med. 
Leila: De är utanför en skola. 
Selma: En tjej har retat flickan på bilden som står ensam. 
Orvar: Fyra tjejer i en ring, och en kille. 
Ebba: Någon som inte får vara med.  
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Selma: De tycker att hon ser konstig ut. Ser ut som om handtaget är utanpå. 
Leila: Klockan saknar visare. 
Selma: På tjejens tröja är det en klocka. 
Leila: Fast bara prickar på tröjan. 
My: De ser ut som om de som står i ringen skrattar åt henne. Hon känner sig 
utanför de andra. 
Ebba: Det är nästan ingen mark, bara under dem, och vid dörren. 
My: Hon får inte vara med, hon låtas att hon inte är likadan som dom andra, och 
därför får hon inte vara med. 

 
My har under första samtalet varit drivande i sina konnotativa analyser och 
fantasikonstruktioner. My använder sina egna tidigare erfarenheter och kunskaper då hen 
menar att: 
 

Och om klockan typ är fem då känns det typ som att det är någon som bor i 
huset och att det finns olika lägenheter och att de var ute och lekte och då 
frågade hon om hon fick vara med men att de ställde sig i ring och snackade 
ihop sig och sedan säger de – nej för du är inte likadan som oss, och så får hon 
gå ensam.  

 
Här resonerar My om vilken tid på dygnet bilden utspelar sig och vad för byggnad personerna 
på bilden står framför. Hen drar slutsatsen att om klockan hade visat fem på eftermiddagen 
borde det inte vara under skoltid bilden utspelar sig, alltså står personerna inte utanför en 
skola utan antagligen ett hyreshus. Oscar och Ebba följer med i Mys resonemang: 
 

Oscar: Om klockan visat vilken tid det var hade man förstått bilden bättre, 
klockan är fem, då förstår man att det inte är skola. Då kan de ju vara ute fem 
bara. 
Ebba: Om klockan typ skulle varit tolv på dagen, då hade man ju sett att det 
fortfarande var skola så då måste det ju vara på skoltid typ. 
 

I föregående citatsekvens plockar eleverna upp ett tecken i bilden och gör tolkningar utifrån 
detta. Det är ett konnotativt resonemang som också visar på ett samspel där de bygger vidare 
på varandras utsagor.  
 
Selma uttrycker också tolkningar med fantasiinslag under samtal 1. Under en diskussion om 
busken utanför huset på bilden säger hen: ”Och så kommer den växa lång och täcka alla 
fönster och dörrar. Man får gå in genom en buske”. Här fantiserar Selma om vad som kan 
komma att hända i bilden.  
 
Elevernas samspel under samtal 1  
I elevernas samspel under bildsamtal 1 broderar de fram en berättelse som handlar om 
utanförskap. Nedanstående sekvens från samtalet visar att innehållet i berättelsen i stor 
utsträckning kan kopplas till det faktiska motivet. Eleverna adderar dock egna kunskaper, 
erfarenheter och känslor till berättelsen. De erfarenheter som åsyftas är känslan av 
utanförskap, vänskap och sorg. Leila och Orvar förhåller sig avvaktande i samtalet. 
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Oscar: De kanske har lämnat ett mellanrum för att de kanske vill att hon ska var 
med. 
Selma: Och så sa de att hon inte fick vara med. 
My: Hon var med från början, och så frågade hon om hon fick vara med.  
Selma: Och då puttade de ut henne. 
My: Då kanske alla de var bästisar, och sedan kommer hon och frågar om hon 
får vara med, och så sedan är de mycket mer med henne, och sen får hon inte 
vara med längre. 
Oscar: Att de typ försöker få henne att vara med men hon kanske är ledsen för 
något annat. 
 

 
 

Bildsamtal 2 
 
 

  Figur 2: Samtal 2 – Bild 2 av Viktor Ekemark 
 
I bildsamtal 2 förs resonemanget in på konnotativa inslag i ett tidigt skede vilket följande 
citatsekvens visar. Orvar och Selma inleder med att återge faktiska tecken i bilden. Oscar 
inleder ett konnotativt resonemang då hen funderar på om den halvt fördolda gestalten i 
bilden kanske är ett spöke. Man kan ana i citatsekvensen att de andra samtalsdeltagarna 
spinner vidare på den konnotativa analysen i sina tolkningar av bildens motiv. Då Oscar 
börjar prata om spöken tar samtalet en mer fantasifull riktning där eleverna diskuterar att 
huset ser gammaldags ut, att det kanske är en trädstam som de bor i. Om gestalten till höger 
går funderingarna kring att det kanske är en trädstaty eller zombie. 
 

Samtalsledare: Vad ser ni i bilden?  
Orvar: Ute. 
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Selma: Fåglar. En gammal dam som åker rullstol. 
My: Jag tycker det ser ut som om den är ett barn, och typ en bondgård.  
Orvar: Och en brorsa. 
Ebba: Som står lite längre bort. 
Oscar: Det är ett spöke. Det känns som om den blir rädd och att det står ett 
spöke där borta. 
Selma: Huset ser så konstigt ut, det ser ut som om det bor i ett väldigt tjockt 
nerfällt träd.  
Ebba: Typ ett gammaldags hus. 
My: Det var väldigt svårt att se hur det var, bakgrunden var man såg hur det var 
väldigt mycket blandat, det var väldigt mycket starkt så man ser inte lika bra. 
Om det verkligen är ett hus, eller vad det är.  
Selma: Det ser lite ut som en trädstam. 
My: Det ser ut som trädstatyer 
Selma: Och lite som en zombie. 
Oscar: Kan vara ett utedass också. 
 

 
Selma rör sig inom både konnotation och denotation då hen längre fram i samtalet menar att 
”Det här var faktiskt lite läskigt, fåglarna är hönor men de kan ändå flyga”. Citatet visar inslag 
av både konnotation och denotation eftersom Selma både beskriver hönornas utseende och 
tolkar känslouttrycket i bilden. Hen kopplar även händelsen i bilden till vetskapen om att 
hönor inte kan flyga.  
 
Leila och Orvar förhåller sig något avvaktande även under bildsamtal 2. Under en diskussion 
om vad som händer i bilden fokuserar de på hönorna. Leila menar att ”Den fågeln ser trött ut” 
och Orvar tycker att ”Det ser ut som den fågeln mest ditåt bajsar”. Detta visar på viss 
konnotativ analys då denna information inte tydligt framgår i bilden utan de skapar en egen 
uppfattning.  
 
I samtalet visar My tydliga inslag av fantasikonstruktion. Citatet som följer visar hens 
förmåga att utifrån bilden skapa en historia som är frånkopplad själva motivet; det hen 
uttrycker framgår inte i bilden. I citatet skapar My en historia kring personerna på bilden. Hen 
ser att det är ett barn och en äldre person på bilden och drar slutsatsen att det nog rör sig om 
en flicka och hennes mormor. Utifrån detta skapar My en historia som kan förklara varför 
flickan är hos sin mormor. 
 

Den här känns mer även hon har kanske bott här väldigt länge, hon kanske 
precis har kommit hit, och hon är inte riktigt van för hennes föräldrar kanske 
var rika, men hennes mormor… och sen hade dom… hennes föräldrar hon fick 
inte bo i ett lika rikt hus längre för att de kunde inte, de hade inte råd, hennes 
föräldrar… vi kan inte ha kvar det här för din mormor måste betala det här, vi 
kan inte betala för henne, vi kan inte ta hand om dig, vi gillar inte dig, typ att de 
inte gillar sitt barn. Eller något. 

 
Bilden gav upphov till mycket fantasi. Leila reflekterar över gestalten längst till höger i bilden 
när hen uttrycker att ”Förr i tiden kanske de var bra på att göra saker av trä, så det kanske är 
en trästaty. Som är gammal så den har stått där länge, för det ser ut som om det är spindelväv 
på den”. Oscar tänker att gestalten i mitten kanske är ”[…] ett hjälpehjon, som man tog ett 
barn från ett barnhem som bara får hjälpa till”. Citaten av Leila och Oscar visar fantasifulla 
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tolkningar utifrån tecken i bilden och även kopplingar till tidigare kunskap, till exempel att 
saker täckta av spindelväv förmodligen stått orörda en längre tid. Oscar lyfter in ”hjälpehjon” 
och barnhem i sammanhanget, två begrepp hen antagligen kommit i kontakt med tidigare och 
använder för att skapa en mening i bilden. 
 
Elevernas samspel under bildsamtal 2  
Nedanstående citatsekvens visar ett samspel mellan eleverna där de tillsammans skapar en 
fantasikonstruktion. Samspelet är tydligt då de flesta elever deltar i diskussionen. I början av 
sekvensen lyfter Ebba och Oscar känslor som bilden förmedlar, då de uttrycker att bilden ger 
”en ledsen känsla” och ”nästan lite glad samtidigt”. Dessa tolkningar visar att Ebba och Oscar 
rör sig inom det konnotativa fältet som utgörs av värde- och känslotolkningar. My fortsätter i 
sekvensen och utvecklar en fantasikonstruktion när hen hittar på en bakomliggande historia 
till bilden som innehåller känslobeskrivningar; glad, ledsen, ont, hat och hot. Övriga elever 
spinner sedan vidare på denna fantasikonstruktion.  
 

Samtalsledare: Någon mer som funderade över känslan i bilden? 
Ebba: En ledsen känsla.  
Oscar: Nästan lite glad samtidigt.  
My: Samtidigt hon känns nästan glad och ledsen på samma gång. Hon kollar ut 
där sträcker på sig och kanske hon är väldigt gammal, så hon har fått rulla sin 
rullstol jätte fort, för så kanske hon sträcker sig för hon har så ont i armarna. 
Hon känns tittar ändå åt sidan där borta ligger någon väldigt rik by, som hon 
längtar eftersom någon kunde hämta henne. Och dom hatade denna byn så hon 
tittade bort mot den och hon var ledsen och kände sig hotad på något sätt, arg 
och hon såg att det var någon lite längre bort som såg sprang lite och hållde i en 
tändare och hade väldigt rika kläder, som om det var en annan by som hade tänt 
eld, dom ville få bort dom, där ifrån.  
Oscar: Eller så är hon typ gör ont så för att ropa på hjälp eller något. 
Orvar: HJÄLP 
My: Historien som man inte ser.  
Orvar: Ja det ser ut som om det brinner där borta 
Leila: JA rök. 
Oscar: Det är solen tror jag. 
My: Om man skulle ha gjort bara lite färg och lite svart vitt skulle man kanske 
ha kunnat se lite mer.  
Ebba: Brinna sådär att man såg lite färg där bak, man såg även huset hur det 
hade gått sönder. 
Leila: Det ser ut som om en fågel brinner faktiskt. Den som flyger där. 
My: Där ser det ut som lila även aska ser den ut som, eller vitt som om den har 
blivit skadad, det är sådär lila som om den störtar, och den bara står där och den 
fågeln tittar på henne, längst bort. 
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Bildsamtal 3 
 

  Figur 3: Samtal 3 – Bild 3 av Katrinna Petersson 
 
Inför bildsamtal 3 kom vi tillsammans med eleverna överens om att inleda samtalet med en 
runda där eleverna i turordning fick möjlighet att lyfta sina spontana reflektioner. Detta beslut 
togs då eleverna upplevde att de ofta avbröt varandra under de tidigare samtalen och hade en 
önskan om att få tala till punkt. Eleverna fick möjlighet att passa frågan vidare om man inte 
hade lust att dela sina reflektioner eller inte hade något att dela. Orvar valde att passa men 
kopplade på samtalet igen när rundan var slut. Leilas kommentar under reflektionsrundan ger 
en denotativ analys då hen konstaterar att ”Det är nån som tar på sig skridskor”. Oscar kopplar 
tidigare erfarenheter till motivet och skapar därigenom en tolkning av vad som händer i 
bilden. Hen kopplar bilden till sin farmor som ”[…] hade nån bild hemma som hon hade tagit 
från en bok […]” och applicerar sin tolkning av farmors bild på diskussionsunderlaget. Nedan 
följer den inledande rundan som ger exempel på både denotativa och konnotativa utsagor. 
 

Samtalsledare: Vad ser ni i bilden? 
Ebba: Jag tänker att det är vinter, de åker skridskor, och att det är snö på några 
träd.   
Leila: Det är nån som tar på sig skridskor. 
Selma: Det ser ut som att på ena sidan är det en höstnatt och på den andra sidan 
är det typ en vinterdag. 
My: Bilden typ delar sig. Det ser ut som att det är vinter men att där känns det 
nästan som att det smält bort, hela bilden delar sig mitt itu. Det är mycket 
irriterande att den delar sig. 
Selma: Det tycker inte jag. 
Orvar: Pass 
Oscar: Här känns det ju mer som att de åker. Farmor hade nån bild hemma som 
hon hade tagit från en bok, så åkte dom här och så hoppade dom in i en grej och 
så blev de unga igen jag tror att det kanske är nåt sånt de tänker. Att det blir 
sommar igen kanske. 
My: Ja det ser nästan ut som det. Att de springer där istället för att åka 
skridskor. 
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Selma: De springer där. 
Orvar: Hoppar in i en portal. 
 

Längre fram i samtalet återkommer Oscar till farmors tavla då hen säger att ”På den här 
bilden då som farmor hade, fast då var det att det var en brygga och de hoppade ner i vattnet 
så när de kom upp till ytan så var de unga igen. Men här känns det mer som att de går igenom 
en portal eller något”. My fångar upp Oscars tolkning och fortsätter resonera kring att det i 
den här bilden nästan ser ut som att "[…] det står ett litet träd längre bort där, som att det är 
två träd mitt emot varandra och när de träder in i dem, mellan dem, så åkte de in och blev 
unga […]”. My använder Oscars koppling till farmors bild och införlivar den i motivet. 
 
Elevernas samspel under bildsamtal 3  
I sekvensen nedan inspirerar eleverna varandra i utformningen av bildens berättelse. Ebba 
diskuterar klädernas material och utifrån det drar My slutsatsen att bilden måste utspela sig i 
en förgången tid. Selma kopplar då ihop materialet läder med ullkläder, för så var det förr. My 
kopplar erfarenhet i form av kunskap till bilden då hen lyfter att de verkar frysa eftersom läder 
inte är ett så tjockt material. Berättelsen utvecklas och får fantasifulla inslag; portal och 
tidsresor. I sekvensen problematiserar Oscar Mys resonemang om tidsresor, då hen anser att 
man inte kan föryngras när man reser till framtiden. 
 

Ebba: Men de här kläderna ser nästan ut som att de är av läder.  
My: Och de ser ut att frysa lite för läder är ju inte så tjockt. 
Orvar: Det ser ut som att de har sytt här nere. 
Selma: Det ser ut som att de har ullklänningar. 
My: Det känns väldigt gammeldags. Och här när de hoppar in här, då ser det 
inte mer ut som läderkläder. Här är en gammal tid med läder.  
Selma: Det kanske är två bilder? 
My: Och när de hoppar in i en portal så kommer de till framtiden och får 
mycket finare kläder. Som gammal tid som går till nytid. 
Oscar: Fast problemet är ju att de är gamla där, de kan ju inte bli unga när de 
åker till framtiden. 
My: Nej men de kanske står lite längre bort, men de springer, det ser ut som att 
vintern håller på att gå bort nästan där och de har mycket finare kläder. Det ser 
inte ut som att de har sytt på de kläderna. 
Orvar: Jag har en sak att säga! Det ser ut som att all snö har försvunnit här och 
det är lite kvar. 

 
Sekvensen som följer visar en diskussion rörande vad personerna på bilden gör. Samspelet 
presenterar några denotativa inslag, så som att personerna på bilden åker skridskor och 
springer. Mest utgörs sekvensen av konnotativ analys. Eleverna reflekterar gemensamt över 
företeelser som inte direkt framgår av bildens motiv, så som tidpunkt på dagen, årstid och vart 
personerna i bilden kan tänkas vara på väg eller komma ifrån.  
 

Samtalsledare: Vad tror ni att de gör på bilderna? 
Ebba: Springer. 
Leila: Det kanske håller på att bli kväll så de springer hem. 
Ebba: De andra åker skridskor. 
My: Och där ser det ut som att det nästan har blivit dag nyss. 
Selma: De kanske åker skridskor hem. 
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My: Och sen kommer de röra sig hitåt också, den kanske tar av sig skridskorna 
för det är dags att gå hem. De kanske har tagit med sig sina skridskor och är på 
väg hem för det har redan blivit kväll. Och det har kanske börjat ändra årstid på 
den sidan. 
Selma: Jag tror att det har ändrats mycket. För de har redan börjat gå i 
kortkläder. 
Oscar: En sak som gör att man ser att det är sommar här är att om det är en sol 
nurå, på sommaren är den klar men på vintern är solen halv. Man ser ju det här, 
att den är full där och så syns den inte riktigt där. 
My: Ja det känns verkligen som att det här är sommar. Här har de kortkläder här 
har de mer varma kläder. 
Selma: Och halsduk. 
My: Halsdukar vantar, de fryser tillochmed lite. Hon gör så och då kanske det 
är för att hon fryser. 
 

Längre fram i samtalet diskuterar eleverna personen som sitter längst fram i den högra bilden 
och tar på eller av sina skridskor. Detta samspel nuddar vid utanförskap, eleverna 
uppmärksammar att gestalten i bilden inte befinner sig intill de två som åker skridskor. My 
funderar på om personen på bilden kanske är ledsen för att ”[…]de kan åka så bra, men den 
kan inte åka så bra […]den önskar att det var sommar och så tänkte han att de springer fast 
han ligger jättelångt före för han är mycket snabbare än dem”. Oscar fyller i att det nog 
stämmer då personen i bilden ”[…] ser annorlunda ut, de kanske var rika och så var hon 
fattig” och ”[…] kanske typ har en aktivitet”. My fortsätter ”Hon kanske gick i springning”. 
Tillsammans skapar My och Oscar en teori om varför personen på bilden sitter avskild från de 
andra. 
 
 
Bildsamtal 4 
 

  Figur 4: Samtal 4 – Bild 4 av Hanna Hertzberg 
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Här nedan följer den inledande sekvensen från bildsamtal 4. Den innehåller både denotativa 
och konnotativa inslag och avslutas med en ingång till fantasikonstruktion. I sekvensen lyfter 
eleverna uppenbara tecken i bilden, såsom gestaltens långa hår, taggarna på ryggen och 
jordklotet. Dessa tolkningar är således denotativa. Tidigt i samtalet lyfts även konnotativa 
resonemang om bildens sammanhang; kanske är det en monsterskola? Mys kommentar 
innehåller konnotativa drag som rör motivet. Hen resonerar kring om jorden kanske är en 
vattenballong som gestalten ska sticka en nål i. Vidare skapar My en fantasi kring ifall 
vattenballongen är en metafor för det verkliga jordklotet som ska erövras och tillitetgöras av 
gestalten på bilden. Detta resonemang är Oscar redan inne på i sin första kommentar om att 
monstret ”[…] pekar här ska ni dränka någon […]”. 

 
Samtalsledare: Vad ser ni i bilden? 
Selma: Det står en konstig sak där, och så petar den på jorden med en sak så det 
rinner vatten.  
Oscar: Jag tänker mer typ en monsterskola på något vis. För att det är ju ett 
monster där och kanske pekar här ska ni dränka någon eller typ något.  
Selma: Och så finns det stjärnor i taket, trådar. 
Oscar: Och det här tänker jag mer vägg här på sidan. Det är ofta prickar på 
väggen.  
Orvar: Det ser ut som ett fult troll.  
Selma: Med långt hår och taggar på ryggen. En drake.  
Orvar: Som petar sönder jorden så det börjar rinna vatten.  
Selma: Och så hänger stjärnorna i trådar.  
Ebba: Det ser ut som ett monster som står och petar, på jorden så det rinner 
vatten.  
Selma: Den har läppstift. 
Leila: Det känns som ett monster som kollar hur världen ser ut. 
My: Jag tycker liksom det här monstret, typ tänker det här är ett låtsasklot, fast 
det är vatten i då, typ en ballong som dom har målat på, och så tänker han ta en 
nål typ så där så ska vi över världen, gör så att den exploderar eller något.   

 
Oscar ger längre fram i samtalet fantasifulla tolkningar. Hen tycker det ser ut som att gestalten 
i bilden ”[…] står i rymden, och så är det jorden som svävar där. Och så typ tar den sån här 
vad heter det ridspö säger vi nu, och typ petar på jorden för att reta människorna, typ 
rymdvarelse och stjärnor här”. 
 
Elevernas samspel under bildsamtal 4  
I följande samspel skapar My, Leila och Selma en fantasikonstruktion tillsammans. De 
fantiserar kring om varelsen på bilden kan vara förvandlad, annorlunda på natten än på dagen 
och hur denna förvandling går till. My kopplar ihop bildens motiv med böcker och gamla 
sagor. Hen menar att bilden är fantasifull och ger upphov till känslor av gammal tid. Eleverna 
kommenterar varandras deltagande i samtalen. My menar att Leila, som varit avvaktande 
under tidigare samtal, varit mer aktiv under detta samtal och kommit med mer förslag.  
 

My: Eller på natten hon kanske är en helt vanlig människa, eller barn, som på 
natten då kommer det alltid lite ondska i henne så det börjar växa upp och så 
älskar hon ballonger ändå, så fast då klistra hon ut från tidningen, en jordgrej, 
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hon målar på tidningen och sen sprängde hon den, så ska jag göra med jorden, 
fast när hon var vanlig ville hon ju inte göra det, det var bara på natten.  
Leila: Sen när det blev morgon blev hon vanlig.  
Selma: Då måste hon ju sova hela dagen om hon var uppe hela natten.  
My: Fast hon fick typ en sticka i sig, hon hade en lite spruta, fast henne 
föräldrar visste inte om den, tog hon den på morgonen, så att hon blev pigg.  
Leila: Så att hon inte behövde sova.  
My: Denna gång tycker jag att Leila hade mer förslag.  
Selma: Annars har ju du mycket förslag.  
My: Men så här det är väldigt mycket, väldigt mycket fantasi i bilden, för det 
känns verkligen som att det är väldigt mycket fantasi. Eftersom att det ser ut att 
vara en såhär typisk bok, från böcker där troll, gamla sagor, och jorden mycket 
gammalt.  
Oscar: Men det kan ju vara ett asnytt också.   

 
I följande sekvens diskuterar eleverna om vad gestalten på bilden föreställer. I dessa utsagor 
finns referenser till olika sorters gestalter och väsen de kommit i kontakt med i tidigare 
sammanhang, till exempel alv, troll och drake. I denna diskussion förs ett gemensamt 
resonemang där alla deltagare utom Ebba är aktiva. 
 

My: Liksom spetsiga öron det brukar troll ha 
Selma: Det kan vara en alv 
My: Det har de i många sagor, känns det som så därför tycker jag att det känns 
som ett troll.  
Selma: Det kan vara en alv med för de har också sådana långa öron.  
Oscar: Blandvarelse 
Leila: Ja det kanske är en alv och en drake.  
Orvar: Hälften alv hälften drake.  
Selma: Och ett litet troll 
My: Typ hälften troll, hälften alv, hälften drake, hälften ormmänniska för titta 
här ser det ut som en orm.  
Selma: Hälften många saker.  
Orvar: Hälften allting i världen.  
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Bildsamtal 5 

 

  Figur 5: Samtal 5 – Bild 5 av Hanna Hertzberg 
 
Inför bildsamtal fem önskade eleverna två reflektionsrundor. Konnotation finns redan i det 
första uttalandet av Orvar, som uttrycker en känslotolkning; att bilden är läskig. My tar vid 
med en fantasifull utsaga som också förklarar hens upplevelse av bilden som läskig och 
övernaturlig med inslag som hypnos och magi. Hen beskriver också att bilden skapar en 
känsla av att figuren i bilden tittar på betraktaren. Övriga elever fortsätter på det fantasifulla 
och övernaturliga spåret under reflektionsrundan. De enda denotativa uttalanden som kan 
skönjas är Selmas resonemang om trädrotens utseende och Orvars reflektion om att ”Det ser 
ut som en uggla där”. Den inledande reflektionsrundan speglar också ett samspel mellan 
eleverna. 

 
Samtalsledare: Vad ser ni i bilden? 
Orvar: Läskigt. 
My: Det känns typ som att hon är typ hypnotiserad på något sätt. För det är typ 
inget i ögonen hon bara… det är helt vitt i ögonen. Nu är det ju svartvitt. 
Annars borde det varit lite mer svart. Det känns typ när jag ser den på något sätt 
och att trädet känns väldigt konstigt. På något sätt läskigt. 
Oscar: Har du någon förklaring till denna? 
Leila: Trädet kanske är magiskt och så när man går in i det så blir man 
hypnotiserad. 
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Ebba: Trädet ser nästan lite magiskt ut, det som är det konstiga är att det ser ut 
som att roten är rullad uppåt. Hon står på roten och roten är lite rullad. Den är 
rullad uppåt. 
My: Det ser nästan ut som att hon är ond. 
Selma: Det ser ut som trädet bara kan veckla ut sig och slå till med lövet och då 
blir man ond. 
Oscar: Eller om man ställer sig.. 
Selma: Ja och den här grenen så, och roten har samma mönster. Upp så och ner. 
Orvar: Det ser ut som en uggla där. 
Oscar: Det känns som hon typ stör sig på ugglan och att hon blir vit i ögonen av 
ilska. 
Orvar: Jag ser en spricka där. 
Oscar: Ja. 
My: Jag tänker nästan att den där ugglan känns nästan lite ond på något sätt, typ 
att hon blir hypnotiserad även av ugglan och typ ugglan säger typ, kan prata, 
och säger såhär: du ska härska mig. Och trädet är magiskt och hon står ju på den 
här, om man typ nuddar och hittar det här trädet då blir man typ ond i sig nästan 
och då, den här ugglan har längtat typ tills det kommer någon, och då börjar 
ugglan prata: du ska härska mig, eller något. 
Leila: Jag trodde med att ugglan var ond för att det ser ut som att den stirrar på 
nåt.  
My: Det känns nästan som att det är väldigt läskigt, för det känns verkligen som 
att det är någon som tittar på henne, eller på oss. Att hon tittar på oss. 
Ebba: Det ser ut om att ugglan kontrollerar henne nästan. 

 
Elevernas samspel under bildsamtal 5  
Nedanstående citatsekvens visar ett tydligt samspel mellan eleverna, de bygger vidare på 
varandras resonemang likt ett pussel; alla lägger en bit var tills motivet träder fram. My 
kopplar tidigare kunskap till bildtolkningen då hen påpekar att det är orimligt att en uggla 
kommer flygande och sätter sig så nära en människa; ugglor är skygga och syns sällan. 
Sekvensen genomsyras av mycket konnotation och fantasi; eleverna tolkar tecknens betydelse 
och skapar en egen berättelse. I detta samspel pratar eleverna mycket om vilken känsla bilden 
förmedlar. My beskriver hur bilden skapar en historia inuti huvudet och att ”[…] man 
verkligen kommer in i djupt in. I huvudet med olika bilder. Man kommer in i bilden. Och man 
får fram massa text i huvudet.” Leila, som varit minst aktiv av eleverna under samtalen, 
delger i detta samtal fantasikopplade resonemang, till exempel tänker hen att ”[…] ugglan 
kanske är en robot”. Om händelsen i bilden resonerar Leila om att flickan kanske ”[…] 
Trampar på roten bara för att hon kanske inte visste att det var en knapp där. Hon tryckte på 
den knappen så blev typ, ugglan kom fram. Det är magiskt”. 

 
My: Det är väldigt konstigt för när någon bara står vid ett träd då brukar det 
aldrig vara så att det bara kommer en uggla och sätter sig. Så är det typ aldrig. 
Det är väldigt konstigt men det är inte ofta det händer. Att den kommer och 
sätter sig nästan precis exakt över. Så det här trädet känns typ… hon står på 
grenen här. Rötterna. Hennes händer känns typ bara, fingrarna bara hänger och 
hon ser ut och bara titta rakt in på en bara, typ försöker typ… vill komma upp 
ur bilden känns det nästan som. Det är känslan. 
Leila: Trampar på roten bara för att hon kanske inte visste att det var en knapp 
där. Hon tryckte på den knappen så blev typ, ugglan kom fram. Det är magiskt. 
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Oscar: Det är magi. 
Selma: Hon är barfota. 
My: Det känns väldigt magisk bild. Att man verkligen kommer in i djupt in. I 
huvudet med olika bilder. Man kommer in i bilden. Och man får fram massa 
text i huvudet.  
Leila: Typ att hon är arg på nån. 
Selma: Men det kan också vara en kille. 
Ebba: Men det ser ut som en tjej. 
Oscar: Det kunde vara en kille. 

 
Följande sekvens presenteras då My, Selma och Ebba tillsammans skapar en fantasifull 
berättelse med tydlig dramaturgi. Den innehåller början, kulmen och slut som eleverna 
gemensamt väver fram. Elevernas utsagor i sekvensen består uteslutande av konnotativa 
element och fantasikonstruktion. 

 
My: Jag tyckte också det men att det är ett träd, men det kanske är som det är 
öppet här men så kommer flera andra träd. Som låser in henne. 
Selma: Det kunde också vara en tät granskog som växer med en enda ek i 
mitten. Som är typ…ja och så om man typ går och nuddar trädet så kan man 
aldrig mer komma ut. 
My: Ur en hemsk mardröm. 
Ebba: Eller så kanske det typ är massa träd runt, eller det var öppet och så var 
det massa träd där runt det. Fast lite längre bort. 
My: Jag känner såhär, omkring henne, det känns liksom som att det var en 
jättetät skog. Men det var ett jättehögt berg typ och där stod det en jättegammal 
magisk ek och hon hade tatt sig ända upp. Hennes mamma sa att om du nuddar 
trädet, och hon hade gått vilse i skogen. Då hade hennes mamma berättat att om 
du nuddar trädet då kan något hemskt hända och du blir fast i din värsta 
mardröm. Och fast då sa hon: nä, hon hade berättat det för hennes klass att: nä 
det är säkert bara en saga sa hon, och så, men hon ville verkligen få reda är det 
sant eller är det inte sant. Så hon gick upp till det här berget och var jättetrött, 
och när hon nuddade en då var det en jättetät skog nedanför, som växte upp 
henne och typ gjorde så att hon inte kom ut och sen kom den här ugglan 
flygandes och sen åkte hon typ in i trädet och där var det massa människor som 
var fast, och det var liksom, där kom det upp massa olika sagor. Och där hittade 
hon en bok, Din bästa saga stod det, men när hon öppnade den så fanns det bara 
hennes värsta mardrömmar och hon försökte stänga den men det gick inte att 
stänga boken.  
Ebba: Så hon åkte typ in i den. 
My: Ja. 
Selma: Eller det var såhär, hon försökte typ stänga den. Och så åt boken upp 
henne. Hon sögs in i boken. Och så stängdes den. 
Ebba: Med henne i. 
My: Så hon fick överleva i sina värsta mardrömmar. Tills bokens slut. Då kunde 
hon komma ut. Tillslut så var hon typ, hade typ dött. Av den här boken. Men 
sen hade hon bara drömt så på morgonen så skulle hon gå till skolan och då 
väckte hennes mamma henne. Så hade hon bara drömt alltihop. 
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Diskussion 
I detta kapitel inleder vi med att diskutera det resultat som framkommit i undersökningen. 
Diskussionen behandlar elevernas progression rörande analys, fantasikonstruktion och 
samspel i förhållande till teori, bakgrund och syfte. I metoddiskussionen redogörs för studiens 
genomförande och struktur samt didaktiska konsekvenser. 
Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras med hjälp av underrubriker som kopplar till syfte och 
frågeställningar. 
 
Elevernas förmåga att uttrycka sig om bilder Resultatet av studien visar att eleverna genom sokratiska bildsamtal utvecklat sin 
analysförmåga, succesivt deltar mer och tar fler initiativ i samtalen. I resultatet framgår en 
variation av elevernas individuella utveckling medan samtliga elever tillsammans utvecklats i 
det sociala samspelet. Detta lyfter Pihlgren (2010, ss. 26-27) då hon beskriver att det pågår 
både en individuell och en kollektiv utvecklingsprocess under sokratiska samtal. 
Variationerna i den individuella utvecklingen består av att eleverna i olika utsträckning 
utvecklat förmågan att analysera och tolka en djupare betydelse av bilderna. Leila, som inte 
deltog särskilt aktivt i samtalen, visade en progression i deltagandet då hen i de två sista 
samtalen tog uppenbart fler initiativ i de gemensamma resonemangen. Följande citat är 
hämtade från resultatkapitlet och speglar variationen i gruppen. Som exempel använder vi 
Orvar och My då de representerar denna variation på ett tydligt sätt. I citaten syns att Orvar 
återger exakt vad hen ser medan My direkt tolkar känslan i bilden och adderar en historia till 
motivet. I den inledande reflektionsrundan från samtal 1 beskriver Orvar motivet: ”Fyra tjejer 
i en ring och en kille”. My resonerar att ”De ser ut som om de som står i ringen skrattar åt 
henne. Hon känner sig utanför de andra”. Orvars analys är av denotativ art medan My rör sig 
med en djupare analys av motivet som hör till det konnotativa fältet. I den inledande 
reflektionsrundan från samtal 4 tolkar Orvar gestalten i bilden som ”[…] ett fult troll”. Här 
tolkas ett tecken i bilden och ger en viss konnotativ tanke då bilden inte besvarar vad gestalten 
föreställer. My tycker att ”[…] det här monstret, typ tänker det här är ett låtsasklot, fast det är 
vatten i då, typ en ballong som de har målat på, och så tänker han ta en nål typ så där så ska vi 
över världen, göra så att den exploderar eller något”.  My visar inslag av både fantasi och 
konnotation i denna tolkning, till exempel genom att hen tillskriver gestalten på bilden tankar. 
Under den inledande reflektionsrundan från samtal 5 uppger Orvar att ”Det ser ut som en 
uggla där”. Citatet visar en denotativ tolkning; på bilden finns en uggla. När My beskriver 
ugglan tillskrivs den egenskaper; den är magisk, kan prata och är ond. Medan Orvar relativt 
platt uppmärksammar att det finns en uggla på bilden utvecklar My ugglans väsen och ger den 
en betydande roll i motivets handling vilket visar deras olika förhållningssätt till bilden. Orvar 
rör sig inom denotation och My inom konnotation och fantasikonstruktion.  
 
Resultatet analyserades utifrån den semiotiska modellen för bildanalys. Vi har tittat på hur 
eleverna tolkar tecken i bilderna och uttrycker tankar kring bakomliggande faktorer för 
motiven. Resultatet visar att elevernas analysförmåga utvecklats då de alltmer gått från 
denotativa till konnotativa reflektioner. Under de första samtalen bestod diskussionerna till 
stor del av reflektioner kring bildernas givna uttryck. Stort fokus lades på färger och synliga 
tecken, såsom linjer, föremål och personer. Genom samtalen skiftade fokus från denna nivå 
till att handla allt mer om historien bakom bilden, sinnesstämningar och värden i bilderna. 
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Långa gemensamma utläggningar hölls om karaktärernas egenskaper och historier skapades 
utifrån betydelsebärande tecken som uppmärksammats i bilden och sedan filosoferats vidare 
kring. Denna utveckling visar att den konnotativa analysförmågan utvecklats genom samtalen. 
Vi kan även se att diskussionerna fått en allt mer filosofisk prägel, utan hänsyn till om 
reflektionerna förefaller logiska. Ett exempel på detta är Leila som resonerar om bild 5 att 
trädet på bilden ” kanske är magiskt och så när man går in i det så blir man hypnotiserad.” 
Citatet visar en filosofisk tolkning av bildens motiv som kan förefalla helt ologisk då bilden 
varken visar att man kan befinna sig inuti trädet eller om motivet rör sig om hypnos. Dahlin 
(1998, ss. 64, 68) menar att genom filosofiska samtal får vi möjlighet att öppna upp oss för 
nya resonemang och tankar, vilket citatet visar exempel på. I resultatet syns att eleverna under 
samtalen belyst olika tecken i bilderna och utifrån dessa tecken skapat fantasiberättelser 
genom filosofiska resonemang. Det blir i sammanhanget tydligt att bildens tecken är 
avgörande för det filosofiska reflekterandet och att filosofin och fantasin samtidigt är 
avgörande för att skapa en betydelse i bilden. Bilden och fantasin är beroende av varandra. 
Detta resultat kan kopplas samman med Vygotskijs (2002, ss. 17, 20) tankar om att elevers 
erfarenheter (i detta fall visuella) bör vidgas för att stärka fantasiförmågan. En utvecklad 
fantasiförmåga förstärker möjligheten att bearbeta verkligheten. I samtliga samtal under 
studien fanns tydliga inslag av vardagsnära händelser som eleverna lyfte. De pratade mycket 
om fattiga och rika, att inte ha råd att gå i skolan eller till sjukvård. De pratade även om 
utanförskap och mardrömmar. Detta tolkar vi som vardagsnära, aktuella situationer och 
erfarenheter eleverna själva känner igen. I samhället aktualiseras ständigt dessa ämnen genom 
debatter om till exempel romska tiggare, krig och mobbing. Genom fria samtal får eleverna 
möjlighet att bearbeta verkligheten. Om samtalets utgångspunkt är en bild kan eleverna lyfta 
svåra dilemman eller existentiella tankar utan att koppla dessa direkt till den egna 
verkligheten; ämnet behandlas utifrån fantasi och blir på så vis frånkopplat eleverna själva. 
Det kan till exempel vara svårt för en elev som utsatts för mobbing att diskutera sin egen 
upplevelse. Då kan bilden vara en förlösande artefakt. Eleven kan utifrån bilden prata om 
mobbing utan att utge sig själv som offer i situationen. Genom bildsamtal ges eleverna 
möjlighet att gestalta och uttrycka känslor vilket utvecklar kommunikationsförmågan 
(Karlsson Häikiö 2015, s. 72).    
 
Vi såg tydliga inslag av fantasins kombinatoriska förmåga, som Vygotskij (2002, s. 16) 
presenterar. Han redogör för att vi genom intryck skapar nya kreativa tankar som baseras på 
tidigare erfarenheter och kunskap. Elevernas fantasikonstruktioner bär tydliga drag av deras 
egna tidigare erfarenheter och förkunskaper samt vardagliga uppfattningar. Under samtalen 
plockade eleverna upp egna referenser som kopplades till bilden, som till exempel byns 
hembygdsgård och farmors tavla. Utifrån dessa referenser byggde eleverna upp egna historier 
kring bilderna vilket nedanstående citat från samtal 3 illustrerar. 
 

Här känns det ju mer som att de åker. Farmor hade nån bild hemma som hon 
hade tagit från en bok, så åkte de här och så hoppade de in i en grej och så blev 
de unga igen. Jag tror att det kanske är nåt sånt de tänker. Att det blir sommar 
igen kanske.  

 
I detta citat kopplar eleven bilden till en källa hen känner till sedan tidigare, och söker med 
stöd av denna källa förståelse för vad som ses på bilden. Karlsson Häikiö (2015, ss. 71-72) 
beskriver detta fenomen som att fantasi skapas genom att tidigare erfarenheter och nya 
föreställningar sammanvävs och därigenom utvecklar vår förståelse.  
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I studien användes bilder som medierande artefakt. Bilderna var själva diskussionsunderlaget. 
Både Säljö (2005, s. 71) och Sparrman (2002, s. 27) lyfter att appropriering utvecklas i social 
interaktion. Elevernas resonemang under samtalen ger en bild av hur de uppfattat, 
approprierat, det visuella intrycket. Genom samspel har eleverna delgett varandra sina tankar 
och utvecklat förståelse för varandras resonemang. Elevernas tolkningar har i samspelet 
utvecklats och gett bilderna fördjupad betydelse genom resonemang. Vi reflekterar över 
bildens betydelse. Olika bilder kan bjuda in till fantasifulla tolkningar i olika utsträckning. Av 
studiens resultat kan man göra tolkningen att motivet i bilden påverkat elevernas utsagor då 
vissa bilder kan ses som mer tolkningsbara än andra. Olika bilder kan ligga närmare elevernas 
egna livsvärld, de kan tänkas göra personliga kopplingar till en viss sorts bilder medan andra 
bilder kan vara mer intetsägande i sitt uttryck. En reflektion är att studiens resultat kunde ha 
sett annorlunda ut om vi valt att använda bilderna i annan ordning. Hade vi till exempel 
använt bild nummer fem under första samtalet kanske eleverna rört sig mer inom konnotativ 
analys och fantasikonstruktion redan under samtal 1. 
 
Filosofiska samtal och rätt eller fel Under varje samtal frågade Oscar om det fanns ett givet svar på vad bilderna föreställer. 
Följande citat är hämtade från olika samtal; ”Finns det någon förklaring till denna bild?”, 
”Alltså vem har målat denna bilden?” och ”Finns det något svar till denna då?”. I det 
transkriberade materialet kunde ett mönster utrönas; liknande frågor dök upp under samtliga 
samtal. Oscar var aktiv under samtalen, både genom individuella tolkningar och i samspel 
med de andra eleverna. Oscar sökte svar på vad bilderna handlar om både verbalt genom att 
fråga men också genom att söka ögonkontakt med både samtalsledaren och observatören.  
Pihlgren (2010, ss. 80-87) belyser vikten av att samtalsledaren förhåller sig neutralt och är 
medveten om vad den signalerar. När eleverna söker bekräftelse eller värdering av det de sagt 
är det viktigt att samtalsledaren inte förstärker detta behov genom att svara värderande eller 
med kroppspråket bekräftar elevernas utsagor utifrån deras rimlighet. Genom filosofiska 
samtal, såsom sokratiska samtal, tillhandahålls eleverna verktyg för att ifrågasätta, kritisera 
och reflektera.  Skolan har som uppdrag att lära elever att kritiskt granska bilder och dess 
budskap (Lgr 11, s. 20, 21) med det långsiktiga målet att skapa förutsättningar för eleverna att 
bli aktörer i ett demokratiskt samhälle. Skolverket (2011) förmedlar vikten av att eleverna i 
fritidshemmet erbjuds möjlighet att möta visuell kultur i vardagssituationer och utifrån detta 
skapa mening och tankar om sin tillvaro. Detta styrker vikten av sokratiska samtal såväl inom 
skolans som i fritidshemmets undervisning.   
 
Elevernas gemensamma resonemang Resultatet visar att upprepade sokratiska samtal möjliggör för eleverna att fritt uttrycka sig 
och filosofera kring ett förutbestämt ämne, i vårt fall bilder. Det ger dem också möjlighet att 
utveckla förmågan till gemensamt resonemang genom samspel under trygga 
samtalsförhållanden. Resultatet visar även att de gemensamma resonemangen succesivt blir 
längre och fördjupade, vilket går att koppla till syftet med den sokratiska samtalsmodellen; att 
deltagarna genom att regelbundet diskutera utifrån samtalsmodellen fördjupar förmågan att 
reflektera och samarbeta (Pihlgren 2010, s. 23). Denna utveckling framträder tydligt om man 
jämför elevernas samspel från bildsamtal 1 med samspelet från bildsamtal 5. I första samtalet 
resonerar eleverna kring händelsen i bilden på ett relativt sammanfattande vis; de reflekterar 
kring tydliga tecken i bilden. I bildsamtal 4 syns själva utvecklingen av fördjupat resonemang 
med fantasiinslag i samspelet mellan eleverna. Eleverna utvecklar tillsammans en berättande 
fantasi. Detta samspel med fantasikonstruktion i fokus är mest påtagligt i bildsamtal 5 där 
eleverna tillsammans utifrån bilden skapar en berättelse som innehåller både början, kulmen 
och slut. Berättelsen handlar om att flickan i bilden blir fast inuti en magisk ek där hon hittar 
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en bok som i sin tur suger in flickan. Inuti boken får hon överleva i sina värsta mardrömmar 
till bokens slut. Avslutningsvis visar det sig att alltihop bara var en mardröm som flickan 
vaknar upp ur. My var drivande i denna fantasikonstruktion och Selma och Ebba dras med i 
fantasikonstruktionen och deltar i att föra den framåt. Detta kopplar vi till Pihlgrens (2010, ss. 
27-28) resonemang om att elevers proximala utvecklingszoners olika nivåer bidrar till 
samtalets utveckling. I undersökningsgruppen märktes tydligt att vissa elever kunde formulera 
djupare resonemang vilket inspirerade och utvecklade det kollektiva samspelet. Detta kan 
förstås som att My genom samtalen hjälpt de andra eleverna att uppnå sina proximala 
utvecklingszoner. Vi upplevde också att eleverna genom samtalens gång uppvisade större 
trygghet med att dela sina fantasikonstruktioner med varandra, samt bygga vidare på andras 
fantasifulla resonemang. Vi drar slutsatsen att denna trygghet skapats genom att vi konsekvent 
hållit oss till samtalsmodellen med fokus på att alla reflektioner får ta plats, ingenting är rätt 
eller fel. Lindgren och Nordström (2009, ss. 7-9) likställer bilders känsloförmedling med 
poesins. My har uppvisat en utvecklad förmåga att förmedla de känslor bilderna väckt i 
henne, och på ett visualiserande sätt beskrivit detta inför de andra. 
 
Vi ser en tydlig progression av elevernas samspel med filosofisk karaktär. Ett exempel på 
detta är samspelet från bildsamtal 4 där eleverna filosoferar kring gestalten på bilden. My tror 
att gestalen på natten ” […] Kanske är en helt vanlig människa, eller barn, som på natten då 
kommer det alltid lite ondska i henne […] Leila fyller i ”Sen när det blev morgon blev hon 
vanlig”. Dahlin (1998, ss. 64, 68) lyfter att vi genom filosofi får möjlighet att tänka fritt utan 
hänsyn till om tankarna förefaller rimliga eller logiska.  
 
Resultatet visar att eleverna i bildsamtalen lyfter känslor och existentiella frågor som kopplas 
till bilderna. Eleverna reflekterar genom samtalen över fattigdom, rädsla, utanförskap och 
hotfulla situationer, till exempel världens undergång. Vi kopplar detta till Karlsson Häikiös 
(2015, ss. 71-72) resonemang kring fantasins affektiva element som är förknippade med 
omedvetna nivåer. De affektiva elementen skapar en uppfattning som kan upplevas vara 
verklig. 
 
I bildsamtal 3 diskuteras en person på bilden. Eleverna upplever personen som utstött och 
ledsen. My och Oscar gör gemensamt kopplingen att personen nog är ledsen för att de andra 
är bättre på att åka skridskor. De diskuterar att personen kan vara bättre än kamraterna i 
springning, antagligen är hen fattigare än de andra och har bara råd att delta i en 
fritidsaktivitet som är springning. I detta samspel rör sig My och Oscar inom fantasins 
kombinatoriska förmåga (Vygotskij 2002, s. 16) då de kopplar ihop sina kunskaper om 
utanförskap och vetskapen att alla har olika ekonomiska förutsättningar att delta i 
fritidsaktiviteter. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sokratiska samtal är gynnsamt för elevernas 
utveckling. Genom samtalen vidgas elevernas förståelse och världsuppfattning. De medierar i 
samtalen sina reflektioner och berikar det kollektiva lärandet genom en demokratisk process. I 
Lgr 11 (2011, ss. 7-10) beskrivs skolan och fritidshemmets värdegrund som att eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla sin unika egenart genom deltagande i demokratiska sammanhang 
där elevernas egna tankar och åsikter synliggörs i en social gemenskap. Eleverna ska utveckla 
förståelse för sig själva och sin omvärld och få en stärkt förmåga att ta ansvar med det 
långsiktiga målet att bli aktörer i ett demokratiskt samhälle. Genom sokratiska samtal blir 
eleverna delaktiga i en kreativ process och får tillfälle att formulera känslor, tankar och 
fantasiuttryck. Resultatet av studien kan kopplas till Kommentarmaterial till kursplanen i bild 
som beskriver att syftet med bildanalys i undervisningen är att eleverna får utgå från egna 
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erfarenheter och kunskaper. Detta har framgått tydligt i resultatet då eleverna i stor 
utsträckning utgått från tidigare erfarenheter och kunskaper i ett utvecklat resonemang i 
bildsamtalen.  
Metoddiskussion 
I planeringsstadiet av studien bestämde vi oss för att använda observationsschema för att mäta 
elevernas samtalsfrekvens, vilket vi också hade som en frågeställning i början av studien. 
Frågeställningen löd: ökar elevernas samtalsfrekvens genom sokratiska bildsamtal. Emellertid 
insåg vi redan under första samtalet att det var svårt att både skriva fältanteckningar samt 
notera frekvensen. Dessutom fann vi frågeställningen mindre intressant i förhållande till de 
andra undersökningsområdena. Vi ersatte frågeställningen om frekvens med en frågeställning 
rörande elevernas gemensamma resonemang kring bilderna. Observationsschema raderades 
helt ut ur studien och de datainsamlingsverktyg som kvarstod var observation genom 
fältanteckningar och ljudupptagning. Dessa dokumentationsformer passade väl för studien 
eftersom studien är kvalitativ och bygger på citat från den transkriberade textmassan. Patel 
och Davidson (2011, s. 121) beskriver att en kvalitativ analys utförs genom att citat och egna 
tolkningar varvas med kommentarer. Då vi inte ville förlita oss helt på tekniken 
(ljudupptagning) var det bra att stötta upp med fältanteckningar. Med tanke på studiens syfte 
och frågeställningar med resonemang, uttryck och förmågor i centrum, är studien av kvalitativ 
art. 
 
När insamlad data transkriberades utgick vi från ljudupptagningarna från samtalen. Vi 
lyssnade på en mening i taget och skrev av ordagagrant. Till stöd hade vi fältanteckningarna. 
När resultatarbetet skulle påbörjas märkte vi att det var relevant för studien att veta vem av 
eleverna som sagt vad. Det första transkriberade materialet innehöll inte denna information. 
Beslutet togs att lyssna igenom det inspelade materialet en gång till för att utröna vilken elev 
som uttryckt vad. Under andra genomlyssningen uppmärksammade vi att enstaka ord fallit 
bort i transkriberingen. Insikten vi fått genom att lyssna ytterligare en gång på materialet är att 
studiens giltighet genom denna handling stärks, eftersom vi upptäckte att vi missat 
betydelsebärande meningar. För att ytterligare stärka giltigheten har vi under projektets gång 
arbetat sida vid sida, båda har varit aktiva i samtliga delar av projektet. Hade vi valt att utföra 
exempelvis tre samtal var, på olika skolor med olika grupper hade förutsättningarna för 
grupperna sett olika ut. Eftersom förutsättningarna för den medverkande 
undersökningsgruppen varit desamma under alla tillfällen, ökar studiens giltighet. Kihlström 
(2010, ss. 231-232) lyfter fram att en studies tillförlitlighet ökar om den genomförs av två 
personer.  
 
Under analysarbetet har vi varit medvetna om våra egna förförståelser och arbetat aktivt för 
att inte resultatet ska färgas av dessa. Inför analysarbetet fördes diskussion om de 
analysbegrepp som använts; denotation, konnotation, fantasikonstruktion och samspel utifrån 
den forskning och de teorier vi tagit del av. Fejes och Thornberg (2015, s. 35) beskriver att 
kategorisering är användbart för att belysa betydelsebärande mönster i transkriberad data. I 
textmassan färgkodades denotativa, konnotativa och fantasibärande utsagor då dessa 
analysnivåer är betydande för studiens syfte. Även samspel markerades i texten. 
 
Att använda aktionsforskning har varit värdefullt för studien, då vi vill påvisa på vilket sätt 
sokratiska bildsamtal bidrar till progressionen hos urvalsgruppen. Då vi själva varit aktörer i 
utvecklingsarbetet lämpar sig ansatsen väl då aktionsforskning utförs av verksamma lärare. 
Det har varit inspirerande för oss att arbeta på detta sätt då vi kan använda oss av denna metod 
i det kommande yrkeslivet. Detta styrks av Levinsson (2011, ss. 249) som beskriver 



 

- 33 - 
 

aktionsforskning som värdefull när intentionen är att förändra och utveckla den egna 
verksamheten. Att lärare tillsammans genomför aktionsforskning bidrar till ett ökat kollegialt 
lärande, vilket i sin tur leder till ökad forskning inom det pedagogiska fältet samt förståelse 
för den egna verksamheten.  
 
Genom utvecklingsarbetet har vi upptäckt värdet av sokratiska samtal. Denna metod kan 
utveckla undervisningen både i skolan och i fritidshemmet då den gynnar elevernas 
utveckling av analys och förmågan att delta i filosofiska samtal. Metoden lämpar sig även väl 
för demokratiarbeten i skolan då samtalsledaren kan välja diskussionsunderlag och på så vis 
få eleverna att reflektera kring värdegrund, moraliska dilemman eller aktuella händelser. 
Metoden inbjuder till att alla elever får komma till tals, lyssna till andra och ompröva sina 
egna åsikter och värderingar vilket skapar en demokratisk lärplattform. Detta styrker Pihlgren 
(2010, ss. 101-103) då hon skriver att varje sokratiskt samtal innehåller en stunds 
reflekterande och att alla elever får prata utan att bli avbrutna samt tillfälle att spinna vidare 
på andras tankar och ompröva sina egna åsikter. Pihlgren lyfter misstag som samtalsledaren 
kan göra vid sokratiska samtal. Samtalsledaren ska inte styra samtalet mot bestämda åsikter 
eftersom det kan leda till att eleverna inte vågar delge sina tankar om de kan värderas som 
felaktiga eller dåliga. Kroppsspråk, gester och läten som signalerar värdering åt något håll 
förstör det sokratiska samtalets filosofi att det inte finns något rätt eller fel och att allas åsikter 
är lika värdefulla. Samtalsledarens viktigaste uppdrag är att skapa ett tillåtande klimat som 
inbjuder eleverna till att delge sina reflektioner (Pihlgren 2010, ss. 80-87).  
 
Inför samtalen planerades en inledningsfråga med uppföljande tolknings- och 
värderingsfrågor, allt efter mallen för sokratiska samtal. Pihlgren (2010, ss. 110, 112) skriver 
att inledningsfrågan är den enda fråga man helt säkert vet att man kommer ställa under 
samtalet. Samtalsflödet avgör om uppföljningsfrågorna behövs. Vid undersökningstillfällena 
upplevde vi just detta; den inledande frågan var den enda som behövde ställas av de planerade 
frågarna, i de flesta samtalen. I samtal 1 följdes inledningsfrågan upp med de tolkningsfrågor 
vi formulerat. Resterande samtal flöt på med hjälp av elevernas egna frågor och tolkningar. 
Det blev inte nödvändigt att ställa frågor för att hålla samtalet igång, vilket var oväntat för 
oss.  
 
I undersökningsgruppen ingick sex elever och det kändes som en lagom stor grupp för 
samtalsmodellen. Om sokratiska samtal tillämpas i ett fritidshem tror vi att det kan vara 
gynnsamt att dela in eleverna i mindre grupper för att få ett bra samtalsflöde. Det kan också 
vara lättare för alla elever att komma till tals, eller att våga prata, då gruppen inte är allt för 
stor. Det är viktigt att samtalsledaren vid reflektionsrundor tillåter eleverna att passa frågan 
vidare om de inte vill delge sina tankar. Det bör finnas utrymme för eleverna att avvaktande 
iaktta samtalet om de inte känner sig bekväma med att delta från början. Efter hand kan de 
känna sig bekväma i sammanhanget och med att delta. Resultatet från studien påvisar just 
detta, då vissa elever blev mer interagerande under de senare samtalen och deltog mer aktivt i 
andra elevers resonemang. Detta kan kopplas till vad Pihlgren (2010, ss. 27-28) menar när 
hon skriver om att samtalsdeltagarnas proximala utvecklingszoner kommer gå om lott under 
samtalen. Genom samtalen medierar eleverna sina egna kunskaper och världsuppfattningar till 
varandra.  
 
Genom sokratiska samtal i den fritidspedagogiska verksamheten kan frågor och åsikter 
synliggöras och bearbetas, det blir då en del i ett kvalitetsarbete som kan bedrivas både på 
kollegial nivå och i interaktion med eleverna. Den sokratiska samtalsmodellen lämpar sig väl 
inom aktionsforskning då denna forskningsansats har som syfte att ge lärare möjlighet att 
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upptäcka och hitta utvecklingsbehov i den egna verksamheten. Gemensamt för sokratiska 
samtal och fritidshemsverksamheten är att båda förutsätter och strävar efter en trygg miljö 
som bidrar till att elever ska känna sig bekväma med att lyfta sina tankar, reflektioner och 
känslor och därmed vara aktörer i ett demokratiskt sammanhang. 
 
Didaktiska konsekvenser 
Den sokratiska samtalsmodellen som metod är användbar i fritidshemmets verksamhet då den 
ger eleverna möjlighet att delta i demokratiska processer, vilket är en stor och viktig del av 
fritidshemsdidaktiken. En annan viktig del av undervisningen i fritidshemmet handlar om 
elevernas sociala samspel, att känna tillhörighet i en grupp. Genom sokratiska samtal får alla 
deltagare delge och ta del av varandras åsikter, känsloyttringar och reflektioner. 
Fritidshemmet är också en viktig plattform för elevernas identitetsskapande. Genom 
sokratiska samtal får eleverna spegla sina egna innersta tankar, känslor och genom samtal få 
ökad förståelse för sig själva och omvärlden. Detta är viktiga faktorer för identitetsskapandet.   
 
Genom studien har vi kunnat följa en utveckling av elevernas samspel med varandra. Allt 
eftersom samtalen fortskridit har eleverna tillsammans skapat berättelser kring bilderna 
genom att lyssna på och inspireras av varandra. Genom interaktion har de resonerat kollektivt 
kring bilderna. Vi tror att en långsiktig konsekvens av kontinuerliga sokratiska samtal i 
fritidshemmet är att miljön gynnas av att eleverna genom samtalen tränar på att diskutera, 
lyssna på varandra och ompröva sina egna ståndpunkter. Detta kan i förlängningen leda till att 
miljön i fritidshemmet blir öppnare och tryggare; eleverna kan utveckla en ökad förståelse och 
respekt för varandras olikheter. Samtalsmodellen möjliggör också att elevernas förmåga att 
kritiskt granska olika fenomen eller information utvecklas, vilket är ett av skolans uppdrag 
som beskrivs i skollagen. En förutsättning för att uppnå målen med sokratiska samtal är att 
samtalsledaren genomför samtalen på rätt sätt. Det innebär att samtalsledaren ska undvika att 
verbalt eller genom kroppsspråk värdera elevernas uttalanden.  
 
Ett av fritidshemsverksamhetens främsta mål är att skapa delaktighet och inflytande för 
eleverna. Detta mål anser vi uppfylls genom sokratiska samtal då elevernas synpunkter är 
centrala. Genom att använda samtalsmodellen under till exempel fritidsråd ges eleverna 
möjlighet till inflytande över verksamheten och dess aktiviteter. Vi tror att om eleverna 
känner att de har inflytande över verksamheten och har möjlighet att påverka den, skapas ett 
engagemang i gruppen som i sin tur leder till en tryggare och mer stimulerande lärandemiljö. 
Aktivt arbete med elevernas inflytande och socialt relationsskapande är en del i en social 
hållbar utveckling. 
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Informationsbrev                                         Borås 2016-03-30  
Till vårdnadshavare med barn på XXX. 
 
Vi heter Hanna Hertzberg och Linda Freij och studerar vår sjätte och sista termin till 
grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid högskolan i Borås, Akademin för 
bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra 
examensarbete där valt område skall undersökas. Vi har valt att fokusera på bildsamtal med 
elever. Vi kommer att observera och föra fältanteckningar under samtalet samt ljudupptagning 
för att dokumentera samtalen. 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 
kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 
uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 
Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 
Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 
För att kunna genomföra underökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till XXX på skolan.  
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på följande 
telefonnummer Hanna Hertzberg XXXXXX eller Linda Freij XXXXXX. 
 
Vår handledare på Högskolan är Ann Ludvigsson. 
Med vänliga hälsningar  
Linda Freij och Hanna Hertzberg 
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Samtyckesblankett för vårdnadshavare  
Tag med och lämna till XXXX.  
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna 
som studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att 
deltagande när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  
 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Barnets namn 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 
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Inledningsfrågor till samtalen 
 
 
 
Den inledande frågan  
Vad ser du i bilden?  
 
Tolkningsfrågor  
Vad känner du när du tittar på bilden? 
 
Hur tolkar du bilden? 
 
Vart utspelar sig bilden? 
 
Vem/vilka finns med i bilden? 
 
Hur mår personerna på bilden? 
 
Värderingsfrågor  
Vad vill du ska hända i bilden? 
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  Samtal Nr: 
Samtalsfrekvens Fältanteckningar  
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